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A. Základné informácie o účtovnej jednotke
Spoločnosť RELCO SLOVAKIA spol. s r.o. sa zaoberá elektroinštaačnými prácami.

A. a,b,c) Základné informácie
RELCO SLOVAKIA spol. s r.o., základné imanie spoločnosti je 10000.-Eur.
A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:
Sídlo:
Dátum založenia:
Dátum vzniku:

RELCO SLOVAKIA s.r.o.
Chotárna 15, 949 01 Nitra
29.05.2009
29.05.2009

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodavateľským spôsobom
maloobchod a veľkoobchod
prípravné práce k realizácii stavieb
vnútroštátna cestná nákladná doprava
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov

17

19

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

15

17

Počet vedúcich zamestnancov

2

2

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená dňa 25.3.2015 za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
x
riadna

priebežná

mimoriadna

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Účtovné zásady aplikuje spoločnosť podľa platných noriem Zákona o účtovníctve, pri zásobách sa používa systém účtovania B.

E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad
Účtovná závierka bola vypracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

x

áno

nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:
E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo
metódy

Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

Dôvod zmeny

V účtovnej jednotke neboli
zmeny
zmeny účt.zásad

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
menovitou hodnotou

E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
menovitou hodnotou
Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:
x
Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné
provízie
skonto
poistné

clo
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E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
x
Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
dopravné
provízie
poistné
clo

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou
menovitou hodnotou
Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob
Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43
spôsobom A účtovania zásob
x
spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou
Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
x
Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné
provízie
poistné
clo
iné

x

Náklady súvisiace s obstaraním zásob
pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
inak

Pri vyskladnení zásob sa používal
x

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
iný spôsob:

E. c) (12.) Pohľadávky
Pohľadávky oceňoval podnik:

menovitá hodnota

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

menovitá hodnota

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív
Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. c) (15.) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

Menovitou

E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval podnik:

obstarávacou cenou
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E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a
daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období
menovitou hodnotou
Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Účtovná jednotka pre výpočet odpisov používa sadzby podľa Zákona o dani z príjmov a používa metódu,

keď účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

Nákla.auto IVECO

4 roky

R-1

ÚO = DO

Trafostanica

12 rokov

R-3

-"-

Volvo XC 60

4 roky

R-1

-"-

Audi Q5

4 roky

R-1

Druh majetku

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
x

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v
účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.
Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa
nerovnajú.
Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní
daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.
Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
x Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom
účtovnom období
oprava odpisovania goodwilu

Popis nevýznamnej chyby

Vplyv na výsledok hospodárenia v BO

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch
H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

921 290

1 056 004

921 290

1 056 004

Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a
iného orgánu
M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného
plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú
Názov položky

krátkodobá finančná výpomoc pre zamestnanca

Suma (BO)

Suma (PO)

65 000
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