Poznámky Úč PODV 3- 01

IČO 17329728

DIČ 2020294188

POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky malej účtovnej jednotky k 31.12.2015
Čl. I Všeobecné informácie
(1) Názov a sídlo
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
V.O. spol. s r.o.
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
Dunajská 25
PSČ
Názov obce
81108
Bratislava
IČO
17329728

DIČ
Kód SK NACE
2020294188 90 .02 . 0

Číslo telefónu
/
E-mailová adresa

Číslo faxu
/

(1) Opis činnosti hospodárskej činnosti účtovnej jednotky
Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:
Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
(2) Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie
* Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 27.03.2015
(3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Spoločnosť predkladá
* riadnu účtovnú závierku
(5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky
Názov položky
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu zostavenia závierky, z toho:
Počet vedúcich zamestnancov

Bezprostredne
Bežné účtovné predchádzajúc
obdobie
e účtovné
obdobie
0
0
0
0
0
0

Čl. III Informácie o prijatých postupoch
(1) Predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
(4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
a) Spôsob ocenenia majetku a záväzkov
Spôsob ocenenia majetku a záväzkov (obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota, reálna hodnota,
metóda vlastného imania)
Ocenenie majetku a
Názov položky
Doplňujúce informácie
záväzkov
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Pohľadávky pri ich vzniku
Záväzky pri ich prevzatí
Záväzky pri ich vzniku
Peňažné prostriedky a ceniny
Splatná daň z príjmov a odložená daň z
príjmov

DIČ 2020294188

Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota

Účtovanie obstarania a úbytku zásob účtovná jednotka vykonávala
*Záväzok
tieto účtovné
prípady
sa v bežnom účtovnom období nevyskytli
vykázaný
v súvahe

0

Tvorba odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku
Doba
Ročná
Druh dlhodobého majetku
odpisova odpisová
nia
sadzba

0

Metóda odpisovania

Oceniteľné práva
Goodwill
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Základné stádo a ťažné zvieratá
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
* tieto účtovné prípady sa v bežnom účtovnom období nevyskytli

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú súvahu a výkaz ziskov a strát
(2) Informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi
Významné položky majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka

Forma zabezpečenia

Majetok vykázaný v súvahe

Reálna hodnota
Bezprostredne
Bežné účtovné
predchádzajúc
obdobie
e obdobie
0
0

Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne
nezabezpečené
Spolu

0

0

0
0

0
0

(3) Informácie o záväzkoch
a) Informácie o celkovej sume záväzkoch so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Názov položky
Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

Bezprostredne
Bežné účtovné
predchádzajúc
obdobie
e obdobie
0
0

b) Informácie o celkovej sume zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov
Záväzky
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Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať

0
0
0
0
0

Celková suma

0
0
0
0
0

(4) Informácie o vlastných akciách
* tieto účtovné prípady sa v bežnom účtovnom období nevyskytli
(5) Informácie o položkách nákladov alebo výnosov výnimočného rozsahu alebo výskytu
Informácie o nákladoch, ktoré majú výnimočný charakter alebo rozsah
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Dôvod vzniku

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Informácie o výnosoch, ktoré majú výnimočný charakter alebo rozsah
Dôvod vzniku

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
* Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na verné
zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva spoločnosti za rok 2015
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