Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 31355749

DIČ:2020319499

Čl. I. Všeobecné Informácie o účtovnej jednotke
1) MONT-SERVIS s.r.o.
Mlynské luhy 18
821 05 Bratislava
Spoločnosť MONT-SERVIS s r.o. (ďalej len spoločnosť) bola založená 10. 05. 1993
a do obchodného registra bola zapísaná 04. 08. 1993 Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I. v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 5528/B).
Opis hospodárskej činnosti spoločnosti:
- elektroinštalačné práce,
- sprostredkovateľská činnosť,
- opravy, revízie, údržba výťahov,
- demolácie a zemné práce,
- montáž a opravy telekom. zariadení mimo jednotnej telekom. sieti,
- montáž a opravy telekom. zariadení v jednotnej telekom. sieti.
2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie
bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 10.marca 2015.
3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná
závierka podľa § 17 ods. 6 NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné
obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
4) Údaje o skupine účtovných jednotiek:
Spoločnosť nie je súčasťou skupiny účtovných jednotiek.

5) Informácie o počte zamestnancov
Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Bezprostredne
Názov položky
Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné
obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka

6,5

6,5

7

7
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Čl. III. Informácie o prijatých postupoch
1) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
2) Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
Účtovná závierka zostavená k 31.12.2015 zostavená eurách.
Údaje za bežné účtovné a bezprostredne predchádzajúce obdobie sú vykázané v celých eurách.
3) Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania
a náklady súvisiace s obstaraním.
4) Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú
priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť
nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou
(výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti
od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú
súčasťou vlastných nákladov.
5) Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou.
6) Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
7) Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí
sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná
ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke
v tomto zistenom ocenení.
8 ) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá
je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
9) Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie
známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

10) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá
je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

11) Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty.
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12) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku (účtovné) sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej
doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Dlhodobý
nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 € a nižšia,
sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku (účtovné) sú stanovené vychádzajúc
z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho
opotrebovania. Odpisovať sa začína prvý dňom po uvedení dlhodobého majetku
do používania. Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady)
je 1 700 € a nižšia, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania alebo rovnomerne.
Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová
sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

stavby
stroje, prístroje a zariadenia
dopravné prostriedky
Dlhodobý hmotný majetok do
1 700 €

predpokladaná
doba používania
12, 20
4-6

metóda
odpisovania
rovnomerne
rovnomerne

ročná odpisová
sadzba
1/12, 1/20
1/4 - 1/6

4
rôzna

rovnomerne
rovnomerný
alebo
jednorazový
odpis

1/4

13) Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov
vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť
odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich
období.
Do 31. decembra 2015 sa odložené dane vzťahovali len na dočasné rozdiely medzi účtovnými
a daňovými odpismi.
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Čl. VII. Ostatné informácie

V roku 2015 došlo k prevodu obchodného podielu medzi spoločníkmi. Spoločník s
obchodným podielom vo výške 35% previedol svoj obchodný podiel na spoločníka
s obchodným podielom vo výške 65%. Nadobúdateľ sa stal 100% spoločníkom
Spoločnosti.
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