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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2016
zostavené podľa Opatrenia č. MF/23378/2014-74 v znení Opatrenia č. MF/19927/2015-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených
z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie
pre malé účtovné jednotky
Článok I
Všeobecné informácie
1. Základné informácie o účtovnej jednotke
Obchodné meno:

DomSTAV, spol. s r. o.

Sídlo:

034 01 Ružomberok, Bystrická cesta 64

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dátum vzniku:

Zápis do Obchodného registra: 02.02.1995

Hlavný predmet podnikania:

Nákup a predaj stavebného materiálu a sanity

Subjekt verejného záujmu:

Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu (§2/14ZoU)

Účtovné obdobie:

Kalendárny rok 2016

Opis vykonávanej činnosti : podľa výpisu z OR
- Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti.
- Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti.
- Stavebníctvo – vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových
a občianskych stavieb / vrátane vybavenosti sídlištných celkov /.
2. Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:
Valným zhromaždením spoločnosti dňa : 30.03.2016
3.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená k 31.12.2016, je zostavená ako riadna
účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. O účtovníctve v znení
neskorších predpisov.

4. Údaje o skupine účtovných jednotiek
Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

Strana

13

IČO: 31623531

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ: 2020430918

5. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

23

23

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

22

22

počet vedúcich zamestnancov

4

4

Článok II
Informácie o orgánoch spoločnosti
Štatutárny orgán spoločnosti: konateľ spoločnosti so 100 % podielom.
Účtovná jednotka neposkytuje záruky, pôžičky ani iné zabezpečenia pre člena
štatutárneho orgánu.
Článok III
Informácie o prijatých postupoch
1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo
svojej činnosti.
2. Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy a zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu.
3. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe
Účtovná jednotka takéto transakcie nepoužíva.
4. Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich
odhadov a predpokladov
- spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1.
2.
3.
4.1
4.2
5.
6.
7.
8.
9.

Názov položky
Dlhodobý nehmotný majetok nakúpený
Dlhodobý hmotný majetok nakúpený
Zásoby obstarané kúpou
Vlastné pohľadávky
Kúpené pohľadávky
Krátkodobý finančný majetok
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
Záväzky, vrátane rezerv, pôžičiek a úverov
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov

Spôsob oceňovania
Obstarávacia cena
Obstarávacia cena
Obstarávacia cena
Menovitou hodnotou
Obstarávacia cena
Obstarávacia cena
Menovitou hodnotou
Menovitou hodnotou
Menovitou hodnotou
Menovitou hodnotou
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1. Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa
cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400 eur, alebo nižšie sa účtuje na
ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila
účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.
2. Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa
cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi,
ktoré tvoria priame náklady vynaložené na výrobu a časť režijných nákladov súvisiacich
s jeho vytváraním.
Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého
majetku:
Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná
jednotka na ťarchu účtu nákladov, s tým, že majetok nad 50 Eur vedie v operatívnej
evidencii.
Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého
hmotného majetku.
Hmotný majetok – počítače, ktorých ocenenie je nižšie ako 1700 Eur, účtovná jednotka
zaradila do HIM s účtovným aj daňovým odpisovaním na 4 roky.
Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

-

účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý
majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy.
Účtovné odpisy sa nerovnajú daňovým odpisom.

Druh investičného majetku
Nehmotný investičný majetok
Software
Hmotný investičný majetok
Haly
Budovy
Stroje, prístroje a zariadenia
Stroje, prístroje a zariadenia
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky

Doba odpisov.
5

Sadzba v %
20

20
40
4
6
12
4

5
2,5
25
16,7
8,33
25

Odpisová metóda
Rovnomerná

Rovnomerná
Rovnomerná
Rovnomerná
Rovnomerná
Rovnomerná
Rovnomerná
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3. Zásoby
Do zásob účtovnej jednotky patrí tovar, ktorý sa oceňuje obstarávacou cenou a
nákladmi súvisiacimi s obstaraním ( prepravné, provízie, skonto ).
Náklady súvisiace s obstaraním sa pri vyskladnení rozúčtujú nasledovným spôsobom:
Náklady na obstaranie tovaru zaúčtované na účet 13220, 13222, 13223 (podľa stredísk)
sa rozpúšťajú do nákladov mesačne na účet 50420 podľa prepočítavacieho koeficientu
nasledovne:
Vot
Vot – výdaj obstaraného tovaru zo skladu
.........................
= k
Pot - príjem obstaraného tovaru na sklad
Pot
k - prepočítavací koeficient
Not x k

=

50420

Not - náklady na obstaranie tovaru

4. Pohľadávky
Pohľadávky sa pri vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Zníženie ocenenia pohľadávok
prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pochybným a nevymožiteľným
pohľadávkam.
Opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku sa vytvárajú vtedy, ak existuje riziko,
že dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky
dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok.
Kúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou platnou v čase obstarania.
5. Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa
vyjadruje opravnou položkou.
6. Náklady budúcich období
Náklady budúcich období spoločnosť vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
7. Záväzky, rezervy
Záväzky pri ich vzniku oceňuje spoločnosť menovitou hodnotou. Ak pri inventarizácii
zistí, že suma záväzkov je iná ako v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a
v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Rezerva na mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho poistenia sa vytvára ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku
zamestnancami za uplynulé účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára na počet dní nevyčerpanej
dovolenky zistený ku dňu účtovnej závierky za všetkých zamestnancov vynásobený ich
priemernou mzdou vrátane sociálneho poistenia.
Na nevyfakturované služby – overenie účtovnej závierky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka vytvára spoločnosť rezervu podľa uzatvorenej zmluvy.
8. Výnosy budúcich období
Výnosy budúcich období spoločnosť vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti v účtovnom období.
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9. Odložená daň
Spoločnosť účtuje o odloženej dani, ktorá sa vzťahuje na:
- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku vykázanou v súvahe a ich daňovou
základňou
- možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období
- Dotácie
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe
splnených podmienok na poskytnutie dotácie, bude dotácia poskytnutá.
Dotáciu na hospodársku činnosť spoločnosť účtuje priamo do výnosov.
Účtovná jednotka mala poskytnutú dotáciu na podporu vytvárania pracovných miest v rámci
národného projektu:
- v prevádzke Ružomberok vo výške 3 404 EUR
Dotácie boli účtované do ostatných prevádzkových výnosov.
Dotácia k Odvodovému úveru zo SZRB z výnosov budúcich období bola zúčtovaná
do výnosov bežného účtovného obdobia vo výške 783 Eur, vo výnosoch budúcich
období zostáva 326 Eur.

5. Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období
V bežnom účtovnom období spoločnosť nevykonala opravy chýb minulých
účtovných období.

Článok IV
Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
Účtovná jednotka v roku 2016 neúčtovala o záväzkoch s dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov,
neúčtovala o nákladoch a výnosoch výnimočného rozsahu v roku 2016.

Článok V
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Spoločnosť neeviduje podmienený majetok a záväzky, neprenajíma majetok , neprijíma
majetok do úschovy, neeviduje ostatné pohľadávky a povinnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe.
O iných aktívach a pasívach neúčtuje ani na podsúvahových účtoch.
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Článok VI
Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
V účtovnej jednotke nenastali žiadne významné udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe
a výkaze ziskov a strát.

Článok VII
Ostatné informácie
Účtovnej jednotke nebolo udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Zostavené dňa:
20.03.2017
Schválené dňa:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky
Ing. KORČEK František

23.03.2016
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