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Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie
Čl. I (1)
Obchodné meno účtovnej jednotky:

ISS projects s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky:

Hranicná 2, 040 17, Košice

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania
Spoločnosť ISS projects s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Andus Group a je jedným zo šiestich členov divízie Specialties. Hlavným predmetom činnosti je projektová činnosť
súvisiaca s ponukou kvalifikovaných služieb v rámci sesterských spoločností.
Na základe odbornosti v rámci skupiny, pomáhame našim zákazníkom na celom svete s riešením v oblasti návrhov, výroby, inštalácie a údržby oceľových konštrukcií, offshore,
výrobných technológií a žiaruvzdorných materiálov v oblasti trhového segmentu.
Kombinácia spoľahlivosti a úsilia o inováciách zaisťuje, že Andus Group si úspešne udržiava vedúce postavenie na trhu.
Andus Group je holdingová spoločnosť, ktorú tvoria nezávislé dcérske spoločnosti, z ktorých každá pôsobí v rôznom segmente priemyselného trhu. Vzhľadom k tomu, že
spoločnosti sa navzájom dopĺňajú v rôznych oblastiach, ich výhoda spočíva vo využívaní poznatkov špecializácie a vzájomnej podpory. Zároveň vzniká možnosť optimálnej
realizácie jednotlivých komponentov pri komplexných projektoch s výhodou centralizovanej zodpovednosti.

Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

6

8

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

6

8

Počet vedúcich zamestnancov

1

1

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod
Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

11.05.2018

Čl. I (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna

mimoriadna

priebežná

Čl. I (4) Údaje o skupine
(4) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska
účtovná jednotka:
Andus Group BV, Voorstraat 56, 4132 AS Vianen
(4) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska
účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):
Andus Group BV, Voorstraat 56, 4132 AS Vianen

(4) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):
Andus Group BV, Voorstraat 56, 4132 AS Vianen
(4) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou
Áno

Nie
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Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22
Áno

Nie

Čl. III Informácie o prijatých postupoch

Čl. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Čl. III (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

Čl. III (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady,
menovitá hodnota
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota
Ocenenie majetku a záväzkov

ÚJ má náplň (x)

Poznámka k oceneniu

Obstarávacou cenou
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

X

Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou
Záväzky pri ich prevzatí
Vlastnými nákladmi
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
Príchovky a prírastky zvierat
Menovitou hodnotou
Peňažné prostriedky a ceniny

x

Pohľadávky pri ich vzniku

x

Záväzky pri ich vzniku

x

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou
vlastného imania, iné
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné
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Poznámka k oceneniu

Reálnou hodnotou
Majetok nadobudnutý bezodplatne
Hmotný a nehmotný majetok novozistený pri inventarizácií (v účtovníctve doteraz
nezachytený)
Majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní
Drahé kovy v majetku fondu
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania
Iné
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Daň z príjmov - splatná

x

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv
Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou (par. 25 ods. 1 písmeno c) zákona o účtovnictve)

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu
Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu
Dlhodobý nehmotný majetok

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Druh majetku
samostatné hnuteľné veci

Doba odpisovania
4/6/12 rokov

Sadzba odpisov
4/6/12

Odpisová metóda
rovnomerná

Čl. VII Ostatné informácie

Čl. VII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona,
ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako
250 000 000 eur

Čl. VII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku
Čl. VII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku
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Hodnota (PO)

Dividendy - zisk 2015

307 297

Dividendy - zisk 2016

109 703

Dividendy - zisk 2016

142 376

Dividendy - zisk 2017

157 624
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