Poznámky Úč POD 3-01
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Čl. I.
Všeobecné informácie
1. Názov a sídlo právnickej osoby: PLC systems, s. r .o ., Dubnica nad Váhom
Spoločnosť sa zaoberá výrobou jednoúčelových strojov a zariadení a prípravkov pre oblasť
strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

2. Účtovná uzávierka za rok 2017 bola schválená dňa 21.06.2018.
3. Účtovná uzávierka bola zostavená v zmysle zákona o účtovníctve za kalendárny rok od
01.01.2018 do 31.12.2018.
4. Údaje o konsolidovanom celku: účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku
5. Priemerný počet zamestnancov: účtovná jednotka zamestnávala počas celého obdobia
osem zamestnancov na pracovnú zmluvu a časť práce riešila v rámci zmluvy na dohodu.
Čl. II.
Informácie o orgánoch spoločnosti
Členom štatutárneho orgánu neboli poskytnuté žiadne pôžičky, finančné prostriedky,
záruky alebo iné plnenia na súkromné účely.
Čl. III.
Informácie o prijatých postupoch
1. Účtovná uzávierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania a pokračovania vo
svojej činnosti.
2.´Účtovné zásady a metódy so oproti minulému účtovnému obdobiu nezmenili
3. Účtovná jednotka nevykonávala finančné transakcie, ktoré by sa neuvádzali v súvahe.
4. Spôsob oceňovania:
-dlhodobého majetku: v roku 2018 účtovná jednotka nakupovala a zaraďovala do majetku
dlhodobý investičný majetok v nákupných cenách a v týchto cenách vedie všetok dlhodobý
hmotný a nehmotný majetok
-zásob: zásoby boli oceňované pri ich vzniku menovitou hodnotou v cenách, fakturovaných
dodávateľmi. Zásoby vlastnou činnosťou nevytvárala
-pohľadávok: pohľadávky sa oceňujú pri ich vzniku menovitou hodnotou
-záväzkov: záväzky sa oceňujú pri ich vzniku menovitou hodnotou
Zostavenie odpisového plánu:
účtovné odpisy sa v roku 2018 rovnali daňovým odpisom

Nehnuteľný majetok, zaradený v odpisovej skupine 5 bol odpisovaný rovnomerne, s dobou
odpisovania 20 rokov. Hnuteľný majetok odpisovaný v roku 2018 predstavovali iba dopravné
prostriedky, zaradené v odpisovej skupine 1, odpisované rovnomerne 4 roky.
Účtovnej jednotke neboli poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie majetku.
5. V roku 2018 neboli vykazované žiadne opravy chýb minulých období
Čl. IV
Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
1. Účtovná jednotka neeviduje v majetku goodwill alebo záporný goodwil
2.Účtovná jednotka nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

3. Informácie o záväzkoch: účtovná jednotka uhrádzala záväzky priebežne v lehotách
splatnosti a k 31.12.2018 má nesplatené záväzky z obchodného styku vo výške 26594 EUR,
všetky v lehote splatnosti
4. Účtovná jednotka nenadobúda vlastné akcie.
5. Účtovnej jednotke nevznikali počas roka náklady a výnosy výnimočného rozsahu alebo
výskytu.
Čl. V.
Informácie o iných aktívach a pasívach
Účtovná jednotka nemá finančné povinnosti, ani podmienené záväzky, ktoré ´by
nevykazovala v súvahe a povinnosti vyplývajúce z dôchodkových programov pre
zamestnancov. Taktiež nemá významné finančné povinnosti a podmienené záväzky,
vyplývajúce z operatívneho prenájmu alebo uzatvorených zmlúv na poskytnuté úvery
a pôžičky, koncesionárskych alebo licenčných zmlúv, ktoré by nevykazovala
v účtovníctve.Taktiež nemá povinnosti, ktoré by vznikli ako dôsledok minulých udalostí. Nemá
prenajatý majetok, pohľadávky a záväzky z opcií a odpísané pohľadávky.
Čl. VI.
Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka do dňa zostavenia účtovnej uzávierky,
nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by neboli vykázané v súvahe, alebo vo výkaze ziskov
a strát. Ku dňu podania daňového priznania, spoločnosť nemá ukončenú daňovú kontrolu DPH
za obdobie 04/18.
Čl. VII.
Ostatné informácie
Spoločnosti neboli udelené výlučné a osobitné práva poskytovať služby vo verejnom záujme
Na spoločnosť sa nevzťahuje §23d, ods. 6 zákona.

