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Čl. I

Všeobecné informácie

I.1

Obchodné meno účtovnej jednotky:
Sídlo účtovnej jednotky:
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

I.2

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
zimná údržba ciest

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2014 bola schválená valným zhromaždením dňa 29.10.2015.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

I.3
x

Riadna

I.4

Mimoriadna

Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:
Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu
skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:
MESTO PREŠOV, Hlavná 73, Prešov

I.5

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
počas účtovného obdobia

Čl. II

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

0

0

Informácie o orgánoch spoločnosti

II. a) - d) Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
Žiadnemu členovi štatutárneho a dozorného orgánu účtovnej jednotky neboli poskytnuté záruky, pôžičky alebo iné
zabezpečenia v bežnom ani predchádzajúcom účtovnom období.

Čl. III

Informácie o prijatých postupoch

III. 1

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti
x áno

III.2

nie

Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného Zákona o účtovníctve.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3

1 7 1 9 4 7 3

2 0 2 0 5 2 3 8 9 0

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

III. 4 a)

Druh majetku / záväzkov

Náklady spojené
s obstaraním

Spôsob ocenenia

Zásoby obstarané kúpou

obstarávacia cena

Pohľadávky

menovitá hodnota

Krátkodobý finančný majetok

menovitá hodnota

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

menovitá hodnota

Záväzky

menovitá hodnota

III.4 g)

DIČ

prepravné

Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba
odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

5 rokov
6 rokov

20 %
16,667 %

rovnonerná
rovnomerná

Softvér
Motorové vozidlo - sypač

x

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z odpisového plánu
zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z požiadavky dodržania zásady jeho
odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.

x

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným
predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby
pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

III.5

Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom
účtovnom období

Druh opravy
Oprava významných chýb minulých
účtovných období
Oprava nevýznamných chýb minulých
účtovných období

Suma

Popis chyby a vplyvu opravy

85

Dobropis k fa za min.účt.obd.-zníženie
výnosov v bežnom ÚO

127

Zrušenie tvorby SF z r.2014 - zníženie
nákladov v bežnom ÚO
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Čl. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy a výkaz ziskov a strát

IV.3 a)

Informácie o záväzkoch
Názov položky

BO

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov

PO
0

0

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:
Účtovná jednotka eviduje dlhodobé záväzky vyplývajúce z finančného prenájmu vo výške 53.833 EUR.
Valné zhromaždenie spoločnosti v bežnom účtovnom období schválilo rozdelenie zisku z minulých účtovných období
vo výške 100.000 EUR spoločníkom (pre Mesto Prešov 70.000 EUR a pre J.V.S., s.r.o., Prešov 30.000 EUR), čím
účtovnej jednotke vznikli záväzky voči spoločníkom pri rozdeľovaní zisku.

IV.5

Informácie o výnosoch a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Tabuľka č. 1
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah
alebo výskyt

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

241 063
67 635
26 667
2 794

144 249
67 635
22 688
2 794

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zimná údržba ciest
Čistenie krajníc
Monitorovanie cestného fondu
Prenájom dopravných prostriedkov

Tabuľka č. 2
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah
alebo výskyt
Zimná údržba - poddodávky
Čistenie krajníc - poddodávky
Nájomné nehnuteľnosti
Nájomné za dopravné prostriedky

Čl. V

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a)

Informácie o podmienenom majetku

Účtovná jednotka neeviduje žiadny podmienený majetok.

75 699
61 420
4 979
1 162

53 516
61 420
4 979
3 452
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Informácie o podmienených záväzkoch

Účtovná jednotka neeviduje žiadne podmienené záväzky.

V.3

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka neeviduje na podsúvahových účtoch žiadne položky.

Čl. VI

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

VI. a) - j) Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Po 31.12.2015, t.j. po dni , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali
žiadne významné udalosti.
Čl. VII

Ostatné informácie

VII. 1 a) - Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke
c)
Účtovnej jednotke nebolo udelené žiadne výlučné alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

