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DIČ

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

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

Technické služby Starého Mesta a. s.

Sídlo účtovnej jednotky:

Žilinská 1, 811 05, Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania
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obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
prenájom garáží a odstavných plôch
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
poradenská činnosť v oblasti nehnuteľností
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
prieskum trhu
poradenská činnosť v oblasti obchodu
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho pedaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť
poskytovanie služieb v poľnohos
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
počítačové služby
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
vydavateľská činnosť
prenájom hnuteľných vecí
administratívne služby
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
prevádzkovanie športových zariadení
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
čistiace a upratovacie služby
reklamné a marketingové služby
fotografické služby
služby súvisiace a produkciou filmov alebo videozáznamov
prieskum trhu a verejnej mienky
ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
(od: 22.11.2012)
výroba obrazového záznamu spoločenských udalostí na objednávku
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
vykonávanie odťahovej služby
skladovanie
lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby
prevádzkovanie verejných WC
čistenie kanalizačných systémov
osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
prípravné práce k realizácii stavby
dokončovacie stavbné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
finančný leasing

Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
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2 0 2 0 2 8 1 8 4 6
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

43

14

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

43

18

1

4

Počet vedúcich zamestnancov

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod
Účtovná závierka za rok 2016 bola vykonaná ako riadna účtovna závierka
Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

20.06.2016

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

riadna

mimoriadna

priebežná

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 (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv
Spoločnosť účtovala v sústave podvojného účtovníctva. Na podsúvahových účtoch nebolo v r. 2016 účtované. Spoločnosť neeviduje žiadny majetok mimo účtovnej evidencie.
Čl. III (3) Informácie o transakciách, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv
Transakcia

Charakter transakcie

Účel transakcie

Finančný vplyv

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
Oceňovanie jednotlivých zložiek majetku je podľa hodnoty v nákupných dokladoch v čase obstarania. Jednotka neobstarávala zásoby, ani o nich neúčtovala.
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota
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ÚJ má náplň (x)
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Poznámka k oceneniu

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

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu
Odpisovanie majetku-metóda rovnomerná. Odpisový plán podľa zaradenia do odpisových skupín majetku.
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

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

Software pre SMTV playout system

1

25%

rovnomerná

PC s HD na payout systém vysielania

1

25%

rovnomerná

videostrižňa+software

1

25%

rovnomerná

svetelná technika

1

25%

rovnomerná

zvuková technika

1

25%

rovnomerná

kamerová technika

1

25%

rovnomerná

čistiaci stroj Greenmachine 500

2

16,66%

rovnomerná

prístupový turniket s príslušenstvom

1

25%

rovnomerná

prístupový turniket s príslušenstvom

1

25%

rovnomerná

Mercedes Benz BL 366 BX

1

25%

rovnomerná

Podtlakový ostrekovací systém Tornádo

2

16,66%

rovnomerná

Piaggio Quargo-sklápač

1

25%

rovnomerná

2

16,66%

pozemok Gorazdová Ul, BA
Predajné stánky 3 ks

neodpisuje sa
rovnomerná

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
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Čl. IV (3) Informácie o záväzkoch

Čl. IV (3) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Účtovná jednotka nemá závazky staršie ako pať rokov
Čl. IV (3) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Záväzky

Hodnota (BO)
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Hodnota (PO)

