Poznámky Úč PODV 3-01

IČO
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Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke
Spoločnosť Spanner SK,k.s. bola založená a zapísaná 11.10.2005 do obchodného registra Okresného súdu v Trenčíne oddiel: Sro, vložka:10054/R

Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decembru je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára do 31.decembra.
Čl. I (1)
Obchodné meno účtovnej jednotky:

SPANNER SK k. s.

Sídlo účtovnej jednotky:

Robotnícka 4352, 017 01, Považská Bystrica

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania
Výroba dielov pre automobilový priemysel a výroba kotlov.

Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

20

20

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

20

20

1

1

Počet vedúcich zamestnancov

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod
Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decembru za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 29.03.2016 schválila účtovnú
závierku.
Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

29.03.2017

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

riadna

mimoriadna

priebežná

Čl. III Informácie o prijatých postupoch
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti /going concern /.

Čl. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Do dňa predloženia účtovnej závierky nenastali po 31.12. žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili majetok a záväzky spoločnosti, a nepretržite pokračuje
účtovná jednotka.
Čl. III (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

Čl. III (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód
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Účtovná závierka bola zostavená za predpodkladu nepretržitého trvania Spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
Nenastali žiadne zmeny.
Čl. III (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód

Položka súvahy

Aplikované zásady a metódy

Druh zmeny zásady alebo
metódy

Hodnota vplyvu na prísl.
položku súvahy

Dôvod zmeny

Čl. III (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).
Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť
nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa
rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov.

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady,
menovitá hodnota
Dlhodobý majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, korá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním, prepravu montáž, poistné a pod. Je to
majetok ku ktorému má účtovná jednostka vlastnícke právo . Dlhodobý majetok sa zaradí do účtovných odpisov podľa kódu klasifikácie produkcie
rovnakých ako sú stanovené pre účely daňových odpisov v hodnote nad 1 700€ a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok. Odpisový plán je stanovené
podľa zákonom uvedených sadzieb.
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
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

obstarávacími nákladmi vrátane prepravy, iné
vzniknuté

2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou

ocenené obstárávacími nákladmi

3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere

-

4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI

obstarávacia cena

5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

-

6. Záväzky pri ich prevzatí

-

Vlastnými nákladmi
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

spoločnosť netvorila

2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

spoločnosť netvorila

3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

spoločnosť netvorila

4. Príchovky a prírastky zvierat

-

Menovitou hodnotou
1. Peňažné prostriedky a ceniny

menovitou hodnotou

2. Pohľadávky pri ich vzniku

menovitou hodnotou pri ich vzniku

3. Záväzky pri ich vzniku

menovitou hodnotou pri ich vzniku

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou
vlastného imania, iné
Spoločnosť neúčtovala o odloženej dani z rozdielu účtovných a daňových odpisov hmotného majetku ani pohľadávok a zaúčtovala daň z príjmu splatnú za účtovné obdobie z
výsledku hospodárenia pred zdanením.
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
1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti

-

2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti

-

3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve

-

4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní

-

5. Drahé kovy v majetku fondu

-

Hodnotou zistenou metódou vlastného imania
Iné
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

-

2. Daň z príjmov - splatná

daň v zad.období 13 796,57 - 5 760 daňová licencia

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).
Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť
nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa
rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov.
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:
spôsobom A účtovania zásob
spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:
váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
iným spôsobom:

obstarávacie ceny, výrobné kalkulácie

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizáciuu zistí, že suma záväzkov je iná ako ich
výška v účtovníctve, uvedú sa závúzky v účtovníctve a účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky
Do dňa predloženia účtovnej závierky nenastali po 31.12. žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili majetok a záväzky spoločnosti.
Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
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Hodnota (PO)

Výnosy zo zákazkovej výroby
a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré
nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej
závierky

-

Náklady na zákazkovú výrobu
b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalosti po dni, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

-

Hrubý zisk / hrubá strata
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky

-

d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti

-

e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

-

f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)

-

g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov

-

h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy

-

i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy

-

j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť

-

Miesto pre ďalšie záznamy
Spoločnosť použila daňovú licenciu zaplatenú v predchádzajúcich rokoch 2014 a 2015 v sume 5 760€, ďalej spoločnosť neúčtovala o odloženej dani z príjmu z rozdielu
účtovnýcha daňových odpisov.
Miesto pre ďalšie záznamy
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