Poznámky Úč MÚJ 3-01

IČO: 44013361

DIČ: 2022550453

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016
I. všeobecné údaje
Názov účtovnej jednotky: CMA Group, s. r. o.
Sídlo účtovnej jednotky: Partizánska cesta 64, 974 01 Banská Bystrica
Dátum založenia: 5.3.2008
Identifikačné číslo účtovnej jednotky: 44 013 361
Daňové identifikačné číslo účtovnej jednotky: 2022550453
Opis činností: podnikateľské, organizačné, ekonomické poradenstvo
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
V roku 2016 firma CMA Group nezamestnávala žiadnych zamestnancov.

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1)
Účtovné metódy a účtovné zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.
Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo
svojej činnosti.
2)
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nakupovaný CMA Group, s. r. o. sa oceňuje
obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky oceňuje CMA Group, s. r. o. pri ich vzniku,
záväzky pri ich vzniku oceňuje menovitou hodnotou.
3)
CMA Group rozdeľuje investičný majetok na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý
nehmotný majetok. Používa jednotný postup pri odpisovaní tohto majetku a to rovnomernou
metódou odpisovania.

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú súvahu a výkaz ziskov a strát
1. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Firma CMA Group eviduje nasledovné pohľadávky:
- Účet 311 odberatelia vo výške 61 806,25 €, z toho do lehoty splatnosti 45 884,24 €
a po lehote splatnosti 15 922,01.
- Účet 314 poskytnuté preddavky vo výške 1 308,33 €.
2. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív
a) Základné imanie – účet 411
Stav k 1.1.2016
6 638,78€
prírastok
0,00 €
Stav k 31.12.2016
6 638,78 €
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b) Jednotlivé druhy fondov
Rezervný fond – účet 421
PS k 1.1.2016
Prírastok
Úbytok
Stav k 31.12.2016
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48,74 €
380,59 €
0,00 €
429,30 €

c) Údaje o rozdelenom zisku a vysporiadaní straty z minulých účtovných období.
CMA Group dosiahol v roku 2015 zisk, z ktorého bol vytvorený Rezervný fond vo výške 5 %
zo zisku a bola z neho vykrytá strata z predchádzajúcich rokov. Zvyšok bol prevedený do
nerozdeleného zisku minulých rokov.
3. Cudzie zdroje
a) Záväzky
Záväzok
Dodávatelia (321)

Stav k 1. 1. 2016

Prírastky

Úbytky

Stav k 31. 12.
2016

1 701,40

312 407,36

254 476,63

59 632,13

135,75

218,00

135,75

218,00

Daň z pridanej hodnoty (343)

1 501,18

44 620,79

46 139,07

17,10

Daň z príjmu (341)

1 077,34

1 110,21

1 077,34

1 110,21

139 523,38

28 000,00

2 214,11

165 309,27

934,30

8 407,35

7 987,35

1 354,30

Ostatné dane a poplatky (345)

Ostatné záväzky voči spoločníkom (365)
Ostatné záväzky (379)

b) Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Všetky hore uvedené záväzky CMA Group za rok 2016 sú do lehoty splatnosti.
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