PRAKTICKÉ INFORMÁCIE A NÁVOD K VYPLNENIU POZNÁMOK PRE

Prvý riadok obsahuje informácie o IČO a DIČ účtovnej jednotky. Tento riadok

Tento formulár obsahuje automatické prepočty súm, preto sú súčtové riadky zabezpečené proti prepisu a výmazu vzorco
úprav a modifikácií vzorcov) a overením dát (menu - dáta - overenie dát), ktoré zabezpečuje ochranu aj po odomknutí
potrebné zrušiť overenie akceptovaného obsahu b

Po odomknutí formulára je možné skrývať (menu - zobrazenie - skryť) tie časti poznámok, pre ktoré účtovná jednotka nem
(tzn. číslujú sa narastajúcim spôsobom iba tie časti formuláru, ktoré nie sú skryté a pre k

Praktická rada: Vzhľadom na rozdielnosť Vašich kancelárskych balíkov, ako aj v prípade zásahu do obsahu formulára (či u
aby sa správne tlačili (nastavenie je možné vykonať cez menu - nastavenie stánky - okraje alebo

V prípade, ak máte nejaké otázky alebo pripomienky, dajte nám vedieť a Vašim
S pozdravom / Kind regards
Prajeme Vám pevné nervy a veľa zdaru Ing.
pri plnení
Vašich Tužinský,
pracovných
povinností
ďaku
Mgr. Martin
PhD.,
daňový aporad
+421 904 468 503
© Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, e-mail: vzdela

OD K VYPLNENIU POZNÁMOK PRE ÚČTOVNÉ JEDNOTKY

IČ účtovnej jednotky. Tento riadok sa automaticky tlačí na všetky strany Poznámok.

ené proti prepisu a výmazu vzorcov na dvoch úrovniach, a to uzamknutím listu (bez hesla pre prípadnú potrebu
ezpečuje ochranu aj po odomknutí formulára obmedzenou akceptáciou obsahu bunky (pre zmenu vzorca je
overenie akceptovaného obsahu bunky).

ok, pre ktoré účtovná jednotka nemá obsahovú náplň. Skrytie buniek vo formulári má vplyv na číslovanie strán
muláru, ktoré nie sú skryté a pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň).

e zásahu do obsahu formulára (či už pridávaním riadkov alebo ich skývaním) je nutné nastaviť okraje strán tak,
- nastavenie stánky - okraje alebo aj cez mená - zobrazenie - zobraziť konce stránok).

omienky, dajte nám vedieť a Vašim podnetom sa budeme zaoberať.
pozdravom / Kind regards
šich
pracovných
povinností
ďakujeme Vám za Váš záujem o náš produkt.
rtin Tužinský,
PhD.,
daňový aporadca
+421 904 468 503
D., daňový poradca, e-mail: vzdelavanie@profuturion.sk
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Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 5 2 3 8 9 0

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 31.12.2016 bola schválená valným zhromaždením dňa 26.10.2017.

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
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
počas účtovného obdobia

Čl. II

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
2

2

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

III.2

áno

nie

Zmeny účtovných zásad a metód

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

IČO 3 1 7 1 9 4 7 3

Poznámky Úč PODV 3 - 01
III. 4 a)

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
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 2 0 2 0 5 2 3 8 9 0

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

6 rokov

16,667 %

rovnomerná

Motorové vozidlo – sypač

x

III.5

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.

Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom
účtovnom období
V bežnom účtovnom období účtovná jednotka nevykonala opravy chýb minulých účtovných období.

Čl. IV

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

IV.3 a)

Informácie o záväzkoch
Názov položky

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov

BO

PO
0

0

Poznámky Úč PODV 3 - 01
IV.5

IČO 3 1 7 1 9 4 7 3

DIČ 2 0 2 0 5 2 3 8 9 0

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

215 697
57 549
26 667
10 000

157 980
52 513
26 667
11 200

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
Opravy motorových vozidiel

Čl. V

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a)

Informácie o podmienenom majetku

80 786
52 261
4 979
1 162
59429

52 220
47 688
4 979
1 162
11591

Účtovná jednotka neeviduje žiadny podmienený majetok.

V.1 b)

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 31.12.2017, t.j. po dni , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali
žiadne významné udalosti.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

Čl. VII

IČO 3 1 7 1 9 4 7 3

DIČ 2 0 2 0 5 2 3 8 9 0

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.

