Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

4 7 3 5 5 7 1 9

DIČ

2 0 2 3 8 2 7 8 0 6

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

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

Vivax Healthcare, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky:

Mládežnícka 2101, 01701, Považská Bystrica

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania
podpora predaja liekov

Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

12

13

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

12

12

Počet vedúcich zamestnancov

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod
Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

03.04.2017

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
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky má spoločnosť jedného zamestnanca, aktuálne nevykonáva obchodnú činnosť.
Čl. III (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

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
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota
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IČO
Ocenenie majetku a záväzkov

4 7 3 5 5 7 1 9
ÚJ má náplň (x)

DIČ

2 0 2 3 8 2 7 8 0 6

Poznámka k oceneniu

Obstarávacou cenou
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou

x

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

x

2. Pohľadávky pri ich vzniku

x

3. Záväzky pri ich vzniku

x

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv
Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv
Záväzky sa oceňujú pri vzniku nominálnou hodnotou. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z
podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť tvorí rezervy na nevyčerpané dovolenky a súvisiace odvody do poistných fondov, na audit účtovnej závierky
a na nevyfakturované dodávky.

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu
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
automobil

Doba odpisovania
4

Sadzba odpisov
25
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Odpisová metóda
rovnomerná
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