Poznámky Úč POD 3-01

Obchodné meno:

IČO: 31 586 457

DIČ: 2020453743

CINEMA+ spol. s.r.o.

Sídlo:
Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica
Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky:
- obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne
- služby v oblasti reklamy

(1) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 01.03.2018

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

(2)

Riadna

X

Mimoriadna

Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky

(3)

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov BO

12

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov PO

12

(1)

Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

ÁNO

x NIE

(2)

Zmeny účtovných zásad a metód

ÁNO

NIE

x

Informácia o aplikácií účtovných zásad a účtovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku,
záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia. Informácia o zmenách účtovných zásad a zmenách
účtovných metód, a to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov,
vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad
a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých
súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách.
(3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv

týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné
a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej
jednotky.

Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných
odhadov a predpokladov, pričom sa zohľadňuje zásada významnosti
a)
Obstarávacou cenou
X
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou
X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou
3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI
(4)
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obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov
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

X
X
X

Reálnou hodnotou
1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti
2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté
zámenou
3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení: spôsob A účtovania zásob
Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom
Metódou FIFO
Obstarávacia cena zásob sa rozdeľuje na cenu, za ktorú sa zásoby obstarali
a náklady súvisiace s obstaraním(VON).
Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne :VON/(PS zásob + príjem zásob) x výdaj zásob
Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období (menovitá hodnota)sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom
istine a náklady súvisiace s obstaraním
Daň z príjmov splatná - menovitá hodnota, daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21
% po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov
Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále
sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého
mesiaca účtovného obdobia.

X
X
X
X

X
X

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku
Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované X
Podľa kritérií definovaných v zákone o daniach z príjmov
Opravná položka k pohľadávkam
Opravná položka k materiálu

Odborným odhadom podľa opodstatneného predpokladu zníženia
Odborným odhadom

Opravná položka k tovaru

2

X
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c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv
Ocenenie záväzkov menovitou hodnotou
Rezervy k nevyfakturovaným
dodávkam
Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám

Odborným odhadom na splnenie existujúcej povinnosti

X
X

Prepočtom podľa stavu nevyčerpaných dovoleniek

X

Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej
spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa
odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam
jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo
podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku .Účtovné a daňové
odpisy sa rovnajú
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam X
jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo
podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové
odpisy sa nerovnajú
Dlhodobý nehmotný majetok = doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac
ako
Samostatné hnuteľné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je
viac ako rok a vstupná cena viac ako:
Majetok

Odpisová Doba
Lineárne
skupina
odpisovania odpisy

Stavby

6

40

áno

Stroje, prístroje, zariadenia

1-2

4-6

áno

2 400,- eur

X

1 700,- eur

X

Zrýchlené
odpisy

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali
vplyv na finančnú situáciu,
resp. ktoré by ovplyvnili výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2018.
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