Poznámky Úč PODV 3- 01

IČO 36620947

DIČ 2021755758

POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky malej účtovnej jednotky k 31.12.2019
Čl. I Všeobecné informácie
(1) Názov a sídlo
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
PPS NTS, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
Tajovského 7
PSČ
Názov obce
962 12
Detva
IČO
36620947

DIČ
2021755758

Číslo telefónu
045
/5219203
E-mailová adresa

Kód SK NACE
47 .99 . 0
Číslo faxu
/

(1) Opis činnosti hospodárskej činnosti účtovnej jednotky
Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
vývoj, projektovanie a konštrukcia špeciálneho náradia
výroba špeciálneho náradia
vývoj, projektovanie a konštrukcia strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
vývoj, projektovanie, konštrukcia a výroba prípravkov pe montážne a zváracie linky
kovoobrábanie
zámočníctvo
výroba nástrojov
brúsenie a leštenie kovov
(2) Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie
* Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 31.12.2019.
(3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Spoločnosť predkladá
* riadnu účtovnú závierku
(4) Údaje o skupine
a) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za
najväčšiu skupinu
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu,
ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska spoločnosť
Obchodné meno:
Sídlo:
Ulica
Obec

PPS Group a. s.
Tajovského 7
Detva
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PSC
Štát
IČO:

IČO 36620947

DIČ 2021755758

962 12
Slovenská republika
36011509

c) Informácie o adrese, kde je možné vyžiadať kópiu konsolidovaných uzávierok
Adresa, kde je možné vyžiadať kópiu konsolidovaných účtovných závierok:
Názov:
Adresa:
Ulica
Obec
PSC
Štát

PPS Group a. s.
Tajovského 7
Detva
962 12
Slovenská republika

(5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky
Názov položky
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu zostavenia závierky, z toho:
Počet vedúcich zamestnancov

Bezprostredne
Bežné účtovné predchádzajúc
obdobie
e účtovné
obdobie
0
0
0
0
0
0

Čl. II Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
a) Informácie o poskytnutých zárukách alebo inom zabezpečení pre členov orgánov
Záruky alebo iné zabezpečenia poskytnuté členom orgánov účtovnej jednotky - bežné účtovné obdobie
Výška záruky/zabezpečenia pre členov orgánov
Druh záruky / zabezpečenia
štatutárnych
dozorných
iných
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Záruky alebo iné zabezpečenia poskytnuté členom orgánov účtovnej jednotky - bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Výška záruky/zabezpečenia pre členov orgánov
Druh záruky / zabezpečenia
štatutárnych
dozorných
iných
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Čl. III Informácie o prijatých postupoch
(1) Predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
(4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
a) Spôsob ocenenia majetku a záväzkov
Spôsob ocenenia majetku a záväzkov (obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota, reálna hodnota,
metóda vlastného imania)
Ocenenie majetku a
Názov položky
Doplňujúce informácie
záväzkov
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Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný
kúpou
Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený
vlastnou činnosťou
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený
vlastnou činnosťou
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný inak
Zásoby obstarané kúpou
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Podiely na základnom imaní obchodných
spoločností, deriváty a cenné papiere
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
Pohľadávky pri ich vzniku
Záväzky pri ich prevzatí
Záväzky pri ich vzniku
Peňažné prostriedky a ceniny
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou
podniku alebo jeho časti
Cenné papiere, deriváty a podiely na
základnom imaní (podľa § 25, písm. e) bod
3)
Komodity, s ktorými sa obchoduje na
verejnom trhu
Drahé kovy v majetku fondu
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na
základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Splatná daň z príjmov a odložená daň z
príjmov

IČO 36620947

DIČ 2021755758

Obstarávacia cena
Vlastné náklady
Obstarávacia cena
Vlastné náklady
Obstarávacia cena
Vlastné náklady
Obstarávacia cena
Obstarávacia cena
Menovitá hodnota
Obstarávacia cena
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Reálna hodnota

Reálna hodnota
Reálna hodnota
Reálna hodnota
Obstarávacia cena
Menovitá hodnota

Účtovanie obstarania a úbytku zásob účtovná jednotka vykonávala
Pri vyskladnení zásob sa používala

g ) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok
Spôsob odpisovania dlhodobého majetku
* Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého majetku zostavila účtovná jednotka v interných smerniciah, kde
vychádza z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajeho bežným podmienkam jeho
používania - účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú
Tvorba odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku
Ročná
Doba
Druh dlhodobého majetku
odpisova odpisová
sadzba
nia
Aktivované náklady na vývoj
Softvér
Oceniteľné práva
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Jednorazový odpis v roku
2013.

Záporný goodwill
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Základné stádo a ťažné zvieratá
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú súvahu a výkaz ziskov a strát
(1) Informácie o nehmotnom majetku, ktorý je goodwill alebo záporný goodwill
Goodwill - dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu, hodnota
Dôvod vzniku goodwillu / záporného
godwillu
kúpa podniku - záporný goodwill

Spôsob výpočtu

Hodnota za bežné
obdobie

jednorazový odpis

Hodnota za
bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

* Účtovná jednotka - spoločnosť PPS NTS, s. r. o. v roku 2013 kúpila podnik. Predmetom kúpy bol podnik, ktorý
pozostával z nehnuteľností, súpisu hnuteľných vecí a nulových (žiadnych) záväzkov. V zmysle §17a odst. 5 zákona
595/2003 Z.z. o dani z príjmov bola hodnota podniku ocenená znaleckým posudkom na reálnu hodnotu. Rozdielom
medzi kúpnou ceno ua reálnou cenou vznikol záporný goodwill vo výške -418 351,00 Eur, ktorý bol zaradený do
majetku spoločnosti. Účtovný odpis záporného goodwillu bol v roku 2013 v zmysle §37 odst. 10 Postupov účtovania
odpísaný jednorázovo v roku nadobudnutia v plnej výške: 418 351,00 Eur.
Daňový odpis záporného goodwillu bol v roku 2019 v zmysle §17a odst. 5 zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov vo
výške jednej sedminy: -59.764,43 - zvyšuje základ dane z príjmov a je uvedený na riadku 180 daňového priznania.

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach
(1) Informácie o podmienenom majetku a záväzkoch

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a) Informácie o poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku
b) Informácie o dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek
c) Informácie o zmene spoločníkov účtovnej jednotky
d) Informácie o prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti
e) Informácie o zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku
f) Informácie o začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky
g) Informácie o vydaných dlhopisoch a iných cenných papieroch
h) Informácie o zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky
i) Informácie o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky
j) Informácie o získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej
jednotky
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Čl. VII Ostatné informácie
Ďalšie doplňujúce informácie
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