OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

Poznámky k 31.12.2014
Čl. l
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
ICO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Učtovnájednotkaje
súčasťou
konsolidovaného celku
d)Učtovnájednotkaje
súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

OBEC Jaslovské Bohunice
Nám.sv.Michala 36/1 OA
00312614
01.01.1991
Zákon č.369/1990 Zb.

~
~
~

riadna
mimoriadna
áno
me
áno
me

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky
Podnikateľská činnosť účtovnej jednotky

Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce
a potreby jej obyvateľov
Ubytovanie-internát študenti Trnavskej univerzity

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Božena Krajčovičová, starostka
Statutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Statutárny zástupca (meno a priezvisko)
Ing.Pavol Miklošovič, zástupca starostky
Funkcia
40,10
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
41
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
3
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
Základná škola s materskou školou, 919 30 Jasl.Bohunice 341
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
Základná umelecká škola, 919 30 Jasl.Bohunice 341
jednotkou (počet)
Regatel spol. s r.o v "Iikvidácii" 919 30 Jasl.Bohunice, Na
- právnické osoby založené účtovnou
Rybníku 419/2-v konkurze
jednotkou (počet)
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu
jednotky vo svojej činnosti

nepretržitého pokračovania účtovnej
~ áno
D nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovné mu
obdobiu
~ áno
D nie
Ak áno:
Druh zmeny

Dôvod zmeny

Zrušenie tvorby rezerv na
nevyčerpanú dovolenku
v hlavnej činnosti

Zmena postupov účtovania

Vplyv zmeny na hodnotu
majetku, záväzkov,
vlastného imania
a výsledku hospodárenia

Peňažné vyjadrenie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

i) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
j) rezervy
k) časové rozlíšenie na strane pasív

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa rovnajú daňovým odpisom.
Odpisovať sa začína:
~ odo dňa jeho zaradenia do používania
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Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4

odpisovania

sa používa

Predpokladaná
doba
používania v rokoch

Ročná odpisová sadzba
vo/o

4
6
12
20

1/4
1/6
1/12
1/20

lineárna.

Drobný nehmotný majetok od 1,00 Eur 2.400 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 50,00 Eur do 1.700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje priamo do nákladov a eviduje sa na podsúvahových účtoch.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k
odpisovanému dlhodobému majetku
neodpisovanému dlhodobému majetku
nedokončeným investíciám
dlhodobému finančnému majetku
zásobám
pohľadávkam

o áno
O
O
O
O
~

áno
áno
áno
áno
áno

~
~
~
~
~

O

nie
nie
nie
nie
nie
nie

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko,
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
360 dní
najviac do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
720 dní
najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
1 080 dní
6. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer
prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu
Kapitálový transfer
prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého
majetku).
7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
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Čl. III
Informácie

o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Spôsob poistenia
Poistenie majetku budovy,stavby, stroje pre prípad poškodenia
živel.udalosťami,krádež,vandalizmus-zmluva
Generali
Havarijné poistenie motor.vozidiel -Allianz
Zákonné poistenie vozidiel Allianz

Výška poistenialPoistná
suma majetku
9290,73/21
572 972,20
I 411,03
1 141,25

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
.... záložné právo na nehnuteľnosti-bytové domy v súvislosti s prijatý úverom zo ŠFRB-evidované na
LV č.900, na p.č.176/1 a KD Paderovce-evid.na LV č.485 -prijatý úver Prvá komunál.banka, na p.č.1I2
a budova Obec. úradu č.344-evid.na LV č.800-poskyt.dotácia Slovenská inovačná a energet.agentúra
d) opis a hodnota
re. d no tk•.y

dlhodobého

majetku

vo vlastníctve

účtovnej jednotky

alebo v správe účtovnej
Suma

Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky

1 707 164,52
20273 037,57
269944,29
274375,48

Majetok v správe účtovnej jednotky

2468409,40

/RO,PO/

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého

finančného

majetku - tabuľka č.1

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel:
Majetkový podiel obce v obchodnej spoločnosti Regatel S.LO v likvidácii je vo výške 29.329 €
Od 3.11,2013 je spoločnosť .Regatel S.LO v likvidácii" v konkurze

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok
a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):
Názov emitenta

Trnavská vodárenská spoločnosť

Druh
cenného
papiera

Mena
cenného
papiera

akcie

EUR

Výnos
v%

Dátum
splatnosti

Učtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2014

366 128,93

Učtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12.2013

366 128,93
4
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B Obežný majetok
1. Pohľadávky
a) opis významných

pohľadávok

Pohľadávky

podľa jednotlivých položiek súvahy
Riadok
súvahy
68
69

Pohľadávkv z nedaň.oríimov
Pohl'adávky z daň.príjmov

Hodnota

pohľadávok

28094,90
27609,88

Opis
Prenájom NP, nájom byty,fa stočné
Daň z nehnutel'nosti

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Opravné položky boli vytvorené k rizikovým pohľadávkam, ktoré dlžníci pravdepodobne neuhradia
z dôvodu dlhodobej platobnej neschopnosti, exekúcie, skončenia podnik.činnosti, ...
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných
Pohľadávk
Nájom nebyt. riestorov

Suma OP
208,60

oložiek k pohľadávkam

Dôvod tvorb , zníženia a zrušenia OP
OP tvorená z dôvodu rizika úhrady Medivit,Lekáreň Althea

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4 Pohľadávky v lehote splatnosti predstavujú faktúry za stočné vystavené
3l.12.20 14. Pohľadávky po lehote splatnosti sú neuhradné pohľadávky za nájom bytov, daň
z nehnuteľnosti
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4
Všetky pohľadávky sú so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane.
2. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého
Krátkodobý

finančný

finančného

majetok

majetku
Zostatok k 31.12.2014
4820,80
3840842,71

Pokladnica
Bankové účty

3. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu z toho:
predplatné
Poistné
Služby

Informácie

Zostatok k 31.12.2014
4543,28
871,20
2842,22
829,86

Čl. IV
o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka Č.S
B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky
Rezerva na audit
Rezerva na nevyčer.dovolenku a odvody-podnik. činnosť

Predpokladaný
rok použitia
2015
2015
5
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2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
- splátky úverov ŠFRB, záväzky zo sociálneho fondu, neuhradené dodávateľské faktúry, záväzky voči
zamestnancom, odvody, daň z príjmov, daľí.zo mzdy, DPH
b) záväzky podľa zostatkovej
C)

doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

v· k
popis vyznamnyc, h po lozre
zavaz k ov
r

Záväzok
Záväzky SFRB
Finančná zábezpeka byty
Dodávatelia
Zamestnanci
Zúčtov.s orgánmi SP a ZP

••

Hodnota záväzku
929347,47
58 153,78
85 198,92
25051,81
15 839,65

Opis
ŠFRB-splátka istiny úvery
Nájomníci byt.domov zo SFRB
Neuhradené faktúry
Mzdy za december
Odvody za decem ber

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
b) popis zabezpečenia

dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru

Druh bankového úveru
podl'a splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
Dlhodobý investič.úver zmluva č.06/050/06
Dlhodobý investič.úver zmluva č.06/093110

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého
bankového úveru
Záložná zmluva
Bez zabezpečenia

4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov
období

budúcich

období a výnosov budúcich

Zostatok

Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výdavky budúcich období spolu z toho:
Stravné lístky zamestnanci

k 31.12.2014
1 953,20
I 953,20

2344295,43
14777,07
1931 140,17
268024,25
127517,94

Výnosy budúcich období spolu z toho:
Nájom byty 1115
ze KT SR,ES
ze KT Envirofond
ze KT ostat.mimo VS

Informácie

Čl. V
o výnosoch a nákladoch

'Vk a vyznamnyc, h po lozre k vynosov
1. V'
'ynosy - pOpiS a vys
-v

Popis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb z toho
Stočné
Ubytovanie podnik.činnosť
b) aktivácia
624 - Aktivácia DHM
c) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy z toho
podielové dane
daň z nehnutel'ností
-

»

r

Suma
201 938,95
84816,31
99733,65

8058,71

3 543 173,43
638649,06

2897812,23
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-

daň za psa

2061,14

-

d) tržby z predaja majetku
641- Tržby z predai a dlhodobého hmotného majetku
e) finančné výnosy
662 - Uroky
f)výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR z toho
- bežný transfer na matriku,register obyvatel'ov
bežný transfer vol'by
- bežný transfer na životné prostredie,staveb.úrad
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo SR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR, Envirofondu
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy
zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
- zinkasované príjmy RO
2) ostatné výnosy
648 - Ostatné výnosy
- nájom byty
- nebytové priestrorv
h) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

191204,87

10598,52

16392,50
3550,54
5450,84
2203,18
184203,52
II 595,16

14933,38

309953,30
194 162,67
69613,79
26600,00

2 N'kI
a a rlly - popis a vys a vvznamnvc, hiv'
PO ozie k na'kl a rlov
Suma

Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
elektrická energia
voda
- plyn,teplo

137207,67
253 357,52
114935,09
20808,76
117613,67

b) služby
511 - Opravy a udržiavanie z toho
oprava ,údržba ČOV
- údržba autá, stroje
opravy ,údržba budovy,stavby

327930,78
16740,33
14923,86
295930,39

513 - Náklady na reprezentáciu

6895,76

-

518 - Ostatné služby z toho
- odvoz kom.odpadu
poštovné a telef.služby
údržba softweru
techn.pomoc ČOV
- ostat.služby

388 113,95
86413,08
10482,63
6678,00
19080,00
265460,24

c) osobné nákladv
521 - Mzdové náklady z toho
- hlavná činnosť
- podnikat.činnosť

447471,99
408210,54
39261,45

524 - Zákonné sociálne náklady z toho

152748,16
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- hlavná činnosť
- podnikat.činnosť
527 - Zákonné sociálne náklady
d) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
553 - Tvorba ostatných rezerv
552- Tvorba zákon.rezerv-podnik.činnosť
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
e) finančné náklady
562 - Uroky
568 - Ostatné finančné náklady

139028,26
13719,90
25845,08
l 125867,93
947687,34
178 180,59
3720,00
2273,55
1 306,88
49389,63
14 134,79

-

f) náklady na transfery

a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VUC do RO, PO zriadených
obcou alebo VÚC
bežný transfer ZŠ
- bežný transfer ZUŠ
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VUC ostatným subjektov
verejnej správy
bežný transfer Centrum voľného času
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VUC subjektov mimo
verejnej správy
bežný transfer spoloč.organizácie
bežný transfer jednotlivci
g)ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť z toho
náklady na činnosť Spoloč.obec.úradu
členské príspevky ZMO,ZMOS, RVC, ...
- komisie OZ
ostatné prev.náklady
h)dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

3 N a'kl a dly

VOCI

392 430,53
199571,33
76662,20
116 197,00
206,25
245 109,07
215436,19
29672,88
29413,96
27 054,05
9806,49
2731,87
9035,69
5480,00
2013,06

v
I ors k'e.1spo locnos
ťI
au ďt
I orovi. a l e b o au ďt

Osobitné náklady podl'a zákona o účtovníctve § 18 ods.6
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na
náklady za:
a) overenie účtovnej závierky
b) daňové poradenstvo,právne poradenstvo

Informácie
1. Ďalšie informácie - informácie
Druh položky

3720,00
4634,44

Čl. VI
o údajoch na podsúvahových

o významných

účtoch

položkách

Opis položky

Materiál v skladoch civilnej ochrany

Masky, brašne,dozimetre

Drobný hmotný majetok

DHM 50-1700 €

Drobný hmotný majetok

Majetok Regatel

Hodnota

3.552,56
418444,98
54.670,81

Učet

790002
790000
790003
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OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014
Postúpené pohľadávky

Pohľadávky Regatel

2458,17

790004

Drobný nehmotný majetok

Softwer

4.054,90

791 000

Knižničný fond

Knihy

28080,45

Spolu

792 001

511 261,78
Čl. VII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzt'ahoch účtovnej jednotky
a spnaznenyc'h osoAb

Spriaznená
Základná

ZSs MS
ZUS

škola

osoba
s MS

Druh obchodu
Transféry

BT-origin.kompet.

Transféry

BT-prenes.kompet.

Transféry

BT-origin.kompet

Hodnotové vyjadrenie
obchodu
alebo percentuálne
vyjadrenie obchodu
k celkovému objemu
obchodov
real izovanvch ÚJ

Informácia o neukončených
obchodoch v hodnotovom
vyjadrení obchodu alebo
percentuálnom vyjadrení
obchodu k celkovému objemu
obchodov realizovaných ÚJ

Informácia o cenách
realizovaných obchodov
medzi účtovnou jednotkou
a spriaznenými osobami

199571,33
351 938,09
76662,20

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Textová časť k tabuľke č.12-14:
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom
Zmeny rozpočtu:
Úprava č.1 schválená dňa 13.01.2014 uznesením
Úprava č.2 schválená dňa 28.04.2014 uznesením
Úprava č.3 schválená dňa 16.06.2014 uznesením
Úprava č.4 schválená dňa 04.08.2014 uznesením
Úprava č.5 schválená dňa 10.11.2014 uznesením

- tabuľka č.12-14
dňa 9.12.2013 uznesením č.VI/524
č.
č.
č.
č.
č.

VI/539
VI/577
VI/590
VI/613
VI/662

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali
v účtovnej závierke za rok 2014.

zverejnenie

alebo vykázanie

Vypracovala: Jaroslava Ťažká
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