Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 4 8 3 1 3 3

Malá ÚJ

Ku dňu: 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

DIČ 2 0 2 1 7 1 7 3 6 8

v eurocentoch
v celých eurách

Čl.I Všeobecné informácie
Obchodné meno ( názov ) účtovnej jednotky

PIENSPOL, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky
Číslo:

Ulica:
PSČ:

05906

Obec:

132

Lechnica 132

čl.I(1) Opis vykonávanej činnosti ÚJ v nadväznosti na predmet podnikania

Poznámky k účtovnej závierke zostavuje právnická osoba účtujúca v systéme podvojného účtovníctva.
Dátum založenia: 29.10.2002
Dátum zápisu do OR: 19.12.2002
b./Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:
Oddiel: Sro
Vložka číslo:13864/P

Predmet činnosti:
1. Poľnohospodárska prvovýroba
2. Chov oviec
3. služby v poľnohospodárstve
4. poskytovanie ukážok v poľnohospodárstve

čl.I(2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom ÚJ
Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31. decembru 2014 bola schválená valným zhromaždením dňa 11.06.2015

čl.I(3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.
6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
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čl.I(4) Údaje o skupine účtovných jednotiek:
a) obchodné meno a sídlo ÚJ, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je ÚJ ako
dcérska ÚJ

b) obchodné meno a sídlo ÚJ, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je ÚJ ako
dcérska ÚJ a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a)

c) adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písm. a) a b)

d) ÚJ je materskou:

ÁNO

NIE

ÚJ je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa §22 zákona:
ÁNO

NIE

Ak ÁNO, uvádza sa 1.pri oslobodení podľa §22 ods.8 zákona obchodné meno a sídlo materskej ÚJ zostavujúcej konsolidovanú
účtovnú závierku podľa osobitných predpisov ( Nariadenie EP a Rady ES ... )

2. pri oslobodení podľa §22 ods.10 a 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych ÚJ

čl.I(5) Počet zamestnancov
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

6

5
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Čl.II Informácie o orgánoch spoločnosti
čl.II Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov ÚJ

a

b

Členovia orgánov ( vrátane bývalých )
štatutárnych dozorných
c
d

iných
e

Poskytnuté záruky a iné zabezpečenia
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu
Splatené pôžičky k poslednému dňu
Odpustené pôžičky k poslednému dňu
Použité finančné prostriedky alebo iné
plnenie na súkromné účely

Podmienky, na základe ktorých došlo k poskytnutiu ( pri pôžičkách uviesť aj úrokové sadzby )
účtovná jednotka nespĺňa obsahovú náplň
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Čl.III Informácie o prijatých postupoch
čl.III(1) Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti ÚJ:

ÁNO

NIE

Ak NIE, uvádza sa k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa §7 ods.4 zákona

čl.III(2) Použité účtovné zásady a účtovné metódy a ich zmeny
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.

Základná zásada je zásada verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti.
1. Spôsob vedenia účtovníctva – účtovníctvo spoločnosti je vedené automatizovaným a poloautomatizovaným spôsobom
prostrredníctvom ekonomického softvéru
Účtovný záznam, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva a ktorým účtovná jednotka dokladuje
formu vedenia účtovníctva sa uchováva počas piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použil.
2.Zoznam účtovných kníh, zoznam číselných znako alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovných záznamoch –
účtovná jednotka má vypracovaný zoznam všetkých symbolov, skratiek a číselných znakov použitých pri spracúvaní bežného
účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky. Zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek
použitých v účtovníctve sa uchovávajú počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
3. Účtovný rozvrh sa vypracováva v súlade s rámcovou účtovou osnovou. Obsahuje syntetické účty z rámcovej účtovej osnovy a
môže obsahovať účtovnou jednotkou vytvorené syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania, ktoré nadväzujú na
ekonomický obsah účtovej skupiny, v rámci ktorej vytvorené syntetické účty dopĺňajú rámcovú účtovú osnovu. Okrem syntetických
účtov musí účtový rozvrh obsahovať všetky analytické účty, ktoré je účtovná jednotka povinná vytvoriť, podsúvahové účty ako aj
vnútropodnikové účty.Účtový rozvrh sa zostavuje na každé účtovné obdobie. Musia byť v ňom uvedené účty potrebné na
zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky. Ú. R. sa uchováva ako účtovný
záznam počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka.

čl.III(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 ÚJ.

účtovná jednotka nespĺňa obsahovú náplň
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čl.III(4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov
vrátane určenia rozhodujúcich účtovných odhadov a predpokladov, pričom sa zohľadňuje zásada významnosti. Uvádza sa najmä
a)

obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota, reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, aktivovanie úrokov tvoriacich súčasť
ocenenia majetku a záväzkov,

b) určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku,
c)
d)

určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv,
určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou, a to :
1. určenie ocenenia reálnou hodnotou, pričom sa uvádza aplikácia reálnej hodnoty podľa zákona; pri kvalifikovanom odhade sa uvádza stanovenie
významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia,
2. pre každú kategóriu finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančných nástrojom sa uvádza reálna hodnota a údaj o tom, v akej sume sa zmeny
reálnej hodnoty zahrnuli do výkazu ziskov a strát a v akej sume sa zahrnuli vo vlastnom imaní ako oceňovacie rozdiely,
3. pre každý druh derivátových finančných nástrojov informácie o rozsahu a podstate týchto nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu
ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov,

e) určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi, a to:
1. pre každý druh derivátových finančných nástrojov sa uvádza reálna hodnota týchto finančných nástrojov, ak sa môže spoľahlivo určiť ako trhová cena a
informácia o rozsahu a charaktere týchto nástrojov,
2. pri dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota, sa uvádza
2a) účtovná hodnota a reálna hodnota za jednotlivé položky majetku alebo skupiny týchto jednotlivých položiek majetku,
2b) dôvod pre nezníženie účtovnej hodnoty vrátane povahy dôkazov pre predpoklad, že sa účtovná hodnota opätovne dosiahne,
f)

stanovenie metódy vlastného imania

g)

tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy,

h)

informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie.

1. / Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
(clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady
vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.
Odpisovať sa začína prvým dňom v mesiaci zaradenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok,
ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do
používania.Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje
jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.
2./ Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje pri nákupe cenou obstarania a pri predaji váženým aritmetickým priemerom cien obstarania
(pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene)
3./Zásoby
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby
vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z
cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z
obstarávacích cien.
4./Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do
základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o
pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
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5./Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
6./Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.
7./ Rezervy
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.
8./ Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri
inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v
tomto zistenom ocenení.
9./ Pôžičky a úvery
Pôžičky a úvery pri ich vzniku sa oceňujú menovitou (nominálnou) hodnotou.
10./Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a
časovej súvislosti s účtovným obdobím.
11./ Dotácie zo štátneho rozpočtu
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie
sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy
budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto
dlhodobého majetku.
12./Prenájom (lízing)
Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.
Finančný prenájom (s kúpnou opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe
zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe
zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.
13./Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá,
dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.
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čl.III(5) Významné opravy chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období
s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne sa môže uviesť aj účtovanie opráv
nevýznamných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

účtovná jednotka nespĺňa obsahovú náplň
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Čl.IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
čl.IV(1) Goodwill - dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty
účtovná jednotka nespĺňa obsahovú náplň

čl.IV(2) Významné položky majetku a záväzkov zabezpečených
derivátmi ( forma zabezpečenia )

Reálna hodnota
Bežné účtovné obdobie

Predchádz. účtovné obdobie

Majetok vykázaný v súvahe
Záväzok vykázaný v súvahe
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené
Spolu
účtovná jednotka nespĺňa obsahovú náplň

čl.IV(2) Rozsah a povaha derivátov
Pre každý druh derivátov sa uvádza informácia o rozsahu a povahe týchto derivátov vrátane významných podmienok, ktoré môžu
ovplyvniť sumu, načasovanie a mieru istoty budúcich peňažných tokov
účtovná jednotka nespĺňa obsahovú náplň
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čl.IV(2) Významné položky derivátov
a

DIČ 2 0 2 1 7 1 7 3 6 8

Účtovná hodnota
pohľadávky
b

záväzku
c

Dohodnutá cena
podkladového nástroja
d

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

Bežné účtovné obdobie
čl.IV(2) Zmena reálnej hodnoty derivátov (+/-) a jej vplyv
na výsledok hospodárenia a výšku vlastného imania
a

vplyv na
výsledok
hospodárenia
b

vplyv na
vlastné
imanie
c

Predchádz. účtovné obdobie
vplyv na
výsledok
hospodárenia
d

vplyv na
vlastné
imanie
e

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

účtovná jednotka nespĺňa obsahovú náplň
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čl.IV(3) Informácie o záväzkoch, a to o :
a) celková sume záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

140764

b) celková sume zabezpečených záväzkov
opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov
Nakladač MERLO - 89937,75 - v prospech UniCredit leasing a PPA
Krmny voz BVL - 20350,00 - v prospech UniCredit leasing a PPA
poľnohospodárske pozemky - 30476 - v prospech UniCredit leasing

čl.IV(4) Vlastné akcie
a

Bežné účtovné obdobie
Počiatočný stav
v držbe ÚJ
b

+ Nadobudnutie

- Prevod

c

d

Koncový stav
v držbe ÚJ
e

Počet
Menovitá hodnota
Protihodnota
Percentuálny podiel na ZI (%)
Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia
účtovná jednotka nespĺňa obsahovú náplň

čl.IV(5) Položky nákladov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Bežné účtovné Predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie

Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu spolu, z toho:

Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu spolu, z toho:

Dôvody ich vzniku
účtovná jednotka nespĺňa obsahovú náplň
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Čl.V Informácie o iných aktívach a iných pasívach
čl.V(1)a) Podmienený majetok - napr. práva zo servisných, poistných,
koncesionárskych a licenčných zmlúv - opis

Bežné účtovné Predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie

účtovná jednotka nespĺňa obsahovú náplň

čl.V(1)b) Podmienené záväzky - napr. zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia - opis

Bežné účtovné Predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie

účtovná jednotka nespĺňa obsahovú náplň
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 4 8 3 1 3 3

DIČ 2 0 2 1 7 1 7 3 6 8

čl.V(2) Významné položky ostatných finančných povinností - napr. zmluvná povinnosť
odobrať produkt, uskutočniť investície a veľké opravy - popis

Hodnota

Hodnota týkajúca
sa spriaznených
osôb

účtovná jednotka nespĺňa obsahovú náplň

čl.V(3) Podsúvahové účty - významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,
pohľadávok a záväzkov z opcií, odpísaných pohľadávok a pod. - opis

Hodnota

účtovná jednotka nespĺňa obsahovú náplň

Strana 12

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 4 8 3 1 3 3

DIČ 2 0 2 1 7 1 7 3 6 8

Čl.VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Charakter a finančný vplyv významných udalostí, ktoré nastali po tomto dni a nie sú zohľadnené v súvahe alebo v ziskoch/strat
Napr. informácie o
a) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku s
uvedením dôvodu týchto zmien
b) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek
c) zmene spoločníkov ÚJ
d) prijatí rozhodnutia o predaji ÚJ alebo jej časti
e) zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku

f) začatí alebo ukončení činnosti časti ÚJ, napr. odštepného závodu, organizačnej zložky,
prevádzkarne
g) vydaných dlhopisoch a iných cenných papieroch
h) zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy ÚJ
i) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie ÚJ, napr. o živelnej pohrome
j) získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť ÚJ

účtovná jednotka nespĺňa obsahovú náplň
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 4 8 3 1 3 3

DIČ 2 0 2 1 7 1 7 3 6 8

Čl.VII Ostatné informácie
čl.VII(1) ÚJ má udelené výlučné alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme :

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Ak ÁNO, uvádza sa náhrada za túto činnosť a ak sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o
a/ všetkých formách prijatej náhrady
b/ účtovných zásadách použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov
c/ všetkých druhoch činností ÚJ

ÚJ je zaradená do kategórie priem.výroby s čistým obratom nad 250 000 000 eur §23d ods.6:

Ak ÁNO, uvádzajú sa nasledovné informácie o prepojení ÚJ a OVM = orgány verejnej moci a iné osoby, v ktorých má OVM väčšinový podiel na hlasovacích právach

čl.VII(2)a) Zloženie a výška základného imania pripadajúceho na OVM
Orgán verejnej moci (názov), podiel na ZI / druh akcie, opis práv a povinností

čl.VII(2)d) Prijaté úvery, poskytnuté prečerpania úverov,
prijaté kapitálové príspevky od OVM
Orgán verejnej moci (názov), opis úveru, príspevku, ...

Mena

b

Podiel na základnom imanií Podiel na
hlasovacích
v%
Hodnota
právach v %
b
c
d

Úrok
p.a.
v%

Dátum
splatnosti

c

d

Suma istiny v príslušnej mene
Bežné účtovné
obdobie
e

Predch.účtovné
obdobie
f
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 4 8 3 1 3 3

DIČ 2 0 2 1 7 1 7 3 6 8

čl.VII(2)b,c,e,f,g) Ďalšie informácie o prepojení ÚJ a OVM §23d ods.6
Opis položky, Orgán verejnej moci (názov)

Bežné účtovné
obdobie
b

Predch.účtovné
obdobie
c

Cenné papiere vo vlastníctve OVM, s ktorými je spojené právo na výmenu akcie :

Dotácie a návratné finančné výpomoci od OVM :

Záruky poskytnuté OVM, podmienky poskytnutia a náklady na ich získanie :

Vyplatené dividendy a nerozdelený zisk pre OVM :

Prijatá štátna pomoc, najmä odpustenie súm, ktoré ÚJ dlhuje štátu /inému subjektu verejnej správy :

Iné voči orgánu verejnej moci (OVM) :

účtovná jednotka nespĺňa obsahovú náplň
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 4 8 3 1 3 3

čl.VII(3) Finančné vzťahy medzi ÚJ a OVM §23d ods.6
Opis položky, Orgán verejnej moci (názov)

DIČ 2 0 2 1 7 1 7 3 6 8
Bežné účtovné
obdobie

Predch.účtovné
obdobie

b

c

Náhrady strát z hospodárskej činnosti ÚJ :

Peňažné a nepeňažné vklady :

Nenávratné finančné príspevky alebo pôžičky za za zvýhodnených podmienok :

Finančné výhody, napr. nevymáhanie pohľadávky voči ÚJ :

Vzdanie sa dividend alebo podielov na zisku :

Poskytnuté náhrady za finančné povinnosti uložené OVM :

účtovná jednotka nespĺňa obsahovú náplň

Použité skratky:
DIČ – daňové identifikačné číslo

IČO – identifikačné číslo organizácie
OVM – orgán verejnej moci

ÚJ – účtovná jednotka
ZI – základné imanie
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