Obec Beniakovce
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017

Poznámky k 31.12.2017
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

Obec Beniakovce
Beniakovce 44
00691224
01.01.1990
zákonom
x
riadna
mimoriadna
áno
nie
x
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

všeobecná verejná správa

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (počet)

Ing. Miroslav Halás, starosta obce
18
16

2
-

Materská škola Beniakovce, Beniakovce 95
Spoločný úrad, Kmeťova 20, Košice
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
x
áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
x
nie
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty pri nadobudnutí

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou 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.
obstarávacou cenou

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 sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať
sa začína:
odo dňa jeho zaradenia do používania
x
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
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Odpisová skupina
1
2
3
4

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4 až 8
6 až 20
20 až 40
30 až 80

Ročná odpisová sadzba
v%
¼ až 1/8
1/6 až 1/20
1/20 až 1/40
1/30 až 1/80

Drobný nehmotný majetok od 1 Eur do 200 €, 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 1 Eur do 200 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
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

x

x

áno
áno
áno
áno
áno
áno

x
x
x
x

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:
12
najviac do výšky
30 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
24
najviac do výšky
50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
36
najviac do výšky
100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci podnikateľskej činnosti, podľa
ustanovenia § 20 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p..
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
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).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.

3

Obec Beniakovce
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017
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.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena
nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá
použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený 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.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
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)
Textová časť k tabuľke č.1 : Obec v roku 2017 zaradila dokumentáciu IBV, bleskozvod na obecnom
úrade a drobný majetok.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Spôsob poistenia
Združené poistenie majetku - nehnuteľný majetok
Združené poistenie majetku - hnuteľný majetok

Výška poistenia
1 561 305,97 €
45 060,00 €

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom:
Slovenská záručná a rozvojová banka :
Objekt 8 .bytová jednotka, Beniakovce 95, zapísané na LV 175
Objekt 4.bytová jednotka, Beniakovce 150, zapísané na LV 175
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej
jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Drobný majetok

Suma
122 198,47
2 069 662,27
56 231,70
52 837,23
73 081,88

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
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Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy
o výpožičke: Budova bývalej základnej školy

Suma
98 048,00

B Obežný majetok
1. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky
Riadok súvahy
Iné pohľadávky
059
Pohľadávky z nedaňových príj. 068
Pohľadávky z daňových príj.
069

Hodnota pohľadávok
Opis
3 426,56 Pohľadávky z nájmu
7 582,46 Odpad, faktúry – SOCU, zmeny UPO,obedy
983,50 Daň z nehnuteľností, pes

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Textová časť k tabuľke č.3 Opravná položka bola k 01.01.2017 vo výške 2 503,78 €.€ z čoho v priebehu
roka bola ponížená úhrady daňovníkov a k 31.12.2017 s konečným zostatkom 1967,61 €.
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávky
Pohľadávky z nedaňových príjmov

Suma OP
1 967,61

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Zníženie z dôvodu úhrad nedoplatkov za komodity

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4 : Nachádzajú sa tu pohľadávky z nájmu – bytové jednotky vo výške
3 426,56 €, a pohľadávky za poplatok -odpad, poplatok za vykonanie zmeny územného plánu, poplatky
za hrobové miesta , poplatky za obedy od stravníkov/ dôchodcov z obce a poplatky vložného, správnych
poplatkov a spracovanie miezd. Pohľadávky sú s dobou splatnosti do 1.roka.

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Názov položky
Nevysporiadaný výsledok hosp/min.r.
Výsledok hospodárenia

Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného
imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov,
opravy významných chýb minulých rokov
Prírastok vo výške 2 206,54 €
Prírastok vo výške - 2752,43 €

B Záväzky - tabuľka č.8
1. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8 :nachádzajú sa tu dlhodobé a krátkodobé pohľadávky v celkovej výške
349 042,30 €.
b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8 : z uvedenej čiastky 349 042,30 € sú krátkodobé záväzky vo výške
18 594,61 €, ktoré čo sú záväzky voči dodávateľom. Tieto záväzky budú uhradené začiatkom roka 2017.
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Dlhodobé záväzky vo výške 330 447,69 € sú záväzky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na nájomné
byty, dlhodobé prijaté preddavky- finančné zábezpeky a transfer na kanalizáciu od Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti.
2. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
Textová časť k tabuľke č.9 : Obec v roku 2017 čerpala úver vo výške 4 051,00 € na projektovú
dokumentáciu – IBV, úhradu nákladov na montáž a revízie bleskozvodu.
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
Investičný dlhodobý úver

-

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
majetok obce

3. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výdavky budúcich období spolu z toho:
Výnosy budúcich období spolu z toho:

Zostatok k 31.12.2016
0,00
987 743,46

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384

Kapitálové transfery
Budova obecného úradu
Rekonštrukcia verejného
osvetlenia

62583,45

Rekonštrukcia ZŠ

88510,00

Lávka pre peších

33934,61

Rekonštrukcia MK - asfalt

8628,00

253676,98

Rekonštrukcia UK a MK - dotácia

4267,22

Materská škola - dotácia - MFSR

8209,00

Materská škola - dotácia - strecha

2344,83

Vodná stoka k Toryse
Vodovod
Vodovod - rómska osada
Rekonštrukcia VO - dotácia
MFSR
Cesta k cintorínu

441,70
270257,23
26543,12
954,68
8098,18

8. bytová jednotka

86724,90

4. bytová jednotka

38390,21

Chodníky, spevnené plochy

92061,05

Zvonica

2118,30

SPOLU

987 743,46
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Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb
- školné
- strava
- kopírovacie služby
- vyhlasovanie rozhlasom
- prenájom sály
604 – Tržby za tovar – predaj vriec na odpad
624 - Aktivácia DHM
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
633 - Výnosy z poplatkov
- správne poplatky
- KO a DSO
c) finančné výnosy
661 - Tržby z predaja CP
662 - Úroky
668 - Ostatné finančné výnosy
d) mimoriadne výnosy
672 - Náhrady škôd
e) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
- bežný transfer na činnosť základnej školy, stavebného úradu.,
školského úradu, mzdy, prenesené výkony na úseku životného
prostredia, miestnych komunikácií, regob,voľby a iné
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
- zinkasované príjmy RO
f) ostatné výnosy
641 – Tržby z predaja dlhodobého HM a NM
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy
g) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

Suma
12 427,76

11,60
0,00
189 365,04

15 265,58

0,00
1,03
2,00
0,00
0,00
0,00
230 565,48

15 527,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

200,00
0,00
0,00
38 702,53
526,17
10,00
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2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- voda
- plyn
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
552 - Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
553 - Tvorba ostatných rezerv
557 - Tvorba ostatných opravných položiek
- k daňovým pohľadávkam
- k nedaňovým pohľadávkam
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
K nedokončenému DHM
f) finančné náklady
561 - Predané CP a podiely
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
g) mimoriadne náklady
572 - Škody
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených
obcou alebo VÚC
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov
verejnej správy
- bežný transfer centrá voľného času
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správy
- bežný transfer na centrá voľného času
587 - Náklady na ostatné transfery
- bežný transfer cirkvi
588 - Náklady z odvodu príjmov
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
i) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549 - Manká a škody
j) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

Suma
24 391,63
22 586,62

5 091,72
4 077,16
2 884,59
67 243,59
230 415,37
83 968,17
9 331,14
0,00
159,40
35 071,89

0,00
500,00
0,00

226,66

0,00
5 097,51
583,43
0,00
0,00
1 478,56

5 414,57

869,64
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
5 764,97
0,00
0,00

8

Obec Beniakovce
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017
3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na
náklady za:
a) overenie účtovnej závierky
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby

500,00
400,00
100,00
0,00
0,00
0,00

Čl. VI
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb
1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky
a spriaznených osôb
a)

Spriaznená osoba

Druh obchodu/
druh transakcie

DOXX, s.r.o.

kúpa

LASER Servis
LBD Gastro
HA GAS
ŠEVT
VSE
Jozef Lovász a Erika
Lovászová
NOVICOM, s.r.o.
Hofex

Kúpa
Kúpa
kúpa
Kúpa
Kúpa
Predaj
Kúpa
kúpa

Hodnotové vyjadrenie
obchodu/transakcie
alebo percentuálne
vyjadrenie
obchodu/transakcie
k celkovému objemu
obchodov/transakcií
realizovaných ÚJ
Zabezpečenie
stravovania
Dodávka tonerov
Obedy – dôchodcovia
Revízie plyn.zariadení
Kancelárske potreby
Dodávka plynu
Majetok- os.zreteľ
Kanalizácia
Výspravky nerovností
a výtlkov na miestnych
komunikáciách

Informácia
Informácia
o neukončených
o cenách/hodnotách
obchodoch/transakciách
realizovaných
v hodnotovom vyjadrení
obchodov/transakcií
obchodu/transakcie alebo
medzi účtovnou
percentuálnom vyjadrení
jednotkou
obchodu/transakcie k
a spriaznenými
celkovému objemu
osobami
obchodov/transakcií
realizovaných ÚJ
Zmluva platná
9 999 €/ bez DPH
Zmluva platná
Zmluva platná
Zmluva platná
Zmluva platná
Zmluva platná
Jednorazový predaj

9 999 €/ bez DPH
9 999 €/ bez DPH
9 999 €/ bez DPH
9 999 €/ bez DPH
9 999 €/ bez DPH
200 € /s DPH

Zmluva platná
Zmluva platná

415 001,42 €/ s DPH
3693,-/s DPH

Čl. VII
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Textová časť k tabuľke č.12-14:
Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie/príspevkovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom
dňa 09.12.2016, uznesením č. 67/2016
Zmeny rozpočtu:
-

prvá zmena schválená dňa 03.03.2017, uznesením č. 3/2017
druhá zmena schválená dňa 31.08.2017, uznesením č. 26/2017
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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. VIII
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2017.
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