Poznámky (Úþ NUJ 3 – 01)

IþO

/SID

þl. I.
Všeobecné údaje
(1)

Údaje o zakladateĐovi alebo zriaćovateĐovi úþtovnej jednotky:

Údaje o zakladateĐovi alebo zriaćovateĐovi
úþtovnej jednotky:

Dátum založenia alebo zriadenia úÿtovnej
jednotky

(2)

Informácie o þlenoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov úþtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská þlenov
štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov úþtovnej jednotky.

Štatutárne orgány:
(Štatutár, správna rada, predsedníctvo)

Dozorný orgán:
(Dozorná rada, revízor)

(3)

Opis þinnosti, na úþel ktorej bola úþtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateĐskej þinnosti, ak ju úþtovná jednotka vykonáva.

Hlavná ÿinnosģ:

Podnikateđská ÿinnosģ:

(4)

Priemerný prepoþítaný poþet zamestnancov, a z toho poþet vedúcich zamestnancov úþtovnej jednotky za úþtovné obdobie, za ktoré sa
zostavuje úþtovná závierka (ćalej len „bežné úþtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce úþtovné obdobie. Poþet dobrovoĐníkov
vyslaných úþtovnou jednotkou a poþet dobrovoĐníkov, ktorí vykonávali dobrovoĐnícku þinnosĢ pre úþtovnú jednotku poþas úþtovného obdobia.
TabuĐka k þl. I ods. 4 o poþte zamestnancov a dobrovoĐníkov:
Bežné úÿtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce úÿtovné
obdobie

Priemerný prepoþítaný poþet zamestnancov
z toho poþet vedúcich zamestnancov
Poþet dobrovoĐníkov vyslaných úþtovnou jednotkou
Poþet dobrovoĐníkov, ktorí vykonávali dobrovoĐnícku þinnosĢ pre úþtovnú
jednotku poþas úþtovného obdobia

(5)

Informácia o organizáciách v zriaćovateĐskej pôsobnosti úþtovnej jednotky:

(6)

Údaje podĐa þl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuĐkovej podobe.
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þl. II
Informácie o úÿtovných zásadách a úÿtovných metódach
(1)

Informácia, þi je úþtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že úþtovná jednotka bude nepretržite pokraþovaĢ vo svojej þinnosti.

ÁNO
(2)

NIE

Zmeny úþtovných zásad a zmeny úþtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyþíslením ich vplyvu na finanþnú hodnotu majetku,
záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia úþtovnej jednotky.
bez zmien
Druh zmeny

(3)

Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného
imania a výsledku hospodárenia

Dôvod

Spôsob oceĖovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v þlenení na

žiaden

Majetok a záväzky

Spôsob oceėovania

a)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

žiaden

b)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou þinnosĢou

žiaden

c)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

žiaden

d)

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

žiaden

e)

dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou þinnosĢou

žiaden

f)

dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

žiaden

g)

dlhodobý finanþný majetok

žiaden

h)

zásoby obstarané kúpou

žiaden

i)

zásoby vytvorené vlastnou þinnosĢou

žiaden

j)

zásoby obstarané iným spôsobom

žiaden

k)

pohĐadávky

žiaden

l)

krátkodobý finanþný majetok

žiaden

m)

þasové rozlíšenie na strane aktív súvahy

žiaden

n)

záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžiþiek a úverov

žiaden

o)

þasové rozlíšenie na strane pasív súvahy

žiaden

p)

deriváty

žiaden

q)

majetok a záväzky zabezpeþené derivátmi

žiaden

r)

prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finanþného prenájmu

žiaden

(4)

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, priþom sa
uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri urþení úþtovných odpisov. žiadne
Doba odpisovania [v rokoch]

Druh dlhodobého majetku

(5)

Sadzby odpisov

Zásady pre zohĐadnenie zníženia hodnoty majetku – úþtovná jednotka uplatĖuje:
Opravné položky
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Odpisová metóda

žiaden
Rezervy
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