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A. Poznámky obsahujú tieto informácie o

a) obchodné meno a  dátum jej vzniku, 
Obchodné meno

Dátum jej založenia a dátum jej vzniku
b) opis hospodárskej  

c)
závierka, z  priamej riadiacej 

 vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto 
vedúceho zamestnanca, 

1. Informácie k

Názov položky obdobie
   

Stav- 
 toho:   

P    
d)  uvedením obchodného mena a sídla 

 
Sídlo Popis

e)  
  

od:    ako:   
do:      mimoriadna  

f)   

 
B. Zrušené s 
C. lku poznámky obsahujú aj tieto informácie:

a) obchodné meno a 
ovnou jednotkou, 

Sídlo

b) obchodné meno a  
jednotiek konsolido je aj  

 

jednotky Sídlo jednotky kt. je konsolidujúcou Sídlo

c) obchodné meno a sídlo  v ktorej sú  adresa príslušného 
registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v  

nej jednotky Sídlo Adresa registrového súdu
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žiadny

nie je

je sú as ou nie je sú as ou
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d)  

 
1. pri oslo ods. 8 zákona obchodné meno a 

1ca)   
Sídlo

2.   
Sídlo

 
D. V

a) použitých  metódach, 
b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy, 
c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy, 
d) výnosoch, 
e) nákladoch, 
f) daniach z príjmov, 
g)  
h) iných aktívach a  iných pasívach, 
i) spriaznených osobách, 
j)  
k)  
l)  

E. V
a) splnení tovná jednotka bude nepretržite  

 

b)   uvedením  dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, 
vlastného imania a  

Druh zmeny Dôvod Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, 
základného imania a výsledku hospodárenia

c) spôsobe  majetku a záväzkov v  

Majetok a záväzky
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou   
b)   
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom   
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou   
e)   
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom   
g)   
h) zásoby obstarané kúpou   
i)   
j) zásoby obstarané iným spôsobom   
k)   
l)   
m)   

1ca) Nariadenie Európskeho parlamentu a  19. júla 2002 o 
13/zv. 29; Ú. v. ES L 243, 11.9. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a  11. marca 2008, (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008), Nariadenie 

 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a 
štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008) v platnom znení. 
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ÁNO NIE

žiadne

žiadne

žiaden
žiaden
žiaden
žiaden
žiaden
žiaden
žiaden
žiaden
žiaden
žiaden
žiaden
žiaden
žiaden


