Príloha č. 1 ŽoPr – Vyhlásenie o veľkosti podniku

PRÍLOHA B
Prepojené podniky
A) VYZNAČTE PRÍPAD VZŤAHUJÚCI SA NA ŽIADAJÚCI PODNIK:
Prípad 1:
Prípad 2:

Žiadajúci podnik zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, alebo je na základe konsolidácie
zahrnutý do konsolidovanej účtovnej závierky iného podniku. (Tabuľka B(1))
Žiadajúci podnik alebo jeden alebo viac prepojených podnikov nezostavuje konsolidovanú účtovnú
závierku, ani nie je do konsolidovanej účtovnej závierky zahrnutý. (Tabuľka B(2))

Pozor: Údaje za podniky, ktoré sú so žiadajúcim podnikom prepojené, sa odvodzujú z ich účtovnej závierky a iných
ich údajov, konsolidovaných, ak sú k dispozícii. K nim sa pridávajú pomerne celkové údaje všetkých možných
partnerských podnikov tohto prepojeného podniku, ktoré sa nachádzajú priamo vyššie alebo nižšie pri tomuto
podniku, pokiaľ už neboli zahrnuté na základe konsolidácie.
B. METÓDY VÝPOČTU PRE OBA PRÍPADY:
V prípade 1: Ako základ pre výpočet slúžia konsolidované účty. Vyplňte uvedenú tabuľku B(1).
Tabuľka B(1)
Počet pracovníkov
(RPJ)1

Ročný obrat
(v EUR)Chyba! Záložka nie je

Bilančná suma
(v EUR)Chyba! Záložka nie je

definovaná.

definovaná.

Celkovo
Údaje v položke „Celkovo“ tejto tabuľky sa zapisujú aj do riadku 1 tabuľky v hlavnej prílohe k vyhláseniu.
Identifikácia podnikov zahrnutých na základe konsolidácie
Prepojený podnik
Adresa
IČO
(názov)
(sídlo podniku)

Štatutárny orgán

A.
B.
C.
D.
E.
Partnerské podniky takéhoto prepojeného podniku, ktoré ešte nie sú zahrnuté na základe konsolidácie, sa
považujú za priamych partnerov žiadajúceho podniku. V takom prípade sa ich údaje a „tlačivo o partnerstve“
uvádzajú v prílohe A.
V prípade 2: Za každý prepojený podnik (vrátane prepojení prostredníctvom iných prepojených podnikov) sa vypĺňa
„tlačivo o prepojení - žiadateľ“ a účty všetkých prepojených podnikov so žiadajúcim podnikom sa jednoducho spájajú
v tabuľke B(2).

1

Ak sa v konsolidovaných účtoch neuvádzajú údaje o počte pracovníkov, tento údaj sa vypočítava pridaním údajov podnikov, s ktorými je daný podnik
prepojený.
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Tabuľka B(2)
Prepojený podnik2
(názov)
1. Podnik B
2. Podnik C
3. Podnik E
4. Podnik F
5. Podnik J
6. Podnik O
Celkovo

Počet pracovníkov
(RPJ)
5
5
4
2
3
4
23

Ročný obrat
(v EUR)Chyba! Záložka nie je

Bilančná suma
(v EUR)Chyba! Záložka nie je

definovaná.

definovaná.

1 500 000,00
618 000,00
630 000,00
420 000,00
950 000,00
520 000,00
4 638 000,00

1 400 000,00
480 000,00
300 000,00
330 000,00
1 200 000,00
475 000,00
4 185 000,00

Údaje z riadku „Celkovo“ tejto tabuľky sa zapisujú aj do riadku 3. Dodatočné údaje všetkých prepojených podnikov
tabuľky v hlavnej prílohe k vyhláseniu.

2

Za každý podnik sa pridáva samostatné „tlačivo o prepojení - žiadateľ“.
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