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1. Úvod 

 

Nezisková organizácia KIRA (Krajská inovačná rozvojová agentúra), so sídlom 

Starohájska 6868/10, 917 01 Trnava, IČO: 52190820, bola založená Trnavským 

samosprávnym krajom (ďalej aj ako „TTSK“) v roku 2018. Následne bola dňa 18.02.2019 

na základe rozhodnutia Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OVVS1-2019/005633 podľa 

ustanovenia § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zapísaná do 

registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. 

VVS/NO-285/219. 

 

2. Druh všeobecne prospešných služieb 

 

Hlavným účelom založenia neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne 

prospešných služieb v nasledujúcich oblastiach: 

1. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

2. rozvoj občianskej spoločnosti a ochrana ľudských práv a základných slobôd, 

3. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 

4. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

5. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

 

Okrem vyššie uvedených oblastí je podľa štatútu neziskovej organizácie jej 

cieľom i implementácia investícií v rámci finančnej podpory z NFP, operačných 

programov a ďalších externých zdrojov, a to tak, aby TTSK lídroval prípravu inovačných, 

rozvojových, energetických a environmentálnych projektov pre TTSK a organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj pre funkčné regióny, či mestá a obce, ktoré sú pre 

takéto typy projektov malými územnými jednotkami. Jednou z hlavných činností 

organizácie by ďalej podľa štatútu mala byť implementácia environmentálneho 

a energetického manažmentu ako aj realizácia projektov verejno-súkromného 

partnerstva (ako napríklad v spolupráci s nadáciou Cvernovka, pri konverzii dubióznych 

a neefektívne využívaných verejných budov na nové verejné funkcie a podobne). 

 

3. Orgány neziskovej organizácie 

 

Orgánmi neziskovej organizácie sú podľa štatútu: správna rada, dozorná rada 

a riaditeľ.  
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Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Jej členov 

vymenúva a odvoláva priamo zakladateľ, pričom funkčné obdobie správnej rady trvá 4 

roky. Správna rada je zložená z piatich členov, z ktorých traja sú poslancami 

Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Prvými členmi správnej rady sú:  

• Mgr. József Berényi, 

• Ing. Pavol Kalman, 

• Mgr. Marek Neštický, 

• Mgr. Július Fekiač, 

• Mgr. Peter Markovič. 

 

Riaditeľ  organizácie je jej štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej 

organizácie a koná v jej mene. Prvým riaditeľom neziskovej organizácie sa stal Ing. 

Miroslav Knap. 

 

Dozorná rada je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na 

jej činnosť. Funkčné obdobie dozornej rady je 4 roky a má troch členov, ktorí sú zároveň 

poslancami Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Prvými členmi dozornej 

rady sú: 

• JUDr. Zoltán Hájos, 

• MUDr. Branislav Kramár, 

• RNDr. Ľubomír Parízek. 

 

Prvých členov správnej rady, dozornej rady, ako aj riaditeľa organizácie menoval 

do ich funkcií zakladateľ - Trnavský samosprávny kraj. V priebehu roku 2019 nedošlo 

v rámci neziskovej organizácie k zmenám v rámci uvedených orgánov. 

 

4. Organizačná štruktúra a prehľad aktivít organizácie v roku 2019 

 

Počas prvého roku svojej existencie organizácia nezamestnávala žiadnych 

zamestnancov. V rámci Úradu TTSK boli naprieč jednotlivými odbormi pripravované 

podklady pre budúcu činnosť, ako aj plánované aktivity neziskovej organizácie - počnúc 

rokom 2020. Okrem toho boli pripravované základné dokumenty a administratívne 

náležitosti, ktoré sú nevyhnutné pre riadny chod organizácie, ako napríklad pracovný 

a odmeňovací poriadok, registratúrny plán a poriadok, smernica o ochrane osobných 

údajov či dochádzkový systém zamestnancov organizácie. Z vyššie uvedených dôvodov 

tak organizácia nedisponovala základnou organizačnou štruktúrou ani plánom 

činností. Môžeme tak konštatovať, že rok 2019 bol z pohľadu činnosti organizácie 

v prevažnej miere najmä rokom príprav na jej plnohodnotné fungovanie. Uvedený stav 

a spôsob, akým organizácia v roku 2019 fungoval sa premietol i do výšky jej príjmov, 

výdavkov a majetku neziskovej organizácie.  
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5. Prehľad výšky príjmov, výdavkov a majetku neziskovej 

organizácie 

 

Činnosti a aktivitám organizácie za rok 2019 zodpovedala i výška príjmov, výdavkov 

a majetku neziskovej organizácie. V prílohách číslo 1. až 3. k tejto výročnej správe je 

zobrazená účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného 

účtovníctva (príloha č. 1), súvaha a výkaz ziskov a strát organizácie (príloha č. 2) 

a poznámky k účtovnej závierke za rok 2019 (príloha č. 3). 

 

 

 

V Trnave, dňa 11.12.2020    Mgr. Viktor Maroši 

 riaditeľ KIRA n.o. 
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6. Prílohy 



Číslo faxu

/0

Číslo telefónu

/0

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1MF SR 2013

zostavená

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZNUJ_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

SID

mimoriadna schválená

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačí sa x)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč NUJ

v sústave podvojného účtovníctva
neziskovej účtovnej jednotky

krnac.marek
Text napísaný písacím strojom

krnac.marek
Text napísaný písacím strojom
Príloha č. 1

krnac.marek
Text napísaný písacím strojom

krnac.marek
Text napísaný písacím strojom

krnac.marek
Text napísaný písacím strojom



IČO 5 2 1 9 0 8 2 0 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

A. aNeobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001

1. aDlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002

 
aNehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 

012 - (072 + 091 AÚ)

003

 
aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ)

004

 
aOceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)

005

 
aOstatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 

AÚ)

006

 
aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

007

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 

AÚ)

008

2. aDlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009

 
aPozemky (031)

010 x

 
aUmelecké diela a zbierky (032)

011 x

 
aStavby 021 - (081 - 092 AÚ)

012

 
aSamostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

022 - (082 + 092 AÚ)

013

 
aDopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)

014

 
aPestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)

015

 
aZákladné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)

016

 
aDrobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)

017

 
aOstatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)

018

 
aObstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

019

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)

020

3. aDlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 

podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

 
aDlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

024

 
aPôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ

025

 
aOstatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

026

 
aObstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028

2Strana :
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IČO 5 2 1 9 0 8 2 0 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

B. aObežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029  34,10  34,10

1. aZásoby r. 031 až r. 036 030

 
aMateriál (112+119) - 191

031

 
a

a 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 

193)

032

 
aVýrobky (123 - 194)

033

 
aZvieratá (124 - 195)

034

 
aTovar (132+139) - 196

035

 
aPoskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)

036

2. aDlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

 
aPohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

039

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

040

 
a

a 

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)
041

3. aKrátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042

 
aPohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)

043

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

044

 
a

a 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)

045 x

 
aDaňové pohľadávky (341 až 345)

046 x

 
a

a 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047 x

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

048

 
aSpojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)

049

 
aIné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ

050

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051  34,10  34,10

 
aPokladnica (211 + 213)

052 x

 
aBankové účty (221 AÚ + 261)

053  34,10 x  34,10

 
a

a 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
054 x

 
a

a 

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 

AÚ

055

 
aObstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)

056

C. aČasové rozlíšenie spolu  r. 058 až r. 059 057

1. aNáklady budúcich období (381) 058

 
aPríjmy budúcich období (385)

059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  34,10  34,10

3Strana :



IČO 5 2 1 9 0 8 2 0 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana pasív

b 5a 6

 

č.r. 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne

obdobie

predchádzajúce účtovné

 

A.  Vlastné zdroje krytia majetku spolu 

r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

061 -5,90

1.  Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062

Základné imanie (411) 063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2.  Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

(+;- 428)

072

4.  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 

+ r.072 + r.074 + r.101)

073 -5,90

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  40,00

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3.  Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087  40,00

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)
 090

Daňové záväzky (341 až 345) 091

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy  (346 + 348)
 092

 40,00Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

(367)
 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4.  Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100

C.  Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101

Výdavky budúcich období (383) 102

Výnosy budúcich období (384) 103

 34,10Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 5 2 1 9 0 8 2 0 / SID

 

Náklady

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

501 01Spotreba materiálu

502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

511 04Opravy a udržiavanie

512 05Cestovné

513 06Náklady na reprezentáciu

518 07Ostatné služby

521 08Mzdové náklady

524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Daň z motorových vozidiel

532 014Daň z nehnuteľností

538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

542 017Ostatné pokuty a penále

543 018Odpísanie pohľadávky

544 019Úroky

545 020Kurzové straty

546 021Dary

547 022Osobitné náklady

548 023Manká a škody

 5,90 5,90549 024Iné ostatné náklady

551 025Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku

552 026Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku

553 027Predané cenné papiere

554 028Predaný materiál

555 029Náklady na krátkodobý finančný majetok

556 030Tvorba fondov

557 031Náklady na precenenie cenných papierov

558 032Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

561 033Poskytnuté príspevky organizačným 

zložkám

562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám

563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 036Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  5,90 5,90038Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 5 2 1 9 0 8 2 0 / SID

 

Výnosy

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

601 039Tržby za vlastné výrobky

602 040Tržby z predaja služieb

604 041Tržby za predaný tovar

611 042Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 043Zmena stavu zásob polotovarov

613 044Zmena stavu zásob výrobkov

614 045Zmena stavu zásob zvierat

621 046Aktivácia materiálu a tovaru

622 047Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 048Aktivácia dlhodobého nehmotného 

majetku

624 049Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 050Zmluvné pokuty a penále

642 051Ostatné pokuty a penále

643 052Platby za odpísané pohľadávky

644 053Úroky

645 054Kurzové zisky

646 055Prijaté dary

647 056Osobitné výnosy

648 057Zákonné poplatky

649 058Iné ostatné výnosy

651 059Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 060Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 061Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov

654 062Tržby z predaja materiálu

655 063Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku

656 064Výnosy z použitia fondu

657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organizačných 

zložiek

662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 070Prijaté členské príspevky

665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

691 073Dotácie

 074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

 -5,90-5,90075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 

74 - r. 38

591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

 -5,90-5,90078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 

- (r.76 + r.77)) (+/-)
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Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

1. Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné
služby:
1.tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a
kultúrnych hodnôt,
2.rozvoj občianskej spoločnosti a ochrana ľudských práv a základných
slobôd
3.výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
4.tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia
obyvateľstva
5.služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

2. Nezisková organizácia sa zakladá najmä pre potrebu implementovať
investície v rámci finančnej podpory z NFP, operačných programov a
ďalších externých zdrojov, a to tak, aby Trnavský samosprávny kraj
TTSK) lídroval prípravu inovačných, rozvojových, energetických a
environmentálnych projektov pre TTSK a organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti, ako aj pre funkčné regióny, či mestá a obce, ktoré sú
pre takéto typy projektov malými územnými jednotkami.
Jednou z hlavných činností bude implementácia Nízkouhlíkovej
stratégie Trnavskej župy (NUS), ako aj environmentálneho a
energetického manažmentu. Ďalej tiež realizácia projektov verejno-
súkromného partnerstva napr. v spolupráci s nadáciou Cvernovka, pri
konverzii dubióznych a neefektívne využívaných verejných budov na
nové verejné funkcie a pod.

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia
účtovnej jednotky

Miroslav Knap

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

18.02.2019

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Názov orgánu (meno a priezvisko...) Druh orgánu spoločnosti

Miroslav Knapp riaditeľ

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
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Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

- z toho počet vedúcich zamestnancov

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Áno

Nie

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
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