Príloha č. 1 ŽoPr – Vyhlásenie o veľkosti podniku

Logo MAS

VYHLÁSENIE O VEĽKOSTI PODNIKU
KVALIFIKOVANIE SA AKO MSP
Presná identifikácia žiadateľa
Názov:
Adresa (sídla):
IČO:
DIČ:

Podnik A
Buzinská 55, 040 15 Košice
70234289
.................................

Štatutárny orgán1:
Meno a priezvisko
Kohytáhová Miroslava

Spoločníci/akcionári2
Meno a priezvisko /
názov spoločnosti
Kohytáhová Miroslava
Podnik D
Podnik E

Titul

Dátum narodenia /
IČO
28.7.1982
71323889
65753010

majetkový podiel /
hlasovacie práva v %
15
20
65

Druh podniku:
Označte prípad vzťahujúci sa na žiadajúci podnik (podnik môže byť súčasne partnerský aj prepojený).
Samostatný podnik3

Partnerský podnik4

Prepojený podnik5

Údaje na určenie kategórie podniku vypočítané v súlade s odporúčaním komisie zo 6. mája 2003 o definícii
mikro, malých a stredných podnikov (2003/361/ES).

1
2
3
4
5

V prípade viacerých štatutárnych zástupcov uveďte všetkých v štruktúre: meno, priezvisko, titul.
Uvádzajú sa spoločníci, resp. akcionári s majetkovým podielom na základnom imaní alebo hlasovacích právach rovným alebo vyšším ako 5%, podľa toho ktorý
podiel je väčší.
V prípade, že žiadateľ je samostatný podnik, údaje vypĺňané do nižšie uvedenej tabuľky sa týkajú len subjektu predkladajúceho žiadosť o príspevok
a k vyhláseniu sa ďalšie prílohy neprikladajú.
Vyplňte a pripojte prílohu A spolu s tlačivami o partnerstve, potom vyplňte hlavnú prílohu k vyhláseniu a výsledky výpočtov preneste do nižšie uvedenej tabuľky.
Vyplňte a pripojte prílohu B spolu s tlačivami o prepojení, potom vyplňte hlavnú prílohu k vyhláseniu a výsledky výpočtov preneste do nižšie uvedenej tabuľky.
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Referenčné obdobie6 od 1.1.2018 do 31.12.2018
Počet pracovníkov (RPJ)
Ročný obrat (v EUR) 7
47,94

9 733 560,00

Bilančná suma (v EUR) 8
9 425 720,00

V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím (účtovným obdobím bezprostredne predchádzajúcim referenčné
obdobie) nastala zmena v údajoch, ktorá by mohla viesť k zmene kategórie žiadajúceho podniku (mikro, malý,
stredný alebo veľký podnik).
Áno (v takom prípade vyplňte a pripojte vyhlásenie o veľkosti podniku za účtovné obdobie
bezprostredne predchádzajúce referenčnému obdobiu 9)
Nie
Kategória podniku (Označte príslušnú veľkostnú kategóriu podniku podľa údajov na určenie kategórie podniku)
Mikropodnik

Malý podnik

Pri identifikovaní prepojených podnikov boli zohľadnené tiež vzťahy prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny
fyzických osôb konajúcich spoločne, v prípade, že dotknuté podniky vykonávajú svoju činnosť alebo časť svojej
činnosti na rovnakom alebo relevantnom trhu, a to na základe údajov o majetkových podieloch, resp. hlasovacích
právach fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne.
Na vlastnú česť vyhlasujem, že údaje v tomto vyhlásení a všetkých jeho prílohách sú pravdivé, žiadne údaje neboli
zamlčané a som si vedomý možných právnych následkov v prípade, ak sa preukáže, že toto vyhlásenie nie je
pravdivé.

V Košiciach, dňa 1.4.2019

........................................................
Kohytáhová Miroslava
konateľka10

Uveďte posledné úplné účtovné obdobie (so schválenou účtovnou závierkou), ku ktorému je vyhlásené (resp. príslušné tlačivo) vypracované. Všetky údaje sa
musia viazať na posledné schválené účtovné obdobie a musia byť vypočítané na ročnej báze.
7
Údaje o ročnom obrate zodpovedajú:
a) hodnote uvedenej vo Výkaze ziskov a strát na riadku 01 „Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)“, ak žiadateľ účtuje v systéme
podvojného účtovníctva a nie je tzv. mikroúčtovnou jednotkou,
b) súčtu hodnôt uvedených vo Výkaze ziskov a strát na riadku 02 „Tržby z predaja tovaru (604, 607)“ a riadku 03 „Tržby z predaja
vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)“, ak žiadateľ účtuje v systéme podvojného účtovníctva a je tzv. mikroúčtovnou
jednotkou,
c) súčtu hodnôt uvedených vo výkaze o Príjmoch a výdavkov na riadku 01 „Predaj tovaru“ a riadku 02 „Predaj výrobkov a služieb“,
ak žiadateľ účtuje v systéme jednoduchého účtovníctva.
8
Údaje o bilančnej sume zodpovedajú hodnote uvedenej:
a) v Súvahe na riadku 001 „SPOLU MAJETOK“, ak žiadateľ účtuje v systéme podvojného účtovníctva,
b) vo Výkaze o Majetku a záväzkoch na riadku 15 „Majetok celkom r. 01 + r. 02 + r. 03 + r. 04 + r. 08+ r. 09+/- r.13 + r.14“, ak žiadateľ
účtuje v systéme jednoduchého účtovníctva.
9 Článok 4 ods. 2 prílohy odporúčania komisie zo 6. mája 2003 o definícii mikro, malých a stredných podnikov (2003/361/ES)
10 Údaje uviesť v súlade s oprávnením konať v mene podniku, napr. podľa výpisu z Obchodného registra, resp. splnomocnenia. V prípade potreby doplniť ďalšie
podpisové polia.
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