Pôdohospodárska platobná agentúra
Bratislava

Príloha č. 5

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA O PODPORU NA INVESTÍCIE
V PRÍPADE, AK MÁ PREPOJENÝ PODNIK
A/ALEBO PARTNERSKÝ PODNIK
Tabuľka pre začlenenie žiadateľa do kategórie Mikro, malých a stredných podnikov
Sledované účtovné obdobie*:
..............................................

Počet
zamestnancov

Ročný obrat
(v tis. EUR)

Ročná súvaha
(v tis. EUR)

1. Údaje* žiadateľa**
2. Súčet údajov* všetkých prepojených
podnikov (ak existujú) a nie sú zahrnuté
v rámci konsolidácie v riadku 1***
3. Súčet pomerných údajov* všetkých
partnerských podnikov (ak existujú)****

Spolu
* Všetky údaje sa musia týkať posledného uzatvoreného účtovného obdobia a musia byť vypočítané za obdobie
jedného roka. V prípade novozaložených podnikov, ktorých účtovné závierky ešte neboli schválené, sa
uplatnia údaje získané čestným odhadom vykonaným na bežný finančný rok.
** Ak žiadateľ vyhotovuje konsolidovanú účtovnú závierku, alebo je zahrnutý v rámci konsolidácie do účtovnej
závierky iného podniku, vypĺňa údaje z Tabuľky B 1, Prílohy B Prepojené podniky.
*** Uviesť údaje z Tabuľky B 2, Prílohy B Prepojené podniky.
**** Uviesť údaje z Tabuľky A, Prílohy A Partnerské podniky.

Poznámka:
Údaje v riadku „Spolu“ sú údaje pre začlenenie žiadateľa do kategórie „Mikro, malých alebo
stredných podnikov“.
Príloha A – predkladá žiadateľ, ktorý má partnerský podnik (vrátane „listov partnera“).
Príloha B – predkladá žiadateľ, ktorý má prepojený podnik (vrátane „listov prepojeného
podniku“, pokiaľ partnerské podniky nie sú zahrnuté v rámci konsolidácie).

Meno a priezvisko, titul žiadateľa (štatutárneho zástupcu):
.....................................................................................
Podpis žiadateľa (štatutárneho zástupcu):
..................................................................................................................
Miesto: ....................................................................
Dátum: ....................................................................

Pôdohospodárska platobná agentúra
Bratislava

Príloha č. 5

Príloha A
PARTNERSKÉ PODNIKY
Tabuľka A
Do tabuľky vyplniť údaje každého partnerského podniku, pre ktorý bol vyhotovený „List
partnera“ (jeden list pre každý partnerský podnik žiadateľa a pre každý partnerský podnik
prepojeného podniku, ktorého údaje nie sú zahrnuté v rámci konsolidovanej účtovnej závierky
tohto prepojeného podniku). Údaje sú výsledkom pomerného výpočtu na „Liste partnera“
z Tabuľky A 1 pre každý priamy alebo nepriamy partnerský podnik.
Partnerský podnik
(obchodný názov, IČO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Spolu

Počet
zamestnancov

Ročný obrat
(v tis. EUR)

Ročná súvaha
(v tis. EUR)
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LIST PARTNERA
Partnerský podnik
(obchodný názov)

Adresa/sídlo

IČO

Prvotné údaje partnerského podniku
Účtovné obdobie: ...........................
Ukazovateľ
Počet
zamestnancov

Ročný obrat
(v tis. EUR)

Ročná súvaha
(v tis. EUR)

Prvotný údaj
Poznámka:
Tieto prvotné údaje sa získajú z účtovnej závierky a iných údajov partnerského podniku,
prípadne z konsolidovaných účtovných závierok (ak existujú, v takom prípade uviesť podniky
začlenené v rámci konsolidácie). K týmto údajom sa pripočítajú 100 % údaje o podnikoch,
ktoré sú k tomuto partnerskému podniku prepojené (ak už nie sú zahrnuté v konsolidovanej
účtovnej závierke) a vyplní sa nižšie uvedená tabuľka.
Prvotné údaje prepojeného podniku k partnerskému podniku
(v prípade, ak už nie sú zahrnuté v konsolidovanej účtovnej závierke)
Prepojený podnik
Počet
Ročný obrat
(v tis. EUR)
k partnerskému podniku
zamestnancov
(obchodný názov, sídlo, IČO)

Ročná súvaha
(v tis. EUR)

Identifikácia prepojených podnikov k partnerskému podniku, zahrnutých v rámci
konsolidácie
Prepojený podnik
Adresa/sídlo
IČO
(obchodný názov)
A.
B.
C.
Tabuľka A 1
Pomerné údaje partnerského podniku
Percentuálny podiel kapitálu alebo hlasovacích práv (uviesť vyššie %) ............. %
Ukazovateľ
Počet
Ročný obrat
Ročná súvaha
zamestnancov
(v tis. EUR)
(v tis. EUR)
Pomerný údaj*
* Pomerný údaj sa vypočíta nasledovne: ukazovateľ (tzn. hodnota ukazovateľa z tabuľky „Prvotné údaje
partnerského podniku“ + hodnota ukazovateľa z tabuľky „Prvotné údaje prepojeného podniku k partnerskému
podniku“) x (percentuálny podiel/100).
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Čestné vyhlásenie žiadateľa v prípade, ak zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku
alebo je v rámci konsolidácie zahrnutý do účtovnej závierky iného podniku (základom
pre výpočet je konsolidovaná účtovná závierka) a v prípade, ak má prepojené podniky
nezahrnuté v rámci konsolidácie
Príloha B
PREPOJENÉ PODNIKY
Tabuľka B 1
(vypĺňa žiadateľ, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku alebo je v rámci
konsolidácie zahrnutý do účtovnej závierky iného podniku)
Účtovné obdobie
Počet
Ročný obrat
Ročná súvaha
.......................
zamestnancov*
(v tis. EUR)
(v tis. EUR)
Spolu
* V prípade, ak sa v rámci konsolidovanej účtovnej závierky nenachádza údaj o počte zamestnancov, výpočet sa
vykoná spočítaním údajov žiadateľa a podnikov, s ktorými je prepojený.

Identifikácia podnikov, zahrnutých v rámci konsolidácie
Prepojený podnik
Adresa/sídlo
IČO
(obchodný názov)
A.
B.
C.
D.
E.
Poznámka:
Partnerské podniky prepojeného podniku, ktoré naň bezprostredne nadväzujú a nie sú
zahrnuté v rámci konsolidácie, sú považované za priamych partnerov žiadateľa. Ich údaje sa
vyplnia do Tabuľky A v Prílohe A „Partnerské podniky“ na základe pomerného výpočtu
uvedeného v „Liste partnera“, v Tabuľke A1 a následne sa pripočítajú k údajom žiadateľa.
Tabuľka B 2
(žiadateľ, ani prepojené podniky nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku, ani nie sú
zahrnutí do konsolidovanej účtovnej závierky iného podniku)
Prepojený podnik
Počet
Ročný obrat
Ročná súvaha
(obchodný názov, IČO) zamestnancov
(v tis. EUR)
(v tis. EUR)
1.
2.
3.
4.
5.
Spolu
Poznámka:
Uviesť každý prepojený podnik, vrátane väzieb prostredníctvom iných prepojených podnikov.
Pre každý prepojený podnik v Tabuľke B 2 vyplňte a priložte „List prepojeného podniku“.
Neuvádzať prepojené podniky partnerských podnikov.
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LIST PREPOJENÉHO PODNIKU
Vypĺňa sa iba v prípade, ak prepojené podniky nie sú zahrnuté v rámci konsolidovanej
účtovnej závierky v Tabuľke B 1. Nevypĺňajú prepojené podniky partnerských podnikov.
Adresa /sídlo

Prepojený podnik
(obchodný názov)

Údaje o podniku
Účtovné
obdobie
...............
Spolu

Počet zamestnancov

Ročný obrat
(v tis. EUR)

IČO

Ročná súvaha
(v tis. EUR)

Tieto údaje sa zapíšu do Tabuľky B2, Prílohy B „Prepojené podniky“.
Poznámka:
Údaje o podnikoch, ktoré sú prepojené so žiadateľom, sa získajú z účtovných závierok a iných
údajov prepojeného podniku, prípadne z konsolidovaných účtovných závierok (ak existujú).
Partnerské podniky prepojeného podniku, ktoré naň bezprostredne nadväzujú a nie sú
zahrnuté v rámci konsolidácie, sú považované za priamych partnerov žiadateľa. Ich údaje sa
vyplnia do Tabuľky A v Prílohe A „Partnerské podniky“ na základe pomerného výpočtu
uvedeného v „Liste partnera“, v Tabuľke A 1 a následne sa pripočítajú k údajom žiadateľa.
V prípade partnerských podnikov prepojeného podniku, zahrnutých do konsolidovanej
účtovnej závierky v menšom rozsahu, ako sa uvádza v čl. 6, ods. 2 definície malých
a stredných podnikov (MSP), použije sa percentuálny podiel podľa tohto článku (definícia
MSP čl. 6, ods. 3, pododsek 2).

Ďalšie informácie (definíciu MSP, príslušné odporúčanie EÚ, príručky) uľahčujúce
správne vyplnenie príslušných čestných prehlásení nájdete na internetovej stránke
Európskej komisie:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_sk.htm
Definíciu malých a stredných podnikov - Užívateľskú príručku a modelové vyhlásenie
nájdete tu:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_sk.pdf

