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Vliv dle § 8 vyhl.             
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Vliv dle § 8 vyhl.                            
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ORGANIZA ČNÍ SLOŽKA STÁTU, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÝ CELEK

B Poznámky ke způsobu vyplnění

Uvedou se všechny dosavadní změny vlastnických podílů majetkových účastí (historie pořízení) na samostatném řádku, včetně těch, ke kterým došlo během běžného účetního období.

Údaje v Části XIV slouží pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.

Část XIV: Přehled majetkových účastí a jejich změn

Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky

Sestaveno k ____________
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  1

)

IČ 2) Název  (obchodní společnost) 3)

Podíl na 
základním 

kapitálu v % 4)

Podíl na 
základním 

kapitálu v % 

po změně 5)

Vlastní kapitál celkem k 
datu akvizice / k datu 

změny 6)

z toho

Pořizovací 

cena podílu 7)

Prodejní cena 

podílu 8)

Vysvětlivky:

1) Uvede se pořadové číslo vykazované účetní jednotky.

2) Uvede se identifikátor podle Přílohy č. 1 (Číselník Partneři PAP) Metodiky tvorby PAP.
3) Uvede se:

- obchodní firma právnické osoby zapsaná do obchodního rejstříku, včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě též dovětku „v likvidaci“,
- u právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku název, pod kterým byly založeny nebo zřízeny,
- u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám.

4) Uvede se výše vlastnického podílu ve vykazované účetní jednotce v % s přesností na dvě desetinná místa před jeho změnou (např. nákupem, prodejem, bezúplatným nabytím nebo bezúplatným pozbytím).

5)  Uvede se výše vlastnického podílu ve vykazované účetní jednotce v % s přesností na dvě desetinná místa po jeho změně (např. nákupem, prodejem, bezúplatným nabytím nebo bezúplatným pozbytím).

6) Uvede se celková výše vlastního kapitálu k datu akvizice / k datu změny. V dalších položkách se uvede jeho rozdělení do jednotlivých složek: Základní kapitál; Kapitálové fondy; Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku; Výsledek hospodaření minulých let; Výsledek hospodaření běžného účetního období. bez ekvivalence; Podíl na 
výsledku  hospodaření v ekvivalenci; Konsolidační rezervní fond, Konsolidační kurzové rozdíly.

7) Uvede se výše pořizovací ceny podílu, popřípadě výše ocenění stanovená dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

8) Uvede se výše prodejní ceny podílu.

9) Uvede se datum, ke kterému došlo ke změně podílu ve vykazované účetní jednotce.

10) Uvede se výše vlivu v % s přesností na dvě desetinná místa po jeho změně (podstatný vliv: 20 - 50 %, rozhodující vliv nad 50 %).

11) Rozhodující vliv vyplní účetní jednotka v případě, že hodnota ve sloupci S tabulky je vyšší než 50 %; podstatný vliv vyplní účetní jednotka v   
případě, že hodnota ve sloupci S tabulky v rozmezí 20 % - 50 %, včetně krajních hodnot; spoluovládání je případ, kdy účetní jednotka společně 
spolu s jednou či více třetími osobami rozhodují společně a nerozdílně (obvykle smluvně upraveno), dohromady drží více než 50 % vlivu a všichni z nich mají stejný vliv; ostatní uvede účetní 
jednotka pro případ, kdy hodnota ve sloupci S tabulky bude nižší než 20 % nebo je vykazovaná účetní jednotka v konkurzním řízení.

Vysvětlivky:

1) Uvede se pořadové číslo vykazované účetní jednotky.

2) Uvede se identifikátor podle Přílohy č. 1 (Číselník Partneři PAP) Metodiky tvorby PAP.
3) Uvede se:

- obchodní firma právnické osoby zapsaná do obchodního rejstříku, včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě též dovětku „v likvidaci“,
- u právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku název, pod kterým byly založeny nebo zřízeny,
- u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám.

4) Uvede se výše vlastnického podílu ve vykazované účetní jednotce v % s přesností na dvě desetinná místa před jeho změnou (např. nákupem, prodejem, bezúplatným nabytím nebo bezúplatným pozbytím).

5)  Uvede se výše vlastnického podílu ve vykazované účetní jednotce v % s přesností na dvě desetinná místa po jeho změně (např. nákupem, prodejem, bezúplatným nabytím nebo bezúplatným pozbytím).

6) Uvede se celková výše vlastního kapitálu k datu akvizice / k datu změny. V dalších položkách se uvede jeho rozdělení do jednotlivých složek: Základní kapitál; Kapitálové fondy; Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku; Výsledek hospodaření minulých let; Výsledek hospodaření běžného účetního období. bez ekvivalence; Podíl na 
výsledku  hospodaření v ekvivalenci; Konsolidační rezervní fond, Konsolidační kurzové rozdíly.

7) Uvede se výše pořizovací ceny podílu, popřípadě výše ocenění stanovená dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

8) Uvede se výše prodejní ceny podílu.

9) Uvede se datum, ke kterému došlo ke změně podílu ve vykazované účetní jednotce.

10) Uvede se výše vlivu v % s přesností na dvě desetinná místa po jeho změně (podstatný vliv: 20 - 50 %, rozhodující vliv nad 50 %).

11) Rozhodující vliv vyplní účetní jednotka v případě, že hodnota ve sloupci S tabulky je vyšší než 50 %; podstatný vliv vyplní účetní jednotka v   
případě, že hodnota ve sloupci S tabulky v rozmezí 20 % - 50 %, včetně krajních hodnot; spoluovládání je případ, kdy účetní jednotka společně 
spolu s jednou či více třetími osobami rozhodují společně a nerozdílně (obvykle smluvně upraveno), dohromady drží více než 50 % vlivu a všichni z nich mají stejný vliv; ostatní uvede účetní 
jednotka pro případ, kdy hodnota ve sloupci S tabulky bude nižší než 20 % nebo je vykazovaná účetní jednotka v konkurzním řízení.


