
IČO                                                 DIČ                                                                                            ÚČ ZFOND 3-1 

                   

 

10 

 

G. Ostatné poznámky 
 

Číslo 
riadku 

1. Finančné vzťahy so spriaznenými  
osobami 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. Krátkodobé pohľadávky   

2. Dlhodobé pohľadávky   

3. Vydané záruky sa spriaznené osoby   

4. Prijaté záruky od spriaznených osôb   

 
2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi  dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom 
zostavenia účtovnej závierky. 
3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období,  ktoré  majú   taký  podstatný vplyv na účtovnú závierku 
jedného alebo  viacerých   predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a 
pravdivý obraz  o  predmete  účtovníctva  účtovnej jednotky;  uvádza sa vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku  bežného účtovného obdobia. 
5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v  účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa 
vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych 
orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov. 
6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za bezprostredne prechádzajúce 
účtovné  obdobie. 
7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné 
nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa  ktorých výška záväzkov účtovnej 
jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou 
vydané akcie alebo opcie na akcie.   
8. Uvedú sa údaje o  úverovom riziku, a to: 
     a) o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých     
hodnotiacich stupňov,  
     b) popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo, 
     c) popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,   
     d) popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre 
zabezpečenie účtovnou jednotkou akceptovanej koncentrácie úverového rizika.         
9. Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to: 
     a)  o používaní nových finančných nástrojov, 
     b)  o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika, 
     c) o spôsoboch  zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,   
     d) o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier, 
     e) o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,  
     f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby 
splatnosti v členení  do jedného mesiaca vrátane, od jedného mesiaca do troch mesiacov vrátane, od troch 
mesiacov do jedného roka vrátane, od jedného roka  do päť rokov vrátane a nad päť rokov. 
  10. Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to o: 
     a) spôsoboch a postupoch identifikácie rizík, ktorým je účtovná jednotka vystavená a  
     b) spôsoboch a postupoch merania, sledovania a riadenia týchto  rizík. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


