
Poznámky

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Názov a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku, dátum založenia alebo zriade-
nia, identifikačné číslo organizácie.

(2) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia, z toho riadiacich zamestnancov ale-
bo počet zamestnancov na konci účtovného obdobia, z toho riadiacich zamestnancov.

(3) Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky (napr. § 16 a 17 zákona o účtovníctve - riadna alebo
mimoriadna, § 18 zákona o účtovníctve - priebežná).

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením pe-
ňažných súm týchto zmien ovplyvňujúcich výšku majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia.

(2) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek:

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný,

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný,

d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

e) dlhodobý hmotný majetok získaný darovaním alebo delimitáciou,

f) dlhodobý finančný majetok,

g) zásoby nakupované,

h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

i) zásoby získané darovaním alebo delimitáciou,

j) pohľadávky,

k) krátkodobý finančný majetok,

l) časové rozlíšenie na strane aktív,

m) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

n) časové rozlíšenie na strane pasív,

o) deriváty,

p) spôsob ocenenia majetku nadobudnutého privatizáciou alebo kúpou cez Fond národného majet-
ku Slovenskej republiky,

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,

s) prenajatý majetok, finančný a operatívny leasing.

(3) Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 2
sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.



(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpi-
sov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

(5) Oceňovanie majetku obstaraného z dotácií.

(6) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na slovenskú menu.

Čl. III

Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa jednotlivých položiek súvahy v nasledovnej štruktú-
re (môže byť uvedená samostatne za dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a dlho-
dobý finančný majetok, a v rámci každej z týchto skupín podľa jednotlivých položiek súvahy)

a) pohyb obstarávacích cien

obstarávacia cena k 1.1. (respektíve k začiatku účtovného obdobia)

+ prírastky

– úbytky

+ – presuny

obstarávacia cena k 31.12. (respektíve ku koncu účtovného obdobia),

b) pohyb oprávok a opravných položiek

oprávky a opravné položky k 1.1. (respektíve k začiatku účtovného obdobia)

+ prírastky

– úbytky

+ – presuny

oprávky a opravné položky k 31.12. (respektíve ku koncu účtovného obdobia),

c) pohyb zostatkových cien

zostatková cena k 1.1. (respektíve k začiatku účtovného obdobia)

zostatková cena k 31.12. (respektíve ku koncu účtovného obdobia).

Porovnateľné údaje za predchádzajúce účtovné obdobie sa nevyžadujú.

(2) Bankové úvery a výpomoci

a) mena, v ktorej bol úver (výpomoc) poskytnutý,

b) charakter úveru (výpomoci),

c) suma v cudzej mene,

d) suma v Sk,

e) výška úroku,

f) splatnosť,

g) popis zabezpečenia.

(3) Časové rozlíšenie

Popis významných položiek časového rozlíšenia.



(4) Deriváty

Popis významných derivátov.

(5) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Popis významných položiek majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi a popis ich zabezpeče-
nia derivátmi.

(6) Výnosy

a) tržby za vlastné výkony a tovar,

b) aktivácia, popis a výška významných položiek,

c) iné výnosy, popis a výška významných položiek,

d) finančné výnosy,

1. popis a výška významných položiek,

2. výška kurzových ziskov v členení na realizované a nerealizované.

(7) Prenajatý majetok a majetok zachytený na podsúvahovom účte

Popis a výška významných položiek.

(8) Iné aktíva a iné pasíva

a) opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo vše-
obecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito
inými pasívami sú

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od
toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých
vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pre-
tože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomic-
kých úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť,

b) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie takmer istý majetok, ktorý vznikol v dôsledku minu-
lých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jed-
na alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito
inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv,
licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov,
práva z privatizácie.

(9) Ostatné finančné povinnosti

Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvá-
dzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej popis, výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb

a) povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosti z opčných obchodov,

c) zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napr. z dodávateľských alebo odbe-
rateľských zmlúv,

d) povinnosti z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných a pod.
zmlúv,

e) povinnosť preinvestovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov,

f) iné povinnosti.


