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1. V poznámkach sa uvádzajú informácie o

a) sume odmien vyplatených za bežné účtovné obdobie v peňažnej forme aj nepeňažnej forme čle-
nom štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov kon-
solidujúcej účtovnej jednotky a konsolidovaných účtovných jednotiek,

b) sume preddavkov, záruk a iných pohľadávok poskytnutých osobám, ktoré sú členmi štatutárnych
orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov prípadne iných orgánov konsolidujúcej účtov-
nej jednotky a konsolidovaných účtovných jednotiek s uvedením výšky poskytnutých záruk, súm
splatných za bežné účtovné obdobie a s uvedením celkovej sumy za každý druh pohľadávky,

c) zmenách obstarávacích cien a zostatkových cien dlhodobého majetku v porovnaní s predchádza-
júcim účtovným obdobím v súvislosti so spôsobom prepočtu cudzích mien na slovenskú menu kon-
solidujúcich účtovných jednotiek so sídlom v zahraničí, ktoré vedú účtovníctvo v cudzej mene,
minimálne podľa jednotlivých druhov tohto majetku,

d) výške podielov na výsledku hospodárenia konsolidovaných účtovných jednotiek, v ktorých konsoli-
dujúca účtovná jednotka vykonáva rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv, ktoré boli nadobud-
nuté konsolidujúcou účtovnou jednotkou v priebehu jej účtovného obdobia,

e) ziskoch a stratách z dôvodu predaja aktív medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku
samostatne za jednotlivé účtovné jednotky,

f) počte a menovitej hodnote podielov v tuzemsku a v zahraničí účtovných jednotiek zahrnutých do
konsolidovaného celku podľa jednotlivých druhov cenných papierov a emitentov a prehľade o fi-
nančných výnosoch plynúcich z vlastníctva týchto podielov súhrnne za účtovné jednotky zahrnuté
do konsolidovaného celku v reálnej hodnote,

g) zmene vlastného imania konsolidovaného celku oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtov-
nému obdobiu, za ktoré sa vykonala konsolidácia, a to o zmene rozsahu konsolidovaného celku
a vysporiadaní cenných papierov vrátane akcií vydaných konsolidujúcou účtovnou jednotkou vo
vlastníctve konsolidovaných účtovných jednotiek,

h) cenných papieroch vrátane podielových cenných papierov a vkladov oceňovaných metódou
vlastného imania, pohľadávkach a záväzkoch po lehote splatnosti viac ako päť rokov, pohľadáv-
kach a záväzkoch zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia, s uvede-
ním formy tohto zabezpečenia,

i) spôsobe určenia reálnej hodnoty majetku a záväzkov, popis použitých účtovných metód na oce-
ňovanie cenných papierov reálnou hodnotou, popis zmeny reálnej hodnoty vrátane zmien v oce-
není podielových cenných papierov a vkladov ocenených metódou vlastného imania, v členení
podľa druhu finančného majetku a o spôsobe jeho účtovania; ak neboli cenné papiere, podielové
cenné papiere a vklady ocenené reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, uvádza sa
výška a dôvody tvorby opravných položiek,

j) celkovej sume prípadných ďalších záväzkov, ktoré nie sú uvedené v konsolidovanej súvahe,

k) výnosoch konsolidovaného celku v členení na tuzemsko10) a zahraničie.

10) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zá-
kon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.



2. V poznámkach sa ďalej uvádzajú tieto informácie:

a) postup zahrňovania konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovaného celku,

b) obchodné názvy a sídla účtovných jednotiek, ktoré tvoria konsolidovaný celok s uvedením vplyvu
a podielu na základnom imaní týchto účtovných jednotiek, hlasovacích právach alebo inom spôso-
be ovládania s uvedením metódy konsolidácie vrátane zdôvodnenia použitia príslušnej metódy
konsolidácie,

c) deň, ku ktorému bola zostavená individuálna účtovná závierka každej konsolidovanej účtovnej
jednotky, ak nie je zhodný s dňom, ku ktorému bola zostavená individuálna účtovná závierka kon-
solidujúcej účtovnej jednotky,

d) obchodné názvy a sídla účtovných jednotiek, ktoré nespĺňajú podmienky na zahrnutie do konsoli-
dovaného celku s odôvodnením tohto nezahrnutia vrátane ich individuálnych účtovných závierok,

e) prehľad o použití priraďovacích operácií, upravovacích operácií a vyraďovacích operácií (§ 2
písm. c), d) a e)),

f) použité účtovné metódy a účtovné zásady, zmeny spôsobov oceňovania, postup účtovania, uspo-
riadanie konsolidovanej účtovnej závierky a obsahové vymedzenie týchto položiek v porovnaní
s predchádzajúcim účtovným obdobím a odôvodnením týchto zmien,

g) priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku v účtovnom období, za ktoré sa zostavuje
konsolidovaná účtovná závierka; pri vedúcich zamestnancoch sa uvádza príslušná výška osob-
ných nákladov.

3. V poznámkach sa tiež uvádzajú informácie podľa osobitného predpisu11) primerane.

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu konsolidujúcej účtovnej
jednotky

Podpisový záznam fyzickej osoby
zodpovednej za zostavenie
poznámok

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva konsolidujúcej
účtovnej jednotky

11) Príloha č. 3 k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 22 213/2002-92, ktorým sa usta-
novujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto
položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní,
zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (oznámenie č. 28/2003 Z. z.).


