
POZNÁMKY
k.................................200.

A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností a určenie zemepisných ob-
lastí, v ktorých účtovná jednotka vykonáva svoje činnosti.

2. Obchodné meno priamej materskej spoločnosti a obchodné meno materskej spoločnosti
celej skupiny.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho
nepretržitého trvania účtovnej jednotky, ak nebola zostavená na základe tohto predpokla-
du, ktoré skutočnosti k tomu vedenie účtovnej jednotky viedli, prípadne ak bola účtovná zá-
vierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednot-
ky, ale účtovná jednotka je vystavená významným neistotám v súvislosti s činnosťou účtov-
nej jednotky, a to takým neistotám, že vedenie účtovnej jednotky má významné pochybnos-
ti o schopnosti účtovnej jednotky naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.

3. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní
s predchádzajúcim účtovným obdobím a o dôvodoch ich uplatnenia a vplyve na výsledok
hospodárenia a vlastné imanie účtovnej jednotky.

4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metódach použitých pri určení reálnych
hodnôt majetku a záväzkov, cudzích menách a kurzoch použitých na prepočet cudzej
meny na slovenskú menu.

5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov
a derivátov, či sa účtuje v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu.

6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou, najmä pohľadávok.

8. Zásady a postupy výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv.

C. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní

Ozna-
čenie Názov položky Zmena Zmena

a b 1 2 3 4 5

1. Základné imanie

a) upísané základné imanie

b) pohľadávky voči akcionárom (x)

c) zníženie základného imania (x)

2. Vlastné akcie (x)

3. Emisné ážio

a) prevod do základného imania (x)

b) predaj alebo prevod vlastných akcií x/(x)



Ozna-
čenie Názov položky Zmena Zmena

a b 1 2 3 4 5

4. Ostatné kapitálové fondy

a) prevod do základného imania (x)

b) rozdelenie akcionárom (x)

5. Rezervné fondy

a) povinný prídel

b) iné zvýšenie

c) úhrada straty z ročného hospodárenia (x)

d) prevod do základného imania (x)

e) rozdelenie akcionárom (x)

6. Ostatné fondy tvorené z rozdelenia zisku

a) úhrada straty z ročného hospodárenia (x)

b) prevod do základného imania (x)

c) prevod do rezervných fondov (x)

d) rozdelenie akcionárom (x)

7. Oceňovacie rozdiely z cenných papierov na predaj

8. Oceňovacie rozdiely zo zabezpečovacích derivátov

9. Oceňovacie rozdiely z vkladov do základného
imania v cudzej mene

10. Oceňovacie rozdiely z vkladov do základného
imania dcérskych a pridružených účtovných
jednotiek

a) podiel na zisku/strate dcérskej alebo pridruženej
účtovnej jednotky x/(x)

11. Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku
v podielovom fonde alebo inom fonde

12. Nerozdelený zisk

a) prevod do základného imania (x)

b) úhrada straty minulých období (x)

c) prídely do fondov (x)

d) rozdelenie akcionárom (x)

e) prídel do sociálneho fondu (x)

f) výplata tantiém (x)

g) prevod podielu na zisku/strate dcérskej alebo
pridruženej účtovnej jednotke

13. Neuhradená strata (x)

a) prevod na zníženie základného imania (x)

14. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)

15. Vlastné imanie (súčet riadkov 1 až 14)



E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

Súvaha

Aktíva

1. Uvedie sa rozpis hodnoty cenných papierov na obchodovanie podľa druhov2) uvedie sa, koľko
z toho je hodnota cenných papierov vydaných dcérskymi účtovnými jednotkami a pridruženými
účtovnými jednotkami. Uvedie sa celková hodnota a rozpis cenných papierov poskytnutých ako
záloh v repo obchodoch, v členení podľa jednotlivých druhov cenných papierov.

2. Uvedie sa rozpis derivátov na obchodovanie a zabezpečovacích derivátov na predajné a kúp-
ne opcie a na forvardy, swapy, futures a na ostatné deriváty.

3. Uvedie sa rozpis hodnoty cenných papierov na predaj podľa druhov a uvedie sa, koľko z toho
je hodnota cenných papierov vydaných dcérskymi účtovnými jednotkami a pridruženými účtov-
nými jednotkami. Uvedie sa celková hodnota a rozpis cenných papierov poskytnutých ako záloh
v repo obchodoch, v členení podľa jednotlivých druhov cenných papierov.

4. Uvedie sa rozpis pohľadávok voči klientom a iným dlžníkom na pohľadávky

a) so zostatkovou dobou splatnosti

1. do jedného mesiaca,

2. viac ako jeden mesiac až do troch mesiacov,

3. viac ako tri mesiace až do jedného roka,

4. viac ako jeden rok až do piatich rokov,

5. viac ako päť rokov,

b) podľa sektorov činností, do ktorých sú zaradení dlžníci podľa osobitného predpisu,

c) podľa druhov, na

1. úvery a pôžičky,

1a podnikateľom a právnickým osobám,

1b spotrebné úvery,

1c hypotekárne úvery,

1d pohľadávky z finančného prenájmu,

2. odplaty a provízie.

Uvedie sa hodnota pohľadávok z repo obchodov a ich rozpis podľa dohodnutej doby splatnos-
ti, podľa skupín činností, do ktorých sú zaradení dlžníci podľa osobitného predpisu3) a podľa
druhov zálohu ktorými sú zabezpečené.

Uvedie sa výška pohľadávok voči dcérskym účtovným jednotkám alebo pridruženým účtovným
jednotkám, s uvedením úrokových výnosov z nich.

5. Uvedie sa rozpis hodnoty dlhových cenných papierov držaných do splatnosti podľa druhov
a uvedie sa, koľko z toho je hodnota cenných papierov vydaných dcérskymi účtovnými jednotka-
mi a pridruženými účtovnými jednotkami a rozpis dlhových cenných papierov na cenné papiere
so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku a nad jeden rok a na krátkodobé cenné papie-
re a dlhodobé cenné papiere. Uvedie sa celková hodnota a rozpis cenných papierov poskytnu-
tých ako záloh v repo obchodoch, v členení podľa jednotlivých druhov cenných papierov.

2) § 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (zákon o cenných papieroch).



6. Uvedie sa rozpis vkladov do základného imania jednotlivých dcérskych účtovných jednotiek
a do základného imania jednotlivých pridružených účtovných jednotiek s uvedením názvu účtov-
nej jednotky, sídla, právnej formy, predmetu podnikania alebo činnosti, výška základného ima-
nia zapísaného v obchodnom registri a výška vlastného imania účtovnej jednotky, počet a meno-
vitá hodnota akcií podľa druhov vydaných v priebehu bežného účtovného obdobia roka.

7. Uvedie sa čistá účtovná hodnota, brutto hodnota a korekcia v členení na oprávky a opravné po-
ložky ostatného prevádzkového majetku. Pri majetku obstaranom na základe zmluvy o kúpe pre-
najatej veci sa uvádza obstarávacia cena na začiatku účtovného obdobia, prírastky, úbytky, ob-
starávacia cena na konci účtovného obdobia a informácie o zmluvne dohodnutých splátkach
splatných z týchto zmlúv v bežnom roku a v nasledujúcich rokoch.

8. Uvedie sa rozpis ostatného majetku podľa druhov, napríklad zásoby, podriadené pohľadávky
a iné. Uvedie sa odložená daňová pohľadávka s uvedením dôvodu jej zmeny a výšky a ďalej
v členení podľa jednotlivých druhov prechodných rozdielov a podľa jednotlivých druhov nevyu-
žitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov; informácie o nákladoch alebo výno-
soch, ktoré majú vplyv na odloženú daň z príjmov, a to najmä v dôsledku vzniku alebo zrušenia
prechodných rozdielov, v dôsledku zmien v sadzbách dane z príjmov alebo zavedenia nových
daní z príjmov, v dôsledku zmien účtovných zásad a účtovných metód a chýb, ktoré majú taký
podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných ob-
dobí, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva
účtovnej jednotky; ďalej sa uvádzajú informácie o súhrnnej splatnej dani a odloženej dani vzťa-
hujúcej sa k položkám, ktoré sa účtovali priamo do vlastného imania; informácie o sume
odpočítateľných prechodných rozdielov, nevyužitých daňových strát, nevyužitých daňových
odpočtov, pre ktoré sa odložená daňová pohľadávka nevykazuje v súvahe.

Pasíva

1. Uvedie sa rozpis ostatných záväzkov voči emisným bankám a bankám a ostatných záväzkov
voči klientom a iným veriteľom na záväzky

a) so zostatkovou dobou splatnosti

1. do jedného mesiaca,

2. viac ako jeden mesiac až do troch mesiacov,

3. viac ako tri mesiace až do jedného roka,

4. viac ako jeden rok až do piatich rokov,

5. viac ako päť rokov,

b) podľa druhov veriteľov, v členení na

1. emisné banky,

2. banky,

3. iných veriteľov z finančného sektora,

4. iných podnikateľov,

5. iné právnické osoby,

6. fyzické osoby,

c) podľa druhov, na

1. vklady

2. úvery a pôžičky,

3. záväzky z finančného prenájmu,

4. odplaty a provízie,



d) zabezpečené a nezabezpečené. Zabezpečené sa ďalej rozpíšu podľa druhu zabezpeče-
nia s uvedením realizačnej ceny zabezpečení.

Uvedie sa hodnota záväzkov z repo obchodov a ich rozpis podľa dohodnutej doby splatnosti,
podľa skupín činností, do ktorých sú zaradený veritelia podľa osobitného predpisu a podľa dru-
hov zálohu ktorými sú zabezpečené.

Uvedie sa výška záväzkov voči dcérskym účtovným jednotkám alebo pridruženým účtovným
jednotkám, s uvedením úrokových výnosov z nich.

2. Uvedie sa rozpis derivátov na obchodovanie a zabezpečovacích derivátov na kúpne a predaj-
né opcie a na forvardy, swapy, futures a na ostatné deriváty.

3. Uvedie sa rozpis hodnoty dlhových cenných papierov podľa druhov a rozpis dlhových cenných
papierov so splatnosťou do jedného roku na krátkodobé cenné papiere a dlhodobé cenné pa-
piere. Uvedie sa hodnota cenných papierov, ktoré poskytla účtovná jednotka ako záloh v repo
obchodoch.

4. Uvedie sa rozpis ostatných záväzkov podľa druhov.

5. Uvedie sa rozpis rezerv v členení na rezervy podľa osobitného predpisu1) a ostatné rezervy
a v členení podľa druhu nákladu, ku ktorému sa tvoria.

6. Uvedie sa rozpis podriadených záväzkov, s uvedením sumy, meny, úrokovej sadzby, splatnosti
a zostatkovej doby splatnosti, podmienok podriadenosti, prípadne dôvodoch skoršieho zaplate-
nia úverov osobitného charakteru, ktoré boli vykázané v predchádzajúcom porovnateľnom ob-
dobí.

7. Uvedie sa odložený daňový záväzok s uvedením dôvodu jeho zmeny a jeho výšky a ďalej v čle-
není podľa jednotlivých druhov prechodných rozdielov a podľa jednotlivých druhov nevyuži-
tých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov; informácie o nákladoch alebo výnosoch,
ktoré majú vplyv na odloženú daň z príjmov, a to najmä v dôsledku vzniku alebo zrušenia pre-
chodných rozdielov, v dôsledku zmien v sadzbách dane z príjmov alebo zavedenia nových daní
z príjmov, v dôsledku zmien účtovných zásad a účtovných metód a chýb, ktoré majú taký pod-
statný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období,
že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtov-
nej jednotky; ďalej sa uvádzajú informácie o súhrnnej splatnej dani a odloženej dani vzťahujúcej
sa k položkám, ktoré sa účtovali priamo do vlastného imania,; informácie o sume odpočítateľ-
ných prechodných rozdielov, nevyužitých daňových strát, nevyužitých daňových odpočtov, pre
ktoré sa odložená daňová pohľadávka nevykazuje v súvahe.

Výkaz ziskov a strát

1. Uvedú sa rozpisy úrokových výnosov a úrokových nákladov podľa druhov majetku a druhov zá-
väzkov, ktorými sú vytvárané.

2. Uvedú sa rozpisy odplát a provízií podľa činností a podľa služieb za ktoré sú platené.

3. Uvedie sa rozpis čistých ziskov alebo čistých strát z obchodovania alebo predaja cenných pa-
pierov a z obchodovania alebo predaja derivátov podľa portfólií a kurzových rozdielov cu-
dzích mien.

4. Uvedú sa rozpisy výnosov a nákladov z predaja a prevodu stálych aktív, postúpených pohľadá-
vok, odpísaných pohľadávok, z prevodu cenných papierov držaných do splatnosti, z prevodov
vkladov do základného imania dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jedno-



tiek. Uvedie sa menovitá hodnota odpísaných nepremlčaných pohľadávok a výnosy z odpísa-
ných pohľadávok.

5. Uvedie sa rozpis ostatných výnosov podľa druhov (napríklad výnosy z operatívneho prenájmu).

6. Uvedú sa rozpis personálnych nákladov v členení na

a) osobné náklady a odmeny

1. mzdy,

2. sociálne poistenie a zdravotné poistenie,

3. odmeny členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prí-
padne iných orgánov podľa jednotlivých orgánov,

b) ostatné personálne náklady rozpísané podľa druhov (napríklad náklady na školenia, na
podnikovú rekreáciu zamestnancov).

7. Uvedie sa rozpis ostatných nákladov podľa druhov, na dane a poplatky, audity a poradenstvo.

F. Prehľad o iných aktívach a o iných pasívach

Aktíva

1. Pohľadávky z budúcich úverov, pôžičiek a záruk

1a. pohľadávky z budúcich úverov a pôžičiek

1b. poskytnuté záruky a ručenia

2. Poskytnuté zabezpečenia

2a. nehnuteľnosti

2b. peňažné prostriedky

2c. cenné papiere

2d. ostatné

3. Pohľadávky zo spotových operácií s

3a. úrokovými nástrojmi

3b. menovými nástrojmi

3c. akciovými nástrojmi

3d. komoditnými nástrojmi

3e. úverovými nástrojmi

4. Pohľadávky z pevných termínových operácií s

4a. úrokovými nástrojmi

4b. menovými nástrojmi

4c. akciovými nástrojmi

4d. komoditnými nástrojmi

4e. úverovými nástrojmi

5. Pohľadávky z operácií s opciami s

5a. úrokovými nástrojmi

5b. menovými nástrojmi



5c. akciovými nástrojmi

5d. komoditnými nástrojmi

5e. úverovými nástrojmi

6. Odpísané pohľadávky

7. Hodnoty odovzdané do úschovy, do správy, na uloženie

8. Hodnoty odovzdané na nakladanie, z toho cenné papiere

Pasíva

1. Záväzky z budúcich úverov, pôžičiek a záruk

1a. záväzky z budúcich úverov a pôžičiek

1b. prijaté záruky a ručenia

2. Prijaté zabezpečenia

2a. nehnuteľnosti

2b. peňažné prostriedky

2c. cenné papiere

2d. ostatné

3. Záväzky zo spotových operácií s

3a. úrokovými nástrojmi

3b. menovými nástrojmi

3c. akciovými nástrojmi

3d. komoditnými nástrojmi

3e. úverovými nástrojmi

4. Záväzky z pevných termínových operácií s

4a. úrokovými nástrojmi

4b. menovými nástrojmi

4c. akciovými nástrojmi

4d. komoditnými nástrojmi

4e. úverovými nástrojmi

5. Záväzky z operácií s opciami s

5a. úrokovými nástrojmi

5b. menovými nástrojmi

5c. akciovými nástrojmi

5d. komoditnými nástrojmi

5e. úverovými nástrojmi

6. Hodnoty prevzaté do úschovy, do správy, na uloženie

7. Portfóliá prevzaté na riadenie

8. Cenné papiere klientov



Vysvetlivky

Aktíva

1. V položke 1 – Pohľadávky z budúcich úverov, pôžičiek a záruk sa vykazujú plnenia, ktoré účtov-
nej jednotke vyplývajú z budúcich poskytnutých úverov a pôžičiek, z poskytnutých záruk a ruče-
ní, z poskytnutých prijatých zmeniek, z poskytnutých záruk z prevedených zmeniek, z poskytnuté-
ho zmenkového ručenia, z otvorenia akreditívov alebo potvrdenia akreditívov.

2. V položke 2 - Poskytnuté zabezpečenia sa vykazujú poskytnuté peňažné záruky, peniaze dané
do zálohy, poskytnuté zabezpečenia vo forme cenných papierov, prípadne iné formy poskytnu-
tých zabezpečení.

3. V položke 3 - Pohľadávky zo spotových operácií, položke 4 – Pohľadávky z pevných termíno-
vých operácií a položke 5 – Pohľadávky z operácií s opciami sa vykazujú pohľadávky zo spoto-
vých operácií, pevných termínových operácií a opcií, a to podľa jednotlivých druhov podklado-
vých finančných nástrojov.

4. V položke 6 – Odpísané pohľadávky sa vykazujú odpísané pohľadávky, ktoré sú predmetom
ďalšieho sledovania a vymáhania.

5. V položke 7 - Hodnoty odovzdané do úschovy, do správy a na uloženie sa vykazujú finančné
nástroje, ktoré účtovné jednotky odovzdali do úschovy, do správy, na uloženie iným subjektom.

6. V položke 8 - Hodnoty odovzdané na riadenie portfólia sa vykazujú finančné nástroje, ktoré úč-
tovné jednotky odovzdali na riadenie iným subjektom.

Pasíva

1. V položke 1 - Záväzky z budúcich úverov, pôžičiek a záruk sa vykazujú budúce plnenia v pro-
spech účtovnej jednotky, ktoré vyplývajú z budúcich prijatých úverov a pôžičiek, z prijatých zá-
ruk a ručení, z prijatých záruk zo zmeniek, z prijatých záruk z otvorených akreditívov alebo po-
tvrdených akreditívov.

2. V položke 2 - Prijaté zabezpečenia sa vykazujú prijaté zabezpečenia nehnuteľnosťami, prijaté
peňažné záruky, cenných papiere vzaté do zálohu, prípadne iné formy prijatých zabezpečení,
požičané cenné papiere a cenné papiere prijaté ako záloh v repo obchodoch s výnimkou tých,
ktoré sú predmetom krátkeho predaja a ktoré sú súčasťou súvahových pasív.

3. V položke 3 – Záväzky zo spotových operácií, položke 4 – Záväzky z pevných termínových
operácií a položke 5 - Záväzky z operácií s opciami sa vykazujú záväzky zo spotových operácií,
pevných termínových operácií a opcií, a to podľa jednotlivých druhov podkladových finančných
nástrojov.

4. V položke 6 - Hodnoty prevzaté do úschovy, do správy a na uloženie sa vykazujú finančné ná-
stroje, ktoré účtovná jednotka prevzala od iných subjektov do úschovy, do správy a na uloženie.

5. V položke 7 - Hodnoty prevzaté na nakladanie sa vykazujú finančné nástroje, ktoré účtovná jed-
notka prevzala od iných subjektov na nakladanie, z toho sa vykazujú v členení na cenné papiere.

G. Ostatné poznámky

1. Uvedú sa údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami

a) výška podielov na základnom imaní účtovnej jednotky, s výnimkou podielu ktorý patrí pria-
mej materskej účtovnej jednotke alebo nepriamej materskej účtovnej jednotke, výška po-
dielov na základnom imaní dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jed-
notiek účtovnej jednotky, s výnimkou podielu ktorý patrí priamej materskej účtovnej jednot-
ke alebo nepriamej materskej účtovnej jednotke alebo priamej sesterskej účtovnej jednotke



alebo nepriamej sesterskej účtovnej jednotke, ktoré vlastnia s účtovnou jednotkou spriazne-
né osoby,

b) výška pohľadávok a záväzkov voči spriazneným osobám, tieto údaje sa uvádzajú s uvede-
ním začiatočného stavu, sumy prírastkov, sumy úbytkov, konečného zostatku, pri poskytnu-
tých úveroch úrokové výnosy vzťahujúce sa k poskytnutým úverom,

c) výška vydaných záruk za spriaznené osoby, z toho za dcérske účtovné jednotky a za pri-
družené účtovné jednotky,

d) výška prijatých záruk od spriaznených osôb, z toho od dcérskych účtovných jednotiek
a pridružených účtovných jednotiek.

2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závier-
ka 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 zá-
vierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky; v tomto prí-
pade sa uvádza 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 zamest-
nancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom obdo-
bí; 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 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. Uvedie sa výnos na akciu.

9. Uvedú sa údaje o úverovom riziku

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 s popisom spôsobov a postupov používa-
ných pre zabezpečenie účtovnou jednotkou akceptovanej koncentrácie úverového rizika,

e) rozpis pohľadávok do tried do ktorých sú pohľadávky zatrieďované podľa osobitného
predpisu4); tieto informácie sa uvádzajú v poznámkach účtovných jednotiek podľa § 1
ods. 1 písm. a),

f) amortizovaná hodnota pohľadávok, ktoré boli v priebehu bežného účtovného obdobia re-
štrukturalizované,

g) menovitá hodnota pohľadávok,

4) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk
a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach (ozná-
menie č. 673/2004 Z. z.).



h) hodnota opravných položiek k pohľadávkam,

i) pravdepodobnosť toho, že pohľadávky budú splácané tak, ako bolo dohodnuté a rozpis
pohľadávok do tried splatnosti podľa ich pravdepodobného času splácania.

10. Uvedú sa údaje o trhovom riziku

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 zos-
tatkovej doby splatnosti v členení do jedného mesiaca, od jedného mesiaca do troch mesia-
cov, od troch mesiacov do jedného roka, od jedného roka do päť rokov a nad päť rokov,

g) rozpis majetku a záväzkov aktív podľa jednotlivých cudzích mien v ktorých sú ocenené,

11. Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík

a) o spôsoboch a postupoch identifikácie rizík, ktorým je účtovná jednotka vystavená a

b) o spôsoboch a postupoch merania, sledovania a riadenia týchto rizík.


