
Poznámky

k ........................20....

I.

Všeobecné údaje

(1) Názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia úč-
tovnej jednotky, identifikačné číslo účtovnej jednotky.

(2) Opis činnosti, na ktorej účel bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej
činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

(3) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet riadiacich zamestnancov, úč-
tovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie.

II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu týchto zmien a vy-

číslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hos-
podárenia účtovnej jednotky.

(2) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
g) dlhodobé finančné investície,
h) zásoby obstarané kúpou,
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
j) zásoby obstarané iným spôsobom,
k) pohľadávky,
l) krátkodobé finančné investície,
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
o) časové rozlíšenie na strane pasív,
p) deriváty,
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
s) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu.

(3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majet-
ku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza - doba odpisovania, použité sadzby
odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.

(4) Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke na obstaranie dlhodobé-
ho majetku.



III.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné ob-
dobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to

a) prehľad o pohybe hodnoty dlhodobého majetku podľa zložiek tohto majetku v členení pod-
ľa položiek súvahy; uvádza sa dlhodobý majetok v obstarávacích cenách na začiatku účtov-
ného obdobia, prírastky a úbytky tohto majetku a zostatok na konci účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení
podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok na začiatku účtovného obdobia, ich prírast-
ky a úbytky počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

c) prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku,
pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

(2) Údaje o štruktúre dlhodobých finančných investícií za účtovné obdobie, za ktoré sa zosta-
vuje účtovná závierka a ich umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy a o zme-
nách, ktoré sa uskutočnili v priebehu účtovného obdobia v jednotlivých zložkách dlhodobých fi-
nančných investícií.

(3) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam v členení podľa položiek súvahy; uvá-
dza sa stav opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas
bežného účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zní-
ženia a zrušenia.

(4) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

(5) Prehľad o významných zložkách krátkodobých finančných investícií a o ocenení krátko-
dobých finančných investícií reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závier-
ka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia.

(6) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príj-
mov budúcich období.

(7) Prehľad o významných položkách odhadných účtov aktívnych.

(8) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia stálych a obežných aktív podľa súvahových
položiek za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to

a) opis základného imania najmä výška nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakla-
dateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby, prevody zdrojov z fondov organizácie, suma bezodplatne prevzatého dlhodobého
majetku a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku účtovného obdobia,
jednotlivé prírastky a úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku účtovného ob-
dobia, prírastky, úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia,

c) údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázanej v minulých účtovných obdo-
biach.

(9) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka za podnikateľskú činnosť;
uvedie sa stav rezerv na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie a zruše-
nie počas účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a zostatok rezervy na
konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

b) údaje o iných záväzkoch a ostatných záväzkoch s uvedením začiatočného stavu, pohybu
a konečného zostatku podľa jednotlivých druhov záväzkov,



c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých
položiek súvahy do jedného roka vrátane, od jedného roka do piatich rokov vrátane a viac
ako päť rokov,

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu s uvedením stavu na začiatku účtovného obdo-
bia, tvorby a čerpania sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci úč-
tovného obdobia,

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvede-
ním meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v slovenských
korunách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy
zabezpečenia,

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výno-
sov budúcich období.

IV.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tr-
žieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb a činností účtovnej jednotky.

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek prijatých darov, osobitných výnosov a zá-
konných poplatkov.

(3) Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek iných ostatných výnosov.

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kur-
zových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka.

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov ostatné služby, osobitné nákla-
dy a iné ostatné náklady.

(6) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kur-
zových strát; osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zosta-
vuje účtovná závierka.

V.

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadáv-
ky a prípadné ďalšie položky.

VI.

Iné aktíva a iné pasíva

(1) Opis a hodnota budúcich možných peňažných záväzkov a budúcich možných nepeňaž-
ných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a in-
formácia, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) záväzky vyplývajúce z ručenia, v členení podľa jednotlivých druhov ručenia s uvedením úda-
jov o poskytnutom vecnom zabezpečení týchto záväzkov,

b) záväzky alebo právo vyplývajúce zo súdnych sporov,

c) záväzky alebo právo vyplývajúce z poskytnutých záruk,

d) záväzky alebo právo vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,



e) záväzky vyplývajúce zo zmlúv o podriadenom záväzku podľa § 408a Obchodného zákon-
níka,

f) záväzky vyplývajúce z ručenia aj za iné subjekty, v členení podľa jednotlivých druhov ruče-
nia a informácie o iných formách zabezpečenia.

(2) Opis významných položiek ostatných finančných práv alebo finančných povinnosti, ktoré
sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výš-
ka a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) budúce právo alebo budúca povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných fi-
nančných derivátov,

b) budúce právo alebo budúca povinnosť z opčných obchodov,

c) budúce právo alebo budúca povinnosť, zákonná alebo zmluvná, odobrať určité produkty
alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) budúce právo alebo budúca povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných,
koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobne,

e) budúce právo alebo budúca povinnosť zo zmluvy o kúpe prenajatej veci,

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

g) iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

(3) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vlastníctve účtovnej
jednotky.

Zostavené
dňa
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účtovnej jednotky

Podpisový záznam osoby
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