
Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/26940/2005-74

Poznámky

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

I.
Všeobecné údaje

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

(2) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov, účtovnej
jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchá-
dzajúce účtovné obdobie.

II.
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčísle-
ním ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

(2) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

e) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

g) dlhodobý finančný majetok,

h) zásoby obstarané kúpou,

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

k) pohľadávky,

l) krátkodobý finančný majetok,

m) časové rozlíšenie na strane aktív,

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

o) časové rozlíšenie na strane pasív,

p) deriváty,

q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,

r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu,

s) daň z príjmov.
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(3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dl-
hodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza

a) doba odpisovania,

b) použité sadzby odpisov,

c) odpisové metódy použité pri výpočte účtovných odpisov.

(4) Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke na obstaranie dlhodobého ma-
jetku.

III.
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

a) prehľad o pohybe hodnoty dlhodobého majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa po-
ložiek súvahy s uvedením stavu dlhodobého majetku v obstarávacích cenách na začiatku účtovné-
ho obdobia, jeho prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia a zostatok na
konci účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto
majetku v členení podľa položiek súvahy s uvedením stavu oprávok a opravných položiek na za-
čiatku účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas bežného 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 dlhodobého finančného majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje úč-
tovná závierka a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa
uskutočnili v priebehu účtovného obdobia v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku.

(3) Prehľad o opravných položkách k zásobám v členení podľa položiek súvahy s uvedením stavu
opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas bežného
účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia.

(4) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam v členení podľa položiek súvahy s uvedením
stavu opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas bež-
ného účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zníženia a zru-
šenia.

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

(6) Prehľad pohľadávok na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie v členení
na pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a pohľadávky na poku-
tách a penále.

(7) Prehľad o významných zložkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého
finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotu, pričom sa uvá-
dza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia.

(8) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov
budúcich období.

(9) Prehľad o významných položkách odhadných účtov aktívnych.
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(10) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia stálych aktív a obežných aktív podľa súvahových
položiek za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to

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

b) údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

(11) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka za podnikateľskú činnosť s uve-
dením stavu rezerv na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie a zrušenie po-
čas účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a zostatok rezervy na konci účtov-
ného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

b) údaje o iných záväzkoch a ostatných záväzkoch s uvedením stavu na začiatku účtovného obdo-
bia, pohybu a konečného zostatku podľa jednotlivých druhoch 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 obdobia, tvorby
a čerpania sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením
meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v slovenských korunách,
výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov bu-
dúcich 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 tržieb
podľa jednotlivých druhov výrobkov, služieb a činností účtovnej jednotky.

(2) Opis a vyčíslenie významných hodnôt účtu Iné ostatné výnosy.

(3) Opis a suma významných položiek finančných výnosov s uvedením aj celkovej sumy kurzových
ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtov-
ná závierka.

(4) Opis a vyčíslenie významných hodnôt účtu Ostatné služby.

(5) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a ostatných nákladov s uvedením aj
celkovej sumy kurzových strát; osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktoré-
mu sa zostavuje účtovná závierka.

V.
Opis údajov na podsúvahových účtoch

Uvedú sa významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľa-
dávky a prípadné ďalšie položky. Odpísané pohľadávky sa uvedú v členení na odpísané pohľadávky
na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na pokutách a penále
a ostatné pohľadávky. Uvedie sa stav na začiatku účtovného obdobia, pohyb a konečný zostatok od-
písaných pohľadávok.
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VI.
Iné aktíva a iné pasíva

(1) Opis a hodnota budúcich možných peňažných záväzkov a nepeňažných záväzkov, ktoré sa
nesledujú v účtovníctve a nevykazujú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a infor-
mácia, či sa týka spriaznených osôb, a to

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

b) záväzky alebo práva vyplývajúce zo súdnych sporov,

c) záväzky alebo práva vyplývajúce z poskytnutých záruk,

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

e) záväzky vyplývajúce zo zmlúv o podriadenom záväzku (§ 408a Obchodného zákonníka),

f) záväzky vyplývajúce z ručenia aj za iné subjekty v členení podľa jednotlivých druhov ručenia a in-
formácie o iných formách zabezpečenia.

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

a) budúce právo alebo povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) budúce právo alebo povinnosť z opčných obchodov,

c) budúce právo, zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť, odobrať určité produkty alebo služ-
by, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv,

d) budúce právo alebo povinnosť z leasingových zmlúv, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poist-
ných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobne,

e) budúce právo alebo 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.

Zostavené dňa: Podpisový záznam štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva:
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