
Tabuľka č. 28

Tabuľka k čl. IV. B ods. 1 – Rezervy krátkodobé

Položka rezerv Číslo
riadku

Výška k 31. 12. bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia
Presun Tvorba Zníženie Zrušenie Výška k 31. 12. bežného

účtovného obdobia
Predpokladaný rok použitia

rezerv

a b 1 2 3 4 5 6 7
Rezervy zákonné krátkodobé 01

Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia 02

Nevyfakturované dodávky a služby 03

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky 04

Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie 05

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia 06

Rekultivácia pozemku 07

Uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 08

Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo
pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky) 09

Iné 10

Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 02 až r. 10) 11 0 0 0 0 0 0 x

Ostatné krátkodobé rezervy 12

Bonusy, skontá, rabaty a podobne 13

Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne 14

Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia 15

Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu 16

Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie 17

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky 18

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia 19

Nevyfakturované dodávky a služby 20

Odmeny a prémie 21

Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky 22

Odstránenie odpadov a obalov 23

Odstupné zamestnancom 24

Pokuty a penále 25

Povinnosť spätného odkúpenia obalov 26

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 27

Provízie obchodným zástupcom 28

Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy 29

Reklamácie a záručné opravy 30

Demolácia budov 31

Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk 32

Rekultivácia pozemku 33

Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo
pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky) 34

Iné 35

36 0 0 0 0 0 0 x




