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Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej
jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) bola zriadená dňom 1. januára 2010 zákonom NR SR č. 505/2009 Z. z. o
akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená
a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.
Riaditeľom je Martin Senčák. Členovia dozornej rady k 31.12.2015: Emil Košút, Božena Brinzová, Iveta Harušťáková,
Petronela Lešková.
(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka
vykonáva.
SNAS je medzinárodne uznaný, jediný akreditačný orgán v Slovenskej republike. Vykonáva akreditáciu orgánov
posudzovania zhody a dohľad nad dodržiavaním akreditačných kritérií. SNAS zároveň plní povinnosti, ktoré pre
Slovenskú republiku vyplývajú v oblasti správnej laboratórnej praxe (SLP).
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie,
za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre
účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
Počet zamestnancov SNAS k 31.12. 2015 predstavoval 39 zamestnancov.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

41,2

41,9

z toho počet vedúcich zamestnancov

4

4

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

0

0

0

0

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
SNAS nemá organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo
svojej činnosti.
SNAS bude pokračovať vo svojej činnosti aj v roku 2016.
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú
hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
SNAS nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
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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) 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,
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
Dlhodobý majetok a zásoby obstarané kúpou sú oceňované obstarávacou cenou.
Pohľadávky a záväzky sú oceňované menovitou hodnotou.
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku.
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.
Odpisy sú ustanovené na základe predpokladanej doby používania jednotlivých druhov dlhodobého majetku, pričom
je použitá rovnomerná odpisová metóda.
(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.
SNAS tvorí opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti:
- nad 1 rok 20%,
- nad 2 roky 50 %,
- viac ako 3 roky - vo výške 100 %.
SNAS tvorí opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii vo výške 100 %.
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Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého
majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na
konci bežného účtovného obdobia,
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa
položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného
obdobia.
V roku 2015 SNAS obstarával a uviedol do používania dlhodobý nehmotný majetok – informačný systém a dlhodobý
hmotný majetok – osobné motorové vozidlo.
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Tabuľka č. 2

Pozemky

Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných
vecí

Dopravné
prostriedky

33 126

71 851

prírastky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok
19 818

36 632

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

124 795
36 632

úbytky
presuny
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky

33 126

108 483

19 818

161 427

31 444

51 443

19 119

102 006

1 188

4 867

555

6 610

32 632

56 310

19 674

108 616

úbytky
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Opravné položky –
stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci
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bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

1 683

20 408

699

22 790

494

52 173

144

52 811
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(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať.
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek
súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého
finančného majetku.
(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich
tvorby, zníženia a zúčtovania.
(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku
reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok
hospodárenia účtovnej jednotky.
(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba,
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.
(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba,
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Tvorba
opravnej
položky
(zvýšenie)

Zníženie
opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej
položky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Pohľadávky
z obchodného styku

25 373

10 682

4 967

3 330

27 758

Ostatné pohľadávky

-

-

Pohľadávky voči
účastníkom združení

-

-

Iné pohľadávky

-

-

Druh pohľadávok

Pohľadávky spolu

25 373

10 682

4 967

3 330

27 758

(10) Prehľad pohľadávok z obchodného styku do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Stav na konci

Pohľadávky do lehoty splatnosti

71 925

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia
215 290

Pohľadávky po lehote splatnosti

88 654

58 178

Pohľadávky spolu

160 579

273 468

bežného účtovného obdobia
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(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Príjmy budúcich období predstavujú predovšetkým rozpracované akreditačné služby (rozpracované v roku 2015,
ukončené v roku 2016) v sume 135 600 EUR.
(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné
účtovné obdobie, a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok
v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky
a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky,
presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky,
úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

60 333

200 232

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie
v nadácii

260 565

vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia
kapitálových účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo
zisku
Ostatné fondy –
Fond investícií a
rozvoja
Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok
hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

1 213 641

8 833

200 232

200 232

-77 777
6 585

10 242

1 403 014

210 474

209 065

- 71 192

1 133 616

77 777

-

- 6 585

10 242

-

1 404 423
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Výsledok hospodárenia za rok 2014 vo výške 6 585 EUR bol v zmysle rozhodnutia DR SNAS vložený do Rezervného
fondu.
Prostriedky Rezervného fondu v sume 77 777 EUR boli v zmysle rozhodnutia DR SNAS použité na úhradu
nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov – opravy významných chýb nákladov minulých účtovných
období.
Prostriedky Fondu investícií a rozvoja boli v zmysle rozhodnutia DR SNAS v sume 200 232 EUR použité na obstaranie
informačného systému.
(13)Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Názov položky
Účtovný zisk

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
6 585

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu

6 585

Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata

77 777

Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu

77 777

Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Výsledok hospodárenia za rok 2014 vo výške 6 585 EUR bol v zmysle rozhodnutia DR SNAS presunutý do Rezervného
fondu.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov – opravy významných chýb nákladov minulých účtovných
období vo výške 77 777 EUR bol v zmysle rozhodnutia DR SNAS uhradené z Rezervného fondu.
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(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci
bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

Zákonné rezervy spolu

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
-

Nevyčerpané dovolenky

24 195

3 844

22 339

1 856

3 844

Odmena riaditeľ

13 344

13 895

13 344

-

13 895

Odmena zamestnanci

18 893

34 986

18 893

-

34 986

Odstupné, odchodné

32 534

7 544

23 279

9 255

7 544

Vernostné

4 048

6 748

4 048

-

6 748

Druh rezervy

Tvorba rezerv

Použitie
rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

-

-

-

-

DDS
Príkazné zmluvy rozpracovanosť
Audit účtovnej závierky

-

1 394

-

-

1 394

29 203

17 829

29 203

-

17 829

2 700

2 700

2 700

-

2 700

Nevyfakturované dodávky

2 320

120

2 320

-

120

Ostatná rezerva – súdny spor

57 130

-

-

26 130

31 000

Ostatná rezerva – odchodné

6 731

337

-

-

7 068

Ostatná rezerva – vernostné

12 820

8 266

-

6 748

14 338

Ostatné rezervy spolu

203 918

97 663

116 126

43 989

141 466

Rezervy spolu

203 918

97 663

116 126

43 989

141 466

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky,
úbytky a konečný zostatok 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 položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,
Stav na konci
bežného účtovného obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

0

0

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

111 044

141 454

Krátkodobé záväzky spolu

111 044

141 454

Druh záväzkov
Záväzky po lehote splatnosti
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Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť
rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

3 571

2 377

-

-

3 571

2 377

114 615

143 831

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného
obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

2 377

630

Tvorba na ťarchu nákladov

9 397

10 022

-

-

Čerpanie

8 203

8 275

Stav k poslednému dňu účtovného
obdobia

3 571

2 377

Sociálny fond

Tvorba zo zisku

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 eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti
a formy zabezpečenia,
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
(15)Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.
(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných
druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
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Účet

Popis (číslo účtu a názov)

602

Tržby z predaja služieb

641

Zmluvné pokuty a penále

643

Platby za odpísané pohľadávky

644

Úroky

645

Kurzové zisky

649

Iné ostatné výnosy

656

Výnosy z použitia fondu

Suma v EUR
1 463 254
98
2 700
107
2
280
8 833

Účtovná trieda 6 spolu

1 475 274

V roku 2015, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, výnosy SNAS tvoria najmä tržby z predaja služieb – za
poskytované akreditačné služby.
Ani v roku 2015 nebol SNAS poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu.
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných
ostatných výnosov.
(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa
uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov.
Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Služby

Osobné náklady

Dane a poplatky

Popis (číslo účtu a názov)

Suma v EUR

501 - Spotreba materiálu

15 827

502 - Spotreba energie

13 777

511 - Opravy a udržiavanie

3 717

512 – Cestovné

35 574

513 - Náklady na reprezentáciu

5 499

518-Ostatné služby

320 386

521 - Mzdové náklady

719 222

524 - Zákonné a sociálne poistenie

247 368

525 – Ostatné sociálne poistenie

16 441

527 - Zákonné a sociálne náklady

21 213

538 - Ostatné dane a poplatky

739
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Ostatné náklady

Odpisy, rezervy a opravné položky z prev.
a finančnej činn. a zúčtovanie časového
rozlíšenia
Finančné náklady

591 - Daň z príjmov zrážková

20

543 – Odpísanie pohľadávky

8 425

545 - Kurzové straty

359

549 - Ostatné náklady na prev. činnosť

4 767

551 - Odpisy dlhodobého hmot. a nehm. maj.

22 656

558 - Tvorba opr.pol. z prev. činnosti

5 715

562 - Poskyt.príspevky iným účt. jedn.

23 327

Účtovná trieda 5 spolu

1 465 032

Najväčší podiel na nákladoch SNAS v roku 2015 predstavujú osobné náklady na zamestnancov.
(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa
uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám dosiahli v roku 2015 výšku 23 327 EUR, predstavujú členské
príspevky do medzinárodných organizácií EA, IAF, ILAC, ktorých je SNAS členom.
(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za
účtovné obdobie v členení na náklady za
a) overenie účtovnej závierky,
b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby.
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky

3 900

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

-

súvisiace audítorské služby

-

daňové poradenstvo

-

ostatné neaudítorské služby

-

Spolu

3 900
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Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch

Číslo účtu

Názov podsúvahové účtu

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

91 193

88 677

18

18

751

Drobný dlhodobý hmotný majetok

752

Knižná literatúra

753

Drobný dlhodobý nehmotný majetok

1 331

1 331

754

Rezerva na súdny spor

31 000

57 130

755

Odpísané pohľadávky

- 33 090

- 26 430

799

Spolu podsúvahové účty

90 452

120 726

Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého
existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých
vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv,
koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane
jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že
na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo
oceniť.
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri
každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo
odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej
zostavenia.
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