Vysvetlivky k účtovnej závierke:
1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného
Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č.
306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa sú dobrovoľne
vypĺňanými údajmi.
5. Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou,
sa neuvádza, ak sa účtovná závierka ukladá v elektronickej podobe.
Vysvetlivky k súvahe:
1. Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v riadku súvahy vyjadruje účet doplnený do
účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.
2. Ak je v riadku súvahy účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.
3. Za znamienkom mínus (–) sú v súvahe uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 1
časti 2.
4. Suma položky súvahy v riadku 01 v stĺpcoch 2 a 3 sa rovná sume položky súvahy v riadku
79 v stĺpcoch 4 a 5.
5. Položky súvahy v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.
6. V stĺpcoch 3 a 5 súvahy účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom
účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne
údaje.
Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát:
1. Ak je v riadku výkazu ziskov a strát účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o
analytický účet.
2. Suma položky výkazu ziskov a strát v riadku 61 v stĺpcoch 1 a 2 sa rovná sume položky
súvahy v riadku 100 v stĺpcoch 4 a 5.
3. Položky výkazu ziskov a strát v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.
4. V stĺpci 2 výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom
účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne
údaje.
Použité skratky:
r. – riadok
SK NACE – kód hlavnej činnosti
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