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Informácia o zmene pri zostavovaní poznámok k účtovnej závierke pre 

podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva  
 
 
     Účtovná závierka pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve sa zostavuje podľa 
Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a 
obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z 
individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich  v sústave podvojného 
účtovníctva v znení neskorších predpisov (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky).   
     S účinnosťou od 31.12.2011 bolo toto opatrenie novelizované Opatrením č. MF/24013/2011-74, 
ktorého súčasťou je aj príloha č. 3a, ktorou sa ustanovuje na účely uvádzania číselných údajov 
v poznámkach tabuľková forma.  
Novelizované opatrenie sa vzťahuje už na účtovnú závierku zostavovanú za účtovné obdobie 
končiace 31. decembra 2011 a neskôr. 
Opatrenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011.     
Podľa novelizovaného § 3 ods. 5 Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 v znení neskorších predpisov, 
v poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 3a, pre ktoré má 
účtovná jednotka obsahovú náplň. V prílohe č. 3a sa ustanovuje na účely uvádzania číselných 
údajov v poznámkach tabuľková forma, pričom v nej uvádzané tabuľky sa začlenia do 
obsahovej náplne zostavovaných poznámok. 
 
     Z uvedeného vyplýva, že v poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohe č. 3 (textová 
časť) a v prílohe č. 3a (tabuľková časť), pre ktoré má  účtovná jednotka obsahovú náplň. Ak pre 
niektoré časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú. 
V prílohe č. 3a sa ustanovuje na účely uvádzania číselných údajov v poznámkach tabuľková forma, 
pričom v nej uvádzané tabuľky sa začlenia (zapracujú) do obsahovej náplne zostavovaných poznámok 
(teda tabuľky z prílohy 3a je potrebné zapracovať do textovej časti zostavovanej podľa prílohy č. 3).  
Takto za účtovnú jednotku budú spracované len jedny poznámky (jeden materiál s úvodnou stranou 
z prílohy č. 3a tabuľkovej formy). Rozsah poznámok bude u každej účtovnej jednotky iný.  
Na rozdiel od súvahy a výkazu ziskov a strát, kde sa jednotlivé položky nesmú meniť, dopĺňať 
o ďalšie položky a takisto žiadne položky z nich nesmú byť vynechané, je možné niektoré určené 
tabuľky vo vybraných častiach upravovať (počet riadkov, vlastné označenie položiek), čim sa účtovnej 
jednotke umožní čiastočne prispôsobiť tabuľky jej potrebám. Táto možnosť vyplýva účtovnej jednotke 
z vysvetliviek k prílohe č. 3a. 
Časti, pre ktoré účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, sa neuvádzajú. 
    
     Z dôvodu, že poznámky sa nedajú doručovať elektronickou formou, je potrebné ich na daňový úrad 
doručiť osobne, alebo ich poslať poštou.   
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