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Vo februárovom čísle prinášame:
Účtovná závierka k 31. decembru 2013
Register účtovných závierok
Neprehliadnite
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31. DECEMBRU 2013
Blíži sa termín podávania daňových priznaní k dani z príjmov za
kalendárny rok 2013 a tým s tým súvisiace zostavenie účtovnej
závierky k 31. decembru 2013. V tomto čísle sa zameriame na
niektoré novinky týkajúce sa zostavenia a ukladania účtovnej
závierky za rok 2013.
Obsahové vymedzenie položiek súvahy a výkazu ziskov a strát sa
nezmenilo a tieto výkazy sa predkladajú na tom istom tlačivo ako za rok
2012.
Novinkou je, že v súvahe a vo výkaze ziskov a strát sa už iba uvádza
podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena
štatutárneho orgánu. Zaniká podpisový záznam osoby zodpovednej za
zostavenie účtovnej závierky a podpisový záznam osoby zodpovednej za
vedenie účtovníctva.
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke sa zostavujú tak, aby v nich
boli uvedené užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé
informácie. Majú tabuľkovú časť a časť na vymedzenie popisných údajov do
poznámok.

Marian Vojtek
e-mail: marian.vojtek@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-22

Poznámky majú nový úvodný krycí list, ktorý je totožný s úvodným listom
súvahy a výkazu ziskov a strát. Záväzný úvodný krycí list na poznámkach sa
zaviedol z dôvodu povinného elektronického predkladania dokumentov pre
platiteľov DPH od 1. januára 2014.
V poznámkach k účtovne závierke sa upúšťa od vykazovania:
štruktúry akcionárov
odmien pre členov orgánov spoločnosti (časť M)
? informácií o obchodoch so spriaznenými osobami (časť N).
?
?

Údaje o odmenách pre členov orgánov spoločnosti ako aj informácie
o obchodoch so spriaznenými osobami musia ale naďalej poskytovať tzv.
„veľké účtovné jednotky“, to sú účtovné jednotky, ktoré:
emitovali cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu členského štátu EU, alebo
? ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splní aspoň
dve z týchto podmienok:
a) netto hodnota majetku presiahla 4 mil. EUR;
b) čistý obrat presiahol 8 mil. EUR;
c) priemerný prepočítaný stav zamestnancov v 1 účtovnom
období presiahol 50.
?

Doručením účtovnej závierky na daňový úrad, do elektronickej podateľne si
účtovná jednotka splnila povinnosť uloženia dokumentov do Registra
účtovných závierok.
Samotný presun dokumentov z daňového úradu (finančnej správy) do
Registra účtovných závierok zabezpečí finančná správa.
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REGISTER ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK
Register účtovných závierok je centrálne miesto ukladania účtovných
závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR. Ukladajú sa sem
účtovné závierky, správy audítora a výročné správy. Člení sa na verejnú
a neverejnú časť.
Vo verejnej časti sú dostupné účtovné závierky obchodných spoločností,
družstiev, štátnych podnikov, subjektov verejnej správy, účtovných
jednotiek, ktoré účtujú podľa medzinárodných účtovných štandardov a
ďalších vybraných účtovných jednotiek.
V neverejnej časti registra sú účtovné závierky podnikateľov – fyzických
osôb a neziskových organizácií, ktoré nemajú povinnosť zverejňovania.
Zriadením Registra účtovných závierok nezaniká ukladanie do Zbierky listín
obchodného registra, ale už účtovnú závierku neukladá účtovná jednotka ale
správca Registra účtovných závierok.
Zriadením Registra účtovných závierok zaniká zverejňovanie účtovnej
závierky v Obchodnom vestníku.

Roman Ferjanc
e-mail: roman.ferjanc@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-12

Viac sa o registri účtovných závierok na tejto webovej stránke:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/search

V súčasnosti sa v registri nachádzajú neúplné účtovné závierky za obdobie
2009 až 2012, ktoré majú len informatívny charakter a neobsahujú
poznámky.

NEPREHLIADNITE
Koniec rozdielov medzi domácimi a zahraničnými
transakciami
Od 1. februára 2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného
bankového účtu – IBAN. Túto skutočnosť je potrebné si uvedomiť aj pri
platení daní finančnej správe.
Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového
subjektu, musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.
Na prevod účtu do formátu IBAN je potrebné použiť validátor IBAN GENERÁTOR/VALIDÁTOR.
Na portáli finančnej správy sa informácií ohľadom platenia daní dozviete na:
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani.

Informácie z portálu finančnej správy
Daňové subjekty, ktoré komunikujú so správcom dane elektronicky sú
povinné podávať elektronicky spolu s účtovnými výkazmi pre podnikateľské
subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva elektronicky aj
Poznámky k individuálnej účtovnej závierky.

Jana Princová
e-mail: jana.princova@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-35
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NEPREHLIADNITE
Rovnako ako účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave
podvojného účtovníctva sa aj Poznámky individuálnej účtovnej závierky
podávajú na portáli finančnej správy cez Katalóg elektronických formulárov,
nie cez Všeobecné podania. Až po správnom doručení Poznámok k účtovne
závierke môže daňový úrad kompletnú účtovnú závierku postúpiť
prostredníctvom Finančného riaditeľstva SR do Registra účtovných závierok.

Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na február 2014 až marec 2014 môžete nájsť
na našej webovej stránke: http://www.mandat.sk

O SPOLOČNOSTIACH MANDAT
MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené
v roku 2004 ako daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej
doby našej existencie poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva
a auditu menším, stredným aj nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na
území Slovenskej republiky. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými
poradenskými spoločnosťami spojená s kompetenciou slovenských
daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať poradenstvo pre
klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.
V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje
v súčasnosti 41 kvalifikovaných pracovníkov.
Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy.
MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia,
ktoré si čitateľ urobí na základe tohto vydania.
Ak si by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu
prijímateľov MANDAT správy, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese:
news@mandat.sk
V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.
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