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1. Účtovné závierky obchodných spoločností po zavedení delenia účtovných 

jednotiek podľa veľkostných skupín 

 
Mikro účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku spomedzi všetkých účtovných jednotiek 

v najmenšom rozsahu. Pre vykázanie aktív, pasív, nákladov a výnosov používajú zjednodušený formulár 

súvahy a výkazu ziskov a strát určený len pre mikro účtovné jednotky. V zmysle opatrenia o zostavení 

účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky obsahujú jej poznámky v porovnaní s malými a veľkými 

účtovnými jednotkami len minimum informácii. Sú to najmä nasledujúce informácie: 

 všeobecné informácie; 

 informácie o prijatých princípoch; 

 informácie, ktoré vysvetľujú  a doplňujú Súvahu a Výkaz ziskov a strát. 

Malé účtovné jednotky vykazujú aktíva, pasíva ako aj náklady a výnosy v nezmenenom rozsahu. Pri 

vypracovaní Súvahy a Výkazu ziskov a strát použijú formulár, ktorý je spoločný pre malé a veľké účtovné 

jednotky. Náplň poznámok určuje opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky. 

Zjednodušenie vidíme najmä pri rozsahu vykázania informácií, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú Súvahu 

a Výkaz ziskov a strát. Uvádzajú sa tu len nasledovné informácie: 

 informácie ku goodwillu; 

 informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi; 

 vybrané informácie k záväzkom – záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov a informácie 

k zabezpečeným záväzkom; 

 informácie o vlastných akciách; 

 informácie k nákladom a výnosom, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt. 
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Nie je potrebné uvádzať napríklad informácie k daniam z príjmov, odloženým daniam, transakcie so 

spriaznenými osobami. Taktiež nie je potrebné vypracúvať výkaz o peňažných tokoch. 

Veľké účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku vo všetkých troch častiach (Súvaha, Výkaz ziskov 

a strát, Poznámky) v takmer nezmenenej podobe. Poznámky účtovnej závierky sú spomedzi všetkých 

účtovných jednotiek v zmysle opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky 

najrozsiahlejšie spomedzi všetkých účtovných jednotiek. 

 
 

2. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 

podporu priemyselných výskumno-vývojových centier 

 

V prvom Newslettri spoločnosti TPA Horwath v roku 2016 by sme Vám radi dali do pozornosti Výzvu na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu priemyselných výskumno-vývojových 

centier. 

 

Prioritná os: Podpora výskumu, vývoja a inovácií. 

Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a 

synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä 

podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, 

ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a 

otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a 

aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených 

výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na 

všeobecný účel.  

Oprávnené územie: celé územie SR okrem Bratislavského kraja. 

Oprávnení žiadatelia: právnické osoby alebo organizačné zložky právnickej osoby, ktoré v rámci svojich 

podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj. 

Výška podpory: od 40% do 100% v závislosti od veľkosti podniku a predmetu projektu.  

Výška grantu na jeden projekt: minimálna výška na jeden projekt je 1.000.000,- EUR, maximálna výška 

na jeden projekt je 7.000.000,- EUR. 

Deadline: 

 Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 31.03.2016; 

 uzavretie hodnotiaceho kola 2: 31.05.2016; 

 uzavretie hodnotiaceho kola 3: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho 

hodnotiaceho kola do vyčerpania alokácie. 

 

Viac informácii: Ak máte záujem o ďalšie informácie ohľadom aktuálnej výzvy a chcete vedieť, aké sú 

Vaše možnosti zapojiť sa, neváhajte nás kontaktovať.  
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Informácie pripravila spoločnosť PNO Consultants. 

 

 

 

Tento Newsletter je produktom TPA Horwath 

S pozdravom, 

Váš TPA Horwath tím 

 

 

Kontakt:  

TPA Horwath Slovakia 

Pribinova 25/4195 

811 09 Bratislava 

Letná 27 

040 01 Košice 

 

Tel.: +421 (02) 57 351 111 

 

www.tpa-horwath.sk 
www.tpa-horwath.com 

 

V prípade, že si želáte pravidelné informácie, môžete sa zaregistrovať pre zasielanie nášho newslettru. 

 
IMPRESSUM Informácie obsiahnuté v tomto dokumente slúžia pre iba na všeobecné informačné účely. Ak sa rozhodnete použiť ich v praxi, odporúčame tak 

urobiť až na základe odbornej konzultácie v rámci ktorej je možné posúdiť všetky aspekty konkrétneho prípadu. Tento dokument nenahrádza odborné 

poradenstvo, a preto TPA Horwath nemôže niesť zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku použitia tu uvedených informácií. 
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