Smernica dekana
číslo 2 / 2017
zo dňa 20.12.2017

Tvorba rezerv, tvorba opravných položiek, časové rozlíšenie
nákladov a výnosov a opravy nákladov a výnosov minulých
účtovných období v súvislosti s vykazovaním účtovného
výsledku hospodárenia v nadväznosti na novelu Zákona o
účtovníctve č. 431/2002 Z.z. platnú od 01.01.2014.

Čl. I
Predmet úprav
V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v
nadväznosti na Opatrenie MF SR č. 24342/2007-74 v znení neskorších zmien, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné
jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
určujem:
1.

Pre tvorbu opravných položiek v súlade s § 26 ods.7 cit. zákona a v nadväznosti
na cit. Opatrenie MF SR hladinu významnosti nad 45 000,- €. Náklady a výnosy
do výšky 45 000,- € vrátane sú nevýznamné.

2.

Pre tvorbu rezerv v súlade s § 26 ods.7 cit. zákona a v nadväznosti na cit.
Opatrenie MF SR hladinu významnosti nad 7% základného imania fakulty. Suma
nákladov a výnosov do výšky 7% základného imania fakulty vrátane je
nevýznamná.

3.

Pre účty časového rozlíšenia nákladov a výnosov v súlade s § 3 cit. zákona a § 8
a 45 ods. 2 cit. Opatrenia MF SR je hladina významnosti nad sumu 45 000 €.
Náklady a výnosy do výšky 45 000,- € vrátane sú nevýznamné.

4.

Pre opravy nákladov a výnosov minulých účtovných období v súlade s §3 cit.
zákona v nadväznosti na § 8 cit. Opatrenia MF SR, ktoré budú účtované oproti
nerozdelenému zisku minulých rokov alebo neuhradenej strate minulých rokov,
pôjde v prípade sumy vyššej ako 45 000 €.

1.
2.
3.
4.

Čl. II
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
Za oboznámenie podriadených zamestnancov s touto smernicou zodpovedá
príslušný vedúci organizačnej zložky.
Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice je možné vykonať len dekanom
podpísanými dodatkami.
Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom 01.01.2018.
Touto smernicou sa zároveň zrušuje smernica dekana č. 5 /2016.

Stanislav Unčík, v.r.
dekan

2

