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Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Účelom internej smernice je určenie účtového rozvrhu Nadácie, ktorý obsahuje syntetické,
analytické účty a podsúvahové účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného
obdobia a na zostavenie účtovnej závierky.
2. Táto smernica sa riadi ustanoveniami
•
•

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
opatrenia MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú
založené alebo zriadené na účel podnikania, v znení neskorších predpisov.

3. Účtový rozvrh Nadácie tvorí prílohu tejto smernice.
Článok II.
Analytická evidencia
1. Analytické účty sú súčasťou analytickej evidencie účtovnej jednotky, ktorá sa vedie v peňažných
jednotkách. Ak to povaha majetku vyžaduje, vedie sa analytická evidencia aj v jednotkách množstva
a obsahuje aj iné údaje pre potreby účtovnej jednotky.
2. Peňažné sumy analytických účtov účtovnej jednotky zodpovedajú príslušným súhrnným peňažným
sumám začiatočných stavov, obratov strany Má dať a strany Dal, konečných zostatkov a konečných
stavov syntetických účtov, ku ktorým sa analytické účty vedú.
3. V rámci analytickej evidencie vedie účtovná jednotka aj vnútroorganizačné účtovníctvo, a to
prostredníctvom účtov v účtovnej triede 7 –
Zostatky vnútroorganizačných účtov sa nevykazujú v účtovných výkazoch.
4. Vzájomné vzťahy medzi vnútroorganizačnými útvarmi sa účtujú prostredníctvom účtu 395 –
Vnútorné zúčtovanie, ktorý nesmie mať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, žiaden
zostatok.
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Článok III.
Zásady pre vytváranie analytických účtov a analytickej evidencie k syntetickým účtom
1. Pri vytváraní analytických účtov a analytickej evidencie k syntetickým účtom sa zohľadňujú
potreby účtovnej jednotky najmä z hľadiska členenia:
a) majetku podľa umiestnenia, vrátane jeho členenia podľa doby použiteľnosti na dlhodobý s dobou
použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a krátkodobý s dobou použiteľnosti jeden rok alebo kratšou ako
jeden rok,
b) cenných papierov podľa druhov a emitentov,
c) pohľadávok podľa jednotlivých dlžníkov a podľa zostatkovej doby splatnosti do jedného roku
a zostatkovej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok,
d) záväzkov podľa jednotlivých veriteľov a podľa dohodnutej doby splatnosti a podľa zostatkovej
doby splatnosti do jedného roka a zostatkovej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok,
e) na eurá a cudziu menu pri účtovaní pohľa ávok, záväzkov, peňažných prostriedkov, cenín, cenn ch
papierov, vkladov do základného imania a podielov,
f) podľa položiek účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok,
g) podľa osobitných predpisov (napr. zákon o sociálnom poistení, zákon o dani z príjmov, zákon
o DPH),
h) podľa potrieb finančného riadenia účtovnej jednotky,
i) podľa položiek rozpočtovej klasifikácie, ak tak ustanovuje osobitný predpis (povinnosť uplatňovať
rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy – § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy), podľa zdrojov financovania a programov,
j) podľa jednotlivých vytvorených fondov,
k) podľa iných skutočností neuvedených v písmenách a) až j), napr. podľa projektov.

Článok IV.
Záverečné ustanovenie
Táto smernica je súčasťou vnútorného systému Nadácie, podlieha aktualizácii podľa potrieb a zmien
právnych predpisov a kompetencií a zodpovedností poverených osôb vo vzťahu k nadácii. Všetky
poverené osoby vo vzťahu k nadácii sú povinní oboznámiť sa s jej obsahom a dodržiavať ustanovenia
tejto smernice.

30.04.2020 Mgr. Zuzana Ivašková, v. r.
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Príloha č. 1
Účtový rozvrh
Syntet

Analyt.

221

100

BÚ SLSP

Text

Druh
A

325

100

Ostatné záväzky

P

348

100

Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy

P

379

100

Iné záväzky

P

384

100

Príspevky od FO-výnosy budúcich období

P

411

100

Základné imanie

P

549

100

Bankové poplatky

N

562

100

Dotácie iným organizáciám

N

563

100

Dotácie fyzickým osobám

N

663

100

Prijaté príspevky od fyzických osôb

V

691

100

Dotácie

V

Mena

Mimo daň
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