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Dodatok č. 3
k smernici pre vedenie účtovníctva
Týmto dodatkom sa mení Čl. XII Spôsoby oceňovania nasledovne:
(1) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov rieši zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisoch v § 24 až 27.
(2) Jednotlivé zložky majetku a záväzkov sa v účtovníctve oceňujú:
a) obstarávacou cenou
- nakúpený hmotný a nehmotný majetok,
- nakúpené zásoby. Pri oceňovaní zásob rovnakého druhu sa používa metóda FIFO – spôsob, kedy
prvá cena pre ocenenie prírastku sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku,
- záväzky pri ich prevzatí,
- podiely na základnom imaní obchodných spoločností, cenné papiere,
- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného
imania.
b) reálnou cenou
- hmotný a nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne,
- nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácií a v účtovníctve doteraz nezachytený,
- majetok a záväzky nadobudnuté zámenou,
- zásoby nadobudnuté bezodplatne.
c) menovitou hodnotou
- peňažné prostriedky a ceniny,
- záväzky a pohľadávky pri ich vzniku.
(3) Obstarávacou cenou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.
(4) Reálnou hodnotou sa rozumie:
a)
b)
c)

trhová cena,
ocenenie kvalifikovaným odhadom posudkom znalca, v prípade, že trhová hodnota nie je
k dispozícií alebo nevyjadruje správne reálnu hodnotu,
ocenenie podľa osobitného predpisu, ak nie možné postupovať podľa písmena a) a b)

(5) Menovitou hodnotou je cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma,
na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.
(6) Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným
kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(7) Pri kúpe a predaji cudzej meny sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
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