
Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  4 5 7 4 1 9 9 9 /SID     

 

7 
 

Poznámky k účtovnej závierke 

k 31.12.2018 

 

 

 

I. Všeobecné údaje 
 

 

 
Názov účtovnej jednotky: Slovak Compliance Circle 
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02  Bratislava 
Dátum založenia: 8.11.2013 
Dátum zriadenia: 6.12.2013 
IČO: 45741999 
  
  
1. Zakladatelia: 
 

Slovensko-Nemecká obchodná a priemyselná komora,  
KPMG Slovensko spol. s r. o.,  
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r. o. 

 
 
2. Štatutárny orgán účtovnej jednotky: 
 

Predstavenstvo: Dr. Guido Glania 
    John Quentin Crossley 
    JUDr. Martin Jacko 
    Ing. Ján Vittek 
    Ing. Ivan Skaloš 
    Mgr. Peter Bianchi 
    JUDr. Martin Podkonický 

 
 
3. Opis činnosti účtovnej jednotky: 
 
 Združenie vykonáva svoje aktivity najmä v oblasti compliance a etického správania v rámci podnikateľského prostredia v 

Slovenskej republike. 
 
 
4. Počet zamestnancov účtovnej jednotky: 
 

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 1 1 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 0 0 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou  0 0 

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú 
jednotku počas účtovného obdobia 

0 0 

 
 

 

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 
 

 Účtovná závierka združenia Slovak Compliance Circle bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo 
svojej činnosti. 

 

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov: 

a) Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, 

b) Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou, 

c) Časové rozlíšenie na strane pasív sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti 

s účtovným obdobím. 
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III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 
 
 

Všetky pohľadávky účtovnej jednotky vykázané v súvahe sa týkajú hlavnej nezdaňovanej činnosti. 
 
 
1. Prehľad pohľadávok po lehote splatnosti a do lehoty splatnosti 
 

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 3410 2574 

Pohľadávky po lehote splatnosti 0 0 

Pohľadávky spolu 3410 2574 

 

2. Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 

3486 3381 

Krátkodobé záväzky spolu 3486 3381 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  
do piatich  rokov  vrátane  

0 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 
rokov  

0 0 

Dlhodobé záväzky spolu 0 0 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 3486 3381 

 

3. Prehľad o významných položnách výnosov budúcich období 

Účtovná jednotka vo vykazovanom období neúčtovala o výnosoch budúcich období.  

IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 
 
 

1.Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov a iných výnosov 
 

Položky výnosov 

Suma 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Výnosy z členských príspevkov 25600 21742 

Prijaté dary 4700 3300 

Výnosy z poplatku za účasť na konferencii 7764 4059 

Výnosy z reklamy 800 3125 

Úroky 0 1 
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2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby a iných ostatných nákladov 

Položky nákladov 
Suma 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Náklady spojené s webovou stránkou 131 63 

Tlmočenie 0 0 

Účtovné služby 1200 1200 

Ostatné náklady 5833 2053 

Osobitné náklady – bankové poplatky 47 47 

Náklady na reklamu 0 332 

Občerstvenie na konferenciu 8715 9381 

Cestovné 183 127 

Mzdové náklady 18303 17293 

 

V. Ďalšie informácie 
 

 

Medzi dňom zostavenia účtovnej závierky a dňom, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje nenastali významné 

skutočnosti, ktoré by mali byť vykázané v účtovnej závierke zostavenej ku dňu 31.12.2018. 


