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Generálny zákon   – zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR 
Opatrenie č. 4455 – opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4455/2003-92, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom 
vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov 
určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov 
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov 

PÚ – podvojné účtovníctvo 
Postupy ú čtovania v PÚ  – opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23 054/ /2002-92, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 
účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného 
účtovníctva v znení neskorších predpisov 

PO – právnická osoba 
SF – sociálny fond 
ÚJ – účtovná jednotka 
Vyhláška  – vyhláška č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá 

vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti 
s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a na colné účely  

ZD – základ dane 
ZÚ – zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
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Poznámka  
Vo vzorovej smernici spoločnosti Belkos, nie sú uvedené vzory tlačív účtovných výkazov (Súvaha, Výkaz 
ziskov a strát, Poznámky), pretože účtovný program, ktorý spoločnosť používa na vedenie účtovníctva, 
obsahuje aj uvedené tlačivá. Účtovný program je v spoločnosti pravidelne aktualizovaný, a preto aj v čase 
spracovania účtovnej závierky budú súčasťou programu aktuálne tlačivá na účtovné výkazy: Súvahu, 
Výkaz ziskov a strát a Poznámky. 
V spoločnosti, ktorá spracováva účtovníctvo „ručne“ alebo používa na spracovanie účtovníctva program, 
ktorý nie je pravidelne aktualizovaný, odporúčame, aby súčasťou smernice boli aj prílohy: 
Príloha č. 1: Súvaha, 
Príloha č. 2: Výkaz ziskov a strát, 
Príloha č. 3: Poznámky.  



1. ÚVOD 

 
Úlohou internej účtovnej smernice je stanoviť postup prác v spoločnosti Belkos., ktoré súvisia so 
zostavením účtovnej závierky.  
Smernica upravuje: 
� postup prípravných prác pred uzatvorením účtovných kníh v spoločnosti,  
� postup prác pri uzatváraní účtovných kníh, 
� postup prác pri zostavovaní účtovnej závierky, t. j. účtovných výkazov Súvaha, Výkaz ziskov a strát 

a Poznámky. 
 

Smernica bola vypracovaná s cieľom dodržania základných zásad účtovníctva, t. j. časovej a vecnej 
súvislosti, opatrnosti, vernosti a pravdivosti účtovnej závierky, ale hlavne s cieľom stanovenia jednotného 
postupu pri uzávierkových prácach a zostavení účtovnej závierky v spoločnosti Belkos. 
 
 

2. DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH POJMOV 
 
Deň uskuto čnenia ú čtovného prípadu 

 
Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je podľa ustanovenia § 2 ods. 1 Postupov účtovania v PÚ deň 
splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, 
prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru 
alebo pôžičky, zistenie manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, 
vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri ÚJ a deň zistenia ďalších 
skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z vnútorných podmienok ÚJ, ktoré sú predmetom 
účtovníctva a ktoré v ÚJ nastali a ÚJ má k dispozícii potrebné doklady, ktoré dokumentujú tieto 
skutočnosti. 
Pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmlúv, pri ktorých sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do 
katastra nehnuteľností a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, je dňom 
uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 ods. 2 Postupov účtovania v PÚ deň prevzatia nehnuteľnosti 
nadobúdateľom. U prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania 
nehnuteľnosti. Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa rušia.  
 
Účtovná uzávierka 
Účtovná uzávierka je súbor prác, ktoré súvisia s uzatvorením účtovných kníh, t. j. všetkých účtov bežného 
účtovníctva v zmysle § 16 ods. 4 ZÚ. Účtovná uzávierka je činnosť, ktorá sa vykonáva ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka. 
 

Účtovná závierka 

 
Účtovná závierka je podľa ustanovenia § 17 ods. 1 ZÚ prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom 
účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto údaje využívajú (užívatelia účtovnej závierky). Účtovná 
závierka musí v zmysle ustanovenia § 7 ZÚ poskytovať užívateľom verný a pravdivý obraz 
o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, ktorými sú: 
� stav a pohyb majetku, 
� stav a pohyb záväzkov, 
� rozdiel majetku a záväzkov, čo predstavuje vlastné imanie účtovnej jednotky, 
� výnosy, náklady, príjmy a výdavky, 
� výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, 
� finančná situácia účtovnej jednotky. 
 



3. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE PRÁC 
 
V dôsledku úspešného zvládnutia prác spojených s uzavretím účtovných kníh a zostavením účtovnej 
závierky bude v spoločnosti Belkos, zostavená organizačná komisia, ktorej členmi budú: 
� vedúci účtovník, 
� kontrolór, 
� predseda inventarizačnej komisie, 
� právnik organizácie 
Zodpovednosti za jednotlivé práce sú uvedené v ďalších častiach smernice. 
 
 

4. POSTUP PRÁC PRI ZOSTAVOVANÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

 
ÚJ má povinnosť vypracovať účtovnú závierku tak, aby bola v súlade s ustanovením § 7 ZÚ. Aby bolo toto 
ustanovenie ZÚ dodržané, musí ÚJ vykonať práce, ktoré okrem iného zabezpečia úplnosť, 
preukázateľnosť a správnosť účtovníctva.  
Z tohto hľadiska je možné postup prác pri zostavení účtovnej závierky rozdeliť na 3 etapy, ktorými sú: 

a) prípravné práce účtovnej uzávierky, 
b) uzatváranie účtovných kníh, 
c) zostavenie účtovnej závierky, t. j. zostavenie účtovných výkazov PÚ, ktorými sú: 

� Súvaha, 
� Výkaz ziskov a strát, 
� Poznámky. 

4.1. Prípravné práce ú čtovnej závierky  
 

Prípravné práce účtovnej závierky sú práce, ktoré je potrebné vykonať pred uzavretím účtovných kníh. 
Prípravnými prácami sa preveruje a zabezpečuje správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovníctva 
a zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov. V spoločnosti musia byť zaúčtované všetky závierkové 
účtovné prípady, prípadne upravujúce závierkové účtovné prípady v zmysle ustanovenia § 17 ods. 8 ZÚ. 
 

 
Prípravné práce účtovnej závierky sa v spoločnosti Belkos, rozdelia na tieto etapy: 

a) kontrola účtovných dokladov a účtovných kníh, 
b) inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, 
c) zaúčtovanie závierkových účtovných operácií. 

 

a) Kontrola ú čtovných dokladov a ú čtovných kníh 
Súčasťou uzávierkových prác je aj kontrola dodržiavania zásad správneho účtovania, t. j. kontrola 
úplnosti, preukázateľnosti a správnosti účtovníctva. V spoločnosti Belkos sa vykoná: 

� kontrola dodržiavania bilančnej kontinuity pri otvorení účtovných kníh k 01.01.2012, 
� kontrola zaúčtovania všetkých účtovných prípadov, ktoré vecne a časovo súvisia s účtovným 

obdobím, 
� kontrola zaúčtovania, prípadne zaúčtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia roku 2011, 
� kontrola zaúčtovania účtovných prípadov zo zmien použitých účtovných metód a účtovných 

Poznámka 
Podľa ustanovenia § 17 ods. 8 ZÚ účtovná jednotka je povinná uvádzať v účtovnej závierke informácie 
podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, to platí obdobne aj pre všetky účtovné 
zápisy, ktoré sa uskutočňujú iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak tento zákon ďalej 
neustanovuje inak. Účtovná jednotka pritom zohľadňuje aj informácie týkajúce sa stavu ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka získala do dňa zostavenia účtovnej 
závierky. 



zásad, 
� kontrola zaúčtovania všetkých peňažných operácií na účtoch v bankách uskutočnených do 

31.12.2011 vrátane, 
� kontrola zaúčtovania poskytnutých preddavkov, prípadne ich zaúčtovanie (pracovné cesty, 

preddavky na drobné nákupy a podobne), 
� kontrola zložitých účtovných prípadov, ako je lízing a podobne, 
� kontrola preúčtovania zostatkov účtov, ktoré sa nevykazujú v súvahe, 
� kontrola správnosti zaúčtovania odpisov za celé účtovné obdobie podľa odpisového plánu 

a vyčíslenie rozdielu oproti daňovým odpisom, 
� kontrola úplnosti a preukázateľnosti účtovných dokladov, 
� oprava zistených chýb. 

 
Práce spojené s kontrolou dodržiavania zásad správneho účtovania v spoločnosti budú prevedené na 
základe vydaného príkazu vedúcim účtovníkom, ktorý je aj zodpovedný za vykonané práce. Práce budú 
prevedené do 15.01.2012. 
 

b) Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu maje tku a záväzkov 
Inventarizácia zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva a súčasne je základom všetkých uzávierkových 
prác. Skutočne zistené stavy majetku a záväzkov musia byť uvedené v inventúrnych súpisoch. Ak sa 
zistia inventarizačné rozdiely, je potrebné, aby boli skúmané z hľadiska správnosti účtovania, t. j. či rozdiel 
nevznikol nesprávnym zaúčtovaním. Takéto rozdiely sa zaúčtujú ako opravné účtovné zápisy na základe 
dokladu o zistených skutočnostiach v inventúrnych súpisoch.  
Podrobný postup pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov je spracovaný 
v samostatnej internej smernici s názvom „Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov v spoločnosti Belkos. 
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bude vykonaná na základe príkazu na 
začatie inventarizačných prác. Zodpovedný za inventarizáciu je predseda inventarizačnej komisie.  
Predseda inventarizačnej komisie odovzdá inventarizačný zápis vedúcemu účtovníkovi v termíne do 
31.01.2012. 
 

c) Zaúčtovanie závierkových ú čtovných prípadov 
Závierkové účtovné prípady sú prípady, ktoré sa účtujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
V spoločnosti sa zostavuje riadna účtovná závierka za účtovné obdobie roku 2011 k 31.12.2011. K tomuto 
termínu je potrebné zaúčtovať všetky účtovné doklady roku 2011, t. j. aj: 

� interné účtovné doklady vyhotovené po 31.12., ktoré dokladujú účtovné prípady účtovného 
obdobia, za ktoré sa robí účtovná závierka (výplatné listiny za mesiac december, DPH za 
december a podobne), 

� odberateľské faktúry alebo iné doklady ich nahrádzajúce za všetky poskytnuté plnenia 
spoločnosťou vystavené do konca účtovného obdobia. Ak z objektívnych dôvodov nebude možné 
do stanoveného termínu vystaviť za niektoré plnenie faktúry, budú sa účtovať položky neúčtované 
ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, poskytnuté služby, ak už ÚJ na 
základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná presnú výšku záväzku, na účet 326 – 
Nevyfakturované dodávky . Ak pôjde o záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, budú 
sa účtovať na účte 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky , 

� dodávateľské faktúry za všetky plnenia od dodávateľov do 31.12.2011. Ak faktúry za niektoré 
plnenie neobdrží spoločnosť do stanoveného dňa, vyúčtujú sa ako krátkodobé rezervy 
s predpokladanou dobou vyrovnania najviac jeden rok. Napríklad za nevyčerpané dovolenky 
vrátane sociálneho zabezpečenia, reklamácie, nevyfakturované dodávky, ak je neurčité časové 
vymedzenie alebo výška záväzku. Účtovať sa bude na účet 323 – Krátkodobé rezervy . Toto 
ustanovenie sa týka vyúčtovania za plyn, elektrinu a podobne, kde sa nekryje ich fakturácia alebo 
obdobná forma zaúčtovania dodávateľom s kalendárnym rokom, 

� ďalšie rezervy, ktoré sa tvoria na základe zásady opatrnosti na riziká a straty v zmysle 
ustanovenia § 19 Postupov účtovania v PÚ. Rezerva sa zaúčtuje v očakávanej výške záväzku, 
pričom spôsob jej tvorby a použitie si zvolí ÚJ sama, 

� výsledky inventarizácie, t. j. manká a škody na majetku a záväzkoch alebo zistené prebytky, 



opravné položky k majetku, trvalé zníženie hodnoty majetku. Na príslušné účty nákladov alebo 
výnosov sa účtujú inventarizačné rozdiely podľa § 30 ods. 7 ZÚ, 
 

 
� zaúčtovanie predpisu neuhradených položiek sankčného charakteru, penále, pokuty ako náklad, 

pokuty ako výnos, pokiaľ to vyplýva zo zmluvy alebo z niektorého účtovného dokladu, 
� zaúčtovanie výšky tvorby sociálneho fondu na účet 472 – Záväzky zo SF , 
� na účtoch pohľadávok, záväzkov, dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného 

majetku sa zaúčtujú kurzové rozdiely, ktoré vznikli v účtovníctve ku dňu uskutočnenia účtovného 
prípadu z dôvodu inkasa pohľadávok, platby záväzku a predaja dlhodobého finančného majetku 
a krátkodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 563 – Kurzové 
straty alebo v prospech účtu 663 – Kurzové zisky . O kurzových rozdieloch sa účtuje 
v spoločnosti ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, najmä z dôvodu postúpenia pohľadávky, 
vkladu pohľadávky do základného imania, vzájomného započítania pohľadávky, 

� na účte rezerv sa zaúčtujú rezervy, ktoré sú definované v § 26 ods. 3 ZÚ ako záväzky s neurčitým 
časovým vymedzením alebo výškou. Takáto definícia neumožňuje rezervu na opravu dlhodobého 
hmotného majetku v zmysle zákona č. 368/1999 Z. z. považovať za rezervu na účtovné účely, 

� účtovné prípady časového rozlíšenia (účty 381, 382, 383, 384, 385), 
� všetky pracovné cesty uskutočnené do 31.12.2011. 

 

Zaúčtovanie upravujúcich závierkových ú čtovných prípadov 
Upravujúcimi závierkovými účtovnými prípadmi sú skutočnosti, ktoré nastali ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka a ÚJ ich zistila až po tomto dni alebo do dňa zostavenia účtovnej závierky. 
Upravujúce závierkové účtovné prípady sú prípady úpravy výšky položiek, ktoré sa v  spoločnosti zaúčtujú 
v súlade s Postupmi účtovania v PÚ, a to z dôvodu, že do dňa zostavenia účtovnej závierky sa získa 
informácia o presnejšom údaji sumy uvedených položiek. Ide o úpravy výšky: 

� opravných položiek, 
� rezerv, 
� nevyfakturovaných dodávok, 
� pohľadávok účtovaných v zmysle ustanovenia § 48 ods. 3 Postupov účtovania v PÚ. 

 

 

4.1.1. Termíny a postup prác 
 
Pre uzávierkové práce sú v spoločnosti stanovené termíny a postupy, ktorými sa riadia zamestnanci 
spoločnosti pri prijatých dokladoch a vystavených dokladoch do stanoveného termínu a pri doručovaní 
dokladov do učtárne. 
 

Termín a postup pri prijatých dokladoch  
Stanovený termín: 10.01.2012 
Pre postup pri doručení dokladov do stanoveného termínu 10.01.2012 platia v spoločnosti Belkos, tieto 
zásady: 

Poznámka 
Podľa § 30 ods. 7 ZÚ inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa 
inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. 

Poznámka 
Podľa § 48 ods. 3 Postupov účtovania v PÚ, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený 
účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu 
a pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom 
analytickom účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové 
účtovné prípady, napríklad, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky účtovná jednotka získala informáciu 
o výške tržby z predaja majetku, ktorý účtovná jednotka predala predo dňom, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka.  



� doklady, ktoré sa týkajú roku 2011 a sú do učtárne doručené do stanoveného termínu, t. j. do 
10.01.2012, sa označia číslom z roku 2011, zapíšu sa do knihy došlých faktúr roku 
2011a zaúčtujú sa do účtovných kníh roku 2011, 

� doklady týkajúce sa roku 2011 ktoré budú doručené po stanovenom termíne, t. j. po 10.01.2012, 
sa označia číslom roku 2012 a zapíšu sa do knihy došlých faktúr roku 2012, 

� kniha došlých faktúr za rok 2011 bude otvorená do 15.01.2012. Kniha došlých faktúr na rok 2012 
sa otvorí 01.01.2012. Do 10.01.2012 budú obe knihy otvorené súčasne a doklady sa budú triediť 
v súvislosti s dňom uskutočnenia účtovného prípadu. Ak ide o účtovný doklad, ktorý sa týka roku 
2012, zapíše sa do knihy došlých faktúr roku 2012 a opačne. Kniha došlých faktúr za rok 2011 sa 
uzavrie 10.01.2012, 

� doklady, ktoré sa týkajú roku 2011 a budú doručené po 10.01.2012, sa zapíšu do knihy došlých 
faktúr roku 2011 Účtovné prípady, ktoré sa týmito účtovnými dokladmi preverujú, sa zaúčtujú do 
roku 2011 ako závierkové účtovné prípady (napríklad nevyfakturované dodávky alebo rezervy 
podľa svojho charakteru). 
 

Termín a postup pri vystavených dokladoch 
Stanovený termín: 10.01.2012 
Do 10.01.2012 budú v spoločnosti vystavené všetky účtovné doklady za rok 2011, ktorých vystavenie je 
v kompetencii ÚJ.  
Za riadne a včasné vystavenie účtovných dokladov je zodpovedný vedúci účtovník. 
 

Termín a postup pri doru čovaní dokladov do u čtárne 
Stanovený termín: 10.01.2012 
Do 10.01.2012 budú do učtárne predložené tieto doklady a informácie: 

� doklady o dodávkach tovaru a služieb dodaných do 31.12.2011, 
� doklady o dodávkach tovaru a služieb prijatých do 31.12.2011, 
� informácie o ďalších dodávkach tovaru a služieb prijatých do 31.12.2011, ak nie je k dispozícii 

doklad, 
� informácie o dodávkach tovaru a služieb dodaných do 31.12.2011, ak vystavenie účtovného 

dokladu je v kompetencii odberateľa. 
 

Za riadne a včasné dodanie dokladov a informácií je zodpovedný vedúci výrobného a obchodného úseku.  
 
Do 10.01.2012 budú dodané do učtárne tieto doklady: 

� podklady pre vyúčtovanie zmluvných pokút a úrokov z omeškania (výnosových), 
� podklady pre vyúčtovanie zmluvných pokút a úrokov z omeškania (nákladových), 
� podklady o zmluvne dohodnutých zľavách, 
� podklady o prebiehajúcich súdnych sporoch. 

 
Za riadne a včasné dodanie dokladov a informácií je zodpovedný právnik spoločnosti. 
 

4.2. Uzatváranie ú čtovných kníh 
 
Uzatváraním účtovných kníh sa rozumie činnosť, pri ktorej sa podľa ustanovenia § 8 ods. 2 Postupov 
účtovania v PÚ: 

� zisťujú obraty strán Má dať a strán Dal jednotlivých účtov, 
� zisťujú konečné stavy výsledkových účtov, 
� zisťujú konečné stavy súvahových účtov, 
� zisťuje výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov. Mimo účtovníctva sa zistí ZD 

a vyčíslená daň z príjmov sa zaúčtuje podľa § 10 Postupov účtovania v JÚ, 
� účtujú konečné stavy účtov nákladov v prospech týchto účtov a na ťarchu účtu 710 – Účet ziskov 

a strát , 
� účtujú konečné stavy účtov výnosov na ťarchu týchto účtov a v prospech účtu 710 – Účet ziskov 



a strát , účtujú sa konečné zostatky účtov majetku v prospech týchto účtov a na ťarchu účtu 702 – 
Kone čný účet súvahový ,  

� účtujú konečné zostatky účtov záväzkov a vlastného imania na ťarchu týchto účtov a v prospech 
účtu 702 – Konečný ú čet súvahový , 

� zistí výsledok hospodárenia a účtuje sa: 
� ak ide o účtovný zisk, na ťarchu účtu 710 – Účet ziskov a strát  a v prospech účtu 702 –

Kone čný účet súvahový , 
� ak ide o účtovnú stratu, v prospech účtu 710 – Účet ziskov a strát  a na ťarchu účtu 702 – 

Kone čný účet súvahový . 
 

Po uskutočnení účtovného zápisu výsledku hospodárenia spoločnosti sa účtovné knihy uzatvoria 
a pristúpi sa k zostaveniu účtovnej závierky.  
Výsledkom tejto etapy uzávierkových prác je skutočnosť, že všetky účty hlavnej knihy sú riadne uzavreté, 
t. j. že strany Má dať sa rovnajú obratom strany Dal každého výsledkového a súvahového účtu. Uzavretím 
všetkých účtov hlavnej účtovnej knihy sú uzávierkové práce ukončené. 
 

Termín a zodpovednos ť 
Táto etapa uzávierkových prác musí byť ukončená v spoločnosti Belkos do stanoveného termínu, ktorým 
je deň 20.01.2012 
Za dodržanie termínu a vykonanie práce je zodpovedný vedúci účtovník.  
 

4.3. Zostavenie ú čtovnej závierky 
 
Účtovnú závierku bude spoločnosť Belkos, zostavovať podľa ustanovení § 17 až § 22 ZÚ a podľa 
Opatrenia č. 4455. Účtovná závierka spoločnosti tvorí jeden celok a musí obsahovať v súlade s § 17 ods. 
2 ZÚ tieto náležitosti: 

� obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, PO uvedú sídlo, 
� identifikačné číslo, ak ho má ÚJ pridelené, 
� právnu formu ÚJ, 
� deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, 
� deň jej zostavenia, 
� obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje, 
� podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu ÚJ, 
� podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, 
� podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva. 

 
Účtovná závierka v sústave PÚ okrem všeobecných náležitostí obsahuje podľa § 17 ods. 3 ZÚ aj: 

� Súvahu, 
� Výkaz ziskov a strát, 
� Poznámky.  

 
Účtovná závierka sa zostavuje na tlačivách účtovných výkazov, ktoré majú predpísanú formu. Poznámky 
k účtovnej závierke sú textovou prílohou účtovnej závierky. 
 

 
Ak spoločnosť spracováva účtovníctvo „ručne“ alebo programom, ktorý nie je pravidelne aktualizovaný, 
odporúčame, aby súčasťou smernice boli aj prílohy: vzory tlačív pre Súvahu, Výkaz ziskov a strát 
a Poznámky.  
Tlačivá je dostať v špecializovaných predajniach, kde si ich môžu ÚJ zabezpečiť. 

Poznámka  
Vzory tlačív nie sú v smernici uvedené, pretože účtovný program, ktorý spoločnosť používa na vedenie 
účtovníctva, obsahuje aj uvedené tlačivá. Účtovný program je pravidelne spoločnosťou aktualizovaný, 
a preto aj v čase spracovania účtovnej závierky budú súčasťou programu aktuálne tlačivá na účtovné 
výkazy: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke. 



V účtovnej závierke spoločnosti Belkos sa budú uvádzať informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje (k súvahovému dňu). ÚJ zohľadní aj informácie týkajúce sa stavu k súvahovému dňu, ktoré 
získala v čase od súvahového dňa do dňa zostavenia účtovnej závierky. 
 

Súvaha 
V Súvahe spoločnosti Belkos sa budú vykazovať, podľa ustanovenia § 18 ods. 3 ZÚ, informácie 
o majetku, záväzkoch a rozdiele majetku a záväzkov dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. 
Účtovný výkaz Súvaha je prehľadné tabuľkové zobrazenie peňažného vyjadrenia majetku (strana aktív), 
vlastného imania a záväzkov spoločnosti (strana pasív) k stanovenému súvahovému dňu. Zostavuje sa na 
predpísanom tlačive k poslednému dňu účtovného obdobia. 
 

Výkaz ziskov a strát 
Vo Výkaze ziskov a strát riadnej účtovnej závierky sa vykazujú, podľa § 18 ods. 4 ZÚ, náklady, výnosy 
a výsledok hospodárenia za vykazované účtovné obdobie a za účtovné obdobie bezprostredne 
predchádzajúce.  
Výkaz ziskov a strát zobrazuje štruktúru tvorby výsledku hospodárenia v spoločnosti Belkos. Zostavuje sa 
na predpísanom tlačive. Názvy a náplň položiek výkazu ziskov a strát nadväzujú na príslušné účty 
nákladov a výnosov a ich obsahovú náplň podľa Postupov účtovania v PÚ a podľa účtovej osnovy 
spoločnosti. 
Údaje vo Výkaze ziskov a strát zobrazujú súčet súm nákladov a výnosov, ktoré sa účtovali v spoločnosti 
na účtoch nákladov a výnosov narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Výkaz sa vypĺňa 
vo všetkých položkách. Ak má príslušný údaj zápornú hodnotu, uvedie sa so znamienkom mínus. 
Údaje na zostavenie Výkazu ziskov a strát sa čerpajú zo syntetických účtov, s výnimkou účtu 665 – 
Výnosy dlhodobého finan čného majetku , ktorý sa uvádza v analytickom členení. 
  

Poznámky 
Poznámky sú textovou popisnou časťou účtovnej závierky. Informácie o poznámkach je treba viesť 
zrozumiteľne, prehľadne a správne. V Poznámkach sa podľa § 18 ods. 5 ZÚ uvádzajú informácie, ktoré: 

� vysvetľujú a doplňujú informácie v Súvahe a vo Výkaze ziskov a strát spoločnosti, 
� vysvetľujú a doplňujú informácie v ďalších výkazoch a ďalšie údaje, ktoré spoločnosť viedla 

a používala v účtovnom období,  
� sa týkajú použitia účtovných zásad a účtovných metód, 
� a ďalšie informácie podľa požiadaviek ZÚ. 

 
V poznámkach uvedie ÚJ aj informácie o skutočnostiach, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, nevykazuje v ostatných častiach účtovnej závierky, ale ich dôsledky menia významným 
spôsobom pohľad na finančnú situáciu spoločnosti – ÚJ.  

. 

4.3.1. Termín a postup zostavenia ú čtovnej závierky 
 
Termín na zostavenie účtovnej závierky v spoločnosti Belkos, sa stanovuje na 15.03.2012. Účtovná 
závierka sa považuje za zostavenú po jej podpísaní riaditeľom spoločnosti. 
Zodpovedný je vedúci účtovník. 
Súvaha sa zostaví na základe účtu 702. 
Výkaz ziskov a strát sa zostaví na základe účtu 710. 
Z podsúvahových účtov na základe rôznych dokladov sa vyhotoví tretia časť účtovnej závierky Poznámky. 
Obsah účtovnej závierky je záväzne stanovený Opatrením č. 4455, podľa ktorého sa bude postupovať. 
 
 
 

5. PREDKLADANIE Ú ČTOVNEJ ZÁVIERKY NA SCHVÁLENIE 



 
V spoločnosti Belkos zodpovedá riaditeľ podniku aj za predkladanie účtovnej závierky na schválenie 
Obecnému zastupiteľstvu a daňovému úradu. Postup je stanovený takto: 

� riaditeľ podniku je zodpovedný za zabezpečenie, že zostavená účtovná závierka sa predloží 
v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termíne na podanie daňového 
priznania, 

� riaditeľ podniku zodpovedá za zabezpečenie postupov, ktoré umožnia predložiť účtovnú závierku 
na schválenie Obecnému zastupiteľstvu  najneskôr do 30.06.2012 (vždy do 30.6. nasledujúceho 
kalendárneho roka po uplynutí účtovného obdobia), 

� po schválení účtovnej závierky obecným zastupiteľstvom dopíše vedúci účtovník dátum 
schválenia účtovnej závierky na jeden exemplár účtovnej závierky a doručí ho daňovému úradu 
najneskôr do 30 dní od schválenia, jednu kópiu uloží na obecnom úrade. 

.  

6. ZÁVER 
 
Interná účtovná smernica o postupoch prác pri zostavení účtovnej závierky v spoločnosti Belkos je 
záväzná pre zamestnávateľa a pre všetkých zamestnancov spoločnosti. 
Smernica nadobúda účinnosť dňom vydania. 
Nedodržanie pokynov uvedených v smernici sa môže klasifikovať ako porušenie pracovnej disciplíny. 
Podľa tejto účtovnej smernice sa postupuje v spoločnosti Belkos prvýkrát pri zostavovaní účtovnej 
závierky za rok 2011 
Dňom nadobudnutia platnosti tejto smernice strácajú platnosť všetky interné riadiace akty (obežníky), 
smernice, predpisy a podobne, ktoré upravovali problematiku postupu prác pri zostavení účtovnej závierky 
v spoločnosti Belkos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 Róbert Boháč Ing. Matúš Krajči 
 riaditeľ podniku starosta obce 
  
 


