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                                                                          POZNÁMKY 
                               

          

              účtovnej závierky zostavenej  
                        k ..................20... 

v eurách.          
                        

 
A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke 
1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností. 
2. Obchodné meno priamej materskej účtovnej jednotky a obchodné meno materskej účtovnej jednotky celej 
skupiny. 
 
B.  Použité účtovné zásady a účtovné metódy 
1.  Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania 
účtovnej jednotky, a ak nebola zostavená na  základe tohto predpokladu, popis skutočností, ktoré vedenie 
účtovnej jednotky viedli k predpokladu, že účtovná jednotka zanikne. Ak bola účtovná závierka zostavená na 
základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, ale účtovná jednotka je vystavená 
významným neistotám v súvislosti s jej činnosťou, a to takým neistotám, že vedenie účtovnej jednotky má 
významné pochybnosti o schopnosti účtovnej jednotky  naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú. 
2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.     
3. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim 

účtovným obdobím,  o dôvodoch ich použitia a ich vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie účtovnej 
jednotky. 

4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku 
a záväzkov, cudzích mien a popis kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá. 

5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov a derivátov, či sa účtuje 
v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu.  

6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku. 
7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou. 
8. Zásady a postupy výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv. 
 
E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát 
Súvaha 
Aktíva 

Číslo 
riadku 

A1. Peňažné prostriedky na 
BÚ a v pokladni podľa mien, 
v ktorých sú ocenené 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. EUR   

2. USD   

3. JPY   

4. CHF   

5. GBP   

6. SEK   

7. CZK   

8. HUF   

9. PLN   

10. CAD   

11. AUD   

12. Ostatné meny   

 Spolu   
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Číslo 
riadku 

A2. BÚ finančných 
prostriedkov prijatých od 
používateľov platobných 
služieb 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. EUR   

2. USD   

3. JPY   

4. CHF   

5. GBP   

6. SEK   

7. CZK   

8. HUF   

9. PLN   

10. CAD   

11. AUD   

12. Ostatné meny   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

A3. Zníženie hodnoty tovaru a 
zásob 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Ćistá účtovná hodnota tovaru   

1.1. Hrubá účtovná hodnota tovaru   

1.2. Zníženie hodnoty tovaru   

2. Ćistá účtovná hodnota zásob   

2.1. Hrubá účtovná hodnota zásob   

2.2. Zníženie hodnoty zásob   

3. Čistá účtovná hodnota tovaru 
a zásob spolu 

  

 

Číslo 
riadku 

A4.I. Zníženie hodnoty  
pohľadávok z obchodného 
styku 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Čistá účtovná hodnota 
pohľadávok za platobné 
služby 

  

1.1. Hrubá účtovná hodnota   

1.2. Zníženie hodnoty   

2. Čistá účtovná hodnota 
ostatných pohľadávok 
z obchodného styku 

  

2.1. Hrubá účtovná hodnota   

2.2. Zníženie hodnoty   

3. Ćistá účtovná hodnota 
pohľadávok z obchodného 
styku 
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Číslo 
riadku 

A4.II. Pohľadávky 
z obchodného styku podľa 
mien, v ktorých sú ocenené 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. EUR   

2. USD   

3. JPY   

4. CHF   

5. GBP   

6. SEK   

7. CZK   

8. HUF   

9. PLN   

10. CAD   

11. AUD   

12. Ostatné meny   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

A5.I. Úvery poskytnuté 
používateľom platobných 
služieb podľa dohodnutej 
doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného týždňa   

2. Do jedného mesiaca   

3. Do troch mesiacov   

4. Do šiestich mesiacov   

5. Do jedného roku   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

A5.II. Úvery poskytnuté 
používateľom platobných 
služieb podľa zostatkovej 
doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného týždňa   

2. Do jedného mesiaca   

3. Do troch mesiacov   

4. Do šiestich mesiacov   

5. Do jedného roku   

 Spolu   

Ak účtovná jednotka poskytla používateľom platobných služieb úvery v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka A5.I. 
a A5.II. pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom A5.I. alebo A5.II., s pripojeným označením 
príslušnej meny, napríklad A5.I. EUR. 
 

Číslo 
riadku 

A7.I. Pohľadávky voči bankám 
z obrátených repoobchodov 
podľa dohodnutej doby 
splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do dvoch týždňov   

2. Do jedného mesiaca   

3. Do troch mesiacov   

4. Do šiestich mesiacov   

5. Do jedného roku   

 Spolu   
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Číslo 
riadku 

A7.II. Pohľadávky voči 
bankám z obrátených 
repoobchodov podľa 
zostatkovej doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do dvoch týždňov   

2. Do jedného mesiaca   

3. Do troch mesiacov   

4. Do šiestich mesiacov   

5. Do jedného roku   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

A8. Cenné papiere na obchodovanie Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. Akcie   

1.1. nezaložené   

1.2. založené v repoobchodoch    

1.3. založené   

2. Podielové listy   

2.1. nezaložené   

2.2. založené v repoobchodoch   

2.3. založené   

3. Krátkodobé dlhopisy, napríklad 
pokladničné poukážky 

  

3.1. nezaložené   

3.2.               založené v repoobchodoch   

3.3. založené   

4. Dlhopisy   

4.1. nezaložené   

4.2. založené v repoobchodoch   

4.3. založené   

5. Zmenky   

5.1. nezaložené   

5.2.  založené v repoobchodoch   

5.3. založené   

6. Iné cenné papiere   

6.1. nezaložené   

6.2. Založené v repobchodoch   

6.3. založené   

 Spolu   

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre 
každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom A8., s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 
A8. EUR. 
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Číslo 
riadku 

A9. Cenné papiere na predaj Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. Akcie   

1.1. nezaložené   

1.2. založené v repoobchodoch    

1.3. založené   

2. Podielové listy   

2.1. nezaložené   

2.2. založené v repoobchodoch   

2.3. založené   

3. Krátkodobé dlhopisy, napríklad 
pokladničné poukážky 

  

3.1. nezaložené   

3.2.               založené v repoobchodoch   

3.3. založené   

4. Dlhopisy   

4.1. nezaložené   

4.2. založené v repoobchodoch   

4.3. založené   

5. Zmenky   

5.1. nezaložené   

5.2.  založené v repoobchodoch   

5.3. založené   

6. Iné cenné papiere   

6.1. nezaložené   

6.2. Založené v repobchodoch   

6.3. založené   

 Spolu   

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na predaj ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu 
vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom A9., s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad A9. EUR, A9. 
USD. 
 

Číslo 
riadku 

A10.I. Deriváty na obchodovanie 
s aktívnym zostatkom podľa druhu 
podkladového nástroja a spôsobu 
vyrovnania 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. úrokové   

1.1. vyrovnávané v hrubom   

1.2.  vyrovnávané v čistom   

2. menové   

2.1. vyrovnávané v hrubom   

2.2. vyrovnávané v čistom   

3. akciové   

3.1.               vyrovnávané v hrubom   

3.2. vyrovnávané v čistom   

4. komoditné   

4.1. vyrovnávané v hrubom   

4.2. vyrovnávané v čistom   

5. úverové   

 Spolu   
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Číslo 
riadku 

A10.II. Deriváty na obchodovanie 
s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej 
doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Nad jeden rok   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

A11.I. Zabezpečovacie deriváty 
s aktívnym zostatkom podľa druhu 
podkladového nástroja a spôsobu 
vyrovnania 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. úrokové   

1.1. vyrovnávané v hrubom   

1.2.  vyrovnávané v čistom   

2. menové   

2.1. vyrovnávané v hrubom   

2.2. vyrovnávané v čistom   

3. akciové   

3.1.               vyrovnávané v hrubom   

3.2. vyrovnávané v čistom   

4. komoditné   

4.1. vyrovnávané v hrubom   

4.2. vyrovnávané v čistom   

5. úverové   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

A11.II. Zabezpečovacie deriváty 
s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej 
doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Nad jeden rok   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

A12.I. Termínované vklady 
a úvery poskytnuté bankám 
podľa dohodnutej doby 
splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   
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Číslo 
riadku 

A12.II. Termínované vklady 
a úvery poskytnuté bankám 
podľa zostatkovej doby 
splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   

Ak má účtovná jednotka termínované vklady v bankách a úvery poskytnuté bankám ocenené v cudzej mene, 
vypracuje sa tabuľka A12.I. a A12.II. pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom A12.I. alebo 
A12.II., s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad A12.I. EUR. 
 

Číslo 
riadku 

A13.I. Cenné papiere držané 
do splatnosti podľa 
dohodnutej doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

A14.II. Cenné papiere držané 
do splatnosti podľa 
zostatkovej doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   

Ak má účtovná jednotka cenné papiere držané do splatnosti ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka A13.I. 
a A13.II. pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom A13.I. alebo A13.II., s pripojeným 
označením príslušnej meny, napríklad A13.I. EUR. 

 

Číslo 
riadku 

A14.III. Cenné papiere držané 
do splatnosti podľa využitia na 
zabezpečenie záväzkov 
účtovnej jednotky 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1.     nezaložené   

2.     založené v repoobchodoch    

3.     založené   

 Spolu   
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Číslo 
riadku 
 

A14.IV. Zníženie hodnoty 
cenných papierov držaných 
do splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Hrubá účtovná hodnota   

2. Zníženie hodnoty   

3. Ćistá účtovná hodnota   

 

Číslo 
riadku 

A15.I. Úvery podľa 
dohodnutej doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

A15.II. Úvery podľa 
zostatkovej doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   

Ak účtovná jednotka poskytla úvery ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka A14.I. a A14.II. pre každú 
menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom A14.I. alebo A14.II., s pripojeným označením príslušnej meny, 
napríklad A14.I. EUR. 
 

Číslo 
riadku 

A15.III. Zníženie hodnoty 
úverov 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Hrubá účtovná hodnota   

2. Zníženie hodnoty   

3. Ćistá účtovná hodnota   
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Číslo 
riadku 

A15.IV. Poskytnuté úvery 
podľa zabezpečenia 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Krátkodobé   

1.1. Nezabezpečené   

1.2. Zabezpečené   

1.2.1. Nehnuteľnosťou   

1.2.2. Strojom a zariadením   

1.2.3. Inou hnuteľnosťou   

1.2.4. Finančným majetkom   

1.2.5. Bankovou zárukou   

1.2.6. Ručením   

1.2.7. Iným spôsobom   

2. Dlhododobé   

2.1. Nezabezpečené   

2.2. Zabezpečené   

2.2.1. Nehnuteľnosťou   

2.2.2. Strojom a zariadením   

2.2.3. Inou hnuteľnosťou   

2.2.4. Finančným majetkom   

2.2.5. Bankovou zárukou   

2.2.6. Ručením   

2.2.7. Iným spôsobom   

3. Spolu (riadok 1 + 2)   

 

Číslo 
riadku 

A16. Obstaranie hmotného 
majetku a nehmotného 
majetku 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Hmotný majetok   

2. Nehmotný majetok   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

A17. Hmotný majetok 
neodpisovaný 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Pozemky   

2. Umelecké predmety   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

A22. Podiely v dcérskych 
účtovných jednotkách podľa 
vyjadrenia ich ocenenia 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. V eurách   

2. V cudzej mene   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

A23. Podiely v pridružených 
účtovných jednotkách podľa 
vyjadrenia ich ocenenia 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. V eurách   

2. V cudzej mene   

 Spolu   
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Pasíva 

Číslo 
riadku 

P1.I. Záväzky voči držiteľom 
elektronických platobných 
prostriedkov a používateľom 
platobných služieb podľa 
dohodnutej doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného týždňa   

2. Do jedného mesiaca   

3. Do troch mesiacov   

4. Do šiestich mesiacov   

5. Do jedného roku   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

P1.II. Záväzky voči držiteľom 
elektronických platobných 
prostriedkov a používateľom 
platobných služieb podľa 
zostatkovej doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného  týždňa   

2. Do jedného mesiaca   

3. Do troch mesiacov   

4. Do šiestich mesiacov   

5. Do jedného roku   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

P1.III. Záväzky voči držiteľom 
elektronických platobných 
prostriedkov a používateľom 
platobných služieb podľa 
mien, v ktorých sú ocenené 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. EUR   

2. USD   

3. JPY   

4. CHF   

5. GBP   

6. SEK   

7. CZK   

8. HUF   

9. PLN   

10. CAD   

11. AUD   

12. Ostatné meny   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

P3.I. Záväzky z repoobchodov 
podľa dohodnutej doby 
splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do dvoch týždňov   

2. Do jedného mesiaca   

3. Do troch mesiacov   

4. Do šiestich mesiacov   

5. Do jedného roku   

 Spolu   
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Číslo 
riadku 

P3.II. Záväzky 
z repoobchodov podľa 
zostatkovej doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do dvoch týždňov   

2. Do jedného mesiaca   

3. Do troch mesiacov   

4. Do šiestich mesiacov   

5. Do jedného roku   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

P4.I. Deriváty na obchodovanie 
s pasívnym zostatkom podľa druhu 
podkladového nástroja a spôsobu 
vyrovnania  

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. úrokové   

1.1. vyrovnávané v hrubom   

1.2. vyrovnávané v čistom   

2. menové   

2.1. vyrovnávané v hrubom   

2.2. vyrovnávané v čistom   

3. akciové   

3.1. vyrovnávané v hrubom   

3.2. vyrovnávané v čistom   

4. komoditné   

4.1. vyrovnávané v hrubom   

4.2. vyrovnávané v čistom   

5. úverové   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

P4.II. Deriváty na obchodovanie 
s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej 
doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Nad jeden rok   

 Spolu   
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Číslo 
riadku 

P5.I. Zabezpečovacie deriváty s 
pasívnym zostatkom podľa druhu 
podkladového nástroja a spôsobu 
vyrovnania 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. úrokové   

1.1. vyrovnávané v hrubom   

1.2. vyrovnávané v čistom   

2. menové   

2.1. vyrovnávané v hrubom   

2.2. vyrovnávané v čistom   

3. akciové   

3.1. vyrovnávané v hrubom   

3.2. vyrovnávané v čistom   

4. komoditné   

4.1. vyrovnávané v hrubom   

4.2. vyrovnávané v čistom   

5. úverové   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

P5.II. Zabezpečovacie deriváty 
s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej 
doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Nad jeden rok   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

P6.I. Záväzky z emisie 
dlhopisov 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného roku   

2. Do dvoch rokov   

3. Do piatich rokov   

4. Nad päť rokov   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

P6.II. Záväzky z emisie 
dlhopisov podľa zostatkovej 
doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   
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Číslo 
riadku 

P7.I. Záväzky z úverov podľa 
dohodnutej doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

P7.II. Záväzky z úverov podľa 
zostatkovej doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   

Ak má účtovná jednotka záväzky z úverov ocenených v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka P7.I. a P7.II. pre 
každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom P7.I. alebo  P7.II., s pripojeným označením príslušnej 
meny, napríklad P7.I. EUR. 
 

Číslo 
riadku 

P7.III. Úvery podľa 
zabezpečenia 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Krátkodobé (r. 1.1. až r. 
1.2.7.) 

  

1.1. Nezabezpečené   

1.2. Zabezpečené   

1.2.1. Nehnuteľnosťou   

1.2.2. Strojom a zariadením   

1.2.3. Inou hnuteľnosťou   

1.2.4. Finančným majetkom   

1.2.5. Bankovou zárukou   

1.2.6. Ručením   

1.2.7. Iným spôsobom   

2. Dlhododobé (r. 2.1. až r. 
2.2.7.) 

  

2.1. Nezabezpečené   

2.2. Zabezpečené   

2.2.1. Nehnuteľnosťou   

2.2.2. Strojom a zariadením   

2.2.3. Inou hnuteľnosťou   

2.2.4. Finančným majetkom   

2.2.5. Bankovou zárukou   

2.2.6. Ručením   

2.2.7. Iným spôsobom   

3. Spolu (riadok 1 + 2)   

 
 



IČO                                        DIČ                                                                ÚČ PI-IEP 3-4 

                   

 

19 

 

 

Číslo 
riadku 

P12. Emisné ážio Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Z emisie akcií   

2. Z obstarania a predaja 
vlastných akcií  

  

3. Z konverzie dlhopisov na 
akcie 

  

4. Z bezodplatného prevodu 
akcie 

  

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

P13. Fondy z ocenenia Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Fond z ocenenia podielov na 
vlastnom imaní, ktorých 
ocenenie je vyjadrené 
v cudzej mene  

  

2. Fond z ocenenia podielov na 
vlastnom imaní metódou 
vlastného imania  

  

3. Fond z ocenenia cenných 
papierov na predaj 

  

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

P15. Nerozdelené 
zisky/neuhradené straty 
z minulých rokov 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Nerozdelený zisk   

2. Neuhradená strata   

 Spolu   

 
Výkaz ziskov a strát 
 

Číslo 
riadku 

4./c.I. Zisk/strata z operácií s 
cennými papiermi 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Akcie   

2. Krátkodobé dlhové cenné 
papiere 

  

3. Dlhodobé dlhové cenné 
papiere 

  

4. Podielové listy   

 Spolu   
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Číslo 
riadku 

5./d. Zisk/strata z derivátov Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. úrokové   

1.1. vyrovnávané v 
hrubom 

  

1.2. vyrovnávané 
v čistom 

  

2. menové   

2.1. vyrovnávané v 
hrubom 

  

2.2. vyrovnávané v čistom   

3. akciové   

3.1. vyrovnávané v 
hrubom 

  

3.2. vyrovnávané v čistom   

4. komoditné   

4.1. vyrovnávané v 
hrubom 

  

4.2. vyrovnávané v čistom   

5. úverové   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

6./e. Zisk/strata z operácií s 
devízami 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. EUR   

2. USD   

3. JPY   

4. CHF   

5. GBP   

6. SEK   

7. CZK   

8. HUF   

9. PLN   

10. CAD   

11. AUD   

12. Ostatné meny   

 Spolu   
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Číslo 
riadku 

9./g. Čistá strata zo zníženia hodnoty 
finančného majetku/čistý zisk zo 
zrušenia zníženia hodnoty finančného 
majetku a z úhrady odpísaných 
pohľadávok 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. Hrubá hodnota majetku na začiatku úč.o.   

2. Úprava o zníženie hodnoty   

3. Zníženie hodnoty majetku počas úč.o.   

4. Zrušenie zníženia hodnoty majetku 
počas úč.o. 

  

5. Hrubá hodnota majetku na konci úč.o.   

6. Úprava o zníženie hodnoty majetku na 
konci úč.o. 

  

7. Čistá účtovná hodnota majetku na konci 
úč.o. 

  

8. Úhrada odpísaných pohľadávok   

 Spolu   

 
 

Číslo 
riadku 

k. Mzdové náklady a sociálne náklady Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. Základné mzdy   

2. Pohyblivá zložka miezd   

3. Poistenia platené zamestnávateľom   

4. Stravovanie   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

l. Ostatné osobné náklady Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. Zdravotná starostlivosť   

2. Vzdelávanie a školenia   

3. Dovolenka, kultúra, šport, zábava   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

m. Odpisy hmotného majetku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. Budovy a stavby   

2. Stroje, prístroje a zariadenia   

 Spolu   
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Číslo 
riadku 

r. Ostatné prevádzkové náklady  Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. Odplata audítorovi   

2. Údržba nehnuteľností , strojov, prístrojov 
a zariadení 

  

2.1. Nehnuteľnosti   

2.2. Stroje, prístroje a zariadenia   

3. Právne služby   

4. Poradenstvo   

5. Iné služby   

6. Nájomné   

7. Energie   

8. Spotreba materiálu   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

s. Náklady  na úroky a obdobné náklady Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. Krátkodobé záväzky a prijaté úvery   

2. Emitované krátkodobé cenné papiere   

3. Prijaté dlhodobé úvery   

4. Emitované dlhodobé cenné papiere   

5. Finančný prenájom   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

t. Dane a poplatky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1. DPH   

2. Spotrebné dane   

3. Majetkové dane   

4. Miestne dane a poplatky   

5. Súdne poplatky, notárske a iné poplatky   

 Spolu   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


