
Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/10648/2004-74

Príloha č. 2 k opatreniu 3227/2003-92

VZOR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k ........................................

IČO

Názov účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

e-mail

Zostavené dňa: Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

MF SR

Výsledovka Uč. NUJ 2 - 01

mesiac rok mesiac rok

za obdobie do

Spôsob podania výkazu:

– riadne

– opravné

– opakované



Číslo
účtu Náklady Číslo

riadku

Činnosť Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Hlavná
nezdaňovaná

Podnikateľská
zdaňovaná Spolu

7 8 9 10

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 03

504 Predaný tovar 04

511 Opravy a udržiavanie 05

512 Cestovné 06

513 Náklady na reprezentáciu 07

518 Ostatné služby 08

521 Mzdové náklady 09

524 Zákonné sociálne poistenie 10

525 Ostatné sociálne poistenie 11

527 Zákonné sociálne náklady 12

528 Ostatné sociálne náklady 13

531 Cestná daň 14

532 Daň z nehnuteľností 15

538 Ostatné dane a poplatky 16

541 Zmluvné pokuty a penále 17

542 Ostatné pokuty a penále 18

543 Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky 19

544 Úroky 20

545 Kurzové straty 21

546 Dary 22

547 Osobitné náklady 23

548 Manká a škody 24

549 Iné ostatné náklady 25

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 26

552 Zostatková cena predaného nehmotného
a hmotného majetku 27

553 Predané cenné papiere 28

554 Predaný materiál 29

556 Tvorba zákonných rezerv 30

557 Náklady z precenenia cenných papierov 31

559 Tvorba zákonných opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

Účtová trieda 5 celkom r. 01 až 35 36

Kontrolné číslo r. 01 až 36 994



Číslo
účtu Výnosy Číslo

riadku

Činnosť Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Hlavná
nezdaňovaná

Podnikateľská
zdaňovaná Spolu

7 8 9 10

601 Tržby za vlastné výrobky 37

602 Tržby z predaja služieb 38

604 Tržby za predaný tovar 39

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 40

612 Zmena stavu zásob polotovarov 41

613 Zmena stavu zásob výrobkov 42

614 Zmena stavu zásob zvierat 43

621 Aktivácia materiálu a tovaru 44

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 45

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 46

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 47

641 Zmluvné pokuty a penále 48

642 Ostatné pokuty a penále 49

643 Platby za odpísané pohľadávky 50

644 Úroky 51

645 Kurzové zisky 52

646 Prijaté dary 53

647 Osobitné výnosy 54

648 Zákonné poplatky 55

649 Iné ostatné výnosy 56

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
a hmotného majetku 57

652 Výnosy z dlhodobých finančných investícií 58

653 Tržby z predaja cenných papierov a vkladov 59

654 Tržby z predaja materiálu 60

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 61

656 Zúčtovanie zákonných rezerv 62

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 63

658 Výnosy z prenájmu majetku 64

659 Zúčtovanie zákonných opravných položiek 65

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 66

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 67

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 68

664 Prijaté členské príspevky 69

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 70

691 Dotácie 71

Účtová trieda 6 celkom r. 37 až 71 72

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 72 - 36 73

591 Daň z príjmov 74

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 75

Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 73 - (r. 74 + r. 75) ) (+/-) 76

Kontrolné číslo r. 37 až 76 995



Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát

(1) Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako

a) riadne podanie výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním, alebo sa predkladá prvý-
krát bez daňového priznania,

b) opravné podanie výkazu, ak sa podáva s opravným daňovým priznaním,

c) opakované podanie výkazu, ak sa podáva na základe výzvy na opravu účtovného výkazu bez
zmeny v daňovom priznaní.

(2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií Štatistického úra-
du Slovenskej republiky.

(3) V účtovnom výkaze sa vypĺňa obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, právna forma
účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky.

(4) Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny; mernou jednotkou je tisíc Sk.

(5) Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú priamo na príslušné účty, účtové skupiny
a ich náplň podľa postupov účtovania a účtovej osnovy podľa opatrenia Ministerstva financií Sloven-
skej republiky z 10. decembra 2002 č. 22 502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postu-
poch účtovania a účtovej osnovy pre účtové jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom
podnikania.

(6) V účtovnom výkaze sa uvádzajú konečné stavy účtov v účtovej triedy 5 a 6 zistené narastajúcim
spôsobom od prvého dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.

(7) Na jednotlivých riadkoch účtovného výkazu výkaz ziskov a strát sa vykazujú konečné stavy
analytických účtov a konečné stavy syntetických účtov účtovej triedy 5 a 6.

(8) V stĺpci 7 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických alebo syntetických účtov súvisiace
s hlavnou nezdaňovanou činnosťou.

(9) V stĺpci 8 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických alebo syntetických účtov z činnos-
ti zdaňovanej, ak účtovná jednotka podniká.

(10) V stĺpci 9 sa vykazuje súčet stĺpcov 7 a 8.

(11) V stĺpci 10 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú konečné stavy prí-
slušných syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza
účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(12) Na riadku 73 sa vykazuje výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zistí ako súčet ko-
nečných stavov účtov účtovej triedy 6 znížený o súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 5.

(13) Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel bez ohľadu na
znamienka.


