
VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. 1558/2003-92

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
k ........................................

(v tis. Sk)

mesiac rok mesiac rok

za obdobie od do

Spôsob podania výkazu: *)

– riadne

– opravné

– opakované

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

Zostavená 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 2003

*) Vyznačuje sa krížikom. 1

Výsledovka Úč PF 2 - 01



Číslo
účtu Náklady Číslo

riadku

Účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce
účtovné obdobie

Nezdaňovaná činnosť
Zdaňovaná

činnosť SpoluSprávna
činnosť

Ostatná
činnosť

a b c 7 8 9 10 11

501 Spotreba materiálu 001

502 Spotreba energie 002

503 Spotreba ostatných neskladovateľných
dodávok 003

504 Predaný tovar 004

511 Opravy a udržiavanie 005

512 Cestovné 006

513 Náklady na reprezentáciu 007

514 Výkony pôšt a telekomunikácií 008

515 Poistné 009

516 Nájomné 010

518 Ostatné služby 011

519 Poukazočné 012

521 Mzdové náklady 013

523 Odmeny členom samosprávnych
orgánov účtovnej jednotky 014

524 Zákonné sociálne poistenie 015

525 Ostatné sociálne poistenie 016

527 Zákonné sociálne náklady 017

528 Ostatné sociálne náklady 018

531 Cestná daň 019

532 Daň z nehnuteľností 020

538 Ostatné nepriame dane a poplatky 021

541 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 022

542 Ostatné pokuty a úroky z omeškania 023

543 Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky 024

544 Úroky 025

545 Kurzové straty 026

546 Dary 027

548 Manká a škody 028

549 Iné ostatné náklady 029

551 Odpisy dlhodobého nehmotného
a hmotného majetku 030

552
Zostatková cena predaného
dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku

031

553 Predané cenné papiere 032

554 Predaný materiál 033

556 Tvorba rezerv 034

557 Náklady z precenenia cenných
papierov 035

559 Tvorba opravných položiek 036

561 Náklady zmluvného poistenia
a pripoistenia 037

Účtová trieda 5 celkom
súčet (r. 001 až r. 037) 038

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 038) 994
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Číslo
účtu Výnosy

Číslo
riadku

Účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce
účtovné
obdobie

Nezdaňovaná činnosť
Zdaňovaná

činnosť SpoluSprávna
činnosť

Ostatná
činnosť

a b c 7 8 9 10 11

601 Tržby za vlastné výkony 039

602 Tržby z predaja služieb 040

604 Tržby za predaný tovar 041

605 Iné ostatné tržby 042

621 Aktivácia materiálu 043

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 044

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného
majetku 045

624 Aktivácia dlhodobého hmotného
majetku 046

641 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 047

642 Ostatné pokuty a úroky z omeškania 048

643 Platby za odpísané pohľadávky 049

644 Úroky 050

645 Kurzové zisky 051

649 Iné ostatné výnosy 052

651 Tržby z predaja dlhodobého
nehmotného a hmotného majetku 053

652 Výnosy z dlhodobých finančných
investícií 054

653 Tržby z predaja cenných papierov 055

654 Tržby z predaja materiálu 056

655 Výnosy z krátkodobých finančných
investícií 057

656 Zúčtovanie rezerv 058

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 059

658 Výnosy z prenájmu majetku 060

659 Zúčtovanie opravných položiek 061

661 Výnosy zmluvného poistenia
a pripoistenia 062

691 Dotácie na prevádzku 063

Účtová trieda 6 celkom
súčet (r. 039 až r. 063) 064

Výsledok hospodárenia pred zdanením
( r. 064 mínus r. 038)(+/-) 065

591 Daň z príjmov 066

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 067

Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 065 mínus r. 066 a r. 067) (+/-) 068

Kontrolné číslo  súčet  ( r. 039 až  r. 068) 995
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Vysvetlivky

(1) Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako

a) riadne podanie výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním, alebo sa predkladá po prvýkrát 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 da-
ňovom priznaní.

(2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií Štatistického úradu Sloven-
skej republiky.

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

(4) Ako právna forma účtovnej jednotky sa vyplňuje v účtovnej jednotke, ktorou je zdravotná poisťovňa druh
zdravotnej poisťovne. V účtovnej jednotke, ktorou je Národný úrad práce a Sociálna poisťovňa, sa vyplňuje
ako právna forma účtovnej jednotky - verejnoprávna inštitúcia.

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

(6) Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú priamo na príslušné účty, účtové skupiny a ich ná-
plň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravot-
né poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce č. 21 577/2002-92.

(7) Na jednotlivých riadkoch účtovného výkazu výkaz ziskov a strát sa vykazujú konečné stavy analytických
účtov alebo syntetických účtov účtovej triedy 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od prvého dňa účtovného
obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.

(8) V stĺpcoch 7,8,9,10 - účtovné obdobie sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo
syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(9) V stĺpcoch 7 a 8 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických alebo syntetických účtov súvisia-
cich so správnou činnosťou a inou činnosťou účtovnej jednotky (napr. v zdravotných poisťovniach ide o príjmy
z pripoistenia), z ktorej príjmy nie sú zdaňované daňou z príjmov.

(10) V stĺpci 9 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov súvisia-
cich so správnou činnosťou a inou činnosťou účtovnej jednotky, z ktorej príjmy sú zdaňované daňou z príjmov.

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

(12) V stĺpci 11 - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú konečné stavy príslušných
syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza účtovné obdobie,
za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz. Stĺpec 11 sa za účtovné obdobie 2002 nevypĺňa.

(13) Na riadku 065 sa vykazuje výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zistí ako súčet konečných
stavov účtov účtovej triedy 6 znížený o súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 5.

(14) Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel bez ohľadu na matema-
tické znamienka.


