
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
za ... mesiace/mesiacov roku 200.

Ozna-
čenie POLOŽKA Číslo

poznámky

a b c 1 2

1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy

a. Náklady na úroky a obdobné náklady

I. Čisté úrokové výnosy

2. Výnosy z odplát a provízií

b. Náklady na odplaty a provízie

II. Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií

3. Výnosy z vkladov do základného imania

3.1 dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných
jednotiek

3.2 ostatných účtovných jednotiek

4./c. Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými
papiermi, derivátmi a devízami

5. Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku

6. Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému
a prevádzanému majetku

d. Náklady na predaj majetku a na prevod majetku

III. Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku

7. Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností

8. Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných
pohľadávok

e. Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností

f. Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie
rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie
majetku

f.1. náklady na tvorbu opravných položiek

f.1.1. k finančnému majetku

f.1.2. k hmotnému a nehmotnému majetku

f.2. náklady na odpísanie majetku

f.2.1. finančného

f.2.2. hmotného a nehmotného

f. 3. náklady na oceňovacie rozdiely

9. Ostatné výnosy

9.1. výnosy zo zrušenia rezerv

9.2 iné ostatné výnosy

g. Ostatné náklady



Ozna-
čenie POLOŽKA Číslo

poznámky

a b c 1 2

g.1. personálne náklady

g.1.1. mzdové a sociálne náklady

g.1.2. ostatné personálne náklady

g.2. náklady na tvorbu rezerv

g.3. odpisy

g.3.1 odpisy hmotného majetku

g.3.2. odpisy nehmotného majetku

g.4. Iné ostatné náklady

10./h. Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených
účtovných jednotkách

A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením

i. Daň z príjmov

i.1. splatná daň z príjmov

i.2. odložená daň z príjmov

B. Zisk alebo strata za účtovné
obdobie po zdanení

Vysvetlivky

1. V záhlaví výkazu ziskov a strát sa uvádza, údaje za obdobie koľkých mesiacov účtovného obdo-
bia, počínajúc vždy prvým dňom účtovného obdobia, výkaz ziskov a strát obsahuje.

2. Položky výnosov sú označené arabskou číslicou s bodkou. Položky nákladov sú označené ma-
lým písmenom s bodkou. Rozklady položiek výnosov alebo nákladov sa označujú tak, že k ozna-
čeniu príslušnej položky výnosov alebo nákladov sa pripojí arabská číslica s bodkou. Rozdielo-
vé riadky (čistý zisk alebo čistá strata) sa označujú rímskou číslicou.

3. V položke 1. - Výnosy z úrokov a obdobné výnosy a položke a. – Náklady na úroky a obdobné
náklady sa vykazujú akékoľvek výnosy a náklady úrokovej povahy, vrátane úrokov z cenných
papierov a na cenné papiere, vrátane výnosu z finančného prenájmu alebo nákladu na finančný
prenájom, a vrátane odplát, ktoré vstupujú do výpočtu efektívnej úrokovej miery z daného ná-
stroja.

4. V položke 2. – Výnosy z odplát a provízií a položke b. – Náklady na odplaty a provízie sa vyka-
zujú výnosy z provízií a odplát, ktoré súvisia so službami tretím osobám, najmä operácie spojené
s vedením účtov a vykonávaním platobného styku, provízie za záruky, správa úverov v prospech
iných veriteľov a operácie s cennými papiermi v prospech tretích osôb, provízie a iné výnosy, ná-
klady, ktoré súvisia so starostlivosťou o bezpečnosť a správou cenných papierov, úschovou cen-
ných papierov, uložením cenných papierov, prevzatím alebo odovzdaním portfólií na riadenie,
náklady na odplaty a provízie súvisiace s predajom alebo iným úbytkom cenných papierov, od-
platy a provízie za prevody cudzích mien a za predaj a nákup drahých kovov v prospech tretích
osôb, provízie za sprostredkovateľskú činnosť.

5. V položke 4./c. – Čistý zisk alebo čistá strata z obchodovania c cennými papiermi, derivátmi
a devízami sa vykazuje čistý zisk alebo čistá strata z operácií s cennými papiermi, ktoré sú urče-
né na obchodovanie alebo určené na predaj, zmeny reálnych hodnôt cenných papierov urče-
ných na obchodovanie alebo cenných papierov určených na predaj, zisk alebo strata z devízo-



vých činností, zisky alebo straty z ostatných operácií kúpy alebo predaja súvisiacich s finančnými
nástrojmi určenými na obchodovanie alebo na predaj vrátane drahých kovov, zisky alebo straty
z pevných termínových operácií a opcií pri vysporiadaní pevných termínových operácií a opcií.

6. V položke 5. – Výnosy z predaja a prevodu majetku, položke 6. - Výnosy zo zrušenia opravných
položiek k predávanému a prevádzanému majetku a položke d. – Náklady z predaja a na pre-
vod majetku sa vykazujú výnosy a náklady z predaja a prevodu hmotného majetku, nehmotného
majetku a finančného majetku neurčeného na obchodovanie alebo na predaj.

7. V položke 9. – Ostatné výnosy sa vykazujú výnosy z pohľadávok voči ostatným dlžníkom, výno-
sy z účtov časového rozlíšenia, z podriadených finančných aktív, vnútroorganizačné výnosy,
ostatné prevádzkové výnosy, ako napríklad výnosy z operatívneho prenájmu.

8. V položke g.1.2. – ostatné personálne náklady sa vykazujú napríklad náklady na školenia za-
mestnancov, náklady na rekreácie zamestnancov v podnikových rekreačných zariadeniach, kto-
ré prevyšujú zamestnancovu odplatu za túto rekreáciu a podobne.

9. V položke g.4. – iné ostatné náklady sa vykazujú náklady z pohľadávok voči ostatným verite-
ľom, náklady z účtov časového rozlíšenia, z podriadených finančných záväzkov, vnútroorgani-
začné náklady, ostatné prevádzkové náklady, ako napríklad náklady na operatívny prenájom,
dane a poplatky iné ako daň z príjmov.

10. V položke 10./h. sa vykazuje podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách ale-
bo pridružených účtovných jednotkách, vklady do základného imania ktorých sú ocenené metó-
dou vlastného imania

11. V položke i. – Daň z príjmov sa vykazujú aj dodatočné odvody dane z príjmov.


