Vysvetlivky k účtovnej závierke
1. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vypĺňa podľa registra organizácií vedeného
Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
2. Identifikátor SID sa vypĺňa, ak ho má účtovná jednotka pridelený.
3. Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vypĺňa, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
4. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č.
306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
5. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.
Príjmy
1. Údaje v jednotlivých riadkoch výkazu sa uvádzajú z príslušných stĺpcov peňažného
denníka v členení podľa § 9 ods. 12 písm. d).
2. V riadku 2 sa uvádzajú najmä príjmy z nájmu, úroky z peňažných vkladov a výnosy
z cenných papierov; ak tieto príjmy podliehajú zdaňovaniu, vykazujú sa v stĺpci 2.
3. V riadku 5 sa uvádzajú príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného
predpisu25).
4. V riadku 14 sa uvádzajú údaje len účtovnej jednotky, ktorá je spoločenstvom vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome5).
Výdavky
1. Údaje v jednotlivých riadkoch výkazu sa uvádzajú z príslušných stĺpcov peňažného
denníka v členení podľa § 9 ods. 12 písm. e).
2. V riadku 19 sa uvádzajú aj preddavky na daň a daň z príjmov zo závislej činnosti podľa
toho, či ide o zdaňovanú činnosť alebo nezdaňovanú činnosť.
3. V riadku 20 sa uvádzajú dary a príspevky iným právnickým osobám a fyzickým osobám.
4. V riadku 24 sa uvádzajú ostatné výdavky okrem dane z príjmov, ktorá sa vykazuje
v riadku 27.
5. V riadku 26 sa uvádza výsledok hospodárenia účtovnej jednotky za účtovné obdobie pred
zdanením.
6. V riadku 27 stĺpci 4 sa uvádza uhradená daň z príjmov vrátane dane vyberanej zrážkou.
Majetok
1. V riadkoch 1 a 2 sa uvádzajú údaje z knihy dlhodobého majetku v zostatkových cenách,
pri dlhodobom majetku v obstarávaní sa vykazuje v obstarávacej cene zaúčtovanej ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
2. V riadkoch 3 a 10 sa uvádzajú údaje z knihy finančného majetku.
3. V riadku 4 sa uvádzajú údaje z knihy zásob.
4. V riadku 5 sa uvádza údaj o zostatku z knihy pohľadávok.
5. V riadku 6 sa uvádza údaj o zostatku z pokladničnej knihy.
6. V riadku 7 sa uvádzajú údaje z knihy cenín.
7. V riadku 8 sa uvádzajú údaje z príslušného stĺpca peňažného denníka. Ak je zostatok
priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom
denníku v stĺpci príjem, uvedie sa do výkazu so znamienkom „+“. Ak je zostatok
priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom
denníku v stĺpci výdavok, uvedie sa do výkazu so znamienkom „-“.
8. V riadku 9 sa uvádzajú údaje z príslušného stĺpca peňažného denníka.
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Záväzky
1. V riadku 13 sa uvádza konečný zostatok z knihy sociálneho fondu.
2. V riadku 14 sa uvádza konečný zostatok z knihy fondu prevádzky, údržby a opráv.
Použité skratky:
SID
- rozlišovací znak pre účtovné jednotky, ktoré majú totožné identifikačné číslo
organizácie
SK NACE - kód hlavnej činnosti
Č. r.
- číslo riadku
r.
- riadok
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