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Metodický pokyn
na zostavenie účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave

jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené
alebo zriadené na účel podnikania

Referent: Ing. Laszová Viera, tel.: 02/59 58 31 36 Číslo: 11 280/2003-92

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z o účtov-
níctve (ďalej len „zákon“) vydáva ako vzor pri aplikácii § 15 opatrenia Ministerstva financií Sloven-
skej republiky č. 22 602/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o po-
stupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom
vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre úč-
tovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za
účelom podnikania (ďalej len „opatrenie“) tento metodický pokyn:

1. Účtovná závierka sa zostavuje v súlade s § 17 ods. 6 zákona.

2. V sústave jednoduchého účtovníctva tvoria súčasti účtovnej závierky všeobecné náležitosti podľa
§ 17 ods. 2 zákona, výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch.

3. Ak to vyplýva z rozsahu činnosti účtovnej jednotky, údaje uvádzané v účtovnom výkaze je možné
členiť podrobnejšie, ak je základné usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej zá-
vierky v súlade s ustanoveným opatrením.

4. Vzor účtovnej závierky tvorí prílohu tohto metodického pokynu.

Ing. Helena Ivaničová, v. r.
riaditeľka odboru metodiky účtovníctva
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Príloha k metodickému pokynu č. 11 280/2003-92

VZOR

VÝKAZ O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH
k .............................

mesiac rok mesiac rok

za obdobie od do

IČO

Obchodné meno alebo 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



PRÍJMY Č. r. Nezdaňovaná
činnosť

Zdaňovaná
činnosť

1 2

Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa 01

Z majetku 02

Z darov a príspevkov 03

Z členských príspevkov 04

Z príspevkov z podielu zaplatenej dane 05

Z verejných zbierok 06

Z lotérií a iných podobných hier 07

Z dedičstva 08

Z organizovania akcií 09

Z dotácií 10

Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky 11

Z predaja majetku 12

Z poskytovania služieb 13

Ostatné 14

15

Daňové úpravy 16

Príjmy celkom 17

VÝDAVKY Č. r. Nezdaňovaná
činnosť

Zdaňovaná
činnosť

3 4

Dlhodobý majetok 1

Finančné investície 2

Zásoby 3

Služby 4

Mzdy 5

Platby do poistných fondov 6

Ostatné 7

8

Daňové úpravy 9

Výdavky celkom 10

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu 11

Daň z príjmov 12
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Príloha k metodickému pokynu č. 11 280/2003-92

VZOR

VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVÄZKOCH
k .............................

mesiac rok mesiac rok

za obdobie od do

IČO

Obchodné meno alebo 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



MAJETOK Č. r. Účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce
účtovné obdobie

1 2

Dlhodobý nehmotný majetok 01

Dlhodobý hmotný majetok 02

Finančné investície 03

Zásoby 04

Pohľadávky 05

Peniaze 06

Ceniny 07

Priebežné položky (+/-) 08

Bankové účty 09

Majetok celkom 10

ZÁVÄZKY Č. r. Účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce
účtovné obdobie

3 4

Záväzky 1

Úvery 2

Záväzky celkom 3

Rozdiel majetku a záväzkov 4
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