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Kapitola 1 
 
Teória ú čtovníctva 
 
1.1 ÚVOD 
 
Táto kapitola vás uvedie do štúdia účtovníctva, popíše úlohu účtovníctva, účtovníka a 
štruktúru tohto povolania. Oboznámite sa tiež s účelmi finančných výkazov 
a medzinárodnými účtovnými štandardami - International Accounting Standards (IAS). 
 
1.2 CIELE  
 
Po preštudovaní tejto časti by ste mali: 
 

• vedieť vysvetliť, čo je účtovníctvo; 
 
• poznať účel a užívateľov finančných výkazov; 

 
• stručne popísať medzinárodnú účtovnú radu - Accounting Standards Board 

(IASB) a IAS štandardy, ktoré boli vydané. 
 
• chápať regulačný a etický rámec, v ktorom účtovníctvo pôsobí; 
 
• poznať pojmy a zvyklosti účtovníctva. 

 
Táto úvodná časť vám poskytne niektoré užitočné základné informácie o účtovníctve a o 
práci účtovníka. 
 
1.3 ČO JE ÚČTOVNÍCTVO? 
 
Účtovníctvo je jednou z troch životne dôležitých funkcií pri prevádzke podniku: 
 
 
 
     Účtovníctvo 
 
 
 
 
    Trh  Výroba 
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Vo výrobnom podniku musíme mať dobrý výrobok vyrobený efektívne (alebo dobré 
služby v štátnom sektore, ktoré sú poskytované efektívne a v rámci rozpočtu) – to je 
úlohou výroby . Musíme mať úspešný marketing  (poskytovanie), aby sa produkt 
predával (alebo aby ho náležite využívali odberatelia verejných služieb). A musíme mať 
kompetentných účtovníkov,  aby sme videli, že celá operácia je zisková, (alebo v 
štátnom sektore je činnosť účelná a efektívna), a aby poskytli finančné informácie pre 
rozhodovanie vedeniu podniku alebo verejnej inštitúcie. Vedenie spoločnosti alebo 
organizácie štátneho sektora bude zahrnovať vedúcich výkonných riaditeľov v 
spoločnosti poverených každou z týchto troch uvedených funkcií.  
 
Účtovníctvo je trochu široký pojem – týka sa mnohých činností. Jeho základnou úlohou 
je poskytovať informácie vedeniu, majiteľom alebo daňovým poplatníkom a iným 
zainteresovaným stranám o každodenných transakciách, ziskovosti, nákladoch a 
finančnom stave podniku alebo inštitúcie štátneho sektora. 
 
Účtovníctvo môžeme rozdeliť na tri etapy: 
 
1) Zaznamenávanie  transakcií subjektu, keď sa uskutočnia (alebo krátko potom). 
 

Príklad.  Zaznamenávaním prijatej a vyplatenej hotovosti môžeme poznať hotovostnú 
bilanciu v ktoromkoľvek momente.  

 
2) Analyzovanie zaznamenaných transakcií. 
 

Príklad.  Analyzovaním hotovostných platieb môžeme vidieť, koľko sa 
utráca/spotrebúva na rôzne druhy výdavkov. 

 
3) Zhrnutie výsledkov etáp 1) a 2), aby sa vypracovali výkazy užitočné pre kontrolu a 

rozhodovanie. 
 

Príklad.  Porovnaním nákladov a výnosov môžeme vypočítať zisk alebo stratu za 
určité obdobie. 
 

Prvé dve etapy sa tiež nazývajú účtovníctvom . Tieto etapy a do značnej miery aj tretia 
etapa sa často robia s pomocou počítačov, úradníci ich už nerobia ručne.  
 
Vyššie uvedená definícia a vysvetlenie účtovníctva sa v skutočnosti týkajú finan čného 
účtovníctva  – predmetu tejto príručky.  
 
Finančné účtovníctvo môžeme konfrontovať s manažérskym účtovníctvom. Finančné 
účtovníctvo sa zaoberá transakciami subjektu s okolitým svetom – napríklad predajom 
zákazníkom,  poplatkami za služby, nákupmi od dodávateľov – pričom oznamuje 
výsledky týchto transakcií majiteľom spoločnosti, voleným predstaviteľom a iným 
zainteresovaným stranám tak, že vypočíta zisk alebo stratu dosiahnuté za isté obdobie 
alebo porovná príjmy a výdavky s rozpočtom, a poskytne podrobné údaje o vlastnených 
aktívach a pasívach. 
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Manažérske účtovníctvo sa na druhej strane zaoberá vnútornými otázkami – výpočtom 
nákladov na výrobu produktu alebo poskytovanie jednotky služby, poradenstvom 
manažmentu, či by napríklad bolo ziskové investovať do novej továrne alebo či by bolo 
lepšie vybudovať nové zariadenie. Toto rozlíšenie nie je úplne presné – súhrny a 
podrobné údaje o transakciách zaznamenaných vo finančnom účtovníctve sú dôležité 
tiež pre manažérsku kontrolu. 
 
Pri tomto súhrne sa zaujímame výlučne o finančné účtovníctvo – manažérskym 
účtovníctvom sa zaoberá paralelná lekcia pre túto základnú etapu. 
 
1.4 ČO ROBIA ÚČTOVNÍCI? 
 
Už ste sa možno zaujímali o to, čo robia účtovníci, keď počítačové systémy dokážu 
spracovať väčšinu účtovníctva.  
 
Podstatná je tu tá skutočnosť, že kvalifikovaný účtovník je pravdepodobne vedúcim 
pracovníkom s riadiacimi zodpovednosťami a taktiež technickou účtovníckou prácou, 
ktorú musí urobiť. Vedúci účtovníci boli vždy na vrchole pyramídy – nižšia úroveň bežnej 
práce je to časťou, kde boli ľudia nahradení počítačmi. Práca pri vysvetľovaní 
finančných informácií a na nich založené rozhodovanie pokračuje bez ohľadu na zdroj 
týchto informácií.  
 
Účtovníci pracujú v audítorských firmách, obchode a priemysle - a samozrejme vo 
verejno-prospešných službách, kde je vedúcim odborným orgánom CIPFA.  
 
Príklady práce, ktorú účtovníci vykonávajú alebo kontrolujú, sú nasledovné: 
 

i. Kontrola nad hotovostnou a bankovou bilanciou – to znamená zabezpečenie 
toho, že peniaze sú plynule k dispozícii na zaplatenie faktúr, keď sú splatné.  

 
ii. Udržiavanie podrobných záznamov o transakciách – napríklad, ak podnik dodáva 

tovar na úver, je očividne podstatné mať presné a aktuálne informácie o sumách 
splatných od zákazníkov. 

 
iii. Vypracovanie pravidelných výkazov o zisku alebo výkazov o príjmoch a 

výdavkoch – podnik/verejná inštitúcia musí vedieť, aký zisk dosahuje alebo v 
akom rozsahu boli finančné prostriedky použité. 

 
iv. Príprava prognóz na poskytnutie miery, s ktorou sa skutočné výsledky dajú 

porovnávať.  
 

v. Kalkulácia plánovaných a skutočných nákladov na výrobu jednotky určitého 
produktu alebo poskytnutie jednotky služby. 

 
vi. Kalkulácia, či daná kapitálová investícia vyprodukuje dostatočný zisk alebo výnos 

na jej zdôvodnenie.  
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vii. Plánovanie transakcií takým spôsobom, aby sa minimalizovali (zákonne) daňové 
povinnosti organizácie. 

 
Účtovníctvo je sústava techník, ktorými sa tieto služby zabezpečujú. 
 
1.5 STAVOVSKÉ ORGÁNY V ÚČTOVNÍCTVE 
 
Vo Veľkej Británii a v Írsku existuje šesť hlavných stavovských orgánov: 
 
 Dátum 

založenia 
• Inštitút autorizovaných účtovníkov v Anglicku a Walese (ICAEW) 1880 
• Inštitút autorizovaných účtovníkov Škótska (ICAS) 1854 
• Inštitút autorizovaných účtovníkov v Írsku (ICAI) 1885 
• Združenie autorizovaných certifikovaných účtovníkov (ACCA) 1905 
• Autorizovaný inštitút prevádzkových účtovníkov (CIMA) 1919 
• Autorizovaný inštitút verejných financií a účtovníctva (CIPFA) 1885 
 
Môžete si položiť otázku, prečo potrebujeme toľko orgánov. Od 2. svetovej vojny bolo 
veľa pokusov spojiť dve alebo viac z týchto šiestich inštitúcií, ale všetky zlyhali z rôznych 
dôvodov. Prvé tri inštitúcie delia zrejmé geografické rozdiely, ďalšie pracujú na celom 
území Veľkej Británie a Írska vo svojich konkrétnych oblastiach činnosti.  
 
Všetkých šesť inštitúcií má nasledovné spoločné vlastnosti: 
 

• Prijatie za člena je na základe skúšok a skúseností. 
 
• Členom sa poskytuje etické vedenie, aby bola zaistená ich nezávislosť a 

zachované vysoké normy správania. 
 
Týmito prostriedkami sa zabezpečuje kompetencia a bezúhonnosť členov.  
 
Členovia sú tiež nabádaní a požaduje sa od nich, aby si prostredníctvom práce po 
dosiahnutí kvalifikácie udržiavali svoju spôsobilosť aktuálnou. Podrobné informácie o 
tejto práci musia početní členovia každoročne vykazovať svojej inštitúcii.  
 
1.6 ÚČTOVNÍCTVO A AUDIT 
 
Doteraz sme sa oboznámili s istou časťou významu pojmu účtovníctvo  – poskytovanie 
informácií o činnostiach podniku alebo verejnej inštitúcie pre vedenie a nie pre 
vonkajších užívateľov (viď 1.3 vyššie). Existuje ďalšia dôležitá funkcia účtovníkov - 
audítorská činnos ť, ktorou sa budeme zaoberať neskôr v tejto časti. Väčšina 
hospodárskych podnikov ľubovoľnej veľkosti sú spolo čnos ťami s ru čením 
obmedzeným  – prostriedky na ich počiatočné založenie zloží viacero ľudí, ktorí spoja 
svoj kapitál a ktorí sú členmi  alebo akcionármi  spoločnosti. Títo akcionári sa nemusia 
zúčastňovať na každodennom chode podniku. Môžu ním poveriť riaditeľov spoločnosti. 
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Každý rok vypracujú riaditelia finančné výkazy, kde sú uvedené podrobné údaje o zisku 
alebo stratách a aktívach a pasívach spoločnosti, a pošlú kópie členom. Ak je 
spoločnosť zisková, členovia spravidla dostanú dividendu , podiel na zisku každý rok. (V 
štátnom sektore by hlavné vedenie malo vypracovať účtovnú uzávierku, ktorá zobrazí 
finančné plnenie inštitúcie).  
 
Akcionári spoločnosti závisia od bezúhonnosti a kompetencie svojich riaditeľov. Kvôli 
tomuto oddeleniu poskytovateľov kapitálu a vedenia je potrebné uskutočniť nezávislé 
preskúmanie finančných účtov, aby boli chránené záujmy akcionárov.  
 
Všetky spoločnosti s ručením obmedzením si musia nechať účtovné záznamy a 
finančné výkazy skontrolovať (auditovať) nezávislými audítormi. V štátnom sektore by sa 
z takmer rovnakých dôvodov mal požadovať externý audit finančných výkazov verejnej 
inštitúcie.  
 
Ďalším aspektom auditu je interný audit . Veľká organizácia (súkromná alebo verejná) 
bude mať takisto audítorov ako zamestnancov pracujúcich v rámci organizácie pre 
podporu efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti kontrolných systémov organizácie a 
úplnosti, správnosti a platnosti záznamov o transakciách. V štátnom sektore Veľkej 
Británie pôsobia Národný úrad pre audit, Úrad auditu pre Severné Írsko, Komisia auditu 
a Audit Škótsko s cieľom poskytovať služby auditu vláde a miestnym štátnym orgánom. 
Do tejto oblasti v súčasnosti vstupujú špecializované oddelenia niektorých väčších 
odborných firiem. V rámci Írskej republiky spočíva hlavná zodpovednosť za audítorskú 
činnosť v štátnom sektore na Generálnom revízorovi a audítorovi. V iných krajinách sú 
rozličné organizácie, ktoré poskytujú služby externého auditu štátnemu sektoru, ale 
všeobecnou zásadou je, že sú nezávislé na vedení organizácie. 
 
Podrobné vysvetlenie charakteru audítorskej činnosti je samozrejme mimo rámca 
stručného zhrnutia, ale pozostáva zo štyroch hlavných etáp: 
 

• Skúšobné kontroly úplnosti, správnosti a zodpovedajúcej oprávnenosti záznamov 
o transakciách, a adekvátnosti systémov kontroly v rámci organizácie. 

 
• Potvrdenie vlastníctva, hodnoty a existencie aktív a pasív organizácie. 
 
• Posúdenie stavu, ktorý uvádzajú finančné výkazy, aby sa okrem iného potvrdilo, 

že organizácia je schopná pokračovať v činnosti v predvídateľnej budúcnosti. 
 
• Podanie správy majiteľom organizácie, daňovým poplatníkom a iným 

zainteresovaným stranám o tom, či finančné výkazy uvádzajú ‘pravdivý a 
objektívny pohľad’ na zisk alebo stratu za určité obdobie a o stave na konci tohto 
obdobia. 

 
 
1.7 VEĽKÁ ŠTVORKA  
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Hoci vo Veľkej Británii a Írsku existujú tisíce účtovníckych firiem, väčšinu veľkých organizácií a 
väčšinu kótovaných spoločností audituje jedna z účtovníckych firiem takzvanej ‘veľkej štvorky’: 
 
 

  Fixný príjem  
v roku 2001 

v mil. $ 
1 PricewaterhouseCoope

rs 
22 300 

2 Deliotte Touche 
Tohmatsu 

12 400 

3 KPMG International 11 700 
4 Ernst and Young 9 861 

    
 
Dominantné postavenie týchto štyroch firiem sa dá vidieť zo skutočnosti, že ďalšia 
najväčšia spoločnosť - BDO International mala fixný príjem v roku 2001 vo výške 2 203 
miliónov $, približne desatinu sumy firmy PwC. 
 
Zamestnancov týchto firiem tvoria hlavne členovia ICAEW (viď 1.5 vyššie), ale pre 
‘veľkú štvorku’ pracuje tiež mnoho členov CIPFA a hlavne tieto firmy sa podieľajú na 
audite miestnych správ.  
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1.8 OBLASTI ČINNOSTI PROEFSIONÁLNYCH ORGÁNOV A ICH ČLENOV 
 
Nasledujúca tabuľka zhŕňa oblasti činnosti členov rôznych stavovských orgánov. 
 

Orgán   Oblasti činnosti členov  
ICAEW 
ICAS 
ICAI } 

Dominantní pri auditovaní vo svojich geografických 
oblastiach, pracujú tiež v obchode a priemysle ako 
účtovníci a interní audítori. Nezávislí daňoví poradcovia. 

 

 
 

ACCA 

 
Členovia môžu byť oprávnení auditovať spoločnosti, ale 
veľká väčšina pracuje v obchode a priemysle. Mnoho 
zámorských členov. 

   
CIMA  Odborný orgán manažérskeho účtovníctva – členovia 

pracujú hlavne v priemysle a obchode. Mnoho zámorských 
členov.  

   
CIPFA  Odborný orgán verejno-prospešných služieb v štátnom a 

tiež súkromnom sektore – členovia pracujú na 
ministerstvách centrálnej vlády, v miestnych orgánoch, 
zdravotníckych orgánoch, privatizovaných službách a iných 
verejno- prospešných službách. 

 
Členovia všetkých šiestich orgánov sa môžu zaoberať aj poradenskou prácou. Môžu 
poskytovať rady spoločnostiam a iným organizáciám v odborných oblastiach ako 
nezávislí odborníci.  
 
1.9 VÝVOJ ÚČTOVNÍCTVA A VPLYVY NA BUDÚCI VÝVOJ 
 
Od vzniku komerčných transakcií existovali účtovné záznamy rôznych druhov, ale 
vynálezcom systému ‘podvojného účtovníctva’, techniky ktorú budete študovať v ďalších 
študijných celkoch, bol taliansky matematik Luca Pacioli, ktorý vydal knihu s kapitolou o 
účtovníctve v roku 1494. Základné princípy systému Pacioliho zostávajú v platnosti aj 
dnes. 
 
Rozvoj povolania účtovníka a audítora vo Veľkej Británii bol stimulovaný prvým 
zákonom o spoločnostiach, ktorý zaviedol predseda vlády Gladstone v roku 1844. 
Koncepcia spoločnosti spočíva v tom, že viacero ľudí spája časť svojich prostriedkov na 
financovanie spoločného podniku, ktorého vedením sú poverení riaditelia, ako je 
vysvetlené v časti 1.6 vyššie. V druhej polovici devätnásteho storočia nastal veľký 
rozmach počtu účtovníkov a vytvorili sa štyri zo stavovských orgánov uvedených v bode 
1.5, vrátane CIPFA. Požiadavka na externý audit činnosti britskej vlády bola stanovená v 
roku 1866.  
 
Vykonanie auditu nebolo povinné pre všetky spoločnosti do roku 1900, ale mnoho 
spoločností si aj predtým dobrovoľne nechalo podrobiť finančné výkazy auditu skôr, ako 
ich predložili akcionárom.  
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Vtedy a vlastne až do dvadsiateho storočia mnohé z problémov, ktoré dnes sprevádzajú 
účtovníctvo, neexistovali alebo sa im nevenovala pozornosť. V 21. storočí sa 
účtovníctvo naďalej vyvíja a je potrebné urobiť ešte veľa práce, aby sa zvládli problémy, 
ktorých riešenie sa ukázalo byť veľmi ťažkým.  
Mimo rozsahu tohto stručného zhrnutia je zachádzať do podrobností, ale niektoré z 
otázok, ktoré ovplyvňujú budúci vývoj účtovníctva, sú nasledovné: 
 

(a) Ako môžeme regulovať ‘kreatívne účtovníctvo’? 
 
(b) Ako by sme mohli vypočítať zisk v časoch vysokej inflácie? 
 
(c) Vyvinutie súdržnej sústavy základných princípov pre účtovníctvo. 

 
Problémom je, že legislatíva týkajúca sa spoločností a iné regulačné stanoviská 
nepokrývajú primerane niektoré okrajové oblasti a niektorí účtovníci zastávajú názor, že 
všetko, čo nie je výslovne zakázané, je dovolené. Môžu sa vyskytovať spoločnosti, ktoré 
vypracúvajú finančné výkazy spĺňajúce všetky predpisy, ale ktoré sú jednako 
potenciálne zavádzajúce. Toto sa nazýva ‘kreatívne účtovníctvo’. Koncom 
osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov sa vyskytli niektoré veľkolepé kolapsy 
spoločností, ktoré používali niektoré z týchto praktík. Uvádzame niektoré príklady tohto 
druhu:  
 

i. Zahrnutie hodnoty interne vyvinutých obchodných značiek ako aktív (súčasná 
legislatíva ohľadne spoločností to nezakazuje). 

 
ii. Považovanie úrokov z peňažných prostriedkov požičaných na financovanie 

investičných výdavkov za časť investičných nákladov a nie ako výdavkov na 
prevádzku podniku (výslovne povolené legislatívou ohľadne spoločností). 

 
Neskôr uvidíte, že práce na riešení týchto problémov pokračujú hlavne prostredníctvom 
regulačného orgánu - Rady účtovných noriem (ASB), k čomu sa vrátime neskôr v tejto 
študijnej kapitole.  
 
Účtovníctvo je rýchlo postupujúcim predmetom. Niekoľkokrát do roka Rada účtovných 
noriem uverejňuje nové stanoviská navrhnuté na zlepšenie účtovných postupov alebo 
na zavedenie účtovných princípov. Tieto princípy sú v súlade s medzinárodnými 
účtovnými normami a zvyčajne sa uplatňujú v súkromnom aj štátnom sektore (hoci v 
štátnom sektore je to niekedy v upravenej forme).  
 
Ako perspektívny kvalifikovaný účtovník, by ste sa mali snažiť poznať tento vývoj. 
Spôsoby, ako to môžete robiť, sú nasledovné: 
 

• Pravidelné čítanie týždenníka CIPFA Public Finance  (Verejné financie), ktorý sa 
špecializuje na novinky a informácie týkajúce sa finančného hospodárenia vo 
verejno- prospešných službách. 
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• Pravidelné čítanie mesačníka ICAEW Accountancy  (Účtovníctvo). Tento sa 
zaoberá všeobecnejšie záležitosťami finančného účtovníctva a audítorskej 
činnosti, vždy však uvádza v celom rozsahu a pohotovo všetky stanoviská Rady 
účtovných noriem a Rady audítorských postupov (ktorá sa zaoberá normami pre 
audit, ako ste určite uhádli). 

 
• Pravidelné čítanie jedného alebo niekoľkých denníkov – napríklad Times má 

stranu o účtovníctve každý štvrtok, a denné sledovanie britských správ o 
ekonomike a spoločnostiach.  

Vo vašej krajine pravdepodobne existujú obdobné denníky alebo noviny poskytujúce 
informácie 

 
 
1.10 ZÁVER 
 
Účtovníctvo je sústava techník, ktorými sa poskytujú informácie vedeniu podniku, jeho 
majiteľom a iným potenciálnym užívateľom účtovných informácií, ako sú perspektívni 
veritelia, dodávatelia a zákazníci. (Úlohami účtovníctva a užívateľmi účtovných 
informácií sa budeme zaoberať v časti 1.13 a 1.14). 
 
Etapy finančného účtovníctva sú nasledovné: 
 

• Zaznamenať transakcie. 
 
• Analyzovať zaznamenané transakcie. 

 
• Sumarizovať finančné informácie získané z prvých dvoch etáp, aby pomohli 

užívateľom konať a rozhodovať.  
 
Ďalšia práca, do ktorej sa účtovníci zapájajú, zahrnuje audítorskú činnosť (internú a 
externú), daňové poradenstvo a konzultácie. 
 
Stavovské organizácie v účtovníctve pracujú na zachovávaní a zlepšovaní noriem 
kompetencie a bezúhonnosti u účtovníkov. 
 
Rada účtovných noriem je orgánom, ktorý v súčasnosti zodpovedá za definovanie a 
stanovenie štandardných účtovných postupov v rozsahu rámca, ktorý orgánu určuje 
legislatíva ohľadne spoločností.  
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1.11 OTESTUJTE SA 
 

1) Čo je finančné účtovníctvo? 
 
2) Rozlíšte finančné účtovníctvo od manažérskeho účtovníctva. 
 
3) Prečo je účtovníctvo dôležité pre organizáciu? 

 
4) Kedy boli prvýkrát sformulované zásady podvojného účtovníctva? Kto to urobil? 
 
5) Ktorý orgán v súčasnosti zodpovedá za stanovovanie noriem v účtovníctve vo 

Veľkej Británii? 
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1.12 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU 
 

1) Finančné účtovníctvo je zaznamenávanie, analyzovanie a zhrnutie finančného 
účinku s cieľom poskytovať užitočné informácie o činnostiach organizácie pre 
vedenie, majiteľov a iných užívateľov. (Viď tiež 1.3). 

 
2) Finančné účtovníctvo sa zaoberá hlavne transakciami medzi podnikom a 

subjektmi mimo podniku a spracovaním ich finančných účinkov. Manažérske 
účtovníctvo sa zaoberá hlavne internými udalosťami v organizácii vrátane 
zaznamenávania a výpočtov nákladov na výrobu produktov a poradenstva pre 
vedenie.  

 
3) Účtovníctvo je pre organizáciu dôležité, lebo poskytuje kontrolné informácie, bez 

ktorých by organizácia ďalej nemohla existovať.  
 
4) V roku 1494. Luca Pacioli. 
 
5) Rada účtovných noriem. 
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1.13 ÚČEL FINANČNÝCH VÝKAZOV 
 
ASB uvádza túto definíciu účelu finančných výkazov: 
 
‘Účelom finan čných výkazov je poskytova ť informácie o finan čnom stave, 
výkonnosti a finan čnej adaptabilite podniku, ktoré sú užito čné pre celý rad 
užívate ľov pri hospodárskom rozhodovaní.’ 
 
Pri práci v neskorších študijných lekciách uvidíte podrobnejšie, ako sa vypracúvajú 
výkazy o ‘finančnom stave, výkonnosti a finančnej adaptabilite’. Nasledujúce stručné 
vysvetlenie každého prvku vám poskytne úvodnú predstavu o tom, z čoho pozostávajú: 
 
(a) Finan čný stav . Finančný stav subjektu je uvedený v bilančnom výkaze – čo subjekt 

vlastní a čo dlhuje. Z takéhoto výkazu (účtovnej súvahy ) môžete presne vidieť, z 
čoho pozostávajú aktíva subjektu, ako sú financované a či má činnosť subjektu 
zdravý základ. 

 
(b) Výkonnos ť. Výkonnosť hospodárskeho podniku sa meria jeho ziskom alebo stratou. 

Zisk alebo stratu vypočítame odpočítaním výdavkov na prevádzku podniku od jeho 
príjmov. Podrobnosti sú uvedené vo výkaze ziskov . (Inštitúcia štátneho sektoru, 
ktorá poskytuje služby, spravidla nebude mať výkaz ziskov a strát, ale namiesto 
neho bude mať účet straty a zisku, ktorý uvádza výnosy a náklady, a teda zisk alebo 
stratu z činností.)  

 
(c) Finan čná adaptabilita . Finančná adaptabilita subjektu znamená vo vyššie uvedenej 

definícii jeho schopnosť generovať hotovosť, ktorá je uvedená vo výkaze, kde sú 
označené zdroje, z ktorých plynie do podniku hotovosť (napríklad hotovosť prijatá od 
zákazníkov) a použitia tejto hotovosti (úbytky - napríklad hotovosť vyplatená na kúpu 
nového závodu a strojov pre továreň). Tento výkaz sa nazýva výkaz hotovostných 
tokov . 
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1.14 UŽÍVATELIA FINAN ČNÝCH VÝKAZOV 
 
Už ste sa stretli s niektorými užívateľmi finančných výkazov – s tými, čo potrebujú 
informácie, ktoré sú im užitočné pri hospodárskom rozhodovaní o podniku alebo pri 
obchodovaní s ním. 
 
ČINNOSŤ 1.1 
 
Pouvažujte o skupinách ľudí, ktorí môžu potrebovať informácie o podniku alebo inštitúcii 
štátneho sektora pri hospodárskych rozhodnutiach o nich alebo o svojich vzťahoch s 
nimi. Pokúste sa prísť na osem skupín - (postačí aj šesť). Pre každú skupinu uveďte 
hospodárske rozhodnutia, ktoré budú robiť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
(4) 
 
 
(5) 
 
 
(6) 
 
 
(7) 
 
 
(8) 
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ODPOVEDE 
 
(1) Vedenie 

Vedenie potrebuje účtovné informácie ako základ pre rozhodnutia o budúcej 
činnosti. Prostredníctvom účtovníctva a podrobných finančných výkazov sa 
vedenie oboznamuje s oblasťami činnosti, ktoré sú ziskové a neziskové, či má 
podnik naďalej stabilné finančné postavenie a či dosahuje svoje ciele. 

 
(2) Investori a ich poradcovia 

Poskytovatelia kapitálu (akcionári) potrebujú účtovné informácie, aby im umožnili 
rozhodnúť sa, či kúpia viac akcií, predajú akcie alebo jednoducho zachovajú 
existujúcu úroveň investícií. Takisto môžu posúdiť schopnosť podniku naďalej 
vynášať dostatočný zisk na pokračovanie v platení dividend, a výkonnosť 
vedenia. 

 
(3) Veritelia 

Existujúci a potenciálni veritelia potrebujú účtovné informácie, aby im umožnili 
rozhodnúť sa, či podnik dokáže splatiť pôžičky k dátumu splatnosti a dovtedy 
splácať úrokové platby.  

 
(4) Dodávatelia 

Dodávatelia chcú vedieť, či im dlžné sumy budú uhradené v termíne splatnosti, 
aby sa mohli rozhodnúť, či ponúknu úver. V porovnaní s veriteľmi budú záujmy 
dodávateľov zrejme zamerané na krátkodobý stav. Môžu však mať záujem aj o 
dlhodobé pretrvávanie podniku v postavení hlavného zákazníka. 

 
(5) Zákazník  

Zákazníci sa zaujímajú o informácie o ďalšej činnosti podniku, najmä keď majú 
dlhodobý vzťah s podnikom alebo sú od neho závislí.  

 
(6) Zamestnanci 

Zamestnanci a ich zástupcovia majú záujem o informácie o stabilite a ziskovosti 
svojich zamestnávateľov. Takisto sa zaujímajú o schopnosť subjektu poskytovať 
odmeny, dôchodkové dávky a pracovné príležitosti. 

 
(7) Vláda 

Vláda a vládne organizácie sa zaujímajú o rozdelenie prostriedkov, a preto sa 
zaujímajú o činnosť subjektov. Takisto potrebujú informácie pre regulovanie 
týchto činností, stanovenie daňových politík a zabezpečenie základne pre 
národný dôchodok a podobné štatistiky. 

 
Daňový úrad vo Veľkej Británii využíva finančné výkazy spoločností tiež ako 
základ pre účely vymerania dane zo zisku spoločnosti. 

 
(8) Široká verejnos ť a daňoví poplatníci 

Finančné výkazy môžu pomôcť verejnosti poskytnutím informácií o trendoch a 
nedávnom vývoji v prosperite subjektu a o rozsahu jeho činností. Verejnosť tak 
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môže rozpoznať, či príspevok subjektu do národnej alebo miestnej ekonomiky 
bude pravdepodobne pokračovať, rozširovať sa alebo sa zníži. 

 
Nemôžeme síce tvrdiť, že finančné výkazy uspokoja všetky  potreby týchto 
užívateľov, ale môžeme s istotou tvrdiť, že finančné výkazy spĺňajú niektoré 
požiadavky všetkých užívateľov. 

 
1.15 ŽELANÉ CHARAKTERISTIKY FINAN ČNÝCH VÝKAZOV 
 
Ak finančné výkazy majú nejako pomôcť užívateľom, musia mať isté základné kvality 
alebo charakteristiky. Je mimo rozsahu tohto súhrnu nadácie o finančnom účtovníctve 
posudzovať všetky charakteristiky, ktoré uvádza ASB v prehľade o zásadách, ale hlavné 
z nich sú stručne zhrnuté nižšie.  
 
(a) Základné charakteristiky 
 
Prehľad o zásadách ASB definuje dve základné charakteristiky - relevantnos ť a 
spo ľahlivos ť. 
 

i. Relevantnos ť 
Ak majú byť informácie užitočné, musia byť relevantné pre potreby rozhodovania 
užívateľov. Napríklad informácie o minulej a súčasnej ziskovej výkonnosti sú 
relevantné pre akýkoľvek pokus odhadnúť budúce úrovne zisku, ktorý zase 
pomôže užívateľom robiť hospodárske rozhodnutia.  
 

ii. Spoľahlivos ť 
Spoľahlivosť je samozrejmá požiadavka. Ak sa na finančné výkazy nedá 
spoľahnúť, sú horšie ako zbytočné. Takže čo robí finančné výkazy spoľahlivými? 

 
Musia byť: 

 
• bez závažných chýb; 

 
• neskreslené; 

 
• úplným vyjadrením účinkov transakcií; 

 
• vypracované s použitím opatrnosti, ak existuje akákoľvek pochybnosť o 

obdržaní výnosov alebo úrovni výdavkov, ktoré vzniknú; 
 

• konzistentné z roka na rok. 
 
Tieto body budú zaiste lepšie zaručené, ak sa finančné výkazy podrobia auditu . Videli 
sme v časti 1.6 vyššie, že právo požaduje, aby boli finančné výkazy väčšiny veľkých 
podnikov, vrátane všetkých spoločností a inštitúcií štátneho sektora podrobené auditu. 

 
(b) Druhotné charakteristiky 
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Po relevantnosti a spoľahlivosti existuje niekoľko ďalších charakteristík, aké by 
finančné výkazy mali mať.  

 
i. Porovnate ľnos ť 

 
Musíme dokázať porovnať finančné výkazy dvoma spôsobmi. Po prvé tak, že 
vidíme vývoj subjektu v priebehu niekoľkých rokov, môžeme porovnať trendy jeho 
finančného stavu a výkonnosti a po druhé tak, že porovnáme rôzne subjekty za 
rovnaké obdobie, aby sme vyhodnotili ich relatívny finančný stav a výkonnosť. 
 
Konzistentnosť spracovania položiek, poskytnutie informácií o prijatých účtovných 
zásadách a súlad s účtovnými normami, to všetko je dôležité pre dosiahnutie 
porovnateľnosti. Všetky tieto tri body sú rozvinuté ďalej v tomto študijnom celku. 

 
ii. Zrozumite ľnos ť 

 
Nie je príliš užitočné mať veľké množstvo relevantných a spoľahlivých informácií, 
ak ich užívatelia nedokážu pochopiť. Je podstatné, aby informácie vo finančných 
výkazoch boli prezentované takým spôsobom, že ich užívatelia ľahko pochopia. 
U užívateľov sa však predpokladajú primerané znalosti o obchodných a 
hospodárskych činnostiach a účtovníctve a ochota preštudovať si tieto informácie 
s náležitou pozornosťou.  

 
iii. Včasnos ť 

 
Ak trvá vyprodukovanie informácií príliš dlho, môžu stratiť svoju relevantnosť. Ak 
sú však informácie produkované príliš rýchlo, môže to obmedziť ich spoľahlivosť.  

 
Včasnosť je preto kvalita, ktorá vyžaduje stanovisko od vedenia. Prehľad zásad 
ASB uvádza, že prvoradým hľadiskom je to, ako najlepšie uspokojiť potreby 
hospodárskeho rozhodovania užívateľov.  

 
(V skutočnosti väčšina veľkých spoločností vypracúva finančné výkazy každý rok 
zhruba v rovnakom období po skončení finančného roku. Marks and Spencer sú 
jednou z rýchlejších veľkých spoločností a predbežné vyhlásenie o výsledkoch 
predkladajú približne šesť týždňov po účtovnom dátume).  

 
1.16 ZÁVER 
 
Väčšina obsahu tejto časti je založená na časti prehľadu zásad ASB uverejnených v 
decembri 1999.   
 
Musíte byť pripravení na skúšobné otázky z jednej z troch hlavných preberaných oblastí: 
 

• účel finančných výkazov, 
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• užívatelia finančných výkazov, 
 
• želané charakteristiky finančných informácií. 
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1.17 OTÁZKY AUTOTESTU 
 
1. Aký je účel finančných výkazov? 
 
2. (a) Kto sú hlavní užívatelia finančných výkazov? 

(b) Aké hospodárske rozhodnutia budú užívatelia pravdepodobne chcieť robiť na 
základe finančných výkazov? 

 
3. Aké sú želané charakteristiky finančných výkazov? Doplňte nasledujúcich päť 

nadpisov: 
 

(a) R 
(b) S 
(c) P 
(d) Z 
(e) V 

 
 



  FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 27 

1.18 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU  
 
1. Viď 1.13 
 
2. Pozri odpovede na činnosť 1.1 
 
3. (a) Relevantnosť. 
 

(b) Spoľahlivosť. 
 
(c) Porovnateľnosť. 
 
(d) Zrozumiteľnosť. 
 
(e) Včasnosť. 

 
(a pozri tiež 1.15). 
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1.19 DOHOVORY O STANOVENÍ NORIEM VO VEĽKEJ BRITÁNII -   RADA 
ÚČTOVNÝCH NORIEM 
 
Rada účtovných noriem (ASB) bola zriadená v roku 1990. Prevzala činnosť Výboru 
účtovných noriem (ASC), ktorý začal pracovať v roku 1970.  
 
ASC a tiež ASB boli zriadené s rovnakými cieľmi – zavádzať a zlepšovať normy 
finančného účtovníctva a výkazníctva v prospech užívateľov, predkladateľov a audítorov 
finančných informácií. 
 
ASC začal svoju činnosť v roku 1970 ako výbor zástupcov šiestich hlavných 
stavovských účtovníckych orgánov – sú uvedené v časti 1.1 - ICAEW, ICAS, ICAI, 
ACCA, CIMA a CIPFA. 
 
Zaviedol rad účtovných noriem - spolu 25, ktoré v priebehu 20 rokov existencie pokryli 
mnoho aspektov účtovníctva. Normy výboru ASC sa nazývajú výkazy štandardných 
účtovných postupov (SSAP). Do roku 1990 boli niektoré z nich zrušené a nahradené 
inými, ale všetky, ktoré v danom čase boli platné a prijala ich ASB, keď túto činnosť 
prevzala, podliehajú revízii, ktorej dokončenie bude trvať niekoľko rokov. Normy ASC 
museli pred vydaním oficiálne schváliť rady uvedených šiestich účtovníckych orgánov. 
 
ASB je na rozdiel od ASC nezávislá od stavovských orgánov a zákony o spoločnostiach 
ju oprávňujú vydávať normy vo vlastnej právomoci. Normy vydané ASB sa nazývajú 
normy finančného výkazníctva (FRS). 
 
ASC a takisto ASB vždy mali zásadu ‘zverejniť návrh’ – navrhované nové normy sú 
vydávané vo forme návrhu a vítané sú komentáre zainteresovaných strán. Tento prístup 
zabezpečuje najväčšiu možnú zhodu názorov a tiež zaisťuje, že sú pri formulácii 
konečnej verzie normy zohľadnené názory užívateľov.  
 
Zverejnené návrhy, ktoré vydával ASC, sa nazývali jednoducho ‘zverejnené návrhy’ - 
ED. Návrhy, ktoré vydala ASB, sa nazývajú ‘zverejnené návrhy finančného výkazníctva’ 
- FRED. 
 
ASB je časťou väčšej štruktúry a je výborom Rady finančného výkazníctva (FRC). Ďalší 
výbor – Výbor pre kontrolu finančného výkazníctva (FRRP) má za úlohu vyšetrovať 
spoločnosti, ktorých finančné výkazy javia závažný odklon od účtovných noriem alebo 
od ustanovení zákona o spoločnostiach.  
 
Samotná ASB má dva výbory. Prvým je Jednotka naliehavých otázok (UITF), ktorej 
prácou je, ako napovedá jej názov, – zaoberať sa rýchlo akýmikoľvek problémami 
vzniknutými v súvislosti s SSAP alebo FRS. Nemá právomoc vypracovať nový materiál, 
ale v prípade potreby vydá vyhlásenie, kde vyjasní výklad alebo rozsah existujúcich 
noriem.  
 
Druhý výbor ASB je Výbor pre styk so štátnym sektorom (PSLC). Hlavnými úlohami 
PSLC je pripomienkovať materiál ASB pred jeho konečným vydaním z hľadiska 
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orgánov, ktoré pokrýva, a minimalizovať rozdiely v účtovných postupoch medzi štátnym 
a súkromným sektorom. 
 
Nasledujúca schéma zobrazuje túto štruktúru: 

 
VÝBOR  

FINANČNÉHO  
VÝKAZNÍCTVA (FRC) 

 
 
 

RADA         VÝBOR 
     ÚČTOVNÝCH           PRE KONTROLU 
    NORIEM (ASB)                FINANČNÉHO VÝKAZNÍCTVA 

(FRRP) 
  

JEDNOTKA      VÝBOR PRE STYK 
NALIEHAVÝCH OTÁZOK         SO ŠTÁTNYM 

 (UITF)          SEKTOROM 
        (PSLC) 

 
Rada finančného výkazníctva a jej výbory. 
 
 
1.20 NORMY VYDANÉ ASC A ASB 
 
Je mimo rozsahu tohto stručného zhrnutia podrobne rozobrať všetky dodnes vydané 
SSAP a FRS. Ďalej sú uvedené tie, ktoré priamo súvisia s vašou prácou vo finančnom 
účtovníctve: 

 
(a) SSAP 9 Zásoby a dlhodobé zmluvy  

 
SSAP 9 stanovuje pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pri ocenení zásob tovaru, 
ktoré má podnik na predaj. Kapitola 8 vám poskytne viac informácií o ocenení zásob 
a jej základom je SSAP 9. 
 

(b) FRS 1 Výkazy hotovostných tokov  
 
FRS 1 vyžaduje od mnohých spoločností a iných subjektov vypracovanie výkazu, 
ktorý uvádza prírastky a úbytky hotovosti, ktoré nastali v priebehu účtovného 
obdobia. Kapitola 18 vysvetľuje ako vypracovať výkaz hotovostných tokov, ktorý 
spĺňa požiadavky FRS 1. 
 

(c) FRS 18 Poskytnutie informácií o ú čtovných zásadách  
 

FRS 18 nahradila v júni 2001 SSAP 2. FRS 18 uvádza, že ‘subjekt by mal posúdiť 
vhodnosť účtovných zásad …. pre ciele relevantnosti, spoľahlivosti, porovnateľnosti a 



  FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 30 

zrozumiteľnosti’. SSAP 2 stanovil štyri základné účtovné pojmy, ktoré podopierajú 
finančné účty. Tieto pojmy sú stále platné a viac podrobností nájdete ďalej v tejto 
študijnej kapitole. 

 
(d) FRS 15 Hmotný základný majetok (Dlhodobý majeto k) 

 
Pri výpočte zisku musia podniky vziať do úvahy pomernú časť hodnoty majetku, ktorý sa 
spotrebúva v priebehu niekoľkých rokov pri produkovaní tohto zisku. Napríklad: Kúpite si 
auto za 10 000 £ a odhadujete, že pre vás jeho životnosť bude štyri roky. Predpokladáte, že na 
konci  tohto obdobia ho budete môcť predať za 3 000 £. Teda v priebehu týchto rokov utrpíte 
stratu 7 000 £, ktorá sa musí započítať pri výpočte zisku. Táto strata alebo výdavok sa uvádza 
ako ‘odpis’. FRS 15 stanovuje pravidlá, ktoré sa musia uplatniť pri výpočte odpisov. V 
študijnej kapitole 7 sú o odpisoch uvedené podrobnejšie údaje. 
 

 
 
CVIČENIE 1.2 
 
Od roku 1970 vydali ASC a ASB viacero účtovných noriem (SSAP a FRS). 
 
Aké výhody majú podľa vášho názoru užívatelia finančných výkazov z toho, že majú k 
dispozícii účtovné normy? 
 
 
 
 
Odpovede 
 
Tu sú niektoré z položiek, ktoré ste mohli uviesť: 
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1. Porovnate ľnos ť  
 

Ak sa od všetkých podnikov bude vyžadovať, aby spracovali podobné položky 
rovnako, zlepší sa porovnateľnosť. 

 
Tiež ak jeden podnik sústavne uplatňuje rovnaké povinné spracovanie pre danú 
položku rok po roku, toto takisto pomáha zvyšovať porovnateľnosť výsledkov v 
priebehu času. 

 
2. Úroveň účtovníctva sa zvýši  
 

Ak existujú normy a musia sa dodržiavať, podniky nebudú môcť prijať nesprávne 
alebo zavádzajúce účtovné zásady. 

 
Toto zvýši spoľahlivosť finančných výkazov. 

 
 
3. Lepšie poskytovanie informácií  
 

Väčšina noriem vyžaduje, aby vo finančných výkazoch boli poskytnuté podrobné 
informácie o záležitostiach, ktorých sa týkajú. Napríklad FRS 18 (uvedená v bode (a) 
vyššie a v časti 1.4) vyžaduje, aby boli poskytnuté informácie o účtovných zásadách 
spoločnosti. Toto zlepšuje zrozumiteľnosť finančných výkazov. 

 
4. Normy sú smerodajné  
 

Normy sú podoprené zdôvodnenou analýzou príslušných otázok a uverejňujú sa iba 
po období zverejnenia návrhu. Konzultácie s užívateľmi a inými osobami počas tohto 
obdobia zaisťujú, že normy majú dobré základy. 

 
Toto zlepšuje spoľahlivosť noriem. 

 
1.21 ZÁKONY O SPOLOČNOSTIACH  Z ROKU 1985 A 1989 (GB) 
 
Zákony o spoločnostiach z rokov 1985 a 1989 sú posledné z dlhého radu zákonov o 
spoločnostiach, ktoré siahajú až k vyššie spomínanému zákonu z roku 1844. Sú platné 
vo Veľkej Británii. 
 
Obsahujú mnoho podrobných účtovných požiadaviek. Uplatňujú sa iba na spoločnosti, 
ale vo Veľkej Británii spoločnosti vykonávajú mnoho priemyselných a komerčných 
činností, a preto sa táto legislatíva týka širokého spektra. 
 
Niektoré všeobecné body sú hodné spomenutia v tejto etape. 
 

(a) Súčasné legislatíva účtovníctva spoločností je založená na smerniciach 
Európskej únie, čo znamená, že pravidlá sú rovnaké vo všetkých krajinách EÚ. 
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(b) Zákon o spoločnostiach z roku 1985 obsahuje štandardné formy finančných 
výkazov spoločností, a tieto sa musia dodržiavať s výnimkou mimoriadnych 
situácií (viď (d) nižšie). Vy tieto formy poznať nemusíte, ale referovanie o 
finančných výkazoch spoločností ďalej v študijnej kapitole 16 ich vo všeobecnosti 
dodržiava, čo sa týka súvahy. 

 
(c) Zákon o spoločnostiach obsahuje podrobné pravidlá ohľadne vypracovania 

finančných výkazov a v skutočnosti sa zaoberá niektorými otázkami pokrytými 
tiež účtovnými normami. Je jasné, že účtovné normy musia pôsobiť v rámci 
zákonného rámca stanoveného legislatívou. (Ale pozri aj (d) ďalej). 

 
(d) Základnou požiadavkou na finančné výkazy v zákone o spoločnostiach je to, že 

by mali poskytovať ‘pravdivý a objektívny pohľad’ na stav a výkonnosť 
spoločnosti (zisk alebo strata). Pri plnení tohto cieľa je možné obísť iné 
požiadavky zákonov o spoločnostiach. Toto je tá výnimočná situácia uvedená v 
bode (a) vyššie. 

 
 
1.22 ETIKA A NEZÁVISLOS Ť 
 
Všetky hlavné stavovské účtovné orgány vydali etické smernice pre členov s cieľom 
zabezpečiť vysoký štandard správania a zachovať nezávislosť členov vo verejnej praxi. 
 
Smernice CIPFA odrážajú zvláštne postavenie jeho členov, z ktorých mnohí sú 
zamestnaní vo verejno-prospešných službách v rôznych funkciách. Tieto smernice 
pozostávajú z dvoch častí. 
 

• Časť A platí pre všetkých členov. 
 
• Časť B platí iba pre členov, ktorí pracujú ako profesionálni účtovníci. 

 
Obidve časti sa zakladajú na nasledovných hlavných cieľoch: 
 

• Vierohodnos ť  
 

V celej spoločnosti je potrebná vierohodnosť informácií a informačných systémov. 
 

• Odbornos ť 
 

Sú potrební jednotlivci, ktorých môžu klienti, zamestnávatelia a iné 
zainteresované strany jasne identifikovať ako odborníkov v oblasti účtovníctva. 

 
• Kvalita služieb 

 
Je potrebné zaistiť, aby všetky  služby, ktoré poskytol profesionálny účtovník, boli 
urobené podľa najvyšších noriem výkonu. 
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• Dôvera  
 

Užívatelia služieb profesionálnych účtovníkov by mali cítiť dôveru v to, že existuje 
rámec profesionálnej etiky, ktorou sa riadi poskytovanie týchto služieb. 

 
Na dosiahnutie týchto cieľov existuje viacero základných princípov, ktorých požiadavky 
musia členovia plniť: 
 

• Bezúhonnos ť 
 

Člen musí byť dôveryhodný a čestný pri vykonávaní profesionálnych služieb. 
 

• Objektivita 
 

Člen by mal byť korektný a nemal by dopustiť, aby zaujatosť alebo skreslenie 
alebo vplyv iných osôb zvíťazili nad objektivitou. 

 
• Odborná spôsobilos ť a riadna starostlivos ť 

 
U člena sa predpokladá, že keď súhlasí s poskytnutím odborných služieb, tak má 
úroveň spôsobilosti potrebnú na poskytovanie odborných služieb a že svoje 
vedomosti, kvalifikáciu a skúsenosti člen uplatní s primeranou starostlivosťou a 
pozornosťou. Členovia by sa preto mali zdržiavať poskytovania akýchkoľvek 
služieb, ktoré nie sú spôsobilí vykonávať, pokiaľ si neobstarajú rady a pomoc na 
zabezpečenie uspokojivého výkonu služieb. 

 
Člen by mal vykonávať odborné služby s riadnou starostlivosťou, spôsobilosťou a 
pozornosťou a je povinný sústavne udržiavať svoje odborné vedomosti a 
kvalifikáciu na úrovni potrebnej na zabezpečene toho, že zamestnávateľ alebo 
klient bude mať úžitok z kompetentných odborných služieb podoprených 
aktualizovaným vývojom v praxi, legislatíve a v postupoch. 

 
• Dôvernos ť 

 
Člen by mal rešpektovať dôvernosť informácií získaných počas výkonu 
odborných služieb a nemal by použiť alebo poskytnúť žiadne takéto informácie 
bez riadneho a výslovného oprávnenia alebo pokiaľ neexistuje zákonné alebo 
profesionálne právo alebo povinnosť zverejnenia. 

 
• Profesionálne správanie 

 
Člen by mal konať spôsobom, ktorý je v súlade s dobrou povesťou tohto 
povolania a zdržať sa akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo poškodiť povesť 
tohto povolania.  

 
• Technické normy 
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Člen by mal vykonávať odborné služby v súlade s príslušnými technickými a 
odbornými normami. Členovi majú povinnosť vykonávať pokyny zamestnávateľa 
alebo klienta starostlivo a kvalifikovane do rozsahu, v akom sú v súlade s 
požiadavkami bezúhonnosti, objektivity a nezávislosti. Okrem toho by mali 
dodržiavať technické a odborné normy, ktoré vyhlásili: 

 
o Konzultačný výbor účtovných orgánov (CCAB) 

 
o Rada účtovných noriem 

 
o Rada pre audítorské postupy 

 
o Inštitút (CIPFA) 

 
o Medzinárodná federácia účtovníkov (IFAC) 

 
o Výbor medzinárodných účtovných noriem 

 
o Príslušná legislatíva. 

 
 
ČASŤ A – PRAVIDLÁ PLATNÉ PRE VŠETKÝCH ČLENOV CIPFA 
 
(a) Konflikty záujmov 

 
Občas sa členovia inštitútu stretávajú so situáciami, ktoré vyvolávajú konflikty 
záujmov. Takéto konflikty môžu vzniknúť mnohými rôznymi spôsobmi, ktoré siahajú 
od relatívne triviálnych rozpakov po krajný prípad podvodu a podobných 
nezákonných činností. Nie je možné poskytnúť úplný kontrolný zoznam 
potenciálnych prípadov, kde by sa mohol konflikt záujmov vyskytnúť. Členovia by si 
mali byť stále vedomí a vystríhať sa faktorov, ktoré spôsobujú konflikt záujmov. 

 
Príklady problémových situácií sú nasledovné: 

 
i. tlak nadriadeného; 

 
ii. požiadavka na člena, aby konal v rozpore s technickými a/alebo odbornými 

normami; 
 

iii. rozdelená vernosť, napr. nadriadenému člena a vyžadovaným odborným 
normám správania sa. 

 
Smernica odporúča, aby tieto a podobné potenciálne konflikty záujmov boli riešené 
nasledovne: 

 
i. Dodržiavať postupy stanovené pre riešenie konfliktov záujmov v rámci 

zamestnávajúcej organizácie. 
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ii. Posúdiť problém konfliktu s priamym nadriadeným. Ak sa problém nevyrieši s 

priamym nadriadeným a člen sa rozhodne ísť za nadriadeným o stupeň 
vyššie, priamy nadriadený by mal byť o rozhodnutí informovaný. Ak sa stane, 
že problém konfliktu sa týka nadriadeného, člen by mal predniesť túto 
záležitosť na nasledovnej vyššej úrovni vedenia.  

 
iii. Vyhľadať poradenstvo a informácie od nezávislého poradcu alebo inštitúcie na 

dôvernom základe s cieľom získať vedomosti o možných postupoch konania. 
 

iv. Ak etický konflikt stále pretrváva aj po úplnom vyčerpaní všetkých úrovní 
interného posúdenia, člen môže byť povinný oznámiť to alebo obrátiť sa na 
príslušný externý orgán alebo ako poslednú inštanciu zvážiť odstúpenie. Pred 
prijatím akéhokoľvek takéhoto kroku musí plne zohľadniť okolnosti prípadu. 

 
(b) Pohostinnos ť a dary 

 
Toto je veľmi nebezpečná oblasť najmä pre členov pracujúcich vo verejno-
prospešných službách. Zákony o prevencii korupcie z roku 1889 až 1916 stanovujú, 
že osoby pracujúce pre štátny orgán, ktoré korumpovane prijmú akýkoľvek dar, atď. 
ako úplatok, sú vinné zo spáchania trestného činu. Osoba, ktorá úplatok ponúkla, je 
takisto vinná. 
 
Rada v tejto oblasti je nasledovná: 
 

i. Uvažovať o prijatí akejkoľvek takejto ponuky iba v prípade, ak to člen 
považuje za bežné a primerané. ‘Bežné a primerané’ je pre tento účel 
definované nasledovne: nie viac, ako by bol za rovnakých okolností 
pripravený ponúknuť zamestnávateľ člena. Väčšina zamestnávateľov dáva 
poučenie ohľadne toho, čo sa môže považovať za primerané, a členovia by 
nemali presiahnuť tieto rady bez výslovného písomného povolenia 
zamestnávateľa. Ak neexistuje žiadne usmernenie, potom musí člen 
zabezpečiť, že akákoľvek pohostinnosť alebo dar nebude na úrovni alebo v 
sume, ktorá by akéhokoľvek rozumného človeka viedla k presvedčeniu, že 
člen by mohol byť ovplyvnený. 

 
ii. Zabezpečiť, aby boli vedené úplné záznamy o všetkej pohostinnosti alebo 

daroch, ktoré boli ponúknuté, poskytnuté alebo prijaté. 
 

iii. Odmietnuť prijatie, ak existujú pochybnosti ohľadne jeho vhodnosti. 
 
(c) Odborná spôsobilos ť 
 
Členovia by nemali súhlasiť s poskytovaním odborných služieb, ktoré nie sú spôsobilí 
vykonávať, pokiaľ si neobstarajú príslušné odborné rady, ktoré im umožnia tak 
urobiť.  
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Členovia by mali zabezpečiť, aby v prípadoch, kedy existujú zákonné požiadavky, 
štandardné výkazy účtovných postupov, kedy Inštitút vydal kódexy postupov alebo 
kedy existuje iné oficiálne usmernenie, boli takéto pokyny striktne dodržané, pokiaľ 
podľa názoru člena neexistujú závažné odborné dôvody (ktoré musia byť 
zdokumentované), aby sa tak nerobilo. Nedodržanie tohto súboru pokynov 
pravdepodobne povedie k prijatiu disciplinárneho opatrenia. 

 
(d) Dôvernos ť 

 
Členovia majú povinnosť rešpektovať dôvernosť informácií o záležitostiach 
zamestnávateľa alebo klienta, ktoré získali v priebehu výkonu odborných služieb. 
Táto povinnosť pokračuje ak po skončení vzťahu so zamestnávateľom alebo 
klientom. 
 
Dôvernosť by členovia mali dodržiavať vždy, pokiaľ nebolo udelené výslovné 
povolenie na poskytnutie informácií alebo pokiaľ neexistuje zákonná alebo 
profesionálna povinnosť zverejnenia.  
 
Nasledujú príklady hľadísk, ktoré by mali byť posúdené pri určovaní rozsahu, do 
ktorého sa dôverné informácie môžu poskytnúť: 
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Kedy je poskytnutie informácií oprávnené: 
 

i. Keď zamestnávateľ alebo klient dávajú povolenie poskytnúť informácie, 
mali by byť posúdené záujmy všetkých strán, vrátane tých tretích strán, 
ktorých záujmy by mohli byť ovplyvnené. 

 
ii. Keď zverejnenie vyžaduje zákon. Príklady sú nasledovné: 

Keď je potrebné: 
• vypracovať dokumenty alebo podať dôkaz v priebehu súdneho konania; 

a 
 
• poskytnúť informácie príslušným štátnym orgánom o porušeniach 

zákonov, ktoré boli zistené. 
 

iii. Keď existuje profesionálna povinnosť alebo právo poskytnúť informácie: 
Keď je potrebné: 
• splniť technické normy a etické požiadavky, takéto poskytnutie 

informácií nie je v rozpore s touto časťou; 
 
• ochrániť profesionálne záujmy člena v súdnych konaniach; 

 
• reagovať na pátranie alebo vyšetrovanie Inštitútu alebo regulačného 

orgánu. 
 
 

ČASŤ B – PRAVIDLÁ PLATNÉ PRE ČLENOV CIPFA VO VEREJNEJ PRAXI 
 
Hlavná požiadavka na účtovníkov vo verejnej praxi je, že by si mali zachovávať 
nezávislosť od svojich klientov. Ako uvidíme, existujú aj niektoré ďalšie hľadiská. 
 
a) Nezávislos ť  
 

i. Finan čný vz ťah s klientmi  
 

Finančný vzťah môže vzniknúť viacerými spôsobmi: 
 

• priamym finančným záujmom na klientovi; 
 
• závažným nepriamym finančným záujmom na klientovi napr. tak, že je 

správcom akéhokoľvek majetku alebo vykonávateľom alebo správcom 
akejkoľvek nehnuteľnosti, ak takýto majetok alebo nehnuteľnosť má 
finančný záujem na spoločnosti klienta; 

 
• pôžičkami klientovi alebo od klienta alebo akéhokoľvek úradníka, riaditeľa 

alebo akcionára s viac ako 10% klientovej spoločnosti; 
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• vlastnením finančného podielu v spoločnom podniku s klientom alebo 
zamestnancom(ami) klienta. 

 
Pravidlá smernice v týchto situáciách sú nasledovné: 

 
• Ani člen ani manželský partner člena by nemali mať užívateľský úrok z 

akcií v klientovej spoločnosti. (Užívateľský úrok je taký, keď má držiteľ 
osobne úžitok z odmien z titulu vlastníckeho práva, napríklad dividend). Ak 
akcie získa nedobrovoľne (ako pri fúzii alebo prostredníctvom sobáša s 
akcionárkou/om), akcie by mali byť predané v najskoršom možnom 
termíne, ak má člen naďalej pracovať pre klienta.  

 
• V prípade, ak je správca aj vlastníkom (ak je člen správcom majetku, ktorý 

zahrnuje akcie, ale kde člen má užívateľský úrok), môže člen konať vo 
vzťahu k spoločnosti, v ktorej vlastní akcie iba vtedy, ak podiel akcií nie je 
‘závažný’ v pomere k akciovému kapitálu spoločnosti alebo celkovým 
aktívam majetku. Smernice CIPFA nešpecifikujú, čo sa v tomto kontexte 
pokladá za ‘závažné’, ale smernice iných stavovských orgánov stanovili 
10%. 

 
• Člen a ani manželský partner člena alebo nedospelé dieťa by nemali 

požičiavať klientovi ani si požičiavať od klienta. Existujú výnimky pre 
pôžičky bankám alebo od bánk, ak sú realizované na základe bežných 
úverových postupov, pre hypotéky na dom a bežné alebo vkladové účty v 
bankách, stavebných sporiteľniach a podobne. 

 
ii. Menovania v spolo čnostiach 

 
Ak člen vo verejnej praxi bol počas obdobia, ktorého sa týka terajšia revízia, 
alebo je bezprostredne pred menovaním za: 

 
• člena predstavenstva, funkcionára alebo zamestnanca spoločnosti; 

 
• spoločníka alebo zamestnanca člena predstavenstva alebo funkcionára 

alebo zamestnanca spoločnosti, potom by sa člen posudzoval tak, že má 
záujem, ktorý by mohol znížiť nezávislosť pri podávaní správ o tejto 
spoločnosti.  

 
iii. Poskytovanie iných služieb klientom auditu 

 
V iných krajinách sú pravidlá o poskytovaní iných služieb klientom auditu 
oveľa prísnejšie ako pravidlá, ktoré prijali stavovské účtovnícke organizácie vo 
Veľkej Británii a v Írskej republike.  

 
Z historických dôvodov účtovníci vo Veľkej Británii a Írsku spravidla ponúkali 
svojim klientom auditu celý rozsah služieb vrátane odhadu dane, účtovníckej 
práce a poradenstva vedeniu. Ako zdôrazňujú smernice CIPFA: 
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‘Rozhodujúcim hľadiskom je, že služby nesmú byť takej povahy, aby 
zahrnovali riadiace funkcie alebo riadiace rozhodnutia.’ 

 
Čo sa týka poskytovania účtovníckych služieb, podrobné požiadavky sú 
nasledovné: 

 
• Klient by mal prijať zodpovednosť za výkazy. 
 
• Člen vo verejnej praxi by nemal prijať funkciu zamestnanca alebo 

vedenia a vykonávať prevádzkovú činnosť organizácie. 
 

• Pracovníci poverení vypracovaním účtovných záznamov by sa v 
ideálnom prípade nemali podieľať na kontrole týchto záznamov. 
Skutočnosť, že člen vo verejnej praxi spracoval alebo viedol niektoré 
záznamy, nevylučuje potrebu uskutočniť adekvátne audítorské 
kontroly.  

 
iv. Osobné a rodinné vz ťahy 

 
Smernice CIPFA sú v tomto ohľade dosť nejasné. Existujú také úvahy, že 
nezávislosť člena/ky vykonávajúceho/ej prax je kompromitovaná, ak pôsobí 
pre spoločnosť, kde je jeho alebo jej manželský partner riaditeľom. Dokonca i 
osobné priateľstvo medzi členom a vedúcim zamestnancom spoločnosti 
klienta by mohlo poškodiť nezávislosť. 
 

 
Smernice upozorňujú, že ‘rozlíšenie medzi tým, čo je alebo nie je prípustné, 
bude vo väčšine prípadov jasné samé o sebe, ale tam kde sú pochybnosti, by 
mal byť o radu požiadaný Inštitút.’ 

 
v. Poplatky 

 
Smernica uznáva, že nezávislosť by mohla byť oslabená, ak ‘opakované 
poplatky’ (opakované ročné poplatky) od jedného klienta tvoria veľkú časť 
celkového príjmu z poplatkov. Nie je uvedené žiadne konkrétne percento. 
Smernice iných stavovských orgánov odporúčajú 15% ako maximum, a 10%, 
ak sa klienta týka verejný záujem.  

 
vi. Vlastníctvo kapitálu 

 
V ideálnom prípade by kapitál praxe mali vlastniť v celom rozsahu 
profesionálni účtovníci vo verejnej praxi. Avšak môže byť povolené, aby 
kapitál vlastnili iné osoby za podmienky, že väčšina vlastníckych práv na 
kapitál a tiež hlasovacích práv je výlučne v rukách profesionálnych účtovníkov 
vo verejnej praxi.  
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Komentár  
 
Ako princíp by celý základný majetok praxe mali vlastniť profesionálni účtovníci vo 
verejnej praxi. Ak by celý kapitál alebo časť kapitálu vlastnili iné osoby, mohli by byť v 
takej pozícii, že by mohli ovplyvňovať profesionálnych účtovníkov vo verejnej praxi 
pri výkone odborných služieb. Podobná situácia by mohla existovať, ak by prax vo 
vlastníctve profesionálnych účtovníkov vo verejnej praxi bola z väčšej časti 
financovaná pôžičkami od iných osôb takým spôsobom, ktorý by mohol znamenať 
vyhnutie sa pravidlu týkajúceho sa vlastníctva kapitálu. 
 

b) Poplatky a provízie 
 
Bod (v) vyššie už nastolil jeden aspekt poplatkov – prípadnú stratu nezávislosti v 
súvislosti s klientom, ktorý prispieva veľkú časť na opakované poplatky za prax.  
 
Smernice CIPFA sa tiež zaoberajú otázkou úrovne poplatkov a miery, do akej je 
prijateľné, aby člen platil provízie za získanie klienta.  
 
Čo sa týka poplatkov, požiadavka je taká, že odborné poplatky by mali byť korektným 
odrazom hodnoty odborných služieb vykonaných pre klienta so zohľadnením:  
 
• kvalifikácie a vedomostí potrebných pre druh poskytovaných odborných služieb, 
 
• úrovne školenia a skúseností osôb nutne zapojených do poskytovania odborných 

služieb, 
 

• času, ktorý musí vynaložiť každá osoba zapojená do poskytovania odborných 
služieb, a 

 
• stupňa zodpovednosti, ktoré vykonávanie týchto služieb znamená. 
 
Je prijateľné, aby člen účtoval nižší poplatok, ako účtujú iní účtovníci za podobné 
služby za podmienky, že pri jeho stanovení boli dodržané vyššie uvedené zásady.  
 
Čo sa týka provízií za získanie klientov, provízie nie  sú povolené.  
 

c) Peniaze klientov  
 

Pre členov vo verejnej praxi, ktorí majú v držbe peniaze klientov, platia určité 
zákonné povinnosti. Člen by nemal mať v držbe peniaze klientov, ak je dôvod veriť, 
že boli získané z nezákonných činností alebo sa na ne použijú.  

 
Člen vo verejnej praxi, ktorému boli zverené peniaze patriace iným, by mal: 

 
• mať tieto peniaze uložené zvlášť od osobných alebo firemných peňazí, 

 
• používať tieto peniaze iba na účel, na ktorý sú určené, a 
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• byť kedykoľvek pripravený vyúčtovať tieto peniaze osobám oprávneným na 

takéto vyúčtovanie. 
 

Poplatky splatné od klienta sa môžu odčerpať z klientových peňazí za podmienky, že 
klient po oznámení výšky poplatkov s takýmto odčerpaním súhlasil.  

 
Platby z klientovho účtu by nemali prevýšiť rozsah stanovený pre úver klienta. 

 
Keď sa zdá pravdepodobné, že peniaze klienta zostanú na klientovom účte dlhší 
čas, člen vo verejnej praxi by mal so súhlasom klienta uložiť tieto peniaze na účet 
nesúci úroky v priebehu primeraného obdobia.  

 
Všetky úroky z peňažných prostriedkov klienta by sa mali pripisovať v prospech 
klientovho účtu. 

 
d) Vzťahy s inými profesionálnymi ú čtovníkmi vo verejnej praxi  
 

Hlavným hľadiskom tu je postup, ktorý má byť dodržaný, keď člena požiadajú, aby 
nahradil iného profesionálneho účtovníka. 

 
Pred prijatím takéhoto menovania je potrebné komunikovať s existujúcim 
účtovníkom, aby sa zistilo, či existuje nejaký odborný dôvod, prečo by menovanie 
nemalo byť prijaté. Existujúci účtovník je viazaný pravidlami dôvernosti nesprístupniť 
informácie o klientovi bez súhlasu klienta, takže v tejto situácii je podstatný korektný 
postup. 

 
Korektný postup je stanovený v smerniciach nasledovne: 

 
 

i. Konanie budúceho účtovníka: 
 

• Zistiť, či budúci klient oboznámil existujúceho účtovníka s navrhovanou 
zmenou a či dal písomné povolenie prediskutovať klientove záležitosti s 
navrhovaným profesionálnym účtovníkom vo verejnej praxi v celom rozsahu 
a slobodne. 

 
• Keď je spokojný s odpoveďou získanou od budúceho klienta, požiadať o 

povolenie komunikovať s existujúcimi účtovníkmi. Ak je takéto povolenie 
odmietnuté alebo nie je udelené povolenie týkajúce sa vyššie uvedeného, 
navrhovaný profesionálny účtovník vo verejnej praxi by mal, ak neexistujú 
výnimočné okolnosti, o ktorých sú k dispozícii úplné informácie a pokiaľ nie 
je spokojný, čo sa týka potrebných faktov získaných iným spôsobom, 
odmietnuť toto menovanie.  

 
• Po prijatí povolenia písomne požiadať existujúceho účtovníka, aby:  
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• poskytol informácie o akýchkoľvek odborných dôvodoch, ktoré by mali 
byť známe pred rozhodnutím sa, či prijať alebo neprijať toto 
menovanie  a či také skutočnosti existujú; 

 
• poskytol všetky potrebné podrobné údaje, aby sa mohlo dospieť k 

rozhodnutiu. 
 
ii. Konanie existujúceho účtovníka: 

 
• Odpovedať písomne a oznámiť, či existujú akékoľvek odborné dôvody, prečo 

by navrhovaný profesionálny účtovník vo verejnej praxi nemal prijať toto 
menovanie a  

 
• ak existujú akékoľvek takéto dôvody alebo iné skutočnosti, o ktorých by mali 

byť poskytnuté informácie, zabezpečiť, že klient dal povolenie poskytnúť 
podrobné informácie navrhovanému profesionálnemu účtovníkovi vo 
verejnej praxi. Ak povolenie nie je poskytnuté, existujúci účtovník by mal 
oznámiť túto skutočnosť navrhovanému profesionálnemu účtovníkovi vo 
verejnej praxi. 

 
• Po prijatí povolenia od klienta poskytnúť všetky informácie, ktoré potrebuje 

navrhovaný profesionálny účtovník vo verejnej praxi, aby sa dokázal 
rozhodnúť, či prijme alebo neprijme toto menovanie. Slobodne prediskutovať 
s navrhovaným profesionálnym účtovníkom vo verejnej praxi všetky 
skutočnosti, ktoré sú relevantné pre toto menovanie a o ktorých by mal tento 
vedieť.  

 
Po týchto procedúrach sa budúci účtovník môže rozhodnúť, či je alebo nie je v 
poriadku toto menovanie prijať.  

 
Mimochodom, skutočnosť že môžu existovať poplatky, ktoré sú dlžné 
existujúcemu účtovníkovi, nie je odborným dôvodom, prečo by iný profesionálny 
účtovník vo verejnej praxi nemal toto menovanie prijať. 

 
Tieto komunikačné postupy sú dôležité pre všetky strany a slúžia nasledovným 
účelom: 

 
• Chrániť profesionálneho účtovníka vo verejnej praxi pred prijatím menovania 

za okolností, kde nie sú známe všetky relevantné skutočnosti. 
 

• Chrániť menšinových vlastníkov podniku, ktorí nemusia byť úplne informovaní 
o okolnostiach, za ktorých sa zmena navrhuje. 

 
• Chrániť záujmy existujúceho účtovníka, keď navrhovaná zmena vzniká na 

základe toho, že existujúci účtovník svedomite plní povinnosť konať ako 
nezávislý odborník, alebo je pokusom zmariť to. 
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e) Reklama  
 

Reklama by mala byť zameraná na informovanie verejnosti objektívnym spôsobom a 
mala by byť slušná, čestná, pravdivá a vkusná. Pokusy získať zákazníkov použitím 
nátlaku silou alebo obťažovaním by mali byť zakázané. 
 

Disciplinárny výbor 
 
Každé porušenie etických smerníc CIPFA môže vyústiť do konania disciplinárneho 
výboru inštitúcie. Výbor môže uplatniť celý rad trestov vrátane pozastavenia alebo 
vypovedania členstva alebo požiadania člena o odstúpenie. 
 
Disciplinárny výbor môže takisto uvaliť tresty evidovaným študentom Inštitútu, ktorých 
správanie ‘bolo také, že poškodilo prospech Inštitútu'. 
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1.23 ZÁVER 
 
Regulačné prostredie pre účtovníctvo je špecifikované hlavne v SSAP a FRS, ktoré 
vydali Výbor účtovných noriem (SSAP do roku 1990) a Rada účtovných noriem (FRC od 
roku 1990), a v zákonoch o spoločnostiach z roku 1985 a 1989. 
 
Rada účtovných noriem v súčasnosti pracuje v nasledovných oblastiach: 
 

• Tvorba nových noriem ako reakcia na vyvíjajúce sa obchodné postupy, nový 
hospodársky vývoj a nedostatky zistené v terajších postupoch. 

 
• Revidovanie existujúcich noriem s pomocou hlavných stavovských účtovných 

orgánov pri preskúmaní potreby zlepšiť ich. 
 
• Prostredníctvom Jednotky naliehavých otázok rýchle reagovanie na problémy 

výkladu vznikajúce v súvislosti s existujúcimi SSAP a FRS. 
 
Zákony o spoločnostiach z roku 1985 a 1989 obsahujú hlavné legislatívne pravidlá 
vrátane štandardných foriem finančných výkazov spoločností. 
 
1.24 ÚČTOVNÉ ZVYKLOSTI A POJMY  
 
V tomto bode by ste si mali na svojom disku prejsť lekciu 'Účtovné pojmy'. Táto lekcia 
vám poskytuje dôkladný úvod do väčšiny zvyklostí a pojmov, ktoré si musíte 
preštudovať.  
 
Existujú štyri základné účtovné pojmy  historicky odvodené od SSAP 2, ktoré teraz 
nahradila FRS 18. Tieto pojmy sú však stále platné a mali by sa dodržiavať pri 
vypracovaní finančných výkazov. V mnohých situáciách existuje viac ako jeden spôsob 
uplatnenia týchto pojmov – použiteľných účtovných základov . Výber spoločnosti 
spomedzi použiteľných základov predstavuje jej účtovné zásady , a o týchto musia byť 
poskytnuté informácie vo finančných výkazoch predložených členom a dostupných 
verejnej kontrole.  
 

i. Účtovné pojmy  – sú to prosperujúci podnik, časové rozlíšenie, zhodnosť a 
opatrnosť.  

 
ii. Účtovné základy  – prijateľné spôsoby účtovníctva pre danú transakciu pri dodržaní 

účtovných pojmov. 
 

iii. Účtovné zásady  – výber spoločnosti z prijateľných účtovných základov pre stále 
uplatňovanie. O týchto zásadách musia byť vo finančných výkazoch poskytnuté 
informácie. 
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CVIČENIE 1.3 
 
Prečo si myslíte, že je dôležité, aby užívatelia finančných výkazov poznali účtovné 
zásady vykazujúceho subjektu? Sem napíšte svoje vyjadrenie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 46 

ODPOVEDE  
 
Niektoré vyjadrenia, ktoré ste mohli uviesť: 
 
1. Aby užívatelia boli informovaní o zmenách týchto zásad a mohli posúdiť vplyv týchto 

zmien na vývoj zisku a finančného stavu. 
 
2. Aby sa užívatelia, ktorí chcú porovnať finančné výkazy dvoch alebo viacerých 

spoločností, mohli pokúsiť zohľadniť rôzne zásady a iné vplyvy.  
 
3. Aby užívatelia boli informovaní o rozsahu, v akom spoločnosť používa pochybné 

účtovné postupy (spoločnosti, ktoré si osvojili účtovné zásady, ktoré aj keď sú 
zákonné, sú menej opatrné, spravidla majú nižšie ohodnotenie na burze cenných 
papierov ako spoločnosti, ktoré používajú konzervatívnejšie zásady).  

 
(b) Iné zvyklosti a pojmy  
 
Ďalšie otázky, ktorými ste sa zaoberali na tomto disku, boli:  

 
iv. Pojem subjektu  – že musíme starostlivo definovať hranice subjektu, ktorý 

zúčtovávame a obmedziť sa na zaznamenávanie transakcií tohto subjektu. 
Napríklad keď zostavujeme finančné výkazy živnostníka, nesmieme zamieňať 
transakcie obchodnej činnosti so súkromnými transakciami obchodníka ako 
jednotlivca.  

 
v. Meranie peniazmi  – účtovníctvo sa môže zaoberať iba položkami, ktoré sa 

dajú merať v peňažných  jednotkách. 
 

vi. Dvojitý aspekt  – každá transakcia ovplyvňuje dve položky – ak minieme 
hotovosť na auto, máme menej hotovosti ale viac áut atď.  

 
vii. Objektivita – pri vypracovaní finančných výkazov by sa malo použiť 

minimálne množstvo subjektívneho úsudku. (Toto je ťažké – je mnoho oblastí 
v účtovníctve, kde sa použitiu úsudku nedá vyhnúť. Vy sa stretnete s 
niektorými z nich v ďalších študijných kapitolách, keď budete preberať 
praktické aspekty účtovníctva. Napríklad povedzme, že máte ako jedno z aktív 
vášho podniku peňažné prostriedky, ktoré dlhujú zákazníci. Aká je hodnota 
týchto dlhov? Celá suma? Iba ak budú všetky uhradené. Musíme použiť 
úsudok, aby sme rozhodli, o koľko znížiť hodnotu s cieľom zohľadniť straty z 
nezaplatenia). 

 
viii. Obdobie - finančné výkazy a kalkulácie zisku pokrývajú stanovené časové 

obdobie, spravidla jeden rok. Niekedy je známe ako pojem ‘časový interval’. 
 
(c) Iné dôležité pojmy  
 

Sú ešte jeden alebo dva pojmy, o ktorých by ste mali niečo vedieť. 
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(i) Pojem realizácie 

 
Pojem realizácie sa týka času, kedy je možné priznať zisk. Pravidlom je, 
že by ste nemali priznať zisk, pokiaľ sa nevykryštalizoval ako výsledok 
predaja , pričom príjem výťažku z predaja je primerane istý.  

 
Napríklad predpokladajme, že ste kúpili 1 000 akcií spoločnosti, keď bola 
cena za akciu 3 £. O rok neskôr je cena za akciu 3,50 £. Dosiahli ste zisk 
500 £? Možno áno a možno nie. Cena akcie by mohla klesnúť a vy by ste 
mohli stratiť celý svoj ‘papierový’ zisk alebo jeho časť. Ak však predáte 
akcie za 3,50 £, zisk vo výške 500 £ sa stane trvalý a vy ho môžete 
priznať, pretože teraz už nemôže zmiznúť bez ohľadu na to, čo sa stane s 
cenou akcií spoločnosti.  

 
(ii) Obsah nad formou 

 
Môžete mať transakcie, v ktorých sa právna forma odlišuje od obsahu. 
Najjednoduchším príkladom je zmluva o kúpe na splátky. Kúpite auto na 
splátky a splácať ho budete počas dvoch rokov. Z právneho hľadiska auto 
nie je vaše dovtedy, kým nezaplatíte poslednú splátku. Používate ho však 
od prvého dňa. Čo poskytne užívateľom finančných výkazov viac 
informácií, nebrať auto do úvahy, kým ho nesplatíte, alebo zaradiť ho do 
majetku (právo používať auto) a záväzkov (povinnosť platiť za to) hneď, 
ako podpíšete zmluvu? 

 
Pravidlo obsahu nad formou vraví, že užitočnejšie informácie budú 
poskytnuté, ak finančné výkazy zaznamenajú obsah  transakcie (máte 
neobmedzené užívanie auta a tiež za to musíte platiť) a nie právnu formu 
(auto stále patrí predávajúcemu dovtedy, kým nie je zaplatená posledná 
splátka). 

 
(iii) Závažnos ť  

 
Účtovníctvo by sa malo zaoberať dôležitými položkami a nemalo by 
dovoliť, aby bol hlavný obraz obchodnej činnosti zastrený príliš mnohými 
detailmi. Jedným problémom pri uplatňovaní pojmu závažnosti je definícia 
toho, čo robí položku závažnou. Účtovníci súhlasia s tým, že závažnosť je 
relatívny pojem. Napríklad suma 1 000 £ by sa mohla považovať za 
závažnú v pomere k zisku malého podniku s ročným ziskom (povedzme) 
10 000 £, ale dokonca aj položka jeden milión £ sa nemusí považovať za 
závažnú pre podnik s ročnými ziskami 50 miliónov £. Veľmi hrubým 
usmernením je, že sumy menšie ako 5% obvyklého ročného zisku by 
spravidla neboli považované za závažné vo výkaze ziskov a strát, zatiaľ čo 
položky vo výške 10% alebo viac by určite boli. Rozpätie medzi 5% a 10% 
je ‘šedá oblasť’ na uplatnenie úsudku. 
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Uplatňovanie pojmu závažnosti neznamená, že malé položky sa môžu 
vylúčiť z finančných výkazov, ale iba to, že nemusia byť vo výkazoch 
uvedené samostatne. 

 
 
1.27 ZÁVER 
 
Účtovníctvo je založené na sústave všeobecne prijatých zvyklostí a pojmov. Hlavné, 
ktorými sa zaoberá táto časť, sú nasledovné: 
 

Z SSAP 2 (nahradené  • Prosperujúci podnik 
FRS 18 a tiež potvrdené • Časové rozlíšenie 
Zákonom o spoločnostiach 
1985) 

• Zhodnosť 

 • Opatrnosť 

Ostatné pojmy • Subjekt 
 • Meranie peniazmi 
 • Dvojitý aspekt 
 • Objektivita (ak je možná) 
 • Obdobie 
 • Realizácia 
 • Obsah nad formou 
 • Závažnosť 

  
1.28 RADY KU SKÚŠKAM 
 
Písomná skúška bude obsahovať nevýpočtové aspekty, čo zahrnuje látku tejto študijnej 
lekcie. Pri štúdiu by ste ich mohli ľahko zanedbať a príliš sa sústrediť na výpočty a prácu 
s číslami. 
 
Ľahko sa môže stať, že zistíte, že tejto študijnej lekcii rozumiete trochu lepšie, keď 
zabsolvujete praktické stránky nasledujúcich študijných lekcií. Dobrým nápadom bude 
vrátiť sa späť k tejto študijnej lekcii a znovu si ju prečítať potom, ako absolvujete 
povedzme študijnú kapitolu 8.  
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1.29 OTÁZKY AUTOTESTU 
 
1. Sú nasledujúce výroky správne alebo nesprávne? 
 

(a) Pojem subjektu vyžaduje, aby sme definovali presný rozsah prevádzky 
podniku a zabezpečili, že budú zohľadnené iba transakcie v rámci tohto 
rozsahu. 

 
(b) Podnik sa môže považovať za prosperujúci podnik, ak dosahuje zisk. 

 
(c) Pojem časového rozlíšenia vyžaduje, aby boli príjmy alebo náklady uvedené 

do súvislosti s obdobím, v ktorom boli zarobené alebo vynaložené, a nie s 
obdobím, kedy bola s tým spojená hotovosť prijatá alebo zaplatená.  

 
(d) Ak existuje konflikt medzi pojmom časového rozlíšenia a opatrnosti, prevládať 

by mala opatrnosť. 
 

(e) Pojem zhodnosti vyžaduje, aby sa všetky účtovné zásady uplatňovali 
rovnakým spôsobom od obdobia k obdobiu. 

 
(f) Žiadny zisk nemôže byť realizovaný, pokiaľ nie je realizovaný do hotovosti.  

 
(g) Pojem závažnosti znamená, že finančné výkazy musia uvádzať všetky 

položky bez ohľadu na to, aké sú malé. 
 

2. Vyberte správnu odpoveď z piatich uvedených alternatív. Štyri základné účtovné 
pojmy sú nasledovné: 

 
(a) Subjekt, časové rozlíšenie, prosperujúci podnik, opatrnosť. 

 
(b) Opatrnosť, časové rozlíšenie, prosperujúci podnik, zhodnosť. 

 
(c) Zhodnosť, opatrnosť, prosperujúci podnik, realizácia. 

 
(d) Prosperujúci podnik, opatrnosť, časové rozlíšenie, závažnosť. 
 
(e) Žiadna z týchto možností. 

 
3. Za základné sa považujú štyri účtovné pojmy. Stručne vysvetlite: 
 

(a) Štyri pojmy. 
 

(b) Okolnosti, ak vôbec existujú, v ktorých by nebolo náležité dodržiavať ich pri 
vypracovaní finančných výkazov. 

4. Čo rozumiete pod účtovnými pojmami závažnosť a obsah nad formou? 
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1.30 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU 
 
1. (a) Správne. 

 
(b) Nesprávne. Podnik sa považuje za prosperujúci podnik, ak je jeho pretrvanie v 

predvídateľnej budúcnosti mimo pochybnosti. Podnik dosahujúci zisk sa predsa 
len môže dostať do finančných ťažkostí, napríklad ak sú jeho finančné prostriedky 
zle spravované. 

 
(c) Správne. 
 
(d) Správne. Opatrnosť prevažuje nad všetkými pojmami, ak existuje rozpor. 
 
(e) Správne – to je to, čo predstavuje pojem zhodnosti. Napriek tomu majte na 

pamäti, že niekedy meníme účtovné zásady, čím porušíme pojem zhodnosti. 
Toto je v poriadku za podmienky, že poskytneme informácie o finančnom účinku 
v roku zmeny a zmena sa robí kvôli zlepšeniu ‘pravdivosti a vernosti’ finančných 
výkazov. 

 
(f) Nesprávne. Postačuje realizácia do primerane istej formy, ktorá sa zmení na 

hotovosť. 
 
(g) Nesprávne. Tento pojem znamená zhruba opak uvedeného tvrdenia – spravidla 

neuvádzame položky príliš malé na to, aby ovplyvnili pohľad na stav, ktorý 
uvádzajú finančné výkazy.  

 
2. (b) Správne. 
 
3. (a) Štyri základné účtovné pojmy sú nasledovné: 
 

(i) Pojem prosperujúceho podniku . Dodržiavanie pojmu prosperujúceho 
podniku znamená, že finančné výkazy sa vypracúvajú s predpokladom, že 
podnik bude pretrvávať v predvídateľnej budúcnosti. Toto je spravidla 
rozumný predpoklad, ale pred jeho prijatím je potrebné urobiť starostlivú 
analýzu, či napríklad podnik nedosahuje vysoké straty alebo nebude v 
bezprostrednej budúcnosti splácať veľké pôžičky. 

 
(ii) Pojem časového rozlíšenia . Pojem časového rozlíšenia, tiež známy ako 

pojem ‘prispôsobenia’, vyžaduje, aby výkaz ziskov a strát zahrnoval všetky 
náklady súvisiace s príjmom zaradeným do výkazu bez ohľadu na to, či tieto 
náklady boli zaplatené alebo nie. Takisto umožňuje zaradiť príjem, ktorý 
doteraz nebol zinkasovaný, pokiaľ je jeho získanie mimo odôvodnenej 
pochybnosti spĺňajúcej pojem opatrnosti. 

 
(iii) Pojem zhodnosti . Mala by existovať zhodnosť účtovného spracovania 

podobných položiek v rámci každého účtovného obdobia a od jedného 
obdobia k ďalšiemu. 
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(iv) Pojem opatrnosti . Príjmy a zisky by sa nemali predvídať, ale mali by sa 

priznať iba vtedy, keď sú realizované vo forme hotovosti alebo iných aktív, 
ktorých definitívne speňaženie do hotovosti sa dá odhadnúť s primeranou 
istotou. Mala by sa urobiť rezerva na všetky známe pasíva, výdavky a straty 
bez ohľadu na to, či je ich výška známa s istotou alebo je to najlepší odhad 
v svetle dostupných informácií. 

 
(b) Prvé tri pojmy uvedené v bode (a) sa niekedy nemusia dodržiavať: vždy je 

potrebné uplatňovať pojem opatrnosti. Okolnosti, za ktorých sa jeden alebo 
viacero pojmov nemusia dodržiavať, zahrnujú: 

 
(i) Pojem prosperujúceho podniku . Tento pojem sa nemusí dodržiavať, 

keď je známe, že podnik je pred ukončením činnosti, a preto je 
primeranejšie odhadovať položky a najmä ohodnocovať aktíva majúc na 
pamäti ukončenie činnosti podniku. 

  
(ii) Pojem časového rozlíšenia . Pojem časového rozlíšenia sa nebude 

dodržiavať, keď je v rozpore s pojmom opatrnosti – čiže, keď je dostatočná 
istota ohľadne získania príjmu. 

 
(iii) Pojem zhodnosti . Keď náležite oznámená zmena účtovnej zásady 

spôsobí zmenu spracovania položky.  
 
4. Závažnos ť 

Pojem závažnosti znamená, že účtovné výkazy spravidla neuvádzajú podrobne 
účinok transakcie, ktorá je príliš malá na to, aby ovplyvnila pohľad na podnik 
zobrazený vo finančných výkazoch. Presne stanoviť, kedy je položka závažná, môže 
byť v praxi ťažké. Veľmi hrubým návodom alebo počiatočným bodom na zohľadnenie 
je považovať položky menšie ako 5% obvyklého zisku za nezávažné a položky vo 
výške nad 10% za závažné. Rozpätie medzi 5% a 10% je šedá oblasť na uplatnenie 
úsudku. 

 
Obsah nad formou  
Pojem obsahu nad formou uvádza, že ak existuje rozpor medzi praktickým 
‘obsahom’ transakcie a jej právnou formou, finančné výkazy by mali odraziť reálny 
obsah, ak je to možné.  
Príkladom je transakcia kúpy na splátky. Podľa zmluvy o kúpe na splátky vec 
zostáva majetkom predajcu dovtedy, kým nezaplatíte poslednú splátku. Ale keďže 
kupujúci túto vec od začiatku používa, je realistickejšie uviesť položku  
v súvahe ako majetok a zapísať záväzok na dlžnú sumu napriek tomu, že to 
nepredstavuje právne skutočnosti situácie. 
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Kapitola 2 
 
Zaznamenávanie transakcií podniku 1 - hotovos ť 
 
2.1 ÚVOD 
 
V študijnej kapitole 1 sme sa zaoberali teóriou účtovníctva. Teraz je čas pozrieť sa na 
praktické aplikácie. 
 
Úlohou účtovníctva je poskytovať informácie pre užívateľov. Existuje mnoho 
potenciálnych užívateľov finančných výkazov, ale na začiatok sa sústredíme na 
informácie, ktoré potrebuje majiteľ alebo vedúci podniku na to, aby ho efektívne viedol. 
 
2.2 CIELE 
 
Po prebraní tohto modulu by ste mali dokázať: 
 

• chápať, že je potrebné, aby podnik zaznamenával svoje transakcie s 
cieľom poskytovať informácie na riadenie; 

 
• vypracovať jednoduchý záznam hotovostných transakcií v štandardnej 

forme pokladničnej knihy; 
 
• urobiť uzávierku pokladničnej knihy; 
 
• chápať a používať základnú účtovnú rovnicu; 
 
• chápať potrebu pojmu subjektu. 
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CVIČENIE 2.1 
 
Predstavte si, že idete spustiť svoj vlastný podnik. Aké finančné informácie budete 
chcieť, aby ste ho efektívne viedli? 
 
Zapisujte si svoje nápady po dobu približne piatich minút. 
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ODPOVEDE 
 
Pravdepodobne vás napadlo množstvo vecí. Dve, na ktoré sa zameriame pre začiatok, 
sú nasledovné: 

• Koľko hotovosti som dostal a zaplatil a aká je moja hotovostná bilancia? 
 
• Aký zisk som vyprodukoval? 

 
Iné body, ktoré vás mohli napadnúť, zahrnujú: 

 
• Koľko mi moji odberatelia dlhujú na konci obchodného obdobia? 
 
• Koľko dlhujem svojim dodávateľom? 

 
• Aký majetok vlastním? 

 
Všetkým týmto sa budete zaoberať v ďalších častiach. 
 
 

2.3 ZÁKLADNÝ PODNIK 
 
Začneme s veľmi jednoduchým podnikom – trhovým stánkom – a vypracujeme účtovné 
zápisy za prvý deň prevádzky. 
 
Príklad 
 
Na začatie podnikania máte kapitál 1 000 £ - 1 000 £ v hotovosti, ktorú odložíte na 
prevádzku svojho podniku, ktorý sa bude volať Market Traders (Trhoví obchodníci). 
 
V deň, keď začínate, máte: 
 
 £ £ 
Aktíva: 
Pokladničná hotovosť  

 
 

 
1 000 

Pasíva: 
Vlastný kapitál (suma, ktorú si 
dlhujete) 

  
1 000 

 
Tieto dve položky vysvetlíme ďalej. 
 
Takýto výkaz aktív a pasív podniku sa nazýva súvaha . 
 
Odkiaľ pochádza pasívum? Je dôležité uvedomiť si, že váš podnik sa považuje za 
oddelený od zvyšku vašich aktív a pasív. Môžete vlastniť auto, dom a ľubovoľný počet 
ďalších majetkov, ktoré nemajú nič spoločné s vaším podnikom. Podnik ako 
samostatný subjekt  vám dlhuje 1 000 £, ktoré ste doňho vložili. Ak kedykoľvek podnik 
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zrušíte, dostanete tieto peniaze znovu späť - plus alebo mínus akékoľvek dosiahnuté 
zisky alebo straty. 
 
Transakcie v de ň 1: 
 
 £ 
Zaplatenie nájomného za stánok na trhu – 
za tento deň 

50 

Nákup zásob za hotovosť – množstvo 
rozličných odevov 

375 

Predaj – všetko za hotovosť 750 
Zaplatenie mzdy pomocníkovi v stánku – za 
tento deň 

30 

 
Na konci dňa boli všetky zásoby predané. 
 
Skutočný podnik bude mať mnoho transakcií, ktoré je potrebné sledovať, a bude ich 
zaznamenávať s použitím systému nazývaného účtovníctvo . Toto je opísané v ďalších 
častiach.  

 
2.4 POKLADNIČNÉ PRÍJMY A VÝDAVKY 
 
Ústredným záznamom v účtovnom systéme všetkých podnikov je záznam o prijatej a 
zaplatenej hotovosti. 
 
Nazýva sa pokladni čná kniha  a vo svojej najjednoduchšej forme vyzerá nasledovne: 
 

Pokladni čná kniha  
                 Príjmy                                                   Výdavky 
Dátum Popis Suma £ Dátum Popis Suma £ 
 
 

     

 
Táto kniha má dve stránky. Ľavá strana zaznamenáva príjmy a pravá strana výdavky. 
Zapísaním transakcií nášho trhového stánku dostaneme: 
 
Pokladni čná kniha 
                 Príjmy                                                  Výdavky 
Dátum Popis Suma 

£ 
Dátum Popis  Suma £ 

 
Deň 1 

 
Hotovosť na 
začiatku: 
Vlastný kapitál 

 
1 000 

 
Deň 1 

 
Nájomné 

 
50 

Deň 1  
Predaj 

 
750 

Deň 1  
Nákup tovaru 

 
375 



  FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 56 

   Deň 1 Mzdy 30 
 

 
Evidentne pokladničná hotovosť na konci dňa predstavuje 1 295 £ (1 750 £ mínus 455 
£). Toto je dôvod, prečo ste dosiahli zisk 295 £ v priebehu jednodňovej prevádzky. 
Týchto 295 £ patrí vám  ako majiteľovi podniku. Váš stav na konci dňa je: 
 
Market Traders 
Súvaha na konci d ňa 1 
 
 £ £ 
Aktíva: 
Pokladničná hotovosť 

  
1 

295 
Pasíva: 
Kapitál – na začiatku 
Plus: Zisk 

 
 
 

 
1 

000 
295 

 
  1 

295 
 
Ľahko sa dá pochopiť, že aktíva sa zvýšili o 295 £. Prečo sa zvýšil kapitál, to sa už nedá 
tak ľahko pochopiť. Podstatné je to, že v podniku je zvýšená hotovosť a pretože vy tento 
podnik vlastníte, všetko sa dlhuje späť vám. Cieľom kapitálovej položky v súvahe je 
uviesť sumu, ktorá sa dlhuje späť majiteľovi. Bude pozostávať z pôvodného vloženého 
majetku zvýšeného o dosiahnutý zisk (alebo zníženého o dosiahnutú stratu) a mínus 
sumy, ktoré vybral majiteľ na ujmu zisku. 
 
Uvedený zisk je samozrejme rovnaký ako nárast v aktívach, pretože je to dôsledok 
dosiahnutia zisku, že sa aktíva zvýšili. Zvýšenie aktív tu v celom rozsahu zobrazuje 
hotovosť navyše, ale v zložitejšej situácii by sa takmer určite zmenili aj iné aktíva. 
 
Nikdy nezabudnite, že podnik je oddelený od majiteľa ako jednotlivca. Účtovné záznamy 
to odrážajú tak, že v kapitálovom účte uvádzajú, koľko do podniku investoval majiteľ. 
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2.5 VÝPOČET ZISKU 
 
Už vieme, že váš podnik dosiahol zisk 295 £, pretože jeho majetok sa zvýšil o túto 
sumu. Existuje však iný spôsob ako vypočítať zisk, a je to užitočnejší spôsob, lebo 
podrobnejšie ukazuje, ako presne sa tento zisk dosiahol: 
 
Výkaz ziskov 

 
 £ £ 
Predaj  750 
Mínus: Náklady na predaj   

(nákupy)  (375) 
Hrubý zisk   375 
Mínus: Výdavky 
           
           

 
 
 

 
 
 
 

Nájomné 50  
Mzdy 30  

  (80) 
Čistý zisk  295 
 
Ďalej vysvetlíme zostavenie výkazu ziskov. 
 
Tento výkaz uvádza realizovaný predaj, náklady realizovaného tovaru a rozdiel medzi 
týmito dvoma, ktorý voláme hrubý zisk – zisk z predaja . V tomto prípade je predaj 
dvakrát taký ako náklady na predaj, a hrubý zisk – zisk z predaja v percentuálnom 
vyjadrení je 50% tržieb. 
 
Zaplatené výdavky sa odpočítajú od hrubého zisku, aby sa zistil čistý  zisk – zostatok, 
ktorý zostal po započítaní všetkých výdavkov. 
 
Podnik spravidla nepripravuje výkaz ziskov každý deň. Transakcie sa zaznamenávajú 
za určité obdobie, aby každodenné kontrolné informácie boli k dispozícii, ale bežné je, 
keď sa výkaz ziskov vypracuje povedzme raz za mesiac, polrok alebo dokonca rok. 
 
2.6 ‘UZÁVIERKA’ POKLADNI ČNEJ KNIHY 
 
Forma pokladničnej knihy uvedená v bode 2.4 zaznamenáva na jednej strane prijatú 
hotovosť a na druhej strane výdavky v hotovosti. Mohli sme vidieť, že zostatok 
pokladničnej hotovosti na konci dňa bol 1 295 £, k čomu sa dospeje odčítaním menšej 
strany (výdavky) od väčšej strany (príjmy). Pretože príjmy bolo vyššie ako výdavky, 
dostali sme zostatok pokladničnej hotovosti, ktorý sa prenesie do nasledujúceho dňa. 
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‘Zostatok’ 1 295 £ by sa mohol overiť pomocou sčítania týchto dvoch strán a následného 
vloženia rozdielu pod súčty: 
 

Pokladni čná kniha 
 

  £   £ 
Deň 1 Pokladničná 

hotovosť na 
začiatku 

1 000 Deň 1 Nájomné 50 

 Predaj 750  Nákupy  375 
    Mzdy 30 
  1 750   455 
      
Deň 2 Pokladničná 

hotovosť 
1 295    

 
Hoci je to aritmeticky správne, v účtovníctva sa pridáva k procesu uzávierky jedna ďalšia 
charakteristika. Rozdiel zavedieme na ľahšej  strane pokladničnej knihy predtým,  ako 
získame súčty, aby sa ukázali dva rovnaké súčty: 
 

Pokladni čná kniha 
 

  £   £ 
Deň 
1 

Pokladničná hotovosť na 
začiatku 

1 000 Deň 1 Nájomné 50 

 Predaj 750  Nákupy  375 
    Mzdy 30 
    Kone čný zostatok  1 295  
  1 750   1 750 
Deň 
2 

Začiato čný zostatok 1 295     

 
Najprv sa vám tento proces môže zdať trochu popletený, ale v prípade potreby si ho 
nacvičte, pretože robenie uzávierky týmto spôsobom je základnou časťou účtovania a 
účtovníctva. Všimnite si najmä: 
 
1. Opisy: 

Kone čný zostatok nad sčítaním. 
Začiato čný zostatok  pod sčítaním. 

 
2. Dátumy: 

Posledný  deň bežného obdobia nad podčiarknutím. 
Prvý  deň ďalšieho obdobia pod podčiarknutím. 
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Obvykle nerobíme ‘uzávierku’ pokladničnej knihy takýmto spôsobom každý deň. Bežnou 
praxou by bola mesačná uzávierka so súčtami, ktoré sa naakumulovali v priebehu 
mesiaca. 
 
2.7 ÚČTOVNÁ ROVNICA 
 
V predchádzajúcej časti ste videli, že medzi účtovnými údajmi existujú isté základné 
vzťahy. Ak podnik dosahuje zisk, musí mať v dôsledku toho viac aktív (alebo menej 
pasív). Takisto ste videli, že aktíva podniku sa musia nadobudnúť z peňažných 
prostriedkov vložených do podniku alebo zo ziskov ponechaných v podniku majiteľom 
(kapitál alebo majetkový podiel), z pôžičiek alebo iných záväzkov. Vzťah medzi aktívami, 
majiteľovým kapitálom a inými pasívami môžeme vyjadriť vo forme rovnice, ktorá sa 
niekedy nazýva základnou ú čtovnou rovnicou: 
 

Aktíva = kapitál + pasíva (vlastný kapitál + cudzí kapitál)  
 
Odskúšame a znázornime platnosť tejto rovnice jej zaradením do rôznych etáp života 
nášho podniku Market Traders: 
 
 
 Aktíva Kapitál + pasíva 
Na začiatku Hotovosť 1 000 

£ 
Kapitál 1 000 £ 

Na konci dňa Hotovosť 1 295 
£ 

Kapitál 1 000 £ + zisky 295 £= 1 
295 £ 

 
Môžete si myslieť, že to platí iba preto, lebo sa zaoberáme veľmi jednoduchým úvodným 
príkladom, ale v skutočnosti to platí bez ohľadu na to, aký zložitý a vyspelý je podnik a 
jeho účtovníctvo. Ďalšie doplňujúce rovnice obsiahnuté v práci, ktorú ste vykonali v tejto 
časti, sú: 
 

Zisk = príjmy – výdavky (výnosy – náklady) 
Zisk = viac aktív (alebo zníženie pasív) 

 
Dokážte si sami pravdivosť týchto dvoch rovníc tak, že sa pozriete späť na Market 
Traders. 
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2.8 ZÁVER 
 
Keď zhrnieme celý proces účtovníctva, môžeme povedať, že: 

 
(a) stav podniku je uvedený v súvahe , ktorá uvádza jeho aktíva a pasíva; 
 
(b) hlavné pasívum podniku a niekedy jediné je kapitál dlhovaný späť majiteľovi; 
 
(c) finančné transakcie podniku sú zaznamenané v jeho účtovnom systéme; 
 
(d) podstatným prvkom v účtovnom systéme je pokladni čná kniha, v ktorej sú 

zaznamenané pokladničné príjmy a výdavky; 
 
(e) na konci obchodného obdobia sa informácie v účtovnom systéme použijú na 

vypracovanie výkazu ziskov , ktorý uvádza, aký zisk podnik dosiahol a aké 
výdavky musel vynaložiť, aby ho dosiahol; 

 
(f) spolu s výkazom ziskov môžeme vypracovať súvahu , ktorá uvádza stav 

podniku na konci obdobia; 
 
(g) z bodu (e) a (f) vyššie je zrejmé vidieť, že výkaz ziskov pokrýva isté časové 

obdobie (v našom príklade deň, ale obvykle mesiac alebo rok), zatiaľ čo 
súvaha uvádza stav v konkrétnom časovom okamžiku  – konci obdobia, 
ktorého sa týka výkaz ziskov. 

 
Z tejto kapitoly vyplynul dôležitý účtovný pojem , ktorý sa nazýva pojem subjektu . 
Aktíva a pasíva podniku sa musia oddeliť od aktív a pasív majiteľa. Účtovný systém 
podniku sa musí zaoberať iba transakciami tohto podniku. 
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2.9 OTÁZKY AUTOTESTU 
 
1. Vyberte správnu odpoveď z uvedených piatich alternatív. Súvaha je: 

 
(a) výkaz, ktorý uvádza čistý zisk, ktorý podnik dosiahol za určité obdobie; 
 
(b) záznam hotovostných transakcií podniku; 

 
(c) výkaz, ktorý uvádza aktíva a pasíva podniku v daný deň; 

 
(d) výkaz, ktorý uvádza hrubý zisk, ktorý podnik dosiahol za určité obdobie; 

 
(e) žiadna z týchto možností. 

 
2. Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú správne a ktoré nesprávne? 

 
(a) Kapitál plus pasíva sa rovná aktíva. 

 
(b) Zisk sa rovná príjmy mínus výdavky. 

 
(c) Aktíva plus pasíva sa rovnajú kapitálu. 

 
(d) Podnik, ktorý dosahuje zisk, musí mať dôsledkom toho viac aktív a/alebo 

menej pasív. 
 

(e) Čím väčší zisk podnik dosahuje, tým väčšiu hotovosť bude mať v banke. 
 

3. Christine otvorila 1. januára 2003 kvetinárstvo. Vložila doňho 1 000 £ z vlastných 
peňazí a od priateľa si požičala 1 000 £. Všetky tieto peniaze boli vložené na 
bankový účet podniku. 

 
Jej transakcie v januári boli nasledovné: 

 
 £ 
Príjmy (všetky vložené do banky) 3 600 
Vyplatené šeky:  
   Nákup kvetov 1 800 
   Mesačné nájomné 200 
   Mzdy pomocníkovi 200 
   Rôzne výdavky 500 

 
Od vás sa vyžaduje: 

 
(a) Vypracovať súvahu, ktorá uvádza stav Christine pri otvorení podniku. 
 
(b) Napísať pokladničnú knihu podniku. 
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(c) Vypracovať výkaz ziskov, ktorá uvádza jej čistý zisk za mesiac. 
 
(d) Vypracovať súvahu, ktorá uvádza jej stav k 31. januáru 2003. 

 
 
2.10 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU 
 
1. (c) je správne; (a) a (d) sú vo výkaze ziskov a (b) je v pokladničnej knihe. 
 
2.  

(a) Správne. 
(b) Správne. 
(c) Nesprávne. Aktíva mínus pasíva sa rovnajú kapitálu. 
(d) Správne. 
(e) Nesprávne. Podnik musí mať viac aktív, ale nie nevyhnutne viac hotovosti. 

 
3. (a) Christine 
Súvaha k 1. januáru 2003 
 

 £ 
Aktíva  
Hotovosť v banke 2 000 
Kapitál – vložená hotovosť 1 000 
Pôžička 1 000 
 2 000 

 
(b) Pokladni čná kniha 
 

2003 £ 2003 £ 
1. jan. Vložený kapitál 
           Pôžička 
 
31. jan. Príjmy 

1 
000 

1 
000 

 
3 

600 

31. jan. Nákup kvetov 
            Nájomné 
            Mzdy 
            Rôzne výdavky 
            Konečný zostatok  

1 
800 
200 
200 
500 

2 
900 

 5 
600 

 5 
600 

1. feb. Začiatočný zostatok 2 
900 
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(c) Výkaz ziskov za január 2003 
 
 £ £
Predaj 3,600
Mínus: Náklady na predaj 
(nákupy) 

(1,800)

Hrubý zisk 1,800
Mínus: Výdavky 
   Nájomné 
   Mzdy 
   Rôzne 

200
200
500

 (900)
Čistý zisk 900
 
(d) Súvaha k 31. januáru 2003 
 
 £ £ 
Aktíva 
Hotovosť v banke 

  
2 900 

   
Kapitál na začiatku  1 000 
Plus: Zisk za mesiac  900 
  1 900 
Pôžička  1 000 
  2 900 
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Kapitola 3 
 
Zaznamenávanie transakcií podniku  2 – analýza v účtoch hlavnej 
knihy 
 
 
3.1 ÚVOD 
 
V predchádzajúcej kapitole sme videli, ako sa uskutočňuje úvodné zaznamenávanie 
hotovostných transakcií, a formu výkazu ziskov a súvahy. Zaoberali sme sa veľmi 
malým počtom transakcií, avšak v praxi nepostupujeme priamo od pokladničnej knihy k 
výkazu ziskov a súvahe. 
 
Potrebujeme medzietapu na spojenie položiek podobného charakteru, aby sa dali 
vytvoriť súčty. Napríklad náš trhový stánok by mohol mať v priebehu mesiaca spolu 
približne dvadsať predajných dní, tucet nákupov tovaru a niekoľko platieb miezd, 
nájomného a iných výdavkov. Ako si s tým poradíme? 
 
3.2 CIELE 
 
Po preštudovaní tejto časti by ste mali vedieť: 

 
• vypracovať účty hlavnej knihy pre analyzovanie transakcií zaznamenaných 

v pokladničnej knihe; 
 
• chápať význam ‘Má dať’ a ‘Dal’; 
 
• chápať funkcie hrubej súvahy; 
 
• vypracovať hrubú súvahu zapísaním zostatkov v účtovnom systéme; 
 
• vypracovať výkaz ziskov a súvahu z hrubej súvahy; 
 
• uzavrieť účty výdavkov a príjmov po vypracovaní výkazu ziskov a súvahy. 

 
3.3 ÚČTY HLAVNEJ KNIHY  
 
Odpoveďou je, že analyzujeme každú položku v pokladničnej knihe jej prevodom do 
druhého účtovného záznamu, v ktorom je vyhradená stránka pre každý rozdielny druh 
položky, ktorú chceme analyzovať. 
 
Túto druhú knihu budeme nazývať hlavná ú čtovná kniha . Pozostáva zo stránok, s 
ktorými sa môže narábať presne rovnakým spôsobom ako s pokladničnou knihou. Na 
každú stránku sa pozeráme ako na účet. 
 

Odstránené: y unit

Odstránené: Recording the 
transactions

Odstránené: ysis 
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Typické usporiadanie účtu hlavnej knihy, ktoré budeme aj my používať, je 
znázornené nižšie: 
 

Názov ú čtu 
 

Dátum  Popis Suma £ Dátu
m 

Popis Suma £ 

 
 
 
 

     

 
Keď používate účty hlavnej knihy pri cvičeniach, je vždy dôležité uviesť hore názov 
každého účtu, ako je zobrazené, ale nie je potrebné vkladať podtitulky.  
 
Vytvorme si príklad na pokrytie prvého týždňa nášho podniku Market Traders. 
Všetky transakcie tohto týždňa boli zaznamenané v pokladničnej knihe podniku, ako 
je zobrazené nižšie: 
 

Pokladni čná kniha 
 

Dátum  Príjmy Suma 
£ 

Dátum 
Výdavky  

Suma 
£ 

Deň 1 Kapitál 
Predaj 

100 
150 

Deň 1 Nájomné 
Nákupy tovaru 

10 
75 

Deň 2 Predaj 160 Deň 2 Nájomné (za zvyšok 
týždňa) 
Nákupy tovaru 
Mzdy 

50 
 

100 
10 

Deň 3 Predaj 200 Deň 3 Nákupy tovaru 
Mzdy 

120 
10 

Deň 4 Predaj 230 Deň 4 Nákupy tovaru 
Mzdy 

130 
10 

Deň 5 Predaj 240 Deň 5 Nákupy tovaru 
Mzdy 

200 
10 

Deň 6 Predaj 200 Deň 6 Mzdy 
Výbery majiteľa 

10 
200 

    Konečný zostatok 345 
  1 280   1 280 
 
Na konci týždňa boli predané všetky zásoby. 
 
Teraz je tu príliš veľa podrobností, aby bolo ihneď vidieť, aký je zisk. Najprv musíme 
vypracovať analýzu, aby sme mali potrebné súčty. V hlavnej knihe si vyhradíme 
stránku alebo účet pre každý druh hotovostného príjmu alebo výdavku, ktorý chceme 
analyzovať.  
 
Všimnite si, že v 6. deň sme zapísali výdavok 200 £ ‘výber’. Pojem ‘výber’ 
používame na peniaze, ktoré vybral majiteľ na ujmu konečného zisku. V účtovníctve 
počítame zisk bez peňažných prostriedkov, ktoré vybral majiteľ. Takto vypočítaný 
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celkový zisk patrí majiteľovi a pripíše sa v prospech (pripočíta) na jeho alebo jej 
kapitálový účet. Výbery sa potom odpočítajú od zostávajúceho zostatku.  
 
Pri robení prevodov z pokladničnej knihy do účtov hlavnej knihy zadávame všetky 
sumy v účtoch hlavnej knihy na proti ľahlej strane vo či tej strane, na ktorej sú v 
pokladni čnej knihe . Dôvod preto bude za chvíľu jasný. 
 
CVIČENIE 3.1 
 
Zapíšte všetky transakcie z horeuvedenej pokladničnej knihy do účtov hlavnej knihy 
a nezabudnite pri práci inverzne zobraziť strany. Napíšte slovo ‘hotovosť’ v stĺpci 
popis v účtoch hlavnej knihy, pretože všetky položky, s ktorými pracujete, sú 
hotovosťou. Počas celého procesu doplňujte odkazy na čísla stránok do 
horeuvedenej pokladničnej knihy. Potom budeme môcť vidieť, že všetky položky 
pokladničnej knihy boli spracované, pretože všetky majú vedľa seba zapísané číslo 
stránky. Taktiež budeme môcť vysledovať zápis účtovnej knihy v pokladničnej knihe, 
ak to budeme potrebovať. 
 
Účty hlavnej knihy 

Kapitál 
 

  £   £ 
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Predaj 
 

  £   £ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nájomné 

 
  £   £ 
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Mzdy 
 

  £   £ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nákupy 

 
  £   £ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Výbery 

 
  £   £ 
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ODPOVEDE 
 
Vyplnená hlavná účtovná kniha by mala vyzerať nasledovne: 
 
Účty hlavnej knihy 

Kapitál 
 

  £   £ 
   Deň 1 Hotovosť 100 
    

 
  

 
Predaj 

 
  £   £ 
   Deň 1 Hotovosť 150 
   Deň 2 Hotovosť 160 
   Deň 3 Hotovosť 200 
   Deň 4 Hotovosť 230 
   Deň 5 Hotovosť 240 
   Deň 6 Hotovosť 200 
     1 180 
 

Nájomné 
 

  £   £ 
Deň 1 Hotovosť 10    
Deň 2 Hotovosť 50    
  60    
 

Mzdy 
 

  £   £ 
Deň 1 Hotovosť 10    
Deň 2 Hotovosť 10    
Deň 3 Hotovosť 10    
Deň 4 Hotovosť 10    
Deň 5 Hotovosť 10    
Deň 6 Hotovosť 10    
  60    
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Nákupy 
 

  £   £ 
Deň 1 Hotovosť 75    
Deň 2 Hotovosť 100    
Deň 3 Hotovosť 120    
Deň 4 Hotovosť 130    
Deň 5 Hotovosť 200    
  625    
      

 
Výbery 

 
  £   £ 
Deň 6 Hotovosť 200   

 
 

 
Je potrebné upozorniť na niekoľko bodov v súvislosti s tým, čo sme práve urobili: 
 
1. Prvá spracovaná položka je hotovosť vložená na začiatku, ktorá predstavuje 

kapitál podniku v danej chvíli. 
 
2. V 6. deň majiteľ vybral 200 £. Toto sa nepovažuje za časť výdavkov na 

prevádzku podniku. Celý zisk patrí majiteľovi a akékoľvek výbery sú výberom 
časti tohto zisku. 

 
3. Tieto účty nám poskytujú užitočné záznamy o vytváraní každej príslušnej 

položky, a sú tiež krokom v procese zostavovania výkazu ziskov a súvahy. 
 
3.4 HRUBÁ SÚVAHA 
 
Teraz by ste mohli vziať súčty každého z týchto účtov a vypracovať výkaz ziskov a 
súvahu. Avšak bežné je najprv overiť správnosť účtovného systému. To sa robí 
vypracovaním zoznamu všetkých súčtov alebo zostatkov, ktoré máme.  
 
Tu uvidíte užitočnosť skutočnosti, že strany boli pri vykonávaní prevodov z 
pokladničnej knihy do hlavnej knihy inverzne zobrazené. V dôsledku toho sa teraz 
každá transakcia objaví raz na ľavej strane účtu a raz na pravej strane iného účtu. 
To znamená, že súčet položiek na ľavej strane sa musí rovnať súčtu položiek na 
pravej strane: 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

71 
 

 
 L 

£ 
P 
£ 

Hotovosť na začiatku (ako v pokladničnej knihe) 335  
Kapitál  100 
Predaj  1 180 
Nájomné 60  
Mzdy 60  
Nákupy 625  
Výbery 200  
  1 280 1 280 
 
Takýto zoznam zostatkov sa v účtovnom systéme nazýva hrubá súvaha. Má nadpis, 
ktorý uvádza, že je to hrubá súvaha, a tiež dátum, ku ktorému bola zhotovená. 
Skutočnosť, že sumy týchto dvoch súčtov sú rovnaké je dôkazom toho, že pri 
vykonávaní prevodov z pokladničnej knihy do účtov hlavnej knihy neboli urobené 
žiadne aritmetické chyby, pokiaľ tam nie sú dve rovnaké chyby a to na opačných 
stranách. Ako uvidíte neskôr, v zápisoch by stále mohli byť chyby aj napriek tomu, že 
hrubá súvaha súhlasí. Týmto problémom sa budeme zaoberať v ďalších častiach. 
 
O tomto procese je potrebné uvedomiť si niekoľko bodov: 
 
(a) Vypracovanie výkazu ziskov  a súvahy z hrubej súvahy (z hlavnej knihy) je 

jednou z ústredných funkcií štúdia účtovníctva. Etapy sú nasledovné: 
 

(i) overiť presnosť záznamov zostavením hrubej súvahy, 
 

(ii) použiť hrubú súvahu na zostavenie výkazu ziskov a súvahy . 
 
(b) Položky na ľavej strane hrubej súvahy sú buď výdavky alebo aktíva. Čo majú 

tieto dva druhy položiek spoločné, je to, že obidva znamenajú vydávanie 
hotovosti. 

 
Položky na pravej strane hrubej súvahy sú buď príjmy alebo pasíva. Čo majú 
spoločné, je to, že obidve znamenajú prijímanie hotovosti. 
 
CVIČENIE 3.2 
 
Skomentujte položky v horeuvedenej hrubej súvahe podľa ich povahy. 
 
Označte každú položku: A   Aktívum 
                              PA  Pasívum 
                              V  Výdavok 
                              PR   Príjem 
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ODPOVEDE 
 
Výkaz ziskov a súvaha v bode 3.5 ďalej vám umožnia skontrolovať správnosť 
odpovede.  
 
Je potrebné doplniť ešte jednu vec, a to trochu účtovnej terminológie. Bežne 
nazývame ľavú stranu účtov hlavnej knihy alebo hrubej súvahy ako stranu Má da ť a 
pravú stranu ako stranu  Dal. Je dôležité nezaoberať sa príliš týmto bodom a chápať, 
že slová ‘Má dať’ a ‘Dal’ neznamenajú v účtovníctve nič viac ako ‘ľavá’ a ‘pravá’ 
strana. Neexistuje tu žiadny vedľajší význam, ako že „má dať sa rovná zle, dal sa 
rovná dobre“, ktorý máme v bežnej reči. Budete si jednoducho musieť zvyknúť na 
myšlienku, že aktíva sú zostatky na strane Má dať, atď.  
 
Po zhrnutí máme: 
 
Ľavá strana alebo Má dať Pravá strana alebo Dal  
Výdavky 
 

Príjmy 
 

Výdavky a príjmy 
spracované vo výkaze 
ziskov 

Aktíva 
 

Pasíva 
 

Aktíva a pasíva 
spracované v súvahe 

 
(c) Je užitočné preštudovať si hrubú súvahu skôr, ako sa pokúsime vypracovať 

výkaz ziskov a súvahu, aby sme rozlíšili druh každej položky a teda jej miesto 
určenia. (Toto ste robili v činnosti 3.2 vyššie). 
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3.5 VYPRACOVANIE VÝKAZU ZISKOV A SÚVAHY Z HRUBEJ SÚ VAHY  
 
Hrubá súvaha sa teraz dá použiť ako základ na vypracovanie výkazu ziskov a 
súvahy : 
 

Market Traders 
Výkaz ziskov 

za týždeň, ktorý sa skon čil 6. dňom  
 

  £ £ 
PR Predaj  1 180 
 
V 

Mínus: Náklady na predaj 
          Nákupy 

  
(625) 

 Hrubý zisk  555 
 
V 
V 

Mínus: Výdavky 
          Nájomné 
          Mzdy 

 
60 
60 

 

   (120) 
 Čistý zisk  435 
 

Market Traders 
Súvaha 
k 6. dňu 

 
  £ £ 
A Hotovosť  335 
PA Kapitál: k 1. dňu 100  
 Plus: Zisk za týždeň ku dňu 435  
  535  
 Mínus: Výbery 200  
   335 
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3.6 FORMA VÝKAZU ZISKOV A SÚVAHY 
 
K výkazu ziskov a súvahe je potrebné uviesť zopár drobných ale dôležitých bodov: 
 
(a) Názov 
 

Názov podniku uvedieme nad výkazom ziskov a súvahou. 
 
(b) Pomenovanie a obdobie, ktorého sa týka. 
 

Výkaz ziskov je opísaný ako výkaz za týždeň, ktorý sa skon čil 6. dňom . Inými 
slovami zhrnuje transakcie za obdobie, na rozdiel od súvahy, ktorá uvádza stav 
na konci obdobia. Ako o chvíľu uvidíte, výkaz ziskov sa často nazýva účet 
ziskov a strát . Toto je odkaz na fakt, že je vlastne časťou podvojnej sústavy. 
Kvôli ďalším podrobnostiam si pozrite bod 3.7.  

 
(c) Ako je uvedené v bode (b), súvaha uvádza stav (aktíva a pasíva) na konci 

obchodného obdobia.  
 
(d) Väzba medzi výkazom ziskov a súvahou. 
 

Ako ste sa dočítali v študijnej kapitole 2, zisk sa rovná aktívam naviac. Tento 
nárast aktív patrí majiteľovi a premietneme to pripísaním (pripočítaním) zisku k 
majiteľovmu kapitálu v súvahe. 

 
3.7 DISKUSIA O VÝKAZE ZISKOV A SÚVAHE  
 
Teraz sa vrátime k výkazu ziskov a súvahe, ktoré sme vypracovali za týždeň, a 
uvidíme, čo nám povedia. Budeme predpokladať, že sme naďalej stanovovali svoje 
ceny zdvojením nákladov. Keď je tomu tak, hrubý zisk by mal byť 625 £ a predaj 1 
250 £. 
 
Skutočný percentuálny pomer hrubého zisku voči predaju je iba 47% namiesto 50%. 
Čo sa stalo? 
 
Možnosti sú nasledovné: 
 
(a) Zásoby sme vypredali za nižšie ceny,  ako sú bežné, aby sme vyprázdnili stánok. 
 
(b) Zlodeji si pomohli k tovaru v hodnote 70 £ (70 £ hodnoty v predajných cenách 

alebo 35 £ hodnoty v nákupných cenách). 
 
(c) Pomocník v stánku si pomohol 70 £ z tržby. 
 
(d) Boli urobené chyby pri tvorbe cien tovaru alebo spočítavaní účtov a pod.. 
 
 
 
CVIČENIE 3.3 
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Presne uveďte, ako by každá z týchto možností mohla vysvetliť schodok v hrubom 
zisku. 
 
(a) 
 
(b) 
 
(c) 
 
(d) 
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ODPOVEDE 
 
(a) Ak znížime ceny, znížia sa tržby, čo priamo zníži hrubý zisk o rovnakú sumu. 
 
(b) Krádeže v obchode majú podobný účinok. Príležitosť predať tovar sa stratí. Ak 

niekto ukradne tovar s predajnou cenou 70 £, predaj môže dosiahnuť iba sumu 1 
250 £ mínus 70 £ alebo 1 180 £. 

 
(c) Zníženie tržieb vyústi do zníženia zisku ako v bode (a). 
 
(d) Chyba, ktorá spočíva v účtovaní nižšej ceny za tovar, má rovnaký účinok ako 

zámerné zníženie cien v bode (a). 
 
Keď pripravujeme výkaz ziskov, je vždy dôležité, aby sme vypočítali percentuálny 
pomer hrubého zisku k predaju a porovnali ho so skutočným výnosom kvôli kontrole 
chýb a podvodu. K tomuto bodu sa vrátime v študijnej kapitole 17, keď budete 
preberať výklad účtov. 
 
3.8 UZÁVIERKA HLAVNEJ Ú ČTOVNEJ KNIHY 
 
Teraz sme sa zaoberali modelom základných prvkov účtovníctva: 
 
(a) Zaznamenávanie transakcií. 
 
(b) Analyzovanie týchto transakcií. 
  
(c) Zhrnutie transakcií s cieľom poskytnúť informácie pre vedenie. 
 
V ďalšej časti prejdeme k novej oblasti zaznamenávania. Skôr ako terajšiu oblasť 
zanecháme, zostala ešte jedna posledná vec, ktorú je potrebné objasniť. Na konci 
obchodného obdobia máme v hlavnej účtovnej knihe analýzu všetkých transakcií. V 
ďalšom obchodnom období budeme chcieť analyzovať transakcie tohto ďalšieho 
obdobia. Bude užitočné, ak vyrovnáme analýzu transakcií terajšieho obdobia, aby 
sme mohli začať nové obdobie bez prevodu zostatkov z predchádzajúceho obdobia 
s výnimkou aktív a pasív , ktoré v skutočnosti naďalej existujú v novom období. 
Inými slovami, účty výdavkov a príjmov, ktoré boli zhrnuté vo výkaze ziskov, sa 
musia uzavrieť, pretože u nich sa prevod do nasledujúceho obdobia nerobí. 
 
Aby sme pochopili spôsob, ako sa to robí, musíme uznať, že výkaz ziskov je v 
skutočnosti účet v účtovnom systéme. Je uvedený vo forme, ktorú sme používali, 
lebo jeho hlavnou funkciou je jasne ukázať, ako sa dosiahol zisk, a to je ľahšie vidieť 
vo zvislej forme plusov a mínusov než vo forme účtu hlavnej knihy. Výkaz ziskov sa 
často nazýva účet ziskov a strát , aby sa odrazilo jeho miesto v systéme 
účtovníctva. Odteraz budeme používať tento názov. 
 
Okrem toho náš výkaz v skutočnosti pozostáva z dvoch častí. Po prvé, dosiahneme 
hrubý  zisk, a to je obchodný účet. Po druhé, hrubý zisk sa zníži o výdavky, aby sme 
zistili čistý zisk. Táto časť sa nazýva účet ziskov a strát.  Celá tento postup je 
obchodný ú čet a účet ziskov a strát . 
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Účet ziskov a strát (alebo výkaz ziskov) sa vypracuje tak, že sa naň prevedú všetky 
zostatky účtov výdavkov a príjmov v systéme. Na rozdiel od účtu ziskov a strát je 
súvaha jednoducho výkazom  a nie účtom. 
 
Inými slovami, účet ziskov a strát je časťou účtovného systému, a súvaha je 
výkazom zostatkov, ktoré zostávajú v účtovnom systéme (aktíva a pasíva) potom, 
ako boli účtovné záznamy za dané obdobie dokončené.  
 
Tak, ako sme už skôr vysvetlili, súvaha zobrazuje stav podniku v určitom časovom 
momente (koniec obdobia), a účet ziskov a strát sa zaoberá transakciami v priebehu 
roku. Toto rozlíšenie zdôrazňujú aj pomenovania - súvaha ‘ku’ dňu, účet ziskov a 
strát ‘za rok’, ktorý sa skončil dňa (dátum). 
 
CVIČENIE 3.4  
 
Vráťte sa späť k účtom hlavnej knihy, ktoré ste vypracovali v poslednej činnosti 5, a 
doplňte záverečné účtovné zápisy. Malo by vám vyjsť niečo podobné ako: 

 
Kapitál 

 
  £   £ 
   Deň 1 Hotovosť 100 
Deň 6 Účet výberov* 200 Deň 6 

 
Účet ziskov a strát 435 

 Konečný zostatok 335    
  535   535 
   Deň 7 Začiatočný zostatok 335 
 

Predaj 
 

  £   £ 
Deň 6 Obchodný účet 1 180 Deň 1 Hotovosť 150 
   Deň 2 Hotovosť 160 
   Deň 3 Hotovosť 200 
   Deň 4 Hotovosť 230 
   Deň 5 Hotovosť 240 
   Deň 6 Hotovosť 200 
  1 180   1 180 
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Nájomné 
 

  £   £ 
Deň 1 Hotovosť 10 Deň 6 Účet ziskov a strát 60 
Deň 2 Hotovosť 50    
  60   60 
 

Mzdy 
 

  £   £ 
Deň 1 Hotovosť 10 Deň 6 Účet ziskov a strát 60 
Deň 2 Hotovosť 10    
Deň 3 Hotovosť 10    
Deň 4 Hotovosť 10    
Deň 5 Hotovosť 10    
Deň 6 Hotovosť 10    
  60   60 
 

Nákupy 
 

  £   £ 
Deň 1 Hotovosť 75 Deň 6 Obchodný účet 625 
Deň 2 Hotovosť 100    
Deň 3 Hotovosť 120    
Deň 4 Hotovosť 130    
Deň 5 Hotovosť 200    
  625   625 
      

 
Výbery 

 
  £   £ 
Deň 6 Hotovosť 200 Deň 6 Kapitálový účet* 

 
200 

  200   200 
 
Všimnite si, sme použili účet výberov na analýzu všetkých súm, ktoré majiteľ vybral. 
Na konci obdobia sa tento súčet vyrovná na ťarchu kapitálového účtu. Vyrovnanie sa 
dosiahne prevodom sumy (v tomto príklade 200 £) z účtu výberov do kapitálového 
účtu podvojným zápisom označeným *. 
Prejdite si tento príklad niekoľko krát, aby ste presne vedeli, čo sa deje. 
 
Na konci obdobia máme iba dve položky, ktoré sa prenášajú do nasledujúceho 
obdobia. Je to stav pokladne v pokladničnej knihe, kde sme už uzávierku urobili, a 
kapitálový účet majiteľa. Toto sú údaje, ktorých existencia pretrváva do ďalšieho 
obdobia, a tieto údaje sú v súvahe. Údaje súvahy sa prenášajú do nasledujúceho 
obdobia, údaje účtu ziskov a strát sa neprenášajú, až na rozsah, v ktorom sa všetky 
zadajú do výpočtu zisku za rok, ktorý sa prenáša ďalej ako súčasť zvýšeného 
zostatku. 
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3.9 ÚČTOVNÍCTVO V PRAXI 
 
Spôsob zaznamenávania transakcií, ktorý si osvojíme v tejto a v nasledujúcej časti je 
to, čo sa zrejme bude od vás očakávať pri skúške, ak témou budú účty hlavnej knihy. 
Je dôležité uvedomiť si, že v dnešnom počítačovom prostredí sa v praxi používa 
odlišný spôsob. 
My sme použili pokladničnú knihu, ktorá zaznamenáva všetky príjmy a výdavky v 
hotovosti, a do účtov hlavnej knihy boli položky zapisované ako samostatná 
operácia. V počítačovom systéme sa údaje o transakcii zadávajú cez klávesnicu a 
všetky aspekty transakcie sa zaznamenajú ihneď. Musíte do určitej miery poznať 
prvky počítačového systému. Tieto vedomosti vám poskytne kapitola 12. 
 
3.10 ZÁVER 
 
(a) Účtovníctvo pozostáva z troch etáp: 
 

(i) zaznamenávanie transakcií; 
 

(ii) analyzovanie  transakcií v účtoch hlavnej knihy; 
 

(iii) zhrnutie všetkého do účtu ziskov a strát a súvahy. 
 
(b) Potom, ako boli zaznamenané všetky transakcie, a predtým, ako sa vypracuje 

účet ziskov a strát a súvaha, je potrebné overiť aritmetickú správnosť účtovnej 
práce pomocou vypracovania hrubej súvahy . 

 
(c) Ľavá strana účtu hlavnej knihy alebo hrubej súvahy sa bežne nazýva ako strana 

Má dať a pravá strana sa nazýva strana Dal. 
 
(d) Hrubá súvaha sa používa ako pohodlný medzičlánok pri vypracovaní účtu ziskov 

a strát a súvahy, ale neskôr je potrebné vrátiť sa k účtom hlavnej knihy a 
‘uzavrieť’ ich zavedením do prevodov, ktoré sa robia pri zostavovaní obchodného 
účtu a účtu ziskov a strát.  

 
(e) Jedinými položkami, ktoré sa prenášajú ďalej z jedného obdobia do 

nasledujúceho, sú aktíva a pasíva, ktoré sa objavia v súvahe. 
 
(f) Na základe tohto procesu zaznamenávania a analyzovania transakcií je vidieť, že 

každá transakcia sa v systéme objaví dvakrát , jeden raz na strane Má dať a 
druhý raz na strane Dal. Inými slovami máme podvojný zápis . Toto vysvetľuje 
názov, ktorý sa bežne používa pre predmet nášho štúdia - podvojné účtovníctvo. 
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3.11 OTÁZKY AUTOTESTU 
 
1. Aká je výhoda toho, že analýza transakcie v účte hlavnej knihy sa objaví na 

opačnej strane hlavnej účtovnej knihy v porovnaní so stranou, na ktorej sa objavil 
pôvodný zápis v pokladničnej knihe? 

 
2. Nakreslite tabuľku, ktorá bude správne klasifikovať výdavky, aktíva, príjmy a 

pasíva ako položky Má dať alebo Dal. 
 
3. Prečo je dôležité vypočítať percento predaja, ktoré vyjadruje hrubý zisk? 
 
4. Čo sa myslí pod pojmom ‘uzávierka hlavnej účtovnej knihy’? 
 
5. Vyberte z piatich nasledovných alternatív správnu odpoveď. 
 

Výbery hotovosti, ktoré urobil majiteľ podniku: 
 

(a) sa odpočítajú pri výpočte čistého zisku; 
 

(b) sa neberú do úvahy pri výpočte čistého zisku; 
 
(c) sa pripočítavajú pri výpočte čistého zisku; 
 
(d) sa pripočítavajú na kapitálový účet majiteľa; 
 
(e) žiadna z týchto možností. 

 
6. Vyberte z piatich nasledovných alternatív správnu odpoveď. 
 

Hrubá súvaha je: 
 

(a) zoznam všetkých zostatkov v účtovnom systéme, v ktorom sú zostatky 
roztriedené na položky Má dať alebo Dal; 

 
(b) výkaz, ktorý uvádza aktíva a pasíva podniku k danému dňu; 
 
(c) súčet výdavkov a príjmov podniku; 
 
(d) proces doplnenia zostatkov do pokladničnej knihy a ich prevedenie; 
 
(e) žiadna z týchto možností. 
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7. Klasifikujte nasledujúce položky ako Má dať alebo Dal: 
 
(a) pokladničná hotovosť; 
 
(b) zaplatené nájomné; 
 
(c) kapitál majiteľa; 
 
(d) výbery majiteľa; 
 
(e) vyplatené mzdy; 
 
(f) prijaté nájomné. 

 
8. Túto otázku by ste sa mali pokúsiť vypracovať iba vtedy, ak ste správne 

odpovedali na predchádzajúce otázky a ste si istí, že chápete hlavné body tejto 
kapitoly.  

 
(a) 1. januára začala Beatrix s podnikaním v prenajatom obchode, kde 

predáva dámske odevy. Jej transakcie za mesiac január boli nasledovné. 
Všetky výdavky a príjmy boli realizované v hotovosti. 

 
Január  
1. Beatrix začala podnikať s kapitálom 1 000 £ 
 Nájomné zaplatené za mesiac 200 £ 
 Tovar kúpený na ďalší predaj 450 £ 
7. Predaj za hotovosť za týždeň 600 £ 
 Mzda zaplatená pomocníkovi na čiastočný úväzok 30 £ 
 Beatrix vybrala 100 £ 
10. Tovar kúpený na ďalší predaj 700 £ 
14. Predaj za hotovosť za týždeň 800 £ 
 Zaplatená mzda 30 £ 
 Beatrix vybrala 100 £ 
18. Tovar kúpený na ďalší predaj 700 £ 
21. Predaj za hotovosť za týždeň 1 100 £ 
 Zaplatená mzda 30 £ 
 Beatrix vybrala 100 £ 
23. Nákupy v hotovosti 500 £  
28. Zaplatená mzda 30 £ 
 Predaj za hotovosť za týždeň 800 £ 
 Beatrix vybrala 100 £ 
 

Do 31. januára neboli žiadne ďalšie transakcie. 
 

Z uvedených informácií zostavte pre Beatrix pokladničnú knihu, preveďte 
položky do účtov hlavnej knihy a zostavte hrubú súvahu, aby ste overili 
správnosť svojej práce. (Pokúste sa pracovať bez  toho, aby ste sa vracali 
späť k príkladom v tejto kapitole. Ak však nebudete vedieť ako ďalej, 
pozrite si ich. Nepozrite sa na odpoveď na túto otázku, kým nedokončíte 
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svoju vlastnú). Keď skončíte, skontrolujte si prácu a urobte všetky 
potrebné opravy. Potom pokračujte bodom (b), ktorý nasleduje. 

 
(b) Z hrubej súvahy v bode (a) vypracujte pre Beatrix obchodný účet a účet 

ziskov a strát za mesiac a súvahu ku koncu mesiaca. (Na konci mesiaca 
mala Beatrix predané všetky zásoby). 

 
(c) Vypočítajte hrubý zisk ako percento predaja (na jedno desatinné miesto). 

Skontrolujte a opravte si prácu tak, že ju porovnáte s odpoveďou, potom 
pokračujte bodom (d). 

 
(d) Urobte potrebné záverečné účtovné zápisy v účtoch hlavnej knihy a 

zostavte konečnú hrubú súvahu, aby ste overili správnosť svojej práce. 
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3.12 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU 
 
1. Viď 3.4 
 
2. Viď 3.4 
 
3. Viď 3.7 
 
4. Viď 3.8 
 
5. Správna odpoveď je (e) – žiadna z týchto možností. Výbery majiteľa sa 

odpočítajú z kapitálového účtu, pretože sú čiastočným výberom zo zostatku 
kapitálu. 

 
6. Správna odpoveď je (a). 
 
7. (a) Má dať (aktívum). 

 
(b) Má dať (výdavok). 

 
(c) Dal (dlh podniku späť majiteľovi). 

 
(d) Má dať (odpočítanie od kapitálu). 

 
(e) Má dať (výdavok). 

 
(f) Dal (príjem). 
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8. (a) Beatrix 
Pokladni čná kniha 

 
  £   £ 
1. jan. Vložený kapitál  1 000 1. jan. Nájomné 200 
7. jan. Predaj 600  Nákupy 450 
14. jan. Predaj 800 7. jan. Mzdy 30 
21. jan. Predaj 1 100  Výbery 100 
28. jan. Predaj 800 10. 

jan. 
Nákupy 700 

   14. 
jan. 

Mzdy 30 

    Výbery 100 
   18. 

jan. 
Nákupy 700 

   21. 
jan. 

Mzdy 30 

    Výbery 100 
   23. 

jan. 
Nákupy 500 

   28. 
jan. 

Mzdy 30 

    Výbery 100 
   31. 

jan. 
Konečný zostatok 1 230 

  4 300   4 300 
1. feb. Začiatočný zostatok 1 230    
 

Kapitálový ú čet 
 

  £   £ 
   1. jan. Vložená hotovosť  1,000 
      
      
 

Účet výberov 
 

  £   £ 
7. jan. Hotovosť 100    
14. jan. Hotovosť 100    
21. jan. Hotovosť 100    
28. jan. Hotovosť 100    
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Účet nákupov 
 

  £   £ 
1. jan. Hotovosť 450    
10. jan. Hotovosť 700    
18. jan. Hotovosť 700    
23. jan. Hotovosť 500    
      

 
Účet nájomného 

 
  £   £ 
1. jan. Hotovosť 200    
      
 

Účet predaja 
 

  £   £ 
   7. jan. Hotovosť 600 
   14. 

jan. 
Hotovosť 800 

   21. 
jan. 

Hotovosť 1 100 

   28. 
jan. 

Hotovosť 800 

      
 

Účet miezd 
 

  £   £ 
7. jan. Hotovosť 30    
14. jan. Hotovosť 30    
21. jan. Hotovosť 30    
28. jan. Hotovosť 30    
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Beatrix 
Hrubá súvaha 31. januára  

 
 Má dať 

£ 
Dal 

£ 
Stav pokladne 1 230  
Kapitál  1 000 
Výbery 400  
Nákupy 2 350  
Nájomné 200  
Predaj  3 300 
Mzdy 120  
 4 300 4 300 
 
 (b) 

Beatrix 
Obchodný ú čet a účet ziskov a strát 
za mesiac, ktorý skon čil 31. januára  

 
 £ £ 
Predaj  3 300 
Mínus: Náklady na predaj 
          Nákupy 

 
 

 
(2 350) 

Hrubý zisk  950 
Mínus: Výdavky 
         Nájomné 
         Mzdy    

 
200 
120 

 
 
 

  320 
Čistý zisk  630 
 

Beatrix 
Súvaha k 31. januáru  

 
 £ £ 
Aktíva 
Pokladničná hotovosť 

  
1 230 

   
Vložený kapitál  1,000  
Plus: Zisk za mesiac 630  
 1630  
Mínus: Výbery (400)  
  1 230 

            
 

Odstránené: 20X3
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(c) Hrubý zisk ako percento predaja: 950 £/3 300 £ X 100 = 28,8% 
 
 (d) Beatrix  

 
Účty hlavnej knihy ako v bode (a), ale s pridanými záverečnými účtovnými 
zápismi: 

 
Kapitálový ú čet 

 
  £   £ 
31. jan. Účet výberov 400 1. jan. Vložená hotovosť  1 000 
 Konečný zostatok 1 230 31. 

jan. 
Účet ziskov a strát 630 

  1 630   1 630 
   1. feb. Začiatočný zostatok 1 230 
 

Účet výberov 
 

  £   £ 
7. jan. Hotovosť 100 31. 

jan. 
Kapitálový účet 400 

14. jan. Hotovosť 100    
21. jan. Hotovosť 100    
28. jan. Hotovosť 100    
  400   400 
      
      
 

Účet nákupov 
 

  £   £ 
1. jan. Hotovosť 450 31. 

jan. 
Obchodný účet 2 350 

10. jan. Hotovosť 700    
18. jan. Hotovosť 700    
23. jan. Hotovosť 500    
  2 350   2 350 

 
Účet nájomného 

 
  £   £ 
1. jan. Hotovosť 200 31. 

jan. 
Účet ziskov a strát 200 

  200   200 
 
 

Odstránené:  …….
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Účet predaja 
 

  £   £ 
31. jan. Obchodný účet 3 300 7. jan. Hotovosť 600 
   14. 

jan. 
Hotovosť 800 

   21. 
jan. 

Hotovosť 1 100 

   28. 
jan. 

Hotovosť 800 

  3 300   3 300 
 

Účet miezd 
 

  £   £ 
7. jan. Hotovosť 30 31. 

jan. 
 Účet ziskov a strát 120 

14. jan. Hotovosť 30    
21. jan. Hotovosť 30    
28. jan. Hotovosť 30    
  120   120 
 

Beatrix 
Kone čná hrubá súvaha 31. januára  

 
 Má dať 

£ 
Dal 

£ 
Stav pokladne 1 230  
Kapitál  1 230 
 1 230 1 230 
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Kapitola 4 
 
Zaznamenávanie transakcií 3 – Predaj a nákupy na úv er 
 
 
4.1 ÚVOD 
 
Naše nákupné a predajné transakcie doteraz boli za hotovosť – zákazníci zaplatili za 
predaj okamžite a dodávateľom bolo tiež zaplatené ihneď. V praxi pracuje väčšina 
podnikov na úver, čiže za tovar sa platí o istý čas po jeho dodaní.  
 
 
4.2 CIELE 
 
Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali dokázať: 
 

• zaznamenávať predaj a nákupy na úver; 
 

• zaznamenávať vrátenie predajov a nákupov; 
 

• chápať rozdiel medzi obchodnou zľavou a zľavou pri okamžitej platbe; 
 

• zaznamenávať zľavy pri okamžitej platbe s použitím stĺpcov pre zľavy v 
pokladničnej knihe. 

 
 
4.3 ÚVEROVÉ TRANSAKCIE 
 
Typickou dohodou je tzv. mesačný ú čet, ktorý funguje nasledovne: dodávateľ predá 
tovar zákazníkovi a očakáva, že zaň dostane zaplatené na konci nasledujúceho 
mesiaca. 
 
Nasleduje praktický príklad. 
 
V priebehu mesiaca január uskutočnil Alfréd nasledovné predaje Oswaldovi: 
 

 Dátum  Suma £ 
Január 8 360 
Január 14 28 
Január 21 14 
Január 28 127 

 
Vždy keď dôjde k predaju, Alfréd vypracuje a pošle Oswaldovi faktúru, v ktorej sú 
uvedené kompletné podrobné údaje o tejto transakcii, vrátane nasledovných: 
 

• dátum, 
 

• meno a adresa zákazníka, 
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• opis a cena tovaru, 

 
• spôsob dodávky, 

 
• odkaz na objednávku. 

 
Na konci januára pošle Alfréd Oswaldovi výkaz , zoznam všetkých faktúr za mesiac 
plus nezaplatený zostatok prenesený z predchádzajúceho mesiaca. Toto je súčet 
faktúr, ktoré v danom momente nie sú zaplatené. Platba sa bude očakávať na konci 
februára. Ak Oswald nezaplatí v deň splatnosti, budú odoslané upomienky.  
 
Pred ponúknutím úverového účtu môžu byť požadované referencie od iných 
dodávateľov a banky zákazníka. 
 
Jednoznačne potrebujeme efektívny systém zaznamenávania, aby sme mohli 
sledovať takéto predaje a nákupy na úver a sumy splatné od zákazníkov a splatné 
dodávateľom. Toto bude vyžadovať rozšírenie nášho existujúceho systému 
účtovníctva, ktorý pozostáva iba z pokladničnej knihy a hlavnej účtovnej knihy. 
 
Pozrime sa, či dokážeme vytvoriť uspokojivý systém. Najprv sa budeme zaoberať 
otázkou predaja na úver. Už ste zistili, že ak chceme analyzovať hotovosť podľa 
rôznych hľadísk výdavkov, otvoríme účty hlavnej knihy pre každý druh výdavku. 
Zrejmým a správnym krokom pre predaj na úver by bolo otvoriť účet hlavnej knihy 
pre každého zákazníka a zapisovať doňho každú transakciu, ktorá súvisí s týmto 
zákazníkom. Pretože úverových zákazníkov bude mnoho, bude vhodné viesť všetky 
tieto účty zákazníkov v samostatnej účtovnej knihe, ktorá sa bude nazývať kniha 
odoslaných faktúr alebo kniha dlžníkov. 
 
4.4 KNIHA ODOSLANÝCH FAKTÚR 
 
Kniha odoslaných faktúr je kniha, ktorá obsahuje účet pre každého zákazníka. (S 
touto knihou sa môžete stretnúť takisto pod názvom kniha dlžníkov alebo hlavná 
kniha účtu dlžníkov.) 
 
Účet hlavnej knihy pre Oswalda v Alfrédových knihách, kde sú uvedené transakcie 
spomínané v bode 4.3, by vyzeral nasledovne: 
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Alfrédova kniha odoslaných faktúr 
Účet pre Oswalda 

 
  £   £ 
8. jan. Predaj 360    
14. jan. Predaj 28    
21. jan. Predaj 14    
28. jan. Predaj 127    
 
Pozrime sa, prečo je tomu tak. 
 
Teraz už viete, že v účtovnom systéme sa nedajú robiť jednoduché zápisy – ku 
každému zápisu musí existovať druhý zápis. Čo je podvojným zápisom pre tieto 
predaje Oswaldovi? 
 
Aby sme zodpovedali túto otázku, porozmýšľajme opäť o zápisoch pre predaj za 
hotovosť. Keby to boli predaje za hotovosť, zápisy by boli nasledovné: 
 

Má dať: hotovosť 
Dal: účet predaja 

 
Toto zaznamenáva skutočnosť, že v dôsledku predaja za hotovosť máme viac 
hotovosti a viac predajov. 
 
Ak je predaj na úver, opäť máme viac aktív, ale namiesto hotovosti sú aktívom 
peniaze, ktoré dlhuje Oswald - zákazník. Tieto peniaze, ktoré dlhuje Oswald, sú 
aktívom pre Alfréda, pretože majú svoju  hodnotu a čoskoro sa zmenia na hotovosť. 
Tento úver sa musí zapísať presne tak ako v prípade predaja za hotovosť, na účet 
predaja. 
 
Takže, aby sme zaznamenali predaj na úver, zaťažíme účet zákazníka v knihe 
odoslaných faktúr, čím vytvoríme aktívum (peniaze, ktoré nám niekto dlhuje, koho 
nazývame dlžník) a pripíšeme na účet predaja: 
 

Má dať: zákazníkov účet v knihe odoslaných faktúr 
Dal: predaj 

 
Čiže vo vyššie uvedenom príklade sú všetky štyri dlhy na Oswaldovom účte 
pohľadávkami na účte predaja. Rozlišujte jasne medzi účtom predaja  a účtom 
knihy odoslaných faktúr . Účet predaja  je účet, v ktorom sa vytvára súčet predajov, 
zatiaľ čo účet knihy odoslaných faktúr je účet, ktorý uvádza transakcie predaja na 
úver so zákazníkom, pre ktorého ten účet je. 
 
Vždy keď chceme zistiť sumu, ktorú Oswald dlhuje, môžeme sa pozrieť do účtu 
hlavnej knihy. 
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Keď Oswald zaplatí, prijatá hotovosť sa zaznamená do účtu: 
 

Alfrédova kniha odoslaných faktúr 
Oswald 

 
  £   £ 
8. jan. Predaj 360 28.feb

. 
Hotovosť 529 

14. jan. Predaj 28    
21. jan. Predaj 14    
28. jan. Predaj 127    
  529   529 
 
Zhrnieme si to. A teda zápisy, ktoré robíme, sú nasledovné: 
 
Predaj na úver 
 
1. Keď sa uskutoční predaj: 
 

Má dať: účet zákazníka 
Dal: účet predaja 

 
2. Keď sa prijme hotovosť: 
 

Má dať: hotovostný účet 
Dal: účet zákazníka 

 
Predaj za hotovosť 

Má dať: hotovostný účet 
Dal: účet predaja 
 

Vidíte, že celkový účinok týchto dvoch sád zápisov je rovnaký? V obidvoch 
prípadoch konečným dôsledkom je zápis Má dať u hotovosti a zápis Dal u predaja. 
Jediným rozdielom je, že v systéme predaja na úver sme v knihe odoslaných faktúr 
zaznamenali sumu dlžnú od dlžníka v časovej lehote medzi uskutočnením predaja a 
prijatím hotovosti. 
 
4.5 DENNÍK ODOSLANÝCH FAKTÚR ALEBO DENNÁ KNIHA PRED AJA  
 
Práve ste sa dozvedeli, že vždy keď sa uskutoční predaj na úver, zaťažíme účet 
zákazníka a pripíšeme na účet predaja. Toto je správne, ale v skutočnosti tento 
proces obvykle trochu meníme, aby sme mali jednoduchšiu prácu. Do nášho 
účtovného systému zavedieme ďalšiu knihu, denník odoslaných faktúr . Namiesto 
zapísania každého predaja do účtu predaja, keď sa predaj uskutoční, najprv predaje 
zapíšeme do denníka odoslaných faktúr, prevedieme sumy do príslušných účtov 
knihy odoslaných faktúr a potom na konci mesiaca alebo v iného vhodného obdobia 
prevedieme celkový predaj na úver za toto obdobie v jednej číslici na stranu Dal účtu 
predaja. Vo svojej najjednoduchšej forme je denník odoslaných faktúr zoznamom 
predajov na úver: 
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Denná kniha predaja 
 
Dátum 
 

Popis Suma £ 

8. jan. Oswald 360 
14. 
jan. 

Oswald 28 

21. 
jan. 

Oswald 14 

28. 
jan. 

Oswald 127 

 
Samozrejme, že v priebehu mesiaca bude množstvo ďalších predajov iným 
zákazníkom, a že vyššie sú uvedené pre ilustratívne účely iba predaje Oswaldovi. 
Na konci mesiaca budú štyri predaje zapísané na stranu Má dať účtu knihy 
odoslaných faktúr Oswalda ako predtým a celková suma 529 £ bude zapísaná na 
stranu Dal účtu predaja. Všimnite si, že denná kniha predaja nemá stranu Má dať a 
Dal. Existuje preto, aby umožnila zápis na strane Má dať v knihe odoslaných faktúr a 
zápis na strane Dal na účte predaja.  
 
Teraz, keď sme začali deliť účty hlavnej knihy do samostatných kníh, potrebujeme 
názov pre hlavnú účtovnú knihu, ktorá obsahuje účty pre aktíva, pasíva, výdavky a 
príjmy. Termín ‘hlavná účtovná kniha’ sa používa často, hoci sa takisto stretnete s 
pojmami ‘všeobecná účtovná kniha’, ‘súkromná účtovná kniha’ a ‘vecná účtovná 
kniha’, ktoré sa pre ňu používajú. 
 
4.6 ZÁVER 
 
Postupnosť operácií je nasledovná: 
 
(a) Keď sa uskutoční predaj  na úver, vyhotovte faktúru. Odložte si kópiu a originál 

pošlite zákazníkovi. 
 
(b) Zaznamenajte predaj tak, že uvediete podrobné údaje o faktúre do dennej knihy 

predaja a pritom použite kópiu faktúry, z ktorej vyberiete podrobné údaje o tejto 
transakcii. Faktúry sú číslované za sebou, aby sa uľahčilo vyhľadávanie 
informácií a kontrola, a čísla faktúr sa v praxi často zapisujú do účtu knihy 
odoslaných faktúr na mieste slova ‘predaj’. 

 
(c) Preveďte sumy zapísané v dennej knihe predaja do príslušného účtu knihy 

odoslaných faktúr. 
 
(d) Na konci mesiaca použite účet knihy odoslaných faktúr na vypracovanie výkazu, 

ktorý pošlete zákazníkovi ako platobnú požiadavku. 
 
(e) Na konci mesiaca tiež spočítajte všetky sumy a tento súčet dennej knihy predaja 

preveďte (zaneste) na stranu Dal účtu predaja. (Bežne používame pojem 
‘zaniesť’ na opísanie procesu prevodu položiek z jednej knihy do druhej.) 

 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

94 
 

(f) Po prijatí hotovosti od zákazníka ju zapíšte do pokladničnej knihy a zaneste na 
stranu Dal účtu príslušného zákazníka.  

 
Celé to znie pomerne komplikovane, ale v skutočnosti je to stále sa opakujúci 
proces, s ktorým sa rýchlo veľmi dobre oboznámite a budete ho robiť mechanicky. V 
praxi je však často celý tento systém automatizovaný pomocou počítača. 
 

CVIČENIE 4.1  
 
Graham je veľkoobchodník, ktorý dodáva elektrotechnický tovar viacerým 
maloobchodníkom. 
 
V jeho knihe odoslaných faktúr boli k 1. januáru nezaplatené nasledovné zostatky: 
 
 £ 
Ariadne 170 
Bertha 1 275 
Cora 589 
Dennis 620 
 
Jeho pokladničná kniha uvádzala pokladničnú hotovosť 870 £. 
 
V priebehu januára mal nasledovné transakcie. Všetky predaje boli na úver. 
 
  £ 
2. jan. Prijatá hotovosť od Cory 589 
6. jan. Tovar predaný Dennisovi 660 
 Tovar predaný Edwardovi 1 060 
8. jan. Prijatá hotovosť od 

Ariadne 
170 

12. jan. Tovar predaný Berthe 975 
18. jan.  Tovar predaný Edwardovi 1 177 
25. jan.  Prijatá hotovosť od Berthy 1 000 
 
Urobte potrebné zápisy do Grahamových záznamov.  
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ODPOVEDE 
 
Skontrolujte si odpovede podľa nasledovných postupov. 
 
Grahamove záznamy: 

Pokladni čná kniha 
 

  £   £ 
1. jan. Začiatočný zostatok 870 31.jan

. 
Konečný zostatok 2 629 

2. jan. Cora 589    
8. jan. Ariadne 170    
25.jan. Bertha 1 

000 
   

  2 
629 

  2 629 

1. feb. Začiatočný zostatok 2 
629 

   

 
Denná kniha predaja 

 
  £ 
6. jan. Dennis 660 
 Edward 1 060 
12. jan. Bertha 975 
18. jan. Edward 1 177 
  3 872 
 

Kniha odoslaných faktúr 
Účet Ariadny 

 
  £   £ 
1. jan. Začiatočný zostatok 170 8. jan. Hotovosť 170 
  170   170 
      

 
Účet Berthy 

 
  £   £ 
1. jan. Začiatočný zostatok 1 

275 
25.jan
. 

Hotovosť 1 000 

12. jan. Predaj 975 31.jan
. 

Konečný zostatok 1 250 

  2 
250 

  2 250 

1. feb. Začiatočný zostatok 1 
250 

   

 
Účet Cory 
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  £   £ 
1. jan. Začiatočný zostatok 589 2. jan. Hotovosť 589 
  589   589 
      

Účet Dennisa 
 

  £   £ 
1. jan. Začiatočný zostatok 620 31.jan

. 
Konečný zostatok 1 280 

6. jan. Predaj 660    
  1 

280 
  1 280 

1. feb. Začiatočný zostatok 2 
237 

   

 
Účet Edwarda 

 
  £   £ 
6. jan. Predaj 1 

060 
31.jan
. 

Konečný zostatok 2 237 

18. jan. Predaj 1 
177 

   

  2 
237 

  2 237 

1. feb. Začiatočný zostatok 2 
237 

   

 
Ku koncu januára boli účty Ariadny a tiež Cory zaplatené v celej výške, takže do 
februára sa prevádzajú iba zostatky Berthy, Dennisa a Edwarda. 
 
4.7 VRÁTENÝ TOVAR A KNIHA VRÁTENÉHO TOVARU 
 
Zákazníci niekedy tovar vrátia. Možno preto, že nie sú spokojní, alebo tovar nie je v 
súlade s objednávkou. V takom prípade za predpokladu, že vrátenie tovaru bolo 
akceptované, musíme zaznamenať zníženie sumy, ktorú zákazník dlhuje, a s tým 
súvisiace zníženie celkového predaja. Toto urobíme tak, že vystavíme doklad, ktorý 
sa nazýva dobropis. Je to vlastne faktúra naopak a často má podobnú formu ako 
faktúra. Ale dobropis je vytlačený červenou farbou, aby sa odlišoval. Dobropisy za 
vrátený tovar sa spracujú opačným postupom ako faktúry za predaj a použije sa 
pritom kniha vráteného tovaru : 
 
(a) Keď sa tovar vráti, vypracujte dobropis.  Odložte si kópiu a originál pošlite 

zákazníkovi. 
 
(b) Zaznamenajte vrátenie tak, že dobropis zapíšete do knihy vráteného tovaru. 
 
(c) Zaneste položky v knihe vráteného tovaru na stranu Dal účtov príslušných 

zákazníkov. 
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(d) Na konci mesiaca spočítajte všetky sumy a zaneste súčet z knihy vráteného 
tovaru na stranu Má dať účtu predaja. 

 
Istú prax v tomto postupe získate pri ďalšej činnosti. 
 
4.8 OBCHODNÉ ZĽAVY A ZĽAVY PRI OKAMŽITEJ PLATBE  
 
Pojem ‘zľava’ má v účtovníctve niekoľko významov. V súvislosti s knihou odoslaných 
faktúr môže mať dva významy. 
 
(a) Obchodná z ľava 
 

Obchodná zľava je zníženie ceny tovaru, aby sa v nej odrazilo nakúpené 
množstvo (hromadná objednávka), alebo ktorú poskytuje veľkoobchodník 
maloobchodníkovi. 

 
Napríklad ak Alfréd 8. januára predal Oswaldovi (ako v bode 4.1) chladničku za 
maloobchodnú cenu 450 £ mínus 20% zľava, faktúra by mohla vyzerať 
nasledovne: 

 
  £ 

8. jan. 1 chladnička 450 

 Mínus:  
 Obchodná zľava 

20% 
(90) 

  360 
 

Oswald z tejto faktúry pozná cenu, ktorú musí v skutočnosti zaplatiť (360 £), ale 
tiež sa dozvie bežnú maloobchodnú cenu 450 £. 

 
Obidvaja Alfréd aj Oswald zaznamenajú túto transakciu vo výške 360 £. Ani 
jeden nezaznamená obchodnú zľavu, ktorá bola poskytnutá a prijatá. Jediný 
záznam o obchodnej zľave je na faktúre, ako ste videli vo vzore faktúry v bode 
4.3 vyššie. 

 
(b) Zľava pri okamžitej platbe  
 

Zľava pri okamžitej platbe je zníženie sumy, ktorú je zákazník povinný zaplatiť, ak 
zaplatí ihneď.  

 
Budeme pokračovať v predchádzajúcom príklade a predpokladajme, že Alfréd 
poskytne Oswaldovi zľavu pri okamžitej platbe vo výške 5%, ak zaplatí do 7 dní 
od dátumu vystavenia faktúry. Faktúra bude vystavená na 360 £, ale Oswald si 
môže odpočítať ďalších 18 £, ak ju zaplatí do 15. januára. 

 
Pozrime sa, aký vplyv to má na účet knihy odoslaných faktúr za predpokladu, že 
Oswald zaplatí 342 £ dňa 12. január. 
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Alfrédova kniha odoslaných faktúr 
Účet Oswalda 

 
  £   £ 
8. jan. Predaj 360 12.jan

. 
Hotovosť 342 

 
Je dohodnuté, že zaplatenie 342 £ v plnom rozsahu vyrovná dlh 360 £. Alfréd 
poskytol zrážku alebo zľavu vo výške 18 £, a toto sa musí zaznamenať v účtovnom 
systéme, inak Oswaldov účet v knihe odoslaných faktúr nebude uvádzať správny 
stav. Takže aký zápis je potrebný? 
 
Samozrejme musíme zapísať 18 £ na stranu Dal Oswaldovho účtu. V ktorom účte 
musíme urobiť zápis na strane Má dať? 
Poskytnutie tejto zľavy je jedným z výdavkov podniku vyvolaný v dôsledku 
nabádania zákazníkov, aby pohotovo platili. Zápis na strane Má dať sa urobí na účte 
poskytnutých zliav  v hlavnej účtovnej knihe. Na konci roka, keď zostavujeme účet 
ziskov a strát podniku, sa súčet všetkých poskytnutých zliav objaví ako jeden z 
výdavkov. 
 
4.9 STĹPEC PRE ZĽAVY V POKLADNIČNEJ KNIHE 
 
Poskytnutá zľava bude vždy úzko súvisieť s prijatou hotovosťou. Využívame túto 
príležitosť, aby sme náš spôsob zaznamenávania poskytnutých zliav pri okamžitej 
platbe skrátili. 
 
Vyššie sme videli, že je jednoduchšie používať dennú knihu predaja na 
zaznamenávanie predajov na úver a nie zapisovať každú jednotlivú položku na 
stranu Dal účtu predaja. Pri poskytnutých zľavách používame podobný prístup. 
Namiesto zapisovania každej jednotlivej zľavy na stranu Má dať účtu poskytnutých 
zliav, vložíme do pokladničnej knihy jeden stĺpec navyše na každej strane a zľavy 
zapisujeme tam. Zľava pri okamžitej platbe sa potom zanesie do účtu knihy 
odoslaných faktúr zároveň s hotovosťou. Na konci mesiaca sa súčet stĺpca pre zľavy 
zanesie na stranu Má dať účtu poskytnutých zliav. S použitím tejto metódy by 
Alfrédova pokladničná kniha mohla uvádzať prijatie hotovosti od Oswalda takto: 
 

Pokladni čná kniha 
 

  Zľava 
£ 

Hotovosť 
£ 

  Zľava 
£ 

Hotovosť 
£ 

12. jan. Oswald 18 342     
 

Alfrédova kniha odoslaných faktúr  
Oswald  

 
  £   £ 
8. jan. Predaj 360 12.jan

. 
Hotovosť 342 

    Zľava 18 
  360   360 
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Na konci mesiaca sa súčet zliav poskytnutých za mesiac (predpokladajme, že tu 
bude 870 £) zapíše na stranu Má dať účtu poskytnutých zliav. Odkaz na číslo 
stránky sa doplní pod položku, ako je zobrazené. 
 
Je potrebné vysvetliť ešte jeden posledný bod. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že 
870 £ sa zanáša zo strany Má dať pokladničnej knihy na stranu Má dať účtu 
poskytnutých zliav. Nie je tomu však tak. Zodpovedajúcimi zápismi na strane Dal na 
870 £ sú jednotlivé zápisy na strane Dal vo všetkých príslušných rozličných účtoch 
knihy odoslaných faktúr. Pokladničnú knihu len jednoducho používame ako 
vyhovujúce miesto na zaznamenanie zľavy. 
 
4.10 SYSTÉM KNIHY DOŠLÝCH FAKTÚR 
 
V bodoch 4.4 až 4.9 ste videli, ako funguje systém knihy odoslaných faktúr. Ak mu 
rozumiete, ľahko pochopíte systém knihy došlých faktúr, lebo je presným zrkadlovým 
obrazom systému knihy odoslaných faktúr.  
 
Keď podnik kupuje tovar, musí zaznamenať súhrn všetkého tohto tovaru, pretože 
napokon potrebuje súčet nákupov, ktorý predstavuje časť výpočtu nákladov na 
predaj v obchodnom účte. Podnik musí tiež viesť záznam o sumách, ktoré dlhuje 
dodávateľom, aby mohol kontrolovať výkazy požadujúce zaplatenie za dodaný tovar. 
 
Preto potrebujeme systém, ktorý v podstate vykonáva rovnakú prácu ako systém 
predaja. Postupnosť operácií je tu nasledovná: 
 
(a) Keď sa urobí nákup na úver, dodávateľ pošle faktúru. 
 
(b) Zaznamenajte nákup tak, že uvediete podrobné údaje o faktúre denníka 

došlých faktúr. 
 
(c) Preveďte sumy zapísané v denníku došlých faktúr do príslušného účtu knihy 

došlých  faktúr. Zápis bude na strane Dal knihy došlých faktúr, pretože dlhujeme 
peniaze dodávateľovi, ktorý je tak naším verite ľom. 

 
(d) Na konci mesiaca spočítajte všetky sumy a tento súčet z denníka došlých faktúr 

preveďte na stranu Má dať účtu nákupov. Toto doplní potrebný podvojný zápis 
pre nákup: 

 
Má dať   Nákupy  Výdavky 
Dal   Dodávateľ  Dlh 

 
(e) Keď sú účty zaplatené, urobte zápis na strane Dal u hotovosti (pokladničná 

kniha) a zápis na strane Má dať účtu dodávateľov v knihe došlých faktúr. Zľavy 
pri okamžitej platbe sa tu môžu objaviť takisto ako pri predaji, ale teraz sú to 
prijaté  zľavy – zníženia súm dlhovaných dodávateľom. Tento postup je podobný 
ako pri poskytnutých zľavách – zapíšte ich do zvláštneho stĺpca v pokladničnej 
knihe vedľa danej platby, a na konci mesiaca súčet zapíšte na stranu Má dať 
účtu dodávateľa a na stranu Dal prijatých zliav. 
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Väčšina zvyšku tejto časti pozostáva z dôležitej činnosti, ktorá vás prevedie cez 
všetky postupy vedenia účtov v knihách odoslaných a došlých faktúr. Prejdite si ju 
pozorne etapu za etapou a presvedčite sa, že chápete logiku spracovania každej 
položky. 
 
CVIČENIE 4.2 
 
Veľkoobchod Beta Wholesalers dodáva tovar viacerým maloobchodníkom. Nakupuje 
od výrobcov. Transakcie a zostatky za mesiac január 2003 boli nasledovné.  
 
(Poznámka: Gamma Electronics poskytuje 2,5% zľavu pri úhrade do mesiaca po 
dátume faktúry. Ostatní dodávatelia neposkytujú zľavu pri okamžitej platbe. Beta 
Wholesalers poskytuje všetkým svojim zákazníkom 2,5% zľavu pri úhrade do 
mesiaca.) 
 

  £ 
1. jan. Začiatočné zostatky:  
 Kniha došlých faktúr – dlhy:  
 Gamma 1 320 
 Sigma 720 
 Lambda 840 
 Kniha odoslaných faktúr – 

pohľadávky: 
 

 Delta 360 
 Epsilon 1 440 
 Iota 3 200 
 Pokladničná kniha – prečerpanie v 

banke 
16 184 

Transakcie za január:  
1. jan. Predaj na úver: Delta 271 
 Predaj za hotovosť 140 
 Nákup na úver: Sigma 190 
3. jan. Hotovosť prijatá od Ioty (účet október 

2002, neposkytnutá žiadna zľava) 
1 360 

8. jan. Predaj na úver: Epsilon 
  Iota 
  Pi (nový zákazník) 

319 
260 
137 

 Predaj za hotovosť  818 
14. jan. Nákup na úver: Lambda 

                         Gamma 
1 326 

580 
 Tovar vrátený Gamme 106 
24. jan. Predaj na úver: Epsilon 

                     Iota 
                     Rho 

2 160 
180 
470 

 Predaj za hotovosť 190 
 Tovar, ktorý vrátila Delta 30 
30. jan. Hotovosť prijatá od Ioty (účet 

november 2002– neposkytnutá 
žiadna zľava) 

1 106 

 Hotovosť prijatá od Epsilon (účet 1 400 
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december 2002 – poskytnutá zľava 
40 £) 

 Hotovosť prijatá do Delty (účet 
december 2003– poskytnutá zľava 9 
£) 

351 

 Gamma (zľava 2,5%) 1 287 
 Sigma 720 
 Lambda 840 
 Tovar vrátený Lambde 16 

 
Skôr ako začnete pracovať, môžete si poznamenať nasledujúce body: 
 
(a) Pokladničná kniha v predchádzajúcom príklade a činnosti zaznamenávala príjmy 

a výdavky v skutočnej hotovosti. Vo väčšine podnikov prechádza množstvo 
transakcií cez bankový účet podniku – platí sa šekom a príjmy v hotovosti alebo 
vo forme šeku sa vkladajú do banky hneď, ako sú prijaté. Pokladničná kniha Beta 
Wholesalers bude zaznamenávať príjmy a výdavky, ktoré prechádzajú cez jej 
bankový účet. Takýmto spôsobom funguje väčšina pokladničných kníh podnikov 
– zaznamenávajú bankové transakcie, preto ich majte na mysli ako bankový účet 
a pokladničný účet veďte ako pokladničnú hotovosť. 

 
(b) Zostatok pokladničnej knihy k 1. januáru 2003 je prečerpanie 16 184 £. To 

znamená, že musíte otvoriť pokladničnú knihu s úverovým (pasívnym) zostatkom, 
lebo podnik Beta Wholesalers dlhuje banke 16 184 £. 

 
(c) Pracovné etapy. 
 

Aby ste úlohu riešili metodicky, musíte urobiť nasledovné: 
 

(i) Otvoriť účty knihy došlých faktúr a knihy odoslaných faktúr a uviesť 
začiatočné zostatky k 1. januáru. 

 
(ii) Otvoriť pokladničnú knihu. 

 
(iii) Urobiť tabuľky pre denníky a knihu vráteného tovaru a knihu vrátených 

dodávok. 
 

(iv) Prechádzať postupne cez uvedené údaje a zapisovať všetko do 
pokladničnej knihy, denníkov, knihy vráteného tovaru a knihy vrátených 
dodávok podľa potreby. 

 
(v) Zaniesť všetky položky do účtov hlavnej knihy. 

 
(vi) Urobiť uzávierku pokladničnej knihy a účtov hlavnej knihy.  

 
(vii) Spočítať všetky sumy a zaniesť súčty z denníkov, knihy vráteného tovaru, 

knihy vrátených dodávok a stĺpcov pre zľavy do účtov hlavnej knihy. 
 

Pracujte na vlastnom papieri, potom si preštudujte ďalej uvedené odpovede. 
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ODPOVEDE 
 
Tu je navrhované usporiadanie a riešenie: 
 

Beta Wholesalers 
Denník odoslaných faktúr 

 
2003  £ 
1. jan. Delta 271 
8. jan. Epsilon 319 
 Iota 260 
 Pi 137 
24. jan. Epsilon 2 160 
 Iota 180 
 Rho 470 
  3 797 

 
Kniha vráteného tovaru 

 
2003  £ 
24. jan. Delta 30 

 
Denník došlých faktúr 

 
2003  £ 
1. jan. Sigma 190 
14. jan. Lambda 1 326 
 Gamma 580 
  2 096 
   

 
Kniha vrátených dodávok 

 
2003  £ 
14. jan. Gamma 106 
14. jan. Lambda 16 
  122 
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Pokladni čná kniha 
 

2003  Zľava 
£ 

Hotovosť 
£ 

2003  Zľava 
£ 

Hotovosť 
£ 

1. jan. Predaj za 
hotovosť  

 140 1. jan. Začiatočn
ý zostatok 

 16 184 

3. jan. Iota  1 360 30.jan
. 

Gamma 33 1 287 

8. jan. Predaj za 
hotovosť 

 818  Sigma  720 

     Lambda  840 
24. jan. Predaj za 

hotovosť 
 190     

30. jan. Iota  1 106     
 Epsilon 40 1 400     
 Delta 9 351     
31. jan. Konečný 

zostatok 
 13 666     

  49 19 031   33 19 031 
    1. feb. Začiatočn

ý zostatok 
 13 666 

       
(Všimnite si, že dva stĺpce pre zľavy sú spracované úplne nezávisle – nekompenzujú 
sa navzájom, aby sa získal čistý údaj). 
 
Účty knihy odoslaných faktúr 

Účet Delta 
 

2003  £ 2003  £ 
jan.1 Začiatočný 

zostatok 
360 24. jan. Vrátený tovar 30 

 Predaj 271 30. jan. Hotovosť 351 
    Zľava 9 
   31. jan. Konečný zostatok 241 
  631   631 
1. feb. Začiatočný 

zostatok 
241    

 
Účet Epsilon  

 
2003  £ 2003  £ 
1. jan. Začiatočný 

zostatok 
1 440 30. jan. Hotovosť 1 400 

8. jan.  Predaj 319  Zľava 40 
24. jan. Predaj 2 160 31. jan. Konečný zostatok 2 479 
  3 919   3 919 
1. feb. Začiatočný 

zostatok 
2 479    
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Účet Iota 
 

2003  £ 2003  £ 
1. jan. Začiatočný 

zostatok 
3 200 3. jan. Hotovosť 1 360 

8. jan. Predaj 260 30. jan. Hotovosť 1 106 
24. jan. Predaj 180 31. jan. Konečný zostatok 1 174 
  3 640   3 640 
1. feb. Začiatočný 

zostatok 
1 174    

 
Účet Pi  

 
2003  £ 2003  £ 
8. jan. Predaj 137 31. jan. Konečný zostatok 137 
1. feb. Začiatočný 

zostatok 
137    

 
Účet Rho 

 
2003  £ 2003  £ 
24. jan. Predaj 470 31. jan. Konečný zostatok 470 
1. feb. Začiatočný 

zostatok 
470    

 
Účty knihy došlých faktúr 

 
Účet Gamma  

 
2003  £ 2003  £ 
14. jan.  Vrátené dodávky 106 1. jan. Začiatočný 

zostatok 
1 320 

30. jan. Hotovosť 1 287 14. jan. Nákupy 580 
 Zľava 33    
31. jan. Konečný zostatok 474    
  1 900   1 900 
   1. feb. Začiatočný 

zostatok 
474 

 
Účet Sigma 

 
2003  £ 2003  £ 
30. jan. Hotovosť 720 1. jan. Začiatočný 

zostatok 
720 

31. jan. Konečný zostatok 190  Nákupy 190 
  910   910 
   1. feb. Začiatočný 

zostatok 
190 
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Účet Lambda 
 

2003  £ 2003  £ 
30. jan. Hotovosť 840 1. jan. Začiatočný 

zostatok 
840 

 Vrátené dodávky 16 14. jan. Nákupy 1 326 
31. jan. Konečný zostatok 1 310    
  2 166   2 166 
   1. feb. Začiatočný 

zostatok 
1 310 

 
Účty hlavnej ú čtovnej knihy 

Účet predaja 
 

2003  £ 2003  £ 
31. jan. Vrátený tovar za 

mesiac 
30 1. jan. Predaj za 

hotovosť 
140 

   8. jan. Predaj za 
hotovosť 

818 

   24. jan. Predaj za 
hotovosť 

190 

   31. jan. Predaj za mesiac 3 797 
 

Účet nákupov 
 

2003  £ 2003  £ 
31. jan. Nákupy za 

mesiac 
2 096 31.jan

. 
Vrátené dodávky za 
mesiac 

122 

 
Účet poskytnutých zliav 

 
2003  £ 2003  £ 
31. jan. Zľava za mesiac 49    
 

Účet prijatých zliav 
 

2003  £ 2003  £ 
   31. jan. Zľava za mesiac 33 
 
V tomto príklade bol vrátený tovar zapísaný na stranu Má dať účtu predaja a vrátené 
dodávky na stranu Dal účtu nákupov. Výsledkom je, že zostatok na účte predaja je 
čistý skutočný predaj po odpočítané vráteného tovaru. Ak chcete uchovávať údaje o 
hrubom predaji a vrátený tovar viesť samostatne, je úplne správne otvoriť 
samostatný účet vráteného tovaru (a účet vrátených dodávok). 
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Kapitola 5 
 
Zaznamenávanie transakcií 4 – náklady budúcich obdo bí, výdavky 
budúcich období a zásoby 
 
 
5.1 ÚVOD 
 
V študijnej kapitole 4 sme si pozreli účtovníctvo potrebné pre zaznamenávanie 
predajov a nákupov na úver.  Teraz sa vrátime späť k bodu, kam sme sa dostali na 
konci študijnej kapitoly 3, a budeme sa zaoberať niektorými úpravami, ktoré sú 
potrebné pri zostavovaní obchodného účtu, účtu ziskov a strát a súvahy. 
 
V tejto kapitole nájdete deväť autotestov. Pracujte na každom postupne. Všetky 
odpovede sú uvedené na konci tejto časti. 
 
5.2 CIELE 
 
Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali dokázať: 
 

• urobiť úpravy potrebné na konci obchodného obdobia, aby sa zohľadnili 
výdavky zaplatené vopred a zaplatené pozadu; 

 
• odsúhlasiť existujúce zásoby tovaru na začiatku a na konci obdobia. 

 
5.3 NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ A VÝDAVKY BUDÚCICH OBDO BÍ 
 
Ak máme vypočítať zisk správne, nestačí, aby sme odpočítali výdavky, ktoré sme 
skutočne zaplatili v tomto období. Budú existovať ešte nezaplatené faktúry, ktoré sa 
týkajú tohto obdobia a je potrebné ich zaplatiť, a pravdepodobne isté výdavky 
zaplatené vopred za nasledujúce obdobie – napríklad poistenie sa takmer vždy platí 
ročne vopred. 
 
Na konci tejto študijnej kapitoly sú uvedené otázky autotestu 1 až 4, aby ste si 
upevnili poznatky. 
 
5.4 ODSÚHLASENIE ZÁVEREČNÝCH ZÁSOB NA OBCHODNOM Ú ČTE 
 
Jedno z najdôležitejších odsúhlasení, ktoré musíme vykonať, je odsúhlasenie zásob 
tovaru, ktoré zostávajú na konci obdobia. Pozrime si hneď príklad. 
 
Susan začala obchodovať 1. januára 2002. Do konca roka mala predaj vo výške 100 
000 £ a nákupy vo výške 60 000 £. K 31. decembru 2002 jej zostali zásoby tovaru, 
ktoré ju stáli 10 000 £ a mohli by sa predať za 20 000 £. Jej výdavky za toto obdobie 
boli spolu 15 000 £. Aký je jej čistý zisk za rok? 
 
Aby sme mohli zodpovedať túto otázku, musíme zostaviť obchodný účet a účet 
ziskov a strát. Keď uvažujeme o prvom z nich, o obchodnom účte, vieme že predaj 
bol 100 000 £, ale aké sú náklady na predaj? Nákupy sú 60 000 £, ale 10 000 £ z 
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toho predstavuje tovar, ktorý je stále na sklade. Náklady na predaný tovar sú 60 000 
£ mínus náklady na zásoby 10 000 £.  
 
Čistý zisk Susan sa dá teraz vypočítať nasledovne: 
 

Susan 
Obchodný ú čet a účet ziskov a strát za rok, ktorý skon čil 31.decembra 2002 

 
  £ £ 
Predaj   100 000 
Mínus:    
Náklady na predaj:    
  Nákupy  60 000  
Mínus: Záverečné 
zásoby 

 (10 
000) 

(50 000) 

   50 000 
Mínus: Výdavky   (15 000) 
Čistý zisk   35 000 £ 

 
Záverečné zásoby 10 000 £ sú aktívom na konci roka a musia sa ako také objaviť v 
súvahe. 
 
Všimnite si, že záverečné zásoby nie sú údajom, ktorý produkuje účtovný systém 
automaticky. Účtovný systém zaznamenáva nákupy a predaj. Ale aby sme zistili 
záverečné zásoby, musíme fyzicky spočítať položky skladované k dátumu súvahy. 
Pokiaľ možno je dobré mať to podložené systémom zaznamenávania pohybov 
zásob, s ktorým sa dajú fyzické zásoby odsúhlasiť. 
 
Toto odsúhlasenie pre záverečné zásoby je štandardom, ktorý sa objaví v každej 
skúšobnej otázke pri vypracovaní obchodného účtu, účtu ziskov a strát a súvahy. 
 
Účtovné zápisy sú: 
 
Uveďte záverečné zásoby ako aktívum (Má dať) v súvahe, čím uznáte, že tovar sa 
prenáša ďalej do nasledujúceho obdobia na predaj. 
 
Uveďte záverečné zásoby ako odpočítanie pri výpočte nákladov na predaj (Dal) v 
obchodnom účte. Takto porovnáte predaj iba voči tej časti nákupu, ktorú sme 
skutočne predali v tomto období. 
 
Pokúste sa vyriešiť otázku 5 autotestu na konci študijnej kapitoly, aby ste si upevnili 
poznatky. 
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5.5 NASLEDUJÚCE OBDOBIE – ZA ČIATOČNÉ ZÁSOBY 
 
Ešte sme so Susan neskončili. Teraz sa musíme pozrieť, čo sa stane v ďalšom roku. 
Záverečné zásoby na konci roku 2002 sú k dispozícii na predaj v roku 2003, a tak 
budú tvoriť časť výpočtu nákladov na predaj za tento rok. 
 
Predpokladajme, že ostatné údaje za rok 2003 sú nasledovné: 
 

 £  
Predaj 150 000}  
Nákupy 85 000} z hrubej  
Rôzne výdavky 25 000} súvahy 
   
Záverečné zásoby na konci 
roku 2002 

 {z fyzickej  

- náklady 20 000 {kontroly 
  {zásob 

 
Čistý zisk za rok 2003 sa vypočíta nasledovne: 
 

Susan 
Účet ziskov a strát za rok, ktorý skon čil 31.decembra 2003 

 
  £ £ 
Predaj   150 000 
Mínus: Náklady na 

predaj: 
  

 Začiatočné 
zásoby 

10 000  

 Nákupy 85 000  
  95 000  
 Mínus: 

Záverečné 
zásoby 

(20 000) 75 000 

Hrubý zisk   75 000 
Mínus: Rôzne výdavky  (25 000) 
Čistý zisk   50 000 £ 

 
Na konci roku 2003 sa záverečné zásoby vo výške 20 000 £ objavia ako aktívum v 
súvahe. 
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5.6 ÚČET HLAVNEJ KNIHY PRE ZÁSOBY 
 
V bodoch 5.4 a 5.5 sme videli, ako sa odsúhlasujú zásoby na obchodnom účte. Toto 
je všetko, čím sa musíme zaoberať pri vypracovaní obchodného účtu, účtu ziskov a 
strát a súvahy z hrubej súvahy, keď máme údaj o záverečných zásobách. Ale tiež 
musíme ovládať to, ako sa tieto zásoby zavedú do účtovného systému.  
 
Nezabudnite, že obchodný účet je časťou systému podvojného účtovníctva, a že 
zápisy v ňom musia mať svoj náprotivok niekde inde v systéme. Otvoríme teda účet 
zásob a prevedieme naň zápisy zásob na obchodnom účte. Toto sa robí raz ročne, 
keď sa robia účtovné zápisy na uzávierku hlavnej účtovnej knihy.  
 
Pozrime sa, ako to funguje tak, že vypracujeme účet hlavnej knihy pre Susan, 
pričom použijeme údaje z jej obchodného účtu v predchádzajúcich odsekoch. Čísla v 
stĺpci pre čísla stránok sú odkazom na poznámky, ktoré nasledujú za účtom: 
 

Účet zásob 
2002  £ 2002  £ 
31. 
dec. 

Obchodný účet1 10 000 31. 
dec. 

Konečný zostatok 10 000 

 
2003 

   
2003 

  

1. jan. Začiatočný zostatok 10 000 31. 
dec. 

Obchodný účet1 10 000 

31. 
dec. 

Obchodný účet1 20 000 31. 
dec. 

Konečný zostatok 20 000 

  30 000   30 000 
 
Poznámky: 
 

1. Toto sú záverečné zásoby na konci roku 1. Suma 10 000 £ sa zapíše na 
stranu Má dať účtu zásob, čím sa vytvorí debetný zostatok (aktívum) potrebný 
pre súvahu k 31. decembru 2002. Toto sa prevedie ďalej do roku 2003. 

 
2. S týmto zápisom sme sa posunuli k 31. decembru 2003 a prevádzame 10 000 

£, ktoré sú teraz začiatočnými zásobami roku 2 do obchodného účtu pre rok 
2. 

 
3. Nakoniec zapíšeme na stranu Má dať 20 000 £ záverečných zásob roku 2, 

ktoré nám dávajú debetný zostatok potrebný pre súvahu k 31. decembru 
2003. V každom ďalšom roku urobíme dvojicu zápisov, ako sú (2) a (3) 
vyššie, čím prevedieme začiatočné zásoby za rok do obchodného účtu a čím 
prevedieme záverečné zásoby preč z obchodného účtu. 

 
5.7 VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ, NÁKLADY BUDÚCICH OBDOB Í A 
ZÁSOBY V HRUBEJ SÚVAHE 
 
Hrubá súvaha je zoznam zostatkov v účtovnom systéme, ktoré sú uvedené v 
stĺpcoch Má dať a Dal s cieľom overiť aritmetickú správnosť účtovného systému. 
 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

110 
 

Vypracuje sa z účtov hlavnej knihy spravidla predtým, ako sa urobia úpravy z 
dôvodu výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období, a predtým, ako sa 
zohľadnia záverečné zásoby. 
 
Pri skúške Vám bude otázka o úpravách z dôvodu výdavkov budúcich období a 
nákladov budúcich období a záverečných zásob spravidla daná po hrubej súvahe, a 
každá z úprav musí ovplyvniť dva  údaje, ak sa má zachovať vyrovnanosť účtov:  
 

Výdavky budúcich 
období: 

Zvýšiť výdavky Z a S Má dať 

 Zvýšiť pasívum S Dal 
Náklady budúcich 
období: 

Znížiť výdavky Z a S Dal 

 Zvýšiť aktívum S Má dať 
Záverečné zásoby: Znížiť výdavky Obch. 

účet 
Dal 

 Zvýšiť aktívum S Má dať  
 
Ešte posledný bod: V bode 5.6 ste videli, že zápisy v účte zásob sa robia iba na 
konci roku. Začiatočné zásoby sa prevádzajú z obchodného účtu prechádzajúceho 
roku, teda zostávajú ako zostatok v priebehu celého roku, kým sa neprevedú do 
obchodného účtu na konci roku. Z toho vyplýva, že začiatočné zásoby sa objavia 
ako debetný zostatok v hrubej súvahe na konci roku. 
 
Na toto všetko si zvyknete, keď urobíte zopár príkladov, ku ktorým sa dostanete v 
ďalšej časti.  
 
5.8 ZÁVER 
 
Táto časť sa zaoberala niektorými najdôležitejšími aspektmi základného účtovníctva. 
Počítajte s tým, že pri skúške budete musieť plynule ovládať takéto úpravy na konci 
obdobia.  
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5.9 OTÁZKY AUTOTESTU 
 
1. Alice začala podnikať ako kvetinárka 1. januára 2002 v prenajatom obchode. Jej 

výdavky za rok 2002 boli nasledovné: 
 

a) Nájomné 3 000 £ ročne, splatné štvrťročne vopred. 
V skutočnosti boli platby urobené: 
 
1. januára 750 £ 
1. apríla 750 £ 
1. júla 750 £ 
2. októbra 750 £ 
30. decembra 750 £ 

 
(b) Poplatky. 

Zaplatené: 
 

10. januára 490 £ (za obdobie do 31. marca 2002) 
18. apríla 560 £ (za obdobie do 30. septembra 2002) 
19. októbra 560 £ (za obdobie do 31. marca 2003) 

 
(c) Osvetlenie a vykurovanie. 

Platby urobené: 
 
14. apríla 126 £ (za obdobie do 28. februára 2002) 
11. júla 93 £ (za obdobie do 31. mája 2002) 
29. septembra 88 £ (za obdobie do 31. augusta 2002) 
28. decembra 198 £ (za obdobie do 30. novembra 2002) 
24. marca 2003 201 £ (za obdobie do 28. februára 2003) 

 
Vypracujte účty hlavnej knihy pre nájomné, poplatky a osvetlenie a vykurovanie, 
pričom  uvediete všetky tieto transakcie a výdavky do výkazu ziskov a strát za rok, 
ktorý skončil 31.decembra 2002.  
 
2. Vyberte správnu odpoveď z uvedených piatich alternatív. Podnik dáva do 

podnájmu časť svojich kancelárskych priestorov za nájomné 600 £ za rok. Ak 
bolo na konci roka zaplatené nájomné za dva mesiace dopredu, začiatočný 
zostatok na účte prijatého nájomného by mal byť:  

 
(a) Má dať 200 £. 
(b) Dal 200 £. 
(c) Má dať 100 £. 
(d) Dal 100 £. 
(e) Žiadna z týchto možností. 

 
3. Podnik, ktorý je v prevádzke už mnoho rokov, platí 31. marca každého roku 

všetky poistky vopred a zostavuje finančné výkazy k 31. decembru. 31. marca 
2001 bola zaplatená suma 3 000 £ a 31. marca 2002 suma 3 300 £. Uveďte účet 
hlavnej knihy pre poistenie za rok, ktorý skončil 31. decembra 2002.  
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4. Ron začal podnikať 1. januára 2002 a kúpil dodávkový voz, ktorý bol zdanený 
cestnou daňou za rok do 31. decembra vo výške 120 £. Ďalšiu dodávku kúpil 1. 
júla 2002 a táto bola zdanená cestnou daňou do 30. júna 2003 takisto v sume 
120 £. V priebehu roka do 31. decembra 2002 mu vznikli ďalšie motoristické 
výdavky vo výške 1 570 £ a na konci roka mal nezaplatenú faktúru vo výške 136 
£. 

 
(a) Aká je suma účtu výkazov a strát za motoristické výdavky za rok? 
 
(b) Vypracujte účet hlavnej knihy, ktorý uvádza tento stav. 

 
5. K 1. januáru 2002 bol celkový stav zásob u Quentina 18 000 £. Nákupy za rok 
2002 boli 68 150 £ a zásoby k 31. decembru 2002 boli 23 500 £. Uveďte, ako by 
sa výpočet nákladov na predaj prejavil na obchodnom účte, a uveďte, ako by sa 
zápisy v účte zásob prejavili v uzávierke účtov hlavnej knihy k 31. decembru 
2002. 

 
6. Vyberte správnu odpoveď z uvedených piatich alternatív. Zavedenie úpravy z 

dôvodu nákladov budúcich období bude mať nasledovný vplyv na zisk a na čisté 
aktíva:  
 

a) Zvýšenie zisku a zníženie čistých aktív. 
b) Zníženie zisku and zvýšenie čistých aktív. 
c) Zvýšenie zisku and zvýšenie čistých aktív. 
d) Zníženie zisku and zníženie čistých aktív. 
e) Žiadna z týchto možností. 

 
7. Sú nasledujúce tvrdenia správne alebo nesprávne? 
 

a) Účet zásob v účtovnom systéme zaznamenáva všetok pohyb zásob. 
b) Obežný kapitál znamená prebytok aktív podniku nad pasívami podniku. 
c) Obchodní veritelia, teda peniaze, ktoré niekto dlhuje podniku, sú bežnými 

aktívami. 
d) Obchodní dlžníci, teda peniaze, ktoré niekto dlhuje podniku, sú bežnými 

aktívami. 
e) Úprava z dôvodu nájomného prijatého dopredu k dátumu súvahy sa v 

súvahe objaví ako aktívum. 
 

8. Vyberte správnu odpoveď z uvedených piatich alternatív. Zavedenie úpravy z 
dôvodu splatného ale nezaplateného výdavku bude mať nasledovný vplyv na 
zisk a na súvahu: 
a) Zníženie zisku a zníženie pasív. 
b) Zvýšenie zisku a zvýšenie pasív. 
c) Zníženie zisku a zníženie aktív. 
d) Zvýšenie zisku a zníženie pasív. 
e) Žiadna z týchto možností. 

 
9.  Sú nasledujúce tvrdenia správne alebo nesprávne? 

a) Akákoľvek úprava urobená na údajoch v odsúhlasenej hrubej súvahe musí 
ovplyvniť dve položky v účtovnej uzávierke. 
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b) Náklady na predaj sa vypočítajú odpočítaním nákupov, ako boli upravené 
na začiatočné a záverečné zásoby, od predaja. 

c) Hrubý zisk je predaj mínus náklady na predaj. 
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5.10 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU 
 
1. (a)  

Účet nájomného 
200
2 

   £ 200
2 

   £ 

Jan. 1. Hotovosť CB 750 Dec
. 

31. Účet ziskov a 
strát 

 3 000 

Apr. 1. Hotovosť CB 750      
Júl 1. Hotovosť CB 750      
Okt. 2. Hotovosť CB 750      
Dec
. 

30. Hotovosť CB 750   Konečný zostatok  750 

    3 750     3 750 
200
3 

         

Jan. 1. Zostatok zač. 750      
CB – cash book – pokladničná kniha 

(b) 
Účet poplatkov 

200
2 

   £ 2002    £ 

Jan. 10. Hotovos
ť 

CB 490 Dec. 31. Účet ziskov a 
strát 

 1 330 

Apr. 18. Hotovos
ť 

CB 560      

Okt. 19. Hotovos
ť 

CB 560   Konečný 
zostatok 

 280 

    1 610     £1 610 
200
3 

         

Jan. 1. Zostato
k 

zač. 280      

 
(c) 

Osvetlenie a vykurovanie 
2002    £ 2002    £ 
Apr. 14. Hotovos

ť 
CB 126 Dec. 31. Účet ziskov a 

strát 
 572 

Júl 11. Hotovos
ť 

CB 93      

Sept. 29. Hotovos
ť 

CB 88      

Dec. 28. Hotovos
ť 

CB 198      

Dec. 31. Zostato
k 

kon
. 

67      

    572     572 
     2003     
     Jan. 1. Zostatok zač. 67 
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2. Odpoveď je (d) – Dal 100 £. Suma vopred je 100 £ - 2 mesiace po 50 £ mesačne. 

Zostatok je Dal alebo pasívum, pretože bol prijatý príjem nasledujúceho roku a 
‘dlhuje sa do budúcnosti – nasledujúcemu roku. 

 
3.  

Poistenie 
200
2 

   £ 2002 £    

Jan. 1. Zostato
k 

zač. 750 Dec. 31. Účet ziskov a   

Mar. 31. Hotovos
ť 

CB 3 300   strát  3 225 

       Zostatok kon. 825 
    4 

050£ 
    4 050£ 

200
3 

         

Jan. 1. Zostato
k 

zač. 825      

 
Ron 
 
4. (a)            

   £ 
Ron skutočne zaplatil 1 570 £ plus 2 x 120 £ 1 810 
Má nezaplatenú faktúru  136 
 1 946 
Zaplatil cestnú daň vopred vo výške 1/2 x 120 £ (60) 
Z toho vyplývajú výdavky za rok  1 886£ 

 
(b) 

Motoristické výdavky 
200
2 

  £ 200
2 

  £ 

1. jan. Hotovosť-daň, 
dodávka 1 

120 31. dec
. 

Účet ziskov a strát 1 886 

1. júl. Hotovosť-daň, 
dodávka 2 

120 31. dec
. 

Konečný zostatok 60 

31. dec. Hotovosť-rôzne 
položky 

1 570     

  Konečný zostatok 136     
   1 

946£ 
   1 

946£ 
200
3 

   200
3 

   

1. jan. Začiatočný 
zostatok  

60 1. jan. Začiatočný zostatok 136 
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Naozaj by nebolo správne uviesť čistý zostatok vo výške 76 £, pretože v 
skutočnosti máme rôzneho dlžníka a veriteľa. Podnik bude musieť zaplatiť 136 £ 
a už uhradil platbu vopred vo výške 60 £. 

 
5. Quentin 
 

Náklady na predaj: 
 

  £ 
Začiatočné zásoby  18 000 
Nákupy  68 150 
  86 150 
Mínus: Záverečné 
zásoby 

 (23 
500) 

  62 650 
 

Účet zásob 
2001   £ 2002   £ 
Dec. 31. Obchodný účet 18 

000 
Dec. 31. Obchodný účet 18 

000 
2002        
Dec. 31. Obchodný účet 23 

500 
    

 
 
6. (c) je správne. Skutočnosť, že účet výdavkov zahrnuje prvok nákladov budúcich 

období za nasledujúci rok znamená, že výdavky za bežný rok budú znížené, čím 
sa zvýši zisk. Zároveň sa zvýšia čisté aktíva, aby odrazili začlenenie 
dodatočného debetného zostatku (aktíva) prenášaného ďalej. 

 
7. (a) Nesprávne. Iba prevody do a z obchodného účtu pre zásoby sú uvedené v 

účte zásob. 
(b) Nesprávne. Obežný kapitál znamená prebytok bežných aktív nad bežnými 
pasívami. 
(c) Nesprávne. Obchodní veritelia sú peniaze, ktoré podnik dlhuje, a sú teda 
pasívami. 
(d) Správne. (Opak bodu (c) vyššie). 
(e) Nesprávne. Ak bolo prijaté nájomné vopred, musíme preniesť ďalej kreditný  

zostatok, takže sa zvýši príjem nasledujúceho roku. 
 
8. (e) je správne. Vplyv bude predstavovať zníženie zisku a zvýšenie pasív. 
 
9. (a) Správne. Pretože hrubá súvaha je vyrovnaná, akákoľvek úprava musí 

ovplyvniť dva účty, aby sa vyrovnanosť zachovala. 
(b) Nesprávne. Uvedený výpočet vám poskytne hrubý zisk a nie náklady na 
predaj. 
(c) Správne. 
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Kapitola 6  
 
Vypracovanie obchodného ú čtu, ú čtu ziskov a strát a súvahy 
 
 
6.1 ÚVOD 
 
V tejto časti sa budeme zaoberať tým, že zavedieme do praxe mnohé z toho, čo ste 
sa doteraz naučili, v kontexte kompletnej otázky. Inými slovami, budeme postupovať 
od hrubej súvahy a podkladov o úpravách z dôvodu výdavkov budúcich období, 
nákladov budúcich období a záverečných zásob, aby sme vypracovali ‘konečnú 
účtovnú uzávierku’, čiže účet ziskov a strát a súvahu podniku. 
 
6.2 CIELE 
 
Po preštudovaní tejto časti by ste mali dokázať: 
 

• vypracovať obchodný účet, účet ziskov a strát a súvahu obchodného 
podniku, pričom zohľadníte výdavky budúcich období, náklady budúcich 
období a záverečné zásoby. 

 
6.3 FORMY OBCHODNÉHO ÚČTU, ÚČTU ZISKOV A STRÁT A SÚVAHY 
 
Skôr ako sa pozrieme na podrobnosti, pripomeňme si formu obchodného účtu, účtu 
ziskov a strát a súvahy. V študijnej kapitole 3 sme uviedli príklady základného 
výkazu ziskov a súvahy. Tieto sú tu uvedené znova, takže si o nich môžeme 
podiskutovať. 
 

Market Traders: Obchodný ú čet a účet ziskov a strát za týžde ň, ktorý sa 
skon čil v de ň 6 

  £ £ 
Predaj   1 180 
Mínus: Náklady na predaj:   
   Nákupy  (625) 
Hrubý zisk   555 
Mínus: Výdavky   
   Nájomné 60  
   Mzdy 60 (120) 
Čistý zisk   435 £ 

 
Market Traders: Súvaha ku d ňu 6 

   £ 
Hotovosť   335 
   335 £ 
Kapitál:    
 Ku dňu 1  100 
 Plus: Zisk za týždeň doteraz  435 
   535 
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 Mínus: Výbery  (200) 
   335 £ 

 
Teraz vieme, že mnohé z týchto údajov sa výrazne rozšíria. Prejdime si položky 
jednu za druhou a znovu sa na ne pozrime. 
 
Predaj K tomuto údaju nie je potrebné žiadne ďalšie vysvetlenie. 
  
Náklady na predaj V našom základnom príklade sme potrebovali len nákupy za 

dané obdobie, pretože neboli žiadne zásoby. Teraz vieme, že 
vo väčšine podnikov bude na začiatku a na konci obchodného 
obdobia k dispozícii veľké množstvo zásob. Výpočet nákladov 
na predaný tovar bude teda: 

        £ 
 Začiatočné zásoby  X 
 Nákupy  X 
   X 
 Mínus: Záverečné 

zásoby 
 (X) 

 Náklady na predaný 
tovar 

 X  

  
Hrubý zisk Hrubý zisk bude predaj mínus náklady na predaný tovar. 
  
Výdavky Práca v študijnej kapitole 5 nám ukázala, že musíme vziať do 

úvahy oveľa viac výdavkov ako iba nájomné a mzdy, a že 
údaje, ktoré sa zapisujú do účtu ziskov a strát sa často musia 
upraviť o položky týkajúce sa tohto obdobia, ale zatiaľ 
nezaplatené – výdavky budúcich období - a o výdavky 
zaplatené k dátumu súvahy vopred – náklady budúcich období. 

  
Čistý zisk Čistý zisk zostane ako predtým hrubý zisk mínus celkové 

výdavky. 
  
Súvaha Súvaha sumarizuje aktíva a pasíva podniku na konci účtovného 

obdobia. Jediný rozdiel v porovnaní so základnou súvahou, 
ktorú sme videli v prípade firmy Market Traders, je v tom, že 
budeme musieť doplniť oveľa viac položiek. 

  
Aktíva Jediným aktívom v súvahe firmy Market Traders bola hotovosť. 

Teraz poznáme niekoľko ďalších aktív, napríklad zásoby, 
dlžníci, náklady budúcich období.  
 
Všetky tieto aktíva (zásoby, dlžníci, náklady budúcich období a 
hotovosť) nazývame bežné aktíva, pretože predstavujú položky, 
ktoré sa v priebehu činnosti podniku stále menia – zásoby sa 
predávajú a menia sa teda na dlžníkov alebo hotovosť, dlžníci 
zaplatia faktúry a tým sa z nich stane hotovosť.  
 
Bežné aktíva, ktoré sú buď hotovosťou alebo položkami 
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vedenými kvôli konverzii na hotovosť, musia byť konfrontované 
s investičným majetkom (stálymi aktívami). Väčšina podnikov 
potrebuje investičný majetok, aby mohli fungovať, napríklad 
pozemky, kancelárske zariadenie, vozidlá alebo budovy a 
strojné zariadenie. Toto je majetok, ktorý má bežne dlhú 
životnosť a je vlastnený skôr na používanie ako na opätovný 
predaj. V súvahe uvádzame investičný majetok a bežné aktíva 
samostatne.  

  
Pasíva Jediným „pasívom“ Market Traders bol kapitál dlhovaný späť 

majiteľovi. V účtovníctve spravidla používame pojem „pasívum“ 
na označenie peňazí dlhovaných iným osobám ako majiteľovi. 
S niekoľkými takýmito príkladmi sme sa už stretli v študijných 
kapitolách 4 a 5 v podobe obchodných veriteľov (sumy 
dlhované dodávateľom, ako je uvedené v knihe došlých faktúr) 
a časovo rozlíšených výdavkov. 
 
Podobne ako aktíva sa pasíva dajú rozdeliť na „bežné“, čo 
znamená, že sú splatné veľmi skoro po dátume súvahy. V 
skutočnosti je obvyklá definícia „bežného pasíva“, že je to 
pasívum splatné do jedného roku od dátumu súvahy.  
 
Keďže je zrejmé, že bežné pasíva musia byť zaplatené z 
prostriedkov, ktoré predstavujú bežné aktíva, obvykle ich 
uvádzame ako odpočet od súčtu bežných aktív. Prebytok 
bežných aktív nad bežnými pasívami sa nazýva „obežný 
kapitál“ podniku.  
 
Tiež sa môžete stretnúť s dlhodobými pasívami, ako sú 
napríklad pôžičky splatné o viac než rok po dátume súvahy. Vo 
finančných výkazoch obchodného podniku sú tieto v súvahe 
spravidla uvedené hneď za kapitálovým účtom majiteľa.  

  
Kapitál Kapitálový účet obchodného podniku bude v súvahe uvedený 

presne tak ako v súvahe Market Traders: 
 

 £ 
Kapitál na začiatku obdobia X 
Plus: Zisk za obdobie doteraz X 
 X 
Mínus: Výbery majiteľa  (X) 
Kapitál na konci obdobia X 

 
Uvádzame vzor súvahy, ktorý uvádza členenie všetkých položiek, o ktorých sme 
práve hovorili: 
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Balancin
g Figures 

Súvaha 
ku DD/MM/RR 

 
 £ £ £ 
Investičný majetok:    
Pozemky   X 
Budovy a strojné zariadenie   X 
Príslušenstvo a inventár   X 
Motorové vozidlá   X 
   X 
Bežné aktíva:    
Zásoby  X  
Dlžníci  X  
Náklady budúcich období  X  
Hotovosť v banke a pokladničná 
hotovosť 

 X  

  X  
Mínus: Bežné pasíva:    
Obchodní veritelia X   
Výdavky budúcich období X (X)  
Obežný kapitál (alebo čisté bežné 
aktíva) 

  X 

   X 
    
Kapitál na začiatku obdobia  X  
Plus: Zisk za obdobie doteraz  X  
  X  
Mínus: Výbery majiteľa  (X) X 
Dlhodobá pôžička   X 
   X 

 
Všetky jednotlivé časti tohto členenia sú dôležité a štandardné:  
 

• Investičný majetok je uvedený oddelene od bežných aktív. 
 
• Investičný majetok (stále aktíva) je uvedený tak, že „najstabilnejšia“ 

položka je na prvom mieste – postupnosť, ktorá je tu použitá, je bežná. 
 
• Bežné aktíva sú uvedené tak, že najmenej „likvidné“ aktívum je na prvom 

mieste - zásoby sa musia predať, a tak sa zmenia na dlžníkov; dlžníci 
nakoniec zaplatia, a tým sa z nich stane hotovosť. 

 
• Bežné pasíva sa odpočítajú od bežných aktív, aby sa vypočítal obežný 

kapitál. 
 
• Celkové čisté aktíva sa rovnajú kapitálu majiteľa plus dlhodobé pôžičky. 
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• Na prvej strane súvahy sú uvedené údaje o začiatočnom kapitále, zisku a 
výberoch. Ak majiteľ vložil ďalší kapitál, toto by bolo vo výpočte uvedené 
ako pripočítanie. 
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6.4 ILUSTRAČNÁ OTÁZKA 
 
Nasleduje ilustračná otázka. Pristupujte k nej ako k činnosti, ktorú je potrebné urobiť 
skôr, ako si preštudujete odpoveď. Postupujte pri práci s odpoveďou pomaly a 
pozorne. Uvidíte, že je užitočné prečítať si diskusiu, ktorá nasleduje po otázke, skôr 
ako začnete na odpovedi pracovať.  
 
CVIČENIE 6.1 
 
Hrubá súvaha spoločnosti Magnolia k 31.decembru 2002 bola nasledovná: 
 
 £ £ 
Kapitálový účet – zostatok k 1. januáru 
2002 

 64 200 

Kancelárske zariadenie 16 280  
Motorové vozidlá 6 000  
Predaj  286 490 
Nákupy 184 220  
Začiatočné zásoby 1. januára 2002 44 470  
Dlžníci 61 800  
Veritelia  41 230 
Mzdy a platy 59 850  
Nájomné a poplatky 8 140  
Osvetlenie a vykurovanie 3 830  
Rôzne výdavky 4 490  
Úroky z prečerpania v banke 2 140  
Prečerpanie v banke  19 300 
Výbery majiteľa 20 000  
 411 220 £ 411 220 £ 
 
Je potrebné urobiť úpravy z nasledovných dôvodov: 
 

(a) K 31. decembru 2002 boli záverečné zásoby 53 390 £. 
 
(b) Nedoplatky na nájomnom 1 500 £. 
 
(c) Poplatky zaplatené dopredu 680 £. 
 
(d) Nedoplatky na osvetlení a vykurovaní v 580 £. 

 
Nevenujte pozornosť odpisom. 
 
Požaduje sa od vás, aby ste vypracovali obchodný účet a účet ziskov a strát za rok, 
ktorý skončil 31. decembra 2002 a súvahu k tomuto dátumu. 
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Údaje v hrubej súvahe musíte roztriediť a zhrnúť, aby ste zostavili tri časti odpovede: 
 

• obchodný účet; 
 
• účet ziskov a strát; 
 
• súvaha. 

 
Pravdepodobne bude najlepšie začať tak, že pôjdete po položkách v hrubej súvahe 
a označíte ich podľa miesta určenia: O pre obchodný účet, ZS pre účet ziskov a strát 
a S pre súvahu. 
 
Urobte to teraz, predtým ako sa pozriete na zoznam na nasledujúcej strane. 
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ODPOVEDE 
 
Skontrolujte si poznámky podľa nasledovných údajov. 
 
1 Kapitálový účet Toto je suma splatná späť majiteľovi podniku na 

začiatku roku a považuje sa teda za pasívum podniku. 
S 

    
2 Kancelárske 

zariadenie 
 S 

  Obidve tieto položky sú aktíva, ktoré podnik používa pri 
svojej činnosti. 

 

3 Motorové vozidlá  S 
    
4 Predaj Toto je zdroj príjmu podniku a bude tvoriť časť výpočtu 

hrubého zisku. 
O 

    
5 Nákupy Náklady na predaný tovar, kde je potrebné odsúhlasenie 

zásob - výdavky. 
O 

    
6 Začiatočné zásoby Zásoby prenesené z predchádzajúceho roku sú časťou 

nákladov na tovar predaný v roku 2002 a musia sa preto 
považovať za výdavky. 

O 

    
7 Dlžníci Toto sú sumy, ktoré podniku dlhujú zákazníci a iní, a 

preto sú aktívami. 
S 

    
8 Veritelia Sumy, ktoré dlhuje podnik – pasíva. S 
    
9 Mzdy a platy  ZS 
    
1
0 

Nájomné a poplatky              Toto sú všetko režijné ZS 

    
1
1 

Osvetlenie a 
vykurovanie 

              náklady ZS 

    
1
2 

Rôzne výdavky               na prevádzku  ZS 

    
1
3 

Úroky z 
prečerpania v 
banke 

              podniku. ZS 

    
1
4 

Prečerpanie v 
banke 

Ak sa bankový účet prečerpá, podnik dlhuje peniaze 
banke – pasívum. 

S 

    
1
5 

Výbery majiteľa Toto sa odpočíta z výberov z kapitálového účtu majiteľa 
a výbery sú preto znížením pasíva. 

S 
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Mali ste to správne? Ak nie, preštudujte si horeuvedené stručné logické 
zdôvodnenia. Ak ste urobili takmer všetko nesprávne, musíte si učivo zopakovať 
predtým, ako budete pokračovať ďalej. 
 
V odpovedi sa každá položka v hrubej súvahe musí nachádzať jedenkrát . Ako sme 
už spomenuli skôr, každá zo štyroch úprav sa musí objaviť dvakrát . Toto je 
nevyhnuté, lebo každá úprava má dvojitý účinok a pretože vaša odpoveď nemôže 
byť vyrovnaná, pokiaľ nedodržíte toto nemenné pravidlo. 
 
Urobte potrebné opravy vo vašej hrubej súvahe, potom sa pokúste sami vypracovať 
konečnú účtovnú uzávierku. Majte na pamäti nasledujúce tipy.  
 

• Označte položky v hrubej súvahe, ktorých sa týkajú úpravy, aby ste ich 
zohľadnili vo svojej práci.  

 
• Začnite s obchodným účtom. Vyberte všetky položky, ktoré ste označili „O“ 

a nezabudnite na záverečné zásoby v úprave (a). Začiarkujte položky 
postupne, ako s nimi pracujete. Skontrolujte, či ste začiarkli položky úprav. 
(Tieto musia byť začiarknuté DVAKRÁT , keď ste hotoví, aby bol odrazený 
dvojitý účinok, ktorý majú. Takmer vždy budú mať tieto úpravy jeden 
účinok na obchodný účet alebo účet ziskov a strát a jeden na súvahu). 

 
• Vypočítajte hrubý zisk. Potom zapíšte výdavky, aby ste zostavili účet 

ziskov a strát. Jedným problémom je tu určiť postupnosť položiek. 
Všeobecným pravidlom je začať s výdavkami na prevádzku (mzdy a platy, 
nájomné a poplatky, osvetlenie a vykurovanie, atď.), potom sa zaoberať 
odbytovými a distribučnými výdavkami (dopravné náklady na doručenie 
tovaru zákazníkom, provízia obchodným zástupcom), potom finančnými 
nákladmi ako sú úroky z pôžičiek. V tejto otázke sú výdavky uvedené v 
„správnej“ postupnosti. Pri skúšobných otázkach by sa mala dodržať 
približne takáto postupnosť, ale netreba sa dlho trápiť s presnou 
postupnosťou, pretože času je málo.  

 
• Poznámky o úpravách nasledujú po odpovedi, aby ste mali možnosť 

vypracovať ich sami. 
 

• Keď máte hotový účet ziskov a strát, mala by byť začiarknutá každá 
položka označená „O“ alebo „ZS“ v hrubej súvahe a všetky úpravy by mali 
byť začiarknuté jedenkrát. 

 
• Je dobré spočítať položky účtu ziskov a strát a zapísať si čistý zisk 

ceruzkou, aby ste si odpoveď mohli ľahko opraviť, ak nie vyrovnaná, keď 
máte hotovú súvahu. 

 
• Teraz sa zameriame na súvahu. Spravidla potrebujeme tri kolónky, aby 

sme ju zostavili. Najprv spracujte investičný majetok. Nezabudnite na 
správnu postupnosť. V súvahe je postupnosť dôležitejšia než v účte ziskov 
a strát. Uveďte investičný majetok vo vonkajšom stĺpci a vložte 
medzisúčet.  

 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

126 
 

• Ďalej postupujte s bežnými aktívami. Znova je dôležitá postupnosť, 
najmenej isté aktívum najprv, najistejšie ako posledné. Zapíšte tieto 
položky do vedľajšieho stĺpca a do rovnakého stĺpca uveďte súčet. 

 
• Teraz sa pozrime na bežné pasíva. Zapíšte tieto položky do vedľajších 

dvoch stĺpcov (bez zvláštnej postupnosti, len obchodných veriteľov dajte 
najprv), potom preveďte súčet do ďalšieho stĺpca, aby ste ho odpočítali od 
súčtu bežných aktív. Preveďte výsledok odpočítania bežných pasív od 
bežných aktív do vonkajšieho stĺpca a pripočítajte ho k súčtu investičného 
majetku. (Bežné pasíva by mohli byť väčšie ako bežné aktíva, takže 
dostanete záporné číslo. Keď máte v tom istom stĺpci kladné aj záporné 
čísla, zvyknú sa záporné čísla dať do zátvoriek).  

 
• Nakoniec zostavte kapitálový účet.  

 
• V tomto bode by každá položka v hrubej súvahe mala byť začiarknutá 

jedenkrát  a každá úprava by mala byť začiarknutá DVAKRÁT . 
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Tu je konečná odpoveď: 
Magnolia 

Obchodný ú čet a účet ziskov a strát za rok, ktorý skon čil 31. decembra 2002 
 
  £ £ 
Predaj   286 490 
Mínus: Náklady na predaj   
 Začiatočné zásoby 44 470  
 Nákupy 184 220  
  228 690  
 Mínus: Záverečné zásoby (53 390) (175 300) 
Hrubý zisk   111 190 
Mínus: Výdavky   
 Mzdy a platy 59 850  
 Nájomné a poplatky (8140 + 1 500 

– 680) 
8 960  

 Osvetlenie a vykurovanie (3 830 + 
580) 

4 410  

 Rôzne výdavky 4 490  
 Úroky z prečerpania v banke 2 140 (79 850) 
Čistý zisk   31 340 £ 
 

Magnolia 
Súvaha k 31. decembru 2002 

 
  £ £ £ 
Investičný majetok:     
Kancelárske 
zariadenie 

   16 280 

Motorové vozidlá    6 000 
    22 280 
Bežné aktíva:     
Zásoby   53 390  
Dlžníci   61 800  
Náklady budúcich 
období 

  680  

   115 870  
Mínus: Bežné pasíva:    
Veritelia  41 230   
Výdavky budúcich 
období (1 500 + 580) 

 2 080   

Prečerpanie v banke  19 300 (62 610) 53 260 
    75 540 £ 
 
Kapitálový účet: 

    

K 1. januáru 2002    64 200 
Plus: Čistý zisk za rok doteraz   31 340 
    95 540 
Mínus: Výbery    (20 000) 
    75 540 £ 
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Poznámky 
 

1) Údaje o nájomnom a poplatkoch sa musia spracovať, aby sa zohľadnili 
výdavky budúcich období a náklady budúcich období. Je úplne v poriadku 
vložiť takéto výpočty na prednú stranu účtu ziskov a strát, ako je to uvedené.  

 
2) Súčet výdavkov budúcich období v súvahe sa skladá z dvoch čísel. 

Neuvádzame ich v súvahe samostatne, ale v zátvorke vedľa uvádzame 
výpočet. 

 
3) Ak je výpočet čísla príliš zložitý, aby ste ho uviedli tak, ako je vysvetlené v 

poznámkach 1 a 2, budete musieť urobiť samostatný výpočet a uviesť naň 
odkaz v účte ziskov a strát alebo súvahe tak, že dáte (V1), (V2) atď. do 
zátvoriek a výpočty uvediete správne očíslované na samostatnom liste alebo 
strane. 
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6.5 ZÁVER 
 
Všetky vysvetlenia v bode 6.4 sa určite zdajú byť komplikované, ale je to bežný 
postup, s ktorým sa stretnete v každej otázke, ktorá požaduje, aby ste vypracovali 
účet ziskov a strát a súvahu. Dôležitá je prax. Musíte byť vytrvalí a snažiť sa 
vypracovať otázky. Budete robiť stále menej chýb. Otázky ďalšieho autotestu vám 
poskytnú takúto prax. Na konci sú skúšobné otázky, ktoré použite tiež pri 
precvičovaní pred samotnými skúškami. 
 
V ďalších častiach budete mať viac príležitostí, aby ste získali prax v tejto oblasti.  
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6.6 OTÁZKY AUTOTESTU 
 
1) George podniká už niekoľko rokov. Jeho hrubá súvaha k 31. decembru 2002 bola 

nasledovná: 
 

Hrubá súvaha 
 

 Má dať Dal 
 £ £ 
Pozemky a budovy – hodnota 193 000  
Budovy a strojné zariadenie – 
hodnota 

52 000  

Motorové vozidlá – hodnota 46 000  
Dlžníci a veritelia 33 600 26 172 
Pokladničná hotovosť 659  
Zostatok na účte v banke 5 974  
Predaj  307 010 
Nákupy 189 463  
Mzdy a platy 37 127  
Kancelárske výdavky 8 110  
Poistenie 2 010  
Poskytnuté zľavy 2 170  
Pôžička – Brook, splatná za 5 rokov s 
úrokom 10% ročne 

 
45 000 

Zásoby k 1. januáru 2002 32 675  
Kapitálový účet – George  264 606 
Výbery v priebehu roku – George 40 000  
 642 788 £ 642 788 

  
Ďalšie dostupné informácie: 
 
(a) K 31. decembru 2002 boli zásoby 37 227 £ 
(b) Časovo rozlíšené výdavky:  
 Mzdy 3 080 
 Kancelárske výdavky 471 
(c) Platba vopred: Poistenie 420 
(d) Ešte neboli zaplatené žiadne úroky za pôžičku od 

Brook. 
 

 
Požaduje sa od vás, aby ste  vypracovali obchodný účet a účet ziskov a strát za rok, 
ktorý skončil 31. decembra 2002 a súvahu k tomuto dátumu. (Nevenujte pozornosť 
odpisom investičného majetku). 
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2) Myra zostavuje finančné výkazy každý rok k 31. marcu. Jej hrubá súvaha k 31. 
marcu 2003 bola nasledovná: 

 
Hrubá súvaha 

 
 Má dať Dal 
 £ £ 
Kapitálový účet  287 534 
Priestory v hodnote 182 500  
Inventár v hodnote 84 500  
Motorové vozidlá v hodnote 52 900  
Platy 149 266  
Poplatky, osvetlenie a vykurovanie 20 236  
Reklama 11 055  
Zásoby 1. apríla 2002 85 041  
Motoristické výdavky 12 630  
Vnútorná doprava 2 180  
Poistenie 3 160  
Opravy 3 230  
Telefóny a poštovné 1 758  
Nákupy a predaj 840 450 1 204 333 
Dlžníci a veritelia 45 842 41 591 
Hotovosť v banke 5 301  
Pokladničná hotovosť 549  
Výbery – Myra 32 860  
 1 533 458 £ 1 533 458 

 
Je potrebné vziať do úvahy nasledujúce úpravy: 
 

(a) K 31. marcu 2003 boli  zásoby 93 702 £. 
 
(b) Poplatky zaplatené dopredu boli 1 860 £. 

 
(c) Neboli zaplatené faktúry za osvetlenie a vykurovanie ohľadne daného roku v 

celkovej výške 1 075 £. 
 

(d) Poistenie zaplatené vopred bolo 890 £. 
 

(e) Musí sa pamätať na faktúry za opravy v celkovej výške 1 470 £. 
 
Požaduje sa od vás, aby ste vypracovali obchodný účet a účet ziskov a strát za rok, 
ktorý skončil 31. marca 2003, a súvahu k tomuto dátumu. 
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6.7 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU 
 
1. 

George 
Obchodný ú čet a účet ziskov a strát za rok, ktorý skon čil 31. decembra 2002. 

 
  £ £ 
Predaj   307 010 
Mínus: Náklady na predaj   
 Začiatočné zásoby 32 675  
 Nákupy 189 463  
  222 138  
 Mínus: Záverečné zásoby (37 227) (184 911) 
Hrubý zisk   122 099 
Mínus: Výdavky   
 Mzdy a platy (37 127 + 3 080) 40 207  
 Kancelárske výdavky (8 110 + 

471) 
8 581  

 Poistenie (2 010 – 420) 1 590  
 Poskytnuté zľavy 2 170  
 Úroky z pôžičky [45 000 x 10%] 4 500  
   (57 048) 
Čistý zisk   65 051 
 
 
 

George 
 

Súvaha k 31. decembru 2002. 
 
  £ £ £ 
Investičný majetok v 
hodnote: 

    

 Pozemky a budovy    193 000 
 Budovy a zariadenie    52 000 
 Motorové vozidlá    46 000 
    291 000 
     
Bežné aktíva Zásoby   37 227  
 Dlžníci   33 600  
 Náklady budúcich období  420  
 Hotovosť v banke   5 974  
 Pokladničná hotovosť  659  
   77 880  
     
Mínus: Bežné pasíva     
 Obchodní veritelia  26 172   
 Časovo rozlíšené výdavky    
 (3 080 + 471 + 4 500) 8 051 (34 223)  
    43 657 
    334 657 
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Kapitálový účet – 
George 

    

 K 1. januáru 2002   264 606 
 Plus: Čistý zisk za rok 

doteraz 
  65 051 

    329 657 
 Mínus: Výbery   (40 000) 
    289 657 
Pôžička – Brook    45 000 
    334 657 
 
2.  

Myra 
Obchodný ú čet a účet ziskov a strát za rok, ktorý skon čil 31. marca 2003 

 
  £ £ 
Predaj   1 204 333 
Mínus: Náklady na predaj   
 Začiatočné zásoby 85 041  
 Nákupy 840 450  
  2 180  
  927 671  
 Mínus: Záverečné zásoby (93 702) (833 969) 
Hrubý zisk   370 364 
Mínus: Výdavky   
 Platy 149 266  
 Poplatky, osvetlenie a vykurovanie 

(20 236 – 1 860 + 1 075) 19 451 
 

 Telefón a poštovné  1 758  
 Poistenie  (3 160 - 890)  2 270  
 Motoristické výdavky  12 630  
 Opravy (3 230 + 1 470)  4 700  
 Reklama  11 055  
   (201 130) 
Čistý zisk   169 234 
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Myra 
Súvaha k 31. marcu 2003. 

 
  £ £ £ 
Investičný majetok v 
hodnote: 

    

 Priestory v hodnote   182 500 
 Inventár v hodnote   84 500 
 Motorové vozidlá v hodnote   52 900 
    319 900 
     
Bežné aktíva Zásoby   93 702  
 Dlžníci   45 842  
 Náklady budúcich období  

(1 860 + 890)  
 2 750  

 Hotovosť v banke   5 301  
 Pokladničná hotovosť   549  
   148 144  
     
Mínus: Bežné pasíva     
 Obchodní veritelia  41 591   
 Časovo rozlíšené výdavky    
 (1 075 + 1 470)  2 545 (44 136) 104 008 
    423 908 
     
Kapitálový účet      
 K 1. aprílu 2002   287 534 
 Plus: Zisk za rok doteraz   169 234 
    456 768 
 Mínus: Výbery   (32 860)  
    423 908 
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Kapitola 7 
 
Investi čný majetok a odpisy 
 
 
7.1 ÚVOD 
 
Investičný majetok je majetok, ktorý je v dlhodobom vlastníctve a  používa sa v 
priebehu  viacerých rokov pri nadobúdaní zisku z vedenej živnosti alebo podniku.  
 
Typickým investičným majetkom sú: 
 

• pozemky, 
 

• budovy, 
 

• budovy a strojné zariadenia, 
 

• motorové vozidlá, 
 

• kancelárske zariadenie. 
 
Bežný výpočet hodnoty investičného majetku je obstarávacia cena mínus odpisy a v 
súvahe sa uvádza v tejto zostatkovej cene. Pojem odpisu vysvetlíme ďalej. 
 
7.2 CIELE 
 
Po preštudovaní tejto časti by ste mali dokázať: 
 

• robiť účtovné zápisy súvisiace s odpisom (a opísať hlavné spôsoby jeho 
výpočtu); 
 

• robiť účtovné zápisy súvisiace s novým ocenením investičného majetku; 
 

• robiť účtovné zápisy súvisiace s vyradením investičného majetku (a vypočítať 
zisk alebo stratu z predaja). 

 
7.3 ODPIS INVESTIČNÉHO MAJETKU 
 
V priebehu rokov väčšina investičného majetku stráca svoju hodnotu. Inými slovami, 
keďže ich účelom je používanie v podniku, v procese vytvárania zisku sa 
spotrebúvajú. Dôležitou výnimkou z tohto pravidla sú pozemky, ktorých životnosť sa 
považuje za nekonečnú, a preto sa bežne neodpisujú.  
 
Aby sme uplatnili zásadu párovania, že výdavok by sa mal spárovať so súvisiacim 
príjmom, musíme rozvrhnúť obstarávaciu cenu majetku na roky, počas ktorých sa z 
používania tohto majetku získava prospech. Robíme to tak, že znižujeme hodnotu v 
súvahe a účtujeme toto zníženie ako výdavok v účte ziskov a strát. Tento ročný 
výdavok sa nazýva “odpis”.  
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Faktory, ktoré sa musia zohľadniť pri stanovení odpisu, sú obstarávacia cena tohto 
majetku, jeho životnosť a odhadovaná zostatková cena, ak vôbec existuje, na konci 
jeho životnosti. 
 
Všimnite si, že cieľom účtovania odpisu je účtovať odpisové náklady voči ziskom v 
rokoch, kedy sa z používania tohto majetku získava prospech, nie nevyhnutne 
odraziť hodnotu tohto majetku v súvahe. Odpis tiež nie  je spôsobom, ako zabezpečiť 
náhradu za investičný majetok.  
 
Majetok, u ktorého sa odpis nevyžaduje 
 
Norma IAS 16 Majetok-budovy a zariadenie nevyžaduje, aby sa odpisoval každý 
investičný majetok, len ten, ktorý má obmedzenú životnosť. Napríklad pozemok sa 
bežne neodpisuje, ibaže sa opotrebováva, ako by to bolo v prípade nerastného 
ložiska, z ktorého by sa ťažilo. 
 
Na druhej strane, budovy sa spravidla odpisujú. To znamená, že podnik, ktorý 
vlastní pozemok s budovou na tomto pozemku, musí rozdeliť hodnotu týchto dvoch 
prvkov a účtovať odpis z obstarávacej ceny budovy. 
 

7.4 SPÔSOBY VÝPOČTU ODPISU  
 

1. Lineárna metóda 
 
Toto je najpriamočiarejšia metóda výpočtu odpisu, a takisto najbežnejšia v praxi. 
S použitím tejto metódy je odpis v priebehu životnosti majetku konštantný. Pre 
výpočet musíme poznať pôvodnú obstarávaciu cenu majetku, jeho zostatkovú 
cenu a životnosť.  

 
Odpis sa potom vypočíta: 

 
Ročný odpis = pôvodná obstarávacia cena – zostatková cena 

     životnosť 
 

Ako príklad predpokladajme, že Thomas kúpil dodávkový voz za 6 000 £. 
Odhaduje, že táto dodávka má životnosť 5 rokov a  že jej hodnota na konci tohto 
obdobia bude 500 £. 

 
Aby sme dodávku odpísali v priebehu 5 rokov, musíme každý rok odpísať jednu 
pätinu alebo 20% z obstarávacej ceny mínus zostatková cena. Takže na konci 1. 
roku sa súvahová hodnota zníži o 1 100 £ na 4 900 £. Na konci 2. roku klesne na 
3 800 £, atď. Je bežné uvádzať investičný majetok v súvahe v jeho obstarávacej 
cene a celkový odpis k danému dátumu uviesť samostatne ako odpočítanie: 

Thomas 
Súvaha ku koncu 2. roku  

 
 Obstarávacia 

cena 
Akumulované 

odpisy 
Zostatkov

á cena 
 £ £ £ 
Investičný majetok    
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Dodávkový voz 6 000 2 200 3 800 
 
Účty hlavnej ú čtovnej knihy  
 
Aby sme zaznamenali odpis v účtoch hlavnej knihy, otvoríme samostatný účet 
rezervy na odpisy dodávkového vozu a odpis zapíšeme na stranu Dal tohto účtu: 
 

Účet investi čného majetku – dodávkový voz 
 

  £   £ 
1. rok      
1. jan.   Hotovosť                                         6 000    
 

Účet rezervy na odpisy – dodávkový voz 
 

  £   £ 
   1. rok   
   31. dec.  Účet ziskov a strát                 1 100 
    - odpis  
   1. rok   
   31. dec.  Účet ziskov a strát                 1 100 
    - odpis                        2 200 
   1. rok   
   31. dec.  Účet ziskov a strát                 1 100 
    - odpis                        2 200 
 
2. Metóda znižovania zostatku 
 

Podobne ako pri lineárnej metóde sa používa stále percento, ale toto sa 
uplatňuje na zostatkovú cenu  na začiatku každého roku. Výsledkom je, že odpis 
sa každý rok znižuje, pretože jeho základom je zostatok po odpočítaní odpisov 
urobených v predchádzajúcich rokoch. Ďalšou vlastnosťou metódy znižovania 
zostatku je, že majetok sa nikdy neodpíše na nulu, pretože vždy zostane nejaký 
zostatok. Keď budete hotoví s nasledujúcou činnosťou, uvidíte, ako tento systém 
funguje a ako sa dá porovnať s lineárnym systémom.  
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CVIČENIE 7.1 
 
Vyplňte nasledujúcu tabuľku, aby ste zistili výsledky lineárneho systému a metódy 
znižovania zostatku pre majetok v cene 1 000 £ so životnosťou päť rokov a nulovou 
zostatkovou cenou pri vyradení. 

 
 Lineárna 

metóda 
£ 

Znižovanie 
zostatku (20%) 

£ 

Znižovanie zostatku 
(40%) 

£ 
Obstarávacia 
cena 

1 000 1 000 1 000 

Odpisový rok  1 
 
Zostatok 

   

Odpisový rok  2 
 
Zostatok 

   

Odpisový rok  3 
 
Zostatok 

   

Odpisový rok  4 
 
Zostatok 

   

Odpisový rok  5 
 
Zostatok 
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ODPOVEDE 
 
Porovnajte svoje výpočty s nasledovnými. 
 

 Lineárna 
metóda 

£ 

Znižovanie 
zostatku (20%) 

£ 

Znižovanie zostatku 
(40%) 

£ 
Obstarávacia cena 1 000 1 000 1 000 
Odpisový rok  1 (200) (200) (400) 
Zostatok 800 800 600 
Odpisový rok  2 (200) (160) (240) 
Zostatok 600 640 360 
Odpisový rok  3 (200) (128) (144) 
Zostatok 400 512 216 
Odpisový rok  4 (200) (102) (86) 
Zostatok 200 410 130 
Odpisový rok  5 (200) (82) (52) 
Zostatok 0 328 78 
 
Vidíte, že aj po piatich rokoch používania metódy znižovania zostatku s 20%, zostal 
stále značný zostatok. Na zníženie konečného  čísla na vhodne nízku úroveň v 
tomto prípade potrebujeme použiť sadzbu, ktorá je približne dvojnásobná ako 
lineárna sadzba. 
 
3. Metóda vy čerpania 
 
Tento systém sa používa pri odpisovaní bane alebo lomu. Základným princípom je odpísať 
rovnaký podiel obstarávacej ceny, ako má ročná výroba na celkovom odhadovanom objeme 
nerastu. 
 
Uvádzame príklad: 
 
Podľa odhadov lom obsahuje 100 000 ton kriedy. Bol kúpený za 1 milión £. Objem vyťažený 
v 1. roku bol  9 400 ton. Ročný odpis pre  tento rok jednoducho bude: 
 

9 400 x 1 000 000 £ = 94 000 £ 
100 000 

 
Rovnaký princíp sa môže použiť na strojné zariadenie, ktorého životnosť sa meria v 
prevádzkových hodinách alebo vo vyrobených jednotkách. Ročný odpis je podielom celkovej 
odhadovanej životnosti využitej v danom roku. 
 
CVIČENIE 7.2 
 
Stroj stál 13 000 £. Jeho životnosť je 10 000 hodín, na jej konci bude mať 
odhadovanú zostatková cenu pri vyradení 1 000 £. V 1. roku sa používal 2 800 
hodín. Aký je odpis za 1. rok? 
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ODPOVEĎ 
 
Tu si skontrolujte svoje riešenie: 

2 800 x (13 000 – 1 000) = 3 360 £ 
10 000 

 
4. Nové ocenenie  
 

Ďalšou možnou metódou je novo oceniť majetok každý rok a použiť pokles 
hodnoty od predchádzajúceho roku ako mieru jeho odpisu. V praxi sa však 
nepoužíva často, čiastočne kvôli výdavkom a problémom so stanovením hodnoty 
mnohých rôznych druhov majetku. Je tendencia používať túto metódu iba pre 
majetok s krátkou životnosťou ako prenosné nástroje (napr. prenosné ručné 
nástroje v továrni). 

 
Pojem “nové ocenenie” môžeme používať takisto na označenie úprav potrebných 
na zvýšenie ceny majetku. Týmto aspektom sa budeme zaoberať v tomto module 
o niečo neskôr. 

 
7.5 POROVNANIE ODPISOVÝCH METÓD  
 
Doteraz ste sa zoznámili s hlavnými metódami odpisovania. Pri skúške môžete byť 
požiadaní, aby ste posúdili ich relatívne výhody a nevýhody. Metóda vyčerpania a 
metóda nového ocenenia majú obmedzené použitie, ako ste zistili v bode 7.4. 
Hlavnými metódami na porovnanie teda sú lineárny systém a metóda znižovania 
zostatku. 
 
(a) Výhody a nevýhody lineárnej metódy v porovnaní s metódou znižovania zostatku 
 

(i) Výhody 
• Istota ohľadne sumy odpisu, ktorá je potrebná v priebehu 

definovanej doby. 
• Rovnomerné rozloženie v priebehu rokov sa dá logicky obhájiť 

ako odôvodnené uplatnenie pojmu párovania. 
• Ľahko zrozumiteľná. 

 
(ii) Nevýhody 

• Dá sa namietať tým, že skutočná hodnota majetku rýchlo klesá v 
prvých rokoch a pomalšie v ďalších rokoch životnosti (napríklad 
autá). Odpoveďou nato je, že cieľom odpisov je rozložiť náklady, a 
nie je to prostriedok, ako vypočítať skutočnú hodnotu majetku. 

• Dá sa namietať tým, že náklady na opravy majú tendenciu rásť, keď 
majetok starne. Prijatím metódy znižovania zostatku, v ktorej sa 
odpis znižuje so starnutím majetku, vedie k vyrovnaniu celkových 
nákladov používania majetku v priebehu jeho životnosti. 
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(b) Výhody a nevýhody metódy znižovania zostatku (v porovnaní s lineárnym 
systémom). 

 
(i) Výhody 

• Veľmi jednoducho a ľahko sa uplatňuje. 
• Vedie k vyrovnaniu celkových nákladov vlastníctva a zohľadňuje 

náklady na opravy (viď (a) ii vyššie). 
• Súvahové hodnoty sú zrejme reálnejšie, pretože hodnota sa v 

skutočnosti znižuje rýchlejšie v prvých rokoch. 
• Nie sú potrebné žiadne záznamy o majetku (ale v každom prípade 

by sa mali viesť kvôli kontrole). 
 

(ii) Nevýhody 
• Pre odpísanie majetku na malú sumu môže byť potrebná veľmi 

vysoká sadzba (viď činnosť vyššie) a toto nadmerne zaťažuje prvé 
roky. 

• Majetok sa nikdy neodpíše na nulu. 
• Namáhavejšie sa zisťuje účtovná hodnota vyraďovaného majetku, 

keď sa vypočítava zisk alebo strata z predaja (pretože ročné 
náklady sa musia počítať jednotlivo, zatiaľ čo pri lineárnom systéme 
sa súčet môže vypočítať priamo, keď je známy dátum nákupu). 

 
7.6 NOVÉ OCENENIE MAJETKU 
 
Niektorý majetok zvyšuje svoju hodnotu v priebehu rokov a je možné, že budeme 
chcieť začleniť toto zvýšenie do finančných výkazov. 
 
Skôr ako začneme uvažovať o tom, ako to zaznamenať do účtovného systému, 
môžeme si položiť otázku, či by sa takýto zisk mal považovať za časť zisku za rok. 
Odpoveď je, že sa nesmie  považovať za zisk, lebo nebol realizovaný do hotovosti. 
Ak zisk vznikol z predaja  majetku, bolo by potrebné, aby prešiel cez účet ziskov a 
strát, ale prostý zisk pri novom ocenení sa takto nemôže spracovať.  
 
Už ste sa stretli s pojmom realizácie v študijnej kapitole 1. Logika trvania na tom, že 
majetok sa musí predať skôr, ako sa môže prebytok priznať ako súčasť zisku, 
spočíva v tom, že keď sa predaj už raz uskutočnil, zisk nemôže zmiznúť, ak hodnota 
následne klesne. Ak by sme smeli počítať zisk z nepredaného (nerealizovaného) 
majetku, existovalo  by nebezpečenstvo, že následné zníženie hodnoty by zisk 
vymazalo.  
 
Nové ocenenie zaznamenávame v účtovnom systéme tak, že urobíme zápis na 
strane Má dať účtu investičného majetku (čím ho zvýšime) a zápis na strane Dal 
kapitálového účtu obchodného podniku (čím sa uzná, že podiel vlastníka v podniku 
má vyššiu hodnotu). V ďalšej časti uvidíme, ako sa nové ocenenie spracuje v účtoch 
spoločnosti s ručením obmedzeným. 
 
Keď sa majetok novo ocení takýmto spôsobom, je tiež potrebné znovu posúdiť jeho 
zostávajúcu životnosť. Základom odpisovania za roky po novom ocenení je zvýšený 
novo ocenený údaj  rozložený počas zostávajúcej životnosti. Je tomu tak, aby sa 
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zisk počítal po priznaní, že podnik profituje z používania súčasnej hodnoty majetku, 
a zisk preto musí byť zaťažený odpisom, ktorého základom je tento zvýšený údaj. 
 
7.7 VYRADENIE MAJETKU 
 
Ak sa investičný majetok predá, je potrebné vypočítať zisk alebo stratu z predaja, 
aby boli začlenené do účtu ziskov a strát. 
 
Zisk alebo strata je rozdielom medzi výťažkom z predaja a zostatkovou cenou  
predaného majetku. Zostatková cena je obstarávacia cena (z účtu obstarávacej ceny 
majetku) mínus odpisy z tohto majetku (z odpisového účtu) zaúčtované k dátumu 
predaja. 
 
Toto nie je úplne presné pre majetok, ktorý bol novo ocenený. Výpočet zisku alebo 
straty z predaja takéhoto majetku je mimo rámca osnov tohto materiálu.  
 
Na spracovanie vyradení otvárame účet vyradenia majetku , aby sme mohli 
vypočítať zisk alebo stratu.  
 
Zisk alebo strata je rozdiel medzi výťažkom z predaja a zostatkovou cenou. Postup 
je preto nasledovný: 
 

• Previesť obstarávaciu cenu  predaného majetku z majetkového účtu na účet 
vyradenia (urobiť zápis na strane Dal majetkového účtu a zápis na strane Má 
dať účtu vyradenia). 

 
• Previesť celkové odpisy  z účtu akumulovaných odpisov na účet vyradenia 

(urobiť zápis na strane Má dať účtu odpisov a zápis na strane Dal účtu 
vyradenia). 

 
• Výťažok z predaja  zapísať na strane Dal účtu vyradenia.  

 
Zostatok na účte je potom ziskom alebo stratou, ktorá bola dôsledkom predaja, a 
tento údaj sa na konci obdobia prevedie na účet ziskov a strát.  
 
Príklad 
 
Vanessa, ktorá zostavuje finančné výkazy každý rok k 31. decembru, má dva 
dodávkové vozy, ktoré 1. januára 2000 stáli 12 000 £ každý. Jeden predala 15. júna 
2002 za 7 500 £. Dodávkové vozy boli odpisované lineárne v priebehu 5 rokov 
(predpokladá sa nulová zostatková cena pri vyradení). 
 
Vanessa urobila celoročný odpis v roku nákupu a neurobila žiadny v roku predaja. 
 
Uveďte účty hlavnej účtovnej knihy pre obstarávaciu cenu dodávok, odpis dodávok a 
vyradenie dodávky. 
 
Preštudujte si nasledujúce účty vo svetle podrobných vysvetlení, ktoré po nich 
nasledujú.  
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Účet investi čného majetku – dodávkové vozy (poznámka 1) 
 

  £   £ 
2000   2000   
1. jan. Hotovosť 24 000 31. dec. Konečný zostatok                           24 000 
2001   2001   
1. jan. Začiatočný 

zostatok 
24 000 31. dec. Konečný zostatok 24 000 

2002   2002   
1. jan. Začiatočný 

zostatok 
24 000 15. júna Dodávkový voz 12 000 

    Účet vyradenia  
   31. dec. Konečný zostatok 12 000 
  24 000   24 000 
 

Účet rezervy na odpisy – dodávkové vozy (poznámky 2 a  3) 
 

  £   £ 
2000   2000   
31. 
dec.                                                

 4 800 31. 
dec. 

Účet ziskov a strát                  4 800 

2001   2001   
31. 
dec. 

Konečný zostatok 9 600 1. jan. Začiatočný zostatok 4 800 

   31. 
dec. 

Účet ziskov a strát                 4 800 

  9 600   9 600 
2002   2002   
15. 
júna 

Dodávkový voz 4 800 1. jan. Začiatočný zostatok                                    9 600 

 Účet vyradenia     
31. 
dec. 

Konečný zostatok                                    7 200    

  12 000   12 000 
2003   2003   
   1. jan. Začiatočný zostatok                                      7 200 

 
Účet vyradenia – dodávkové vozy (poznámky 3 a 4) 

 
  £   £ 
2002   2002   
15. 
júna 

Dodávkový voz 12 000 15. júna Dodávkový voz 4 800 

 Účet investičného 
majetku 

  Odpisový účet  

31. 
dec.   

Účet ziskov a 
strát 

 15. júna  Hotovosť – výťažok z 
predaja 

7 500 

 Zisk z predaja 300    
  12 300   12 300 
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Toto je pomerne zložité zobrazenie. Preštudujte si ho pozorne vo svetle 
nasledujúcich poznámok. 
 
1. Účet obstarávacej ceny dodávkových vozov  

 
Obstarávacia cena predanej dodávky bola prevedená inde, čím sa znížil zostatok 
na obstarávaciu cenu ponechanej dodávky. 

 
2. Odpisový ú čet dodávkových vozov  
 

Pre roky 2000 a 2001 boli účtované odpisy 20% z obstarávacej ceny pre obidve 
dodávky.  

 
V roku 2002 bola jedna dodávka predaná. Odpis, ktorý sa urobil z tejto dodávky v 
rokoch 2000 a 2001, tvorí časť zostatkovej ceny dodávky a musí sa vybrať z 
odpisového účtu a uložiť na účet vyradenia. Toto sa dosiahne tak, že sa urobí 
zápis na strane Má dať odpisového ú čtu dodávkových vozov a na strane Dal 
účtu vyradenia dodávkových vozov .  

 
Po urobení tohto zápisu zostane na odpisovom účte iba akumulovaný odpis 
ohľadne dodávky, ktorá zostáva v majetku. 

 
Nakoniec je potrebné účtovať ďalší odpis za rok 2002 pre zostávajúcu dodávku 
vo výške 2 400 Ł. 

 
3. Odpis v roku obstarania a predaja 
 

Je bežné, pokiaľ nie je daný opačný pokyn, účtovať celoro čný  odpis v roku 
obstarania majetku a neúčtovať žiadny  odpis v roku predaja. Toto je skutočne 
záležitosť vhodnosti a takéto pravidlo sa nebude dodržiavať, ak by to závažne 
skreslilo zisk za rok. Napríklad ak podnik kúpil veľké zariadenie tesne pred 
koncom roku, mohol by účtovať iba pomernú časť odpisu alebo dokonca vôbec 
žiadny odpis, ak zariadenie nebolo uvedené do prevádzky až do nasledujúceho 
účtovného obdobia. V roku predaja by sa mohol  odpis účtovať v pomernej časti, 
ale jediným účinkom by bola zmena vypočítaného zisku alebo straty z predaja. 

 
4. Účet vyradenia dodávkových vozov  

 
Na strane Dal tohto účtu sme zapísali výťažok z predaja vo výške 7 500 £. Na 
tento účet sme z účtu obstarávacej ceny dodávkových vozov a z odpisového účtu 
dodávkových vozov previedli prvky zostatkovej ceny (12 000 £ mínus 4 800 £). 
Rozdiel 300 £ je zisk z predaja, ktorý je zaradený ako položka rôznych príjmov v 
účte ziskov a strát. Je prípustné tento zisk pripísať na účet ziskov a strát, pretože 
bol realizovaný do hotovosti pri predaji majetku. 
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7.8 VYPOČÍTANIE ODPISU NA MESAČNOM ZÁKLADE 
 
Ako ste videli vyššie, je bežné podľa vhodnosti účtovať celoročný odpis v roku 
obstarania a neúčtovať žiadny odpis v roku predaja. Skúšobné otázky však niekedy 
požadujú, aby bola použitá alternatívna metóda mesačného výpočtu. Takže 
nasleduje činnosť, ktorá sa zaoberá týmto bodom. 
 
CVIČENIE 7.3 
 
Bernard vedie podnik, ktorý prenajíma zariadenia, a pretože odpisy sú hlavným 
nákladom pre tento podnik, vypočítava pri zostavovaní účtovnej uzávierky odpisy na 
mesačnom základe. K 1. januáru 2002 mal podnik zariadenia, ktorých obstarávacia 
cena bola 118 000 £, a ktoré boli odpísané vo výške 37 000 £. Dňa 1. apríla 2002 
kúpil Bernard nové zariadenia za 40 000 £ a 30. septembra ďalšie za 36 000 £. 
Uplatňuje odpisovú sadzbu 25% z obstarávacej ceny pre všetky zariadenia. 
 
Vypočítajte odpisy pre podnik za rok, ktorý skončil 31. decembra 2002. (Predtým 
nebolo tri roky kúpené žiadne zariadenie). Predpokladajte nulovú zostatkovú cenu. 
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ODPOVEĎ 
 
Porovnajte si odpoveď s nasledovnými výpočtami. 
 
Výpočet odpisu za rok, ktorý skončil 31. decembra 2002                           £ 
zo zariadení vlastnených k 1. januáru 2002 
118 000 £ so sadzbou 25% 

 
29 500 

zo zariadení kúpených 1. apríla 2002 
40 000 £ so sadzbou 25% x 9/12 

 
7 500 

zo zariadení kúpených 30. septembra 2002 
36 000 £ so sadzbou 25% x 3/12 

 
2 250 

Odpisy spolu 39 250 £ 
 
7.9 ČIASTOČNÉ PROTIÚČTY INVESTIČNÉHO MAJETKU 
 
Keď používame pri majetku čiastočný protiúčet, dohodnutá hodnota odovzdaného 
majetku je časťou platby obstarávacej ceny za nový majetok. Napriek tomu 
vyraďujeme odovzdávaný majetok a musíme vypočítať zisk alebo stratu z jeho 
predaja, ako keby bol predaný za hotovosť.  
 
Existuje jednoduchý spôsob, ako toto všetko zaznamenať. Dohodnutú hodnotu 
čiastočného protiúčtu zapíšeme na strane Dal účtu vyradenia (čím umožníme 
vypočítať zisk alebo stratu) a tú istú hodnotu zapíšeme na strane Má dať účtu 
obstarávacej ceny majetku (tým sa odrazí skutočnosť, že hodnota odovzdaného 
majetku prispieva na obstarávaciu cenu nového majetku). 
 
Je to zložité, keď to vysvetľujeme slovami, ale ľahko to pochopíte v účtoch hlavnej 
knihy. Uvádzame príklad: 
 
Príklad 
 
Wilfred vlastní dodávkový voz, ktorý stál 40 000 £ v roku 2000. Dňa 10. júna 2002 
kúpil ďalší nákladný automobil za 48 000 £, pričom odovzdal prvý dodávkový voz na 
čiastočný protiúčet za dohodnutú cenu 26 000 £. 
 
Wilfred zostavuje finančné výkazy za kalendárny rok a odpisuje vozy so sadzbou 
25% ročne (lineárne). V roku obstarania uplatňuje odpis v celej výške a v roku 
predaja neuplatňuje žiadny odpis. 
 
Vypracujte potrebné účty hlavnej knihy za rok 2002, aby ste zaznamenali tieto 
transakcie. 
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Účet dodávkových vozov – Obstarávacia cena 
 

  £   £ 
2002   2002   
1. jan.   Začiatočný zostatok                                     40 000 10. jún   Účet vyradenia 40 000 
10. jún Účet vyradenia 26 000  dodávkových vozov  
 dodávkových vozov   31. dec.   Konečný zostatok                                 48 000 
10. jún   Hotovosť                                   22 000    
  88 000   88 000 
2003      
1. jan.   Začiatočný zostatok                                    48 000    

 
Dodávkové vozy – ú čet rezervy na odpisy 

 
  £   £ 
2002   2002   
10. jún  Účet vyradenia 20 000 1. jan.   Začiatočný zostatok                                     20 000 
 dodávkových vozov   (dvojročný odpis)  
31. 
dec.   

Konečný zostatok                     12 000 31. dec. Účet ziskov a strát          12 000 

    (25% x 48 000 £)  
  32 000   32 000 
   2003   
   1. jan.   Začiatočný zostatok                                    12 000 
 

Dodávkové vozy – ú čet vyradenia 
 

  £   £ 
2002   2002   
10. jún  Účet investičného 40 000 10. jún   Rezerva na 20 000 
 majetku dod. vozov   odpisy  
31. 
dec.  

Účet ziskov a strát             6 000 10. jún  Účet investičného  

 (zisk z predaja)   majetku dod. vozov 26 000 
  46 000   46 000 
 
7.10 GOODWILL 
 
Podrobné vysvetlenie účtovania goodwillu je mimo rozsahu tohto materiálu.  
Predsa len je potrebné chápať tento pojem. 
 
Čo je goodwill? „Oficiálna“ definícia znie: 
 
Goodwill je rozdiel medzi cenou podniku ako celku a  súčtom objektívnych 
hodnôt jeho oddelite ľných čistých aktív. 
 
Čo to znamená? Nuž, predstavte si podnik, ktorý existuje istý čas. Jeho súvaha bude 
uvádzať všetok majetok, ktorý zakúpil, ale ak je podnik úspešný, vytvoril hodnotu 
vyššiu, ako je súčet týchto aktív mínus pasív, pretože si vytvoril dobrú povesť v 
odvetví, skupinu pravidelných zákazníkov, a z týchto dôvodov aj schopnosť 
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dosiahnuť väčší zisk, ako by na začiatku bol schopný dosiahnuť nový podnik, ktorý 
by začal činnosť v rovnakej oblasti.  
 
Kapitálová hodnota dodatočných ziskov, ktoré náš zavedený podnik môže 
dosiahnuť, je hodnota goodwillu alebo rozhodne jeden spôsob výpočtu tejto hodnoty. 
Goodwill, ktorý bol vytvorený interne alebo nekúpený goodwill, sa nepriznáva vo 
finančných výkazoch, pretože sa dá realizovať iba predajom podniku ako celku, jeho 
hodnota sa mení a je obtiažne ju zistiť.  
 
Predpokladajme však, že náš imaginárny podnik prevezme iný podnik. Bude musieť 
pravdepodobne zaplatiť viac, ako je nominálna hodnota nadobudnutého majetku, 
pretože existujú faktory ‘goodwillu’, o ktorých práve hovoríme. Takže náš podnik 
zaplatí hotovosť a zato dostane všetky aktíva prevzatého podniku. 
 
Predpokladajme, že za podnik sme zaplatili 60 000 £, a jeho aktíva sú podľa 
dohodnutej objektívnej hodnoty: 
 
 £ 
Investičný 
majetok 

40 000 

Zásoby 5 000 
Dlžníci 5 000 
Spolu 50 000  
 
Ďalších 10 000 £ musí byť suma navyše, ktorú sme zaplatili za goodwill. Naše 
účtovné zápisy, ktoré zaznamenajú túto transakciu, budú: urobiť zápis vo výške 60 
000 £ na strane Dal pokladničnej knihy a urobiť zápisy na strane Má dať príslušných 
majetkových účtov. Nebudeme mať možnosť výberu a budeme musieť urobiť zápis 
na strane Má dať účtu goodwillu vo výške 10 000 £. 
 
Norma IAS 22-fúzie podnikov vyžaduje, aby bol goodwill, ktorý vznikol pri takejto 
akvizícii, kapitalizovaný ako aktívum a odpisovaný – amortizovaný – v priebehu 
jeho životnosti. Táto životnosť by spravidla nemala byť dlhšia ako 20 rokov, ibaže by 
bolo možné zdôvodniť dlhšiu životnosť.  
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7.11 ZÁVER 
 
Je dôležité jasné rozlišovať medzi investičným majetkom, vlastníctvo ktorého sa 
využíva pri nadobúdaní ziskov podniku, a bežnými aktívami, ktoré sú vlastnené na 
predaj alebo predstavujú výťažky z predaja. 
 
Hodnota investičného majetku sa spravidla vypočíta ako obstarávacia cena mínus 
odpisy, hoci investičný majetok môže tiež byť novo ocenený smerom nahor, ak sa 
jeho skutočná hodnota stane podstatne rozdielnou od jeho účtovnej hodnoty. 
Väčšina podnikov používa lineárnu metódu odpisov. Ďalšími možnosťami sú 
metóda znižovania zostatku a metóda vyčerpania. 
 
Majetky s neobmedzenou životnosťou, ako napr. vlastný pozemok, sa neodpisujú, 
ale budovy sa zvyčajne odpisujú. Pri vyraďovaní majetku sa musí vypočítať zisk 
alebo strata a zapísať sa na strane Dal alebo Má dať účtu ziskov a strát. 
 
Pokúste sa zodpovedať nasledujúcu otázku, skôr ako budete pokračovať ďalej. 
 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

150 
 

7.12 OTÁZKY AUTOTESTU 
 
1. Sú nasledovné tvrdenia správne alebo nesprávne? 
 

(a) Strojné zariadenie, motorové vozidlá a písacie stroje budú uvedené ako 
investičný majetok vo finančných výkazoch každého podniku.  

 
(b) Odpis je úprava hodnoty majetku v súvahe, a preto sa nemusí uviesť v 

účte ziskov a strát. 
 
(c) Odpisová metóda znižovania zostatku používa stále percento na odpísanú 

hodnotu majetku každý rok, a teda účtuje rovnakú sumu odpisu v každom 
roku životnosti majetku. 

 
(d) Zisk z nového ocenenia majetku sa pripíše v prospech účtu ziskov a strát, 

hoci sa uvedie samostatne od položiek zaradených do výpočtu zisku z 
obchodovania. 

 
(e) Zisk z predaja investičného majetku sa zapíše na stranu Dal odpisového 

účtu.  
 
 
2. K 1. januáru 2002 vlastní výrobná spoločnosť nasledovné stroje: 
 

Stroj Dátum nákupu Obstarávaci
a cena £ 

Odpisová 
sadzba 

(lineárna) % 
1 1. september 1997 15 000   10 
2 1. apríl 1999 60 000 15 
3 1. august 2000 40 000 5 
4 1. február 2001 20 000 20 

 
Spoločnosť účtuje celoročný odpis v roku obstarania a neúčtuje žiadny odpis v 
roku vyradenia. Odpisy sa stanovia na základe toho, že každý stroj bude mať 
zostatkovú cenu pri vyradení 10% pôvodnej obstarávacej ceny na konci svojej 
životnosti. 

 
V priebehu roku, ktorý skončil 31. decembra 2002, sa uskutočnili nasledovné 
transakcie: 

 
1) Stroj 1 bol predaný za 6 000 £. 

 
2) Stroj 3 bol vyradený vo forme čiastočného protiúčtu za nový stroj 5. 

Obstarávacia cena stroja 5 bola 50 000 £ a dohodnutá hodnota stroja 3 pri 
čiastočnom protiúčte bola 28 000 £. Odpisová sadzba pre stroj 5 je 10%. 
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3) Stroj 6 bol kúpený za 18 000 £. Jeho odpisová sadzba má byť 20%.  
 

Požaduje sa od vás, aby ste zostavili potrebné účty hlavnej knihy na 
zaznamenanie týchto transakcií a uviedli, ako by sa zostatky ukázali v súvahe k 
31. decembru 2002. 
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7.13 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU 
 
1.  

(a) Nesprávne. Budú investičným majetkom vo väčšine  podnikov, ale nie v 
podnikoch, ktoré obchodujú so strojným zariadením, motorovými vozidlami 
alebo písacími strojmi. 

 
(b) Nesprávne. Odpis sa musí uviesť v účte ziskov a strát, aby bola voči ziskom 

zaúčtovaná pomerná časť obstarávacej ceny investičného majetku 
spotrebovaná pri nadobúdaní zisku.  

 
(c) Nesprávne. Metóda znižovania zostatku účtuje sumu odpisu, ktorá sa znižuje 

v každom roku životnosti majetku. (Je to lineárna metóda, ktorá odpisuje 
rovnakú sumu každý rok). 

 
(d) Nesprávne. Nerealizovaný zisk nesmie prejsť cez účet ziskov a strát. Zapíše 

sa na strane Dal kapitálového účtu majiteľa. 
 

(e) Nesprávne. Zisk z predaja investičného majetku za zapíše na strane Dal účtu 
ziskov a strát. 
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2. Výrobná spolo čnos ť 
 

Budovy a strojné zariadenie – ú čet obstarávacej ceny 
 

  £   £ 
1997   1997   
1. sept.  Hotovosť                               15 000 31. dec.   Konečný zostatok                          15 000 
1998   1998   
1. jan.   Začiatočný 

zostatok                              
15 000 31. dec.   Konečný zostatok                           15 000 

1999   1999   
1. jan.   Začiatočný 

zostatok                              
15 000    

1. apr.   Hotovosť                            60 000 31. dec.   Konečný zostatok                          75 000 
  75 000   75 000 
2000   2000   
1. jan.   Začiatočný 

zostatok                              
75 000    

1. aug.   Hotovosť                                40 000 31. dec.   Konečný zostatok                         115 
000 

  115 
000 

  115 
000 

2001   2001   
1. jan.   Začiatočný 

zostatok                            
115 
000 

31. dec.   Konečný zostatok                         135 
000 

1. feb.   Hotovosť                             20 000    
  135 

000 
  135 

000 
2002   2002   
1. jan.   Začiatočný 

zostatok                            
135 
000 

31. dec.  Účet vyradenia  

31. 
dec.   

Hotovosť – Stroj 5         22 000  Stroj 1                      15 000 

31. 
dec.  

Účet vyradenia   Stroj 3                      40 000 

 Stroj 3                      28 000    
31. 
dec.   

Hotovosť – Stroj 6         18 000 31. dec.   Konečný zostatok                         148 
000 

  203 
000 

  203 
000 
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Budovy a strojné zariadenie–ú čet rezervy na odpisy 
 

  £   £ 
1997   1997   
31. 
dec.   

Konečný zostatok 1 350 31. dec.   Zisk a strata (1)             1 350 

  1 350   1 350 
1998   10998   
31. 
dec.   

Konečný zostatok                             2 700 1. jan.   Začiatočný zostatok                 1 350 

   31. dec.   Zisk a strata  (1)             1 350 
  2 700   2 700 
1999   1999   
31. 
dec.  

Konečný zostatok                            12 150 1. jan.   Začiatočný zostatok                                2 700 

   31. dec.   Zisk a strata  (1+2)         9 450 
  12 150   12 150 
2000   2000   
31. 
dec.   

Konečný zostatok                           23 400 1. jan.   Začiatočný zostatok                              12 150 

   31. dec.   Zisk a strata (1+2+3)    11 250 
  23 400   23 400 
2001   2001   
   1. jan.   Začiatočný zostatok                              23 400 
31. 
dec.   

Konečný zostatok                           38 250 31. dec.   Zisk a strata                  14 850 

  38 250  (1+2+3+4)                             38 250 
2002   2002   
31. 
dec.  

Účet vyradenia  1. jan.   Začiatočný zostatok                              38 250 

 Stroj 2                        6 750 31. dec.  Zisk a strata                   19 440 
 Stroj 3                        3 600  (2+4+5+6)  
31. 
dec.   

Konečný zostatok                           47 340    

  57 690   57 690 
 
Poznámka: Výpočty ročných odpisov: 
 
Stroj  Ročný odpis 
1 (15 000 £-1 500 £) x10% 1 350 £ 
2 (60 000 £-6 000 £) x15% 8 100 £ 
3 (40 000 £-4 000 £) x5% 1 800 £ 
4 (20 000 £-2 000 £) x20% 3 600 £ 
5 (50 000 £-5 000 £) x10% 4 500 £ 
6 (18 000 £-1 800 £) x20% 3 240 £ 
 
Skontrolujte ročné celkové odpisy a presvedčite sa, že ich viete dobre vypočítať. 
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Budovy a strojné zariadenie Ú čet vyradenia: Stroj 1 
 

  £   £ 
2002   2002   
31. 
dec.  

Účet obstarávacej 
ceny stroja    

15 000 31. dec.  Hotovosť                                 6 000 

   31. dec.  Odpis (5x 1 350)     6 750 
   31. dec.  Účet ziskov a strát  
    - strata  z predaja                    2 250 
  15 000   15 000 
 

Budovy a strojné zariadenie Ú čet vyradenia: Stroj 3 
 

  £   £ 
2002   2002   
31. 
dec.  

Účet obstarávacej 
ceny stroja    

40 000 31. dec.  Účet obstarávacej 
ceny stroja    

28 000 

 - Stroj 3   - Stroj 3  
   31. dec.   Odpis (2x 1 800)    3 600 
   31. dec.  Účet ziskov a strát  
    - strata z predaja                8 400 
  40 000   40 000 
 

Výpis zo súvahy 
 

 Obstarávaci
a cena 

 
£ 

Odpis 
 

£ 

Zostatková 
cena 

£ 

Investi čný majetok 
Budovy a strojné zariadenie 

 
148 000 

 
47 340 

 
100 660 

 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

156 
 

Tieto uzávierkové údaje sa dajú overiť nasledovne: 
 
 Obstarávaci

a cena £ 
Odpis 

£ 
Zostatková 

cena £ 
Stroj 2 
Odpis 4 x 8 100 £ 

60 000  
32 400 

 
 

27 600 
Stroj 4 
Odpis 2 x 3 600 £ 

20 000  
7 200 

 
 

12 800 
Stroj 5 
Odpis 1 x 4 500 £ 

50 000  
4 500 

 
 

45 500 
Stroj 6 
Odpis 1 x 3 240 £ 

18 000  
3 240 

 
 

14 760 
 148 000 47 340 100 660 
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Kapitola 8 
 
Zaznamenávanie transakcií 7 – Bežné aktíva 
 
 
8.1 ÚVOD A DEFINÍCIE  
 
Bežné aktíva  sú aktíva, ktoré sú vlastnené na ďalší predaj v priebehu činnosti 
podniku, ako celkový stav zásob, alebo výsledky takéhoto predaja, ako veritelia a 
hotovosť. Pojem ‘bežné aktíva’ sa používa na označenie akýchkoľvek aktív 
vlastnených s cieľom realizácie do hotovosti, ktoré je možné takto realizovať v 
priebehu jedného roku od dátumu súvahy (alebo ich nadobudnutia). Investície sa 
budú spravidla klasifikovať ako bežné aktíva, hoci môžu byť tiež investičným 
majetkom, ak majú určitý obchodný význam, ako napríklad keď podnik vlastní akcie 
hlavného dodávateľa. Podnik musí mať primerané bežné aktíva, aby mal 
disponibilné finančné prostriedky na zaplatenie bežných pasív , ktoré sú definované 
ako sumy, ktoré musia byť zaplatené v priebehu jedného roku. 
 
Spravidla bude prebytok bežných aktív nad bežnými pasívami, a toto nazývame 
obežný kapitál  podniku. Pamätajte si, že v členení súvahy sa obvykle bežné pasíva 
odpočítajú od bežných aktív, takže sa získa údaj o obežnom kapitále.  
 
Bežným základom ako oceniť bežné aktíva pri zostavovaní účtu ziskov a strát a 
súvahy je použiť obstarávaciu cenu alebo reproduk čnú hodnotu, ak je nižšia . 
Reprodukčná hodnota znamená sumu, za ktorú je možné položku predať, mínus 
náklady na predaj. 
 

Teraz uplatníme túto zásadu ocenenia na príslušné bežné aktíva. 
 
8.2 CIELE 
 
Po preštudovaní tejto časti by ste mali dokázať: 
 

• chápať spôsoby ocenenia zásob pre účely finančného účtovníctva, 
 

• použiť tieto spôsoby pri otázkach s výpočtami, 
 
• odpisovať nedobytné pohľadávky a vytvoriť rezervy na nedobytné 

pohľadávky, 
 

• zaznamenávať vymožené nedobytné pohľadávky. 
 
8.3 CELKOVÝ STAV ZÁSOB  
 
Už ste zistili, že jedným z najdôležitejších a najväčších aktív vo väčšine podnikov sú 
zásoby tovaru k dispozícii. Bez zásob nemáme čo predávať, ale ak máme príliš veľa 
zásob, môžeme sa dostať do finančných ťažkostí kvôli nedostatku disponibilných 
finančných prostriedkov na platenie faktúr. 
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Ocenenie zásob má veľký význam pri výpočte zisku. Budete dodržiavať vyššie 
uvedené pravidlo a oceňovať ich podľa obstarávacej ceny, pokiaľ hodnota k dátumu 
súvahy akejkoľvek jednotlivej položky alebo položiek nie je menšia ako obstarávacia 
cena.  
 
Na prvý pohľad sa uvedené pravidlo zdá jednoduché – buď sa vezme obstarávacia 
cena zásob alebo ak je suma, za ktorú sa predajú, menšia ako obstarávacia cena, 
vezme sa táto nižšia reprodukčná hodnota mínus náklady na predaj. V skutočnosti 
sa však obstarávacia cena zásob nedá zistiť úplne jasne. Ak cena kolíše, môže byť 
ťažké alebo nemožné stanoviť konkrétnu dávku, z ktorej zásoby pochádzajú. 
Existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť rozumnú približnú hodnotu skutočnej 
obstarávacej ceny, ako uvidíte ďalej.  
 
V ďalšom štúdiu, ktoré je mimo rozsahu tohto materiálu, sa stretnete aj s inými 
metódami, ale najdôležitejšie metódy sú: 
 

• jednotková cena, 
 

• prvá zaradená, prvá vybraná (FIFO),  
 

• priemerná cena, 
 

• upravené predajné ceny. 
 
Pozrime sa na každú z nich podrobne. 
 

(a) Jednotková cena 
 
Toto bude základná metóda. Znamená použiť skutočnú obstarávaciu cenu 
skutočných položiek v zásobách. Bude sa uplatňovať vždy, keď zásoby 
pozostávajú z jasne rozlíšiteľných rôznych položiek. Zásoby obchodníka s 
autami by sa napríklad ocenili tak, že by sa zobral súčet skutočných 
obstarávacích cien každého auta na sklade, vrátane nákladov na prácu 
urobenú na autách, a v prípade potreby by sa hodnota znížila na reprodukčnú 
hodnotu.  

 
(b) Prvá zaradená, prvá vybraná (FIFO) 

 
Podľa tejto metódy sa prijme predpoklad, že predané položky sú tie položky, 
ktoré boli kúpené najskôr. Predpokladá sa, že záverečné zásoby sú z 
posledných nákupov pred dátumom súvahy. Je to rozumný predpoklad, 
pretože väčšina obchodníkov sa naozaj snaží používať zásoby týmto 
spôsobom, aby predišli strate kvôli pokazeniu zásob v dôsledku príliš dlhého 
skladovania. 
 
Aby sme zistili cenu na základe FIFO, pracujeme spätne od dátumu súvahy a 
použijeme cenu účtovanú v poslednej faktúre ako obstarávaciu cenu zásob. 
Ak sú zásoby väčšie ako objem nakúpený v tejto faktúre, ideme späť k ďalšej 
faktúre, atď. Budete mať možnosť precvičiť si to v otázke autotestu, ktorá o 
chvíľu nasleduje.  
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(c) Priemerná cena 

 
Ďalšou možnosťou je oceniť zásoby za priemernú cenu, za ktorú sa uskutočnili 
nákupy v priebehu  roku. Cena sa váži podľa množstva zakúpeného za každú 
cenu.  

 
(d) Upravená predajná cena 

 
Niekedy zistíme, že je pohodlnejšie zistiť celkovú hodnotu zásob v predajnej 
cene a potom odpočítať ziskovú “prirážku”, ktorá bola pridaná za účelom 
stanoviť predajnú cenu. Táto metóda je prijateľná iba vtedy, ak existuje 
štandardná prirážka pre celý podnik alebo jasné rozdelenie zásob v 
oddeleniach so štandardnými prirážkami v rámci oddelení. 
 

Štyri metódy ocenenia, ktoré sme si prebrali, majú spoločné to, že sú to buď 
samotné obstarávacie ceny alebo pokusy získať približnú hodnotu týchto 
obstarávacích cien.  
 

Podnik musí prijať jednu z týchto metód a uplatňovať ju stále z roka na rok pri 
zisťovaní obstarávacej ceny zásob. Potom je potrebné posúdiť pre každú jednotlivú 
položku zásob, či je jej reprodukčná hodnota menšia, a ak áno, zobrať nižší údaj. 
 
CVIČENIE 8.1 
 
Podnik Q má zásoby dvoch položiek. Jeho účtovný postup je zistiť obstarávaciu 
cenu zásob s použitím metódy FIF0. Aký údaj by mal použiť pre zásoby k 31. 
decembru 2002? 
 

Položka 
A  

Nákupy v priebehu roku 

Január  250 po 30 £ 
Apríl  300 po 35 £ 
Október  200 po 40 £ 
  
 Záverečné zásoby 250 položiek 
 Reprodukčná hodnota k 31. decembru 2002 je 50 £ 

za kus. 
  
Položka 
B  

Nákupy v priebehu roku 

Február 200 po 20 £ 
Máj  350 po 25 £ 
Sept. 400 po 18 £ 
  
 Záverečné zásoby 200 položiek  
 Reprodukčná hodnota k 31. decembru 2002 je 16 £ 

za kus. 
  

Zásoby podniku Q by mali byť............. £ 
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ODPOVEĎ 
 
Zásoby podniku Q by mali byť 
   £ £ 
Položka  A 200 po 40 £ 8 000  
  50 po 35 £ 1 750  9 750 
 B 200 po 16 £ (RH)  3 200 
    12 950 £ 
 
 
8.4 DLŽNÍCI 
 
Peniaze, ktoré dlhujú zákazníci, ktorí kupovali na úver, sa objavujú v súvahe ako 
“dlžníci”. Predpokladáme, že platby dostaneme v plnej výške, ale peniazmi si 
nemôžeme byť istí, kým ich skutočne nedostaneme. Nevyhnutne sa niektoré dlhy 
ukážu byť nedobytnými a my musíme mať postup, ako to spracovať. V podstate 
existujú tri situácie. 
 
(a) Dlh považujeme za dobrý. V tomto prípade nepodnikáme nič, ponecháme dlh na 

účtoch v jeho plnej hodnote a s dôverou čakáme na platbu. 
 
(b) Dlh považujeme za nedobytný . Možno dlžník skrachoval alebo nejaký iný faktor 

nás priviedol k presvedčeniu, že máme malú alebo žiadnu nádej, že získame 
svoje peniaze. V tomto prípade nie je možné nechať dlh ako aktívum. Musíme ho 
odstrániť a považovať za stratu, inými slovami za výdavok. Účtovný postup musí 
previesť debetný zostatok, ktorý je aktívom - dlhom – do debetného zostatku, 
ktorý je výdavkom – hodnotou nedobytného dlhu. Urobíme to, že prevedieme 
zostatok z účtu dlžníka v knihe odoslaných faktúr na účet nedobytných 
pohľadávok. Na konci roku sa zostatok na účte nedobytných pohľadávok 
prevedie do účtu ziskov a strát spolu so všetkými ostatnými výdavkami.  

 
(c) Dlh je neistý. Tretia situácia je, keď nie sme si istí, či je dlh dobrý alebo 

nedobytný. Môže existovať dlh od pomalého platcu, ktorého je potrebné dlho 
upomínať. Posledná vec, ktorú by ste chceli urobiť, je odpísať dlh, čo by 
znamenalo zastavenie úsilia vymôcť peniaze. Napriek tomu chcete zostaviť účet 
ziskov a strát na obozretnom základe, že dlh v skutočnosti nebude zaplatený, 
pretože o ňom pochybujete. Takéto dlhy nazývame “pochybné pohľadávky”. 
Existuje jednoduchý spôsob, ako dlh ponechať v knihe odoslaných faktúr a 
jednako uviesť tento dlh v účte ziskov a strát. Vytvoríme rezervu  – sumu 
odloženú bokom od ziskov, aby sme čelili známemu riziku, ktorého výšku nie je 
možné určiť s prijateľnou presnosťou. Urobíme to zápisom na strane Má dať účtu 
nedobytných pohľadávok a zápisom na strane Dal účtu “rezervy na nedobytné 
pohľadávky”. 
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CVIČENIE 8.2 
 
K 31. decembru 2002 bol súčet zostatkov knihy odoslaných faktúr podniku W 361 
042 £. Po skontrolovaní zoznamu zostatkov bolo rozhodnuté, že existujú tri 
nedobytné pohľadávky: 
 

Celosvetové podniky  3 625 £ 
Medzigalaktická spoločnosť  7 960 £ 
R. Smith  16 £ 

 
Uveďte  

(i) Ako sa zaznamená odpísanie týchto dlhov. 
 
(ii) Ako sa výsledné údaje objavia v účte ziskov a strát a v súvahe. 
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ODPOVEĎ 
 
Porovnajte si odpoveď s nasledovnými postupmi. 
(i)  

Celosvetové podniky 
 £  £ 
Zostatok 3 625 Nedobytné 

pohľadávky 
3 625 

 
Medzigalaktická spolo čnos ť 

 £  £ 
Zostatok 7,960 Nedobytné 

pohľadávky 
7,960 

 
R. Smith 

 £  £ 
Zostatok 16 Nedobytné 

pohľadávky 
16 

 
Účet nedobytných poh ľadávok 

Odpísané dlhy: £  £ 
Celosvetové podniky 3 625  Účet ziskov a strát 11 601 
Medzigalaktická spol. 7 960   
R. Smith 16   
 11 601 £  11 601 £ 

 
(ii) V súvahe budú dlžníci uvedení pod záhlavím bežných aktív v sume 349 

441 £. Neuvedieme 361 042 £ mínus odpočet 11 601 £. V účte ziskov a 
strát uvedieme medzi výdavky:  Nedobytné pohľadávky 11 601 £. 

 
Tu je príklad pre situáciu (c). 
 
Po skontrolovaní zostatkov v knihe odoslaných faktúr k 31. decembru 2002 sa Anne 
rozhodla, že je potrebná rezerva na pochybné pohľadávky vo výške 2 000 £ na 
pokrytie rizika, že niektorí dlžníci nezaplatia.  
 
Účtovné zápisy, ktoré zaznamenajú túto situáciu, sú nasledovné: 
 

Má dať Účet nedobytných 
pohľadávok 
 

2 000 
£ 

Zaúčtovať očakávanú stratu voči 
zisku spolu s odpísanými 
nedobytnými pohľadávkami 
 

Dal Účet rezervy na 
pochybné 
pohľadávky 

2 000 
£ 

Vytvoriť rezervu, ktorá sa 
odpočíta z údaju dlžníkov v 
súvahe 

 
Rezerva 2 000 £ sa odpočíta od obchodných dlžníkov v súvahe. Dlh 2 000 £ v účte 
nedobytných pohľadávok sa prevedie na účet ziskov a strát spolu s nedobytnými 
pohľadávkami odpísanými v priebehu roku. 
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Rezerva na pochybné pohľadávky môže byť konkrétna – týkajúca sa jednotlivých 
dlhov - alebo všeobecná, napríklad keď sa rezerva odhadne ako percento celkových 
dlžníkov. V praxi je snaha mať konkrétne rezervy, lebo sú prípustné ako odpočet pre 
daňové účely, zatiaľ čo všeobecné rezervy nie sú. V skúšobných otázkach je rezerva 
spravidla percento dlžníkov. Takéto všeobecné rezervy sa samozrejme nájdu tiež v 
praxi. 
 
Nasleduje činnosť, ktorá vám umožní precvičiť si spracovanie nedobytných a 
pochybných pohľadávok až do bodu, kam sme sa doteraz dostali. 
 
CVIČENIE 8.2 
 
Grahamova hrubá súvaha k 31. decembru 2001 obsahovala obchodných dlžníkov v 
sume 138 260 £. Po skontrolovaní zostatkov sa rozhodol odpísať dva dlhy, 3 845 £ 
dlh firmy Haoma Limited a 2 970 £ dlh firmy Mulga and Co. Takisto sa rozhodol 
vytvoriť rezervu na pochybné pohľadávky vo výške 2% dlhov. 
 
Uveďte účty hlavnej knihy tak, ako Graham zaznamená tieto transakcie. Graham 
nemal na začiatku obdobia žiadnu rezervu na pochybné dlhy.  
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ODPOVEĎ 
 
Porovnajte si odpoveď s nasledovnými postupmi.  
 

Graham 
Účet pochybných poh ľadávok (Výdavok ú čtu ziskov a strát) 

2001  £ 2001  £ 
31.dec
. 

Haoma Limited 3 845 31. 
dec. 

Účet ziskov a strát 9 444 

 Mulga and Co. 2 970    
 Účet rezervy na 

pochybné dlhy 2 629 
   

 
  9 444 £   9 444 £ 
 

Rezerva na pochybné poh ľadávky (súvaha) 
 2001 £ 
 31. dec. 2% x (138 260 – 6 

815) 
2 629 

 
(Všimnite si, že 2% rezerva sa vypočíta z dlhov po odpočítaní dvoch odpísaných 
dlhov.) 
 
Výdavok účtu ziskov a strát je 9 444 £. V súvahe uvedieme: 
 

 £ 
Obchodní dlžníci (138 260 – 6 815) 131 445 
Mínus:  
Rezerva na pochybné pohľadávky (2 629) 
 128 816 

 
Eventuálne môžeme jednoducho uviesť čistý zostatok v súvahe. 

 £ 
Obchodní dlžníci (138 260 – 6 815- 2 629) 128 816 

 
Ako sa rozhodnete, ktoré zobrazenie súvahy použiť? 
 
Zvykom pri skúškach je, že ak vám je položená základná účtovná otázka, v ktorej sa 
kladie dôraz na úpravy z dôvodu pochybných pohľadávok, rezerva by sa mala uviesť 
ako odpočet na prednej strane súvahy. V pokročilejších prácach sa rezerva 
neuvádza ako odpočet, uvedie sa iba čistý údaj o dlžníkoch po odpočítaní rezervy. 
Podrobnosti o výške rezervy sa potom uvedú ako poznámka k súvahe iba vtedy, ak 
je táto suma vysoká. 
 
Rozumné je uvádzať rezervu samostatne vo finančných výkazoch živnostníkov, ale 
nie vo výkazoch spoločností (viď kapitola 16). 
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8.5 ÚPRAVA VÝŠKY REZERVY 
 
V príkladoch, ktoré sme mali doteraz, sa rezerva vytvárala prvýkrát. Čo sa stane v 
nasledujúcom roku? To nie je veľký problém – o tom, aká rezerva je potrebná, sa 
rozhodneme na konci roku a urobíme úpravu smerom nadol alebo nahor o sumu, 
ktorá je potrebná na zmenu začiatočnej rezervy na sumu nevyhnutnú na konci roka. 
 
Aby sme si to znázornili, posuňme sa v činnosti 8.2 o jeden rok v Grahamových 
záznamoch. K 31. decembru 2001mal rezervu na pochybné pohľadávky vo výške 2 
629 £. 
 
Predpokladajme, že na konci roku 2002 predstavovali dlžníci celkovú sumu 314 287 
£, a že sa rozhodol odpísať dlh vo výške 1 190 £ dlhovaný firmou Helcoid Limited, a 
zachovať rezervu na pochybné pohľadávky vo výške 2%. 
 
Účet hlavnej knihy bude nasledovný: 
 

Nedobytné poh ľadávky (Zisky a straty) 
2002  £ 2002  £ 
31.dec
. 

Helcoid Limited 1 190 31. 
dec. 

Účet ziskov a strát 4 823 

 Účet rezervy na 
pochybné 
pohľadávky 3 633 

  

 
  4 823 £   4 823 £ 
 

Rezerva na pochybné poh ľadávky (Súvaha) 
2002  £ 2002  £ 
31.dec
. 

Konečný zostatok 6 262 1. jan. Začiatočný zostatok 2 629 

  

 

31. 
dec. 

Prevedené 
nedobytné 
pohľadávky   

  
 

 (viď pracovná 
bilancia)  3 633 

  6 262 £   6 262 £ 
   2003   
   1. jan. Začiatočný zostatok 6 262 
 
Údaje sú nasledovné: 

 £ 
Rezerva na pochybné 
pohľadávky 

 

2% x (314 287 - 1 190) 6 262 
Mínus: už vytvorená 
rezerva  

2 629 

 3 633 
£ 

 
V účte ziskov a strát uvedieme 4 823 £ (1 190 £ + 3 633 £) ako výdavok. 
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V súvahe uvedieme: 
 £ 
Obchodní dlžníci (314 287 – 1 
190)  

313 097 

Mínus: Rezerva na pochybné 
pohľadávky  

6 262 

 306 835 
 
Znova máme alternatívu uviesť iba čistý údaj vo výške 306 835 £. 
 
Ešte musíme vyriešiť jeden alebo dva ďalšie problémy. 
 

(a) Čo sa stane, ak sa rezerva zníži? 
Urobíte zápis na strane Má dať účtu rezervy a zápis na strane Dal účtu 
nedobytných pohľadávok. 
 

(b) Čo sa stane, ak je zníženie rezervy väčšie ako odpisované dlhy? Teraz máte 
na účte nedobytných pohľadávok kreditný zostatok a musíte ho zapísať na 
stranu Dal účtu ziskov a strát. Asi sa vám to nebude celkom páčiť. Pointou je 
to, že rezerva je iba odhadom. Ak sa veci vyvinú lepšie, ako sa očakávalo, 
oprava v nasledujúcom roku by mohla byť dosť veľká na vytvorenie 
kreditného zostatku.  

 

Aby sme získali predstavu o zápisoch potrebných pre (a) a (b), skúsme túto činnosť.  
 
CVIČENIE 8.3 
 
Znovu vypracujte účty hlavnej knihy pre Grahama k 31. decembru 2002: 
 

(a) Použite záverečnú rezervu na pochybné pohľadávky vo výške 2 000 £. 
 

(b) Použite záverečnú rezervu na pochybné pohľadávky vo výške 1 000 £. 
 
Všetky ostatné podklady zostávajú rovnaké v (a) aj (b). 
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ODPOVEĎ 
 
Porovnajte si odpoveď s nasledovnými postupmi. 
 
Zrevidované účty hlavnej knihy 
 

(a) Rezerva na pochybné pohľadávky 2 000  £  (t.j. menej o 629 £). 
 

Nedobytné poh ľadávky (Ú čet ziskov a strát) 
2002  £ 2002  £ 
31. 
dec. 

Helcoid Limited 1 190 31. 
dec. 

Rezerva na 
pochybné 
pohľadávky  629 

    Účet ziskov a strát  561 
  1 190 

£ 
  1 190 £ 

 
Rezerva na pochybné poh ľadávky (Súvaha) 

2002  £ 2002  £ 
31. 
dec. 

Nedobytné 
pohľadávky 

629 1. jan. Začiatočný zostatok 
2 629 

 Konečný zostatok 2 000    
  2 629 

£ 
  2 629 

£ 
   2003   
   1. jan. Začiatočný zostatok  2 000 

 
(b) Rezerva na pochybné pohľadávky 1 000 £  (menej o 1 629 £). 

 
Nedobytné poh ľadávky (Ú čet ziskov a strát) 

2002  £ 2002  £ 
31. 
dec. 

Helcoid Limited 1 190 31. 
dec. 

Rezerva na 
pochybné 
pohľadávky  1 629 

 Účet ziskov a 
strát 439 

  
 

  1 629 
£ 

  1 629 £ 

 
Rezerva na pochybné poh ľadávky (Súvaha) 

2002  £ 2002  £ 
31. 
dec. 

Nedobytné 
pohľadávky 

1 629 1. jan. Začiatočný zostatok 
2 629 

 Konečný zostatok 1 000    
  2 629 

£ 
  2 629 

£ 
   2003   
   1. jan. Začiatočný zostatok  1 000 
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Kreditná položka na účet ziskov a strát v (b) môže byť uvedená ako záporná (v 
zátvorkách) v zozname výdavkov a opísaná ako ‘Rezerva na pochybné pohľadávky 
už nie je potrebná’ alebo ‘Rezerva na pochybné pohľadávky - zníženie’. 
 
8.6 VYMOŽENÉ NEDOBYTNÉ POHĽADÁVKY  
 
Ak sú nedobytné pohľadávky, ktoré boli odpísané, následne vymožené, získaná 
suma by sa mala pripísať priamo v prospech samostatného účtu vymožených 
nedobytných pohľadávok, ktorý sa objaví ako položka rôznych príjmov v účte ziskov 
a strát za tento rok. 
 
Dôvod, prečo sa vedú vymožené nedobytné pohľadávky samostatne v účtoch 
hlavnej knihy a v účte ziskov a strát je ten, že dva príslušné údaje, strata z odpísania 
dlhov a zisk zo starých dlhov neočakávane zaplatených sú obidva potenciálne 
významné.  
 
Napríklad predpokladajme, že sme odpísali dlh vo výške 10 000 £ v roku 2001, ale v 
roku 2002 platbu dostaneme.  V roku 2002 odpisujeme nové dlhy v celkovej výške 
11 000 £. 
 
Ak tieto údaje navzájom započítame, uvedieme čistú stratu z nedobytných 
pohľadávok 1 000 £ v účte ziskov a strát roku 2002. To by sa mohlo považovať za 
dobrý výsledok: sú iba menšie straty z nedobytných pohľadávok.  
 
Ak uvedieme údaje samostatne, vzniká jasnejší obraz skutočnej situácie. V tomto 
roku sme utrpeli stratu 11 000 £ v dôsledku nedobytných pohľadávok a pre úplne 
nezávislú udalosť sme dostali 10 000 £ zo starých dlhov. Vedenie má oveľa lepšiu 
predstavu o tom, čo sa skutočne stalo v priebehu  roku v oblasti nedobytných a 
pochybných pohľadávok.  
 
CVIČENIE 8.4 
 
K 31. decembru 2002 predstavovali zostatky v Susaninej knihe odoslaných faktúr 
celkovú sumu 184 320 £. K 31. decembru 2001 existovala rezerva na pochybné 
pohľadávky vo výške 480 £. Po kontrole dlhov k 31. decembru 2002 bolo rozhodnuté 
odpísať dlhy v celkovej výške 1 438 £ a mať záverečnú rezervu na pochybné 
pohľadávky vo výške 1 000 £. V priebehu roku 2002 bolo vymožených spolu 137 £ 
od dlžníkov, ktorých zostatky boli odpísané v predchádzajúcich rokoch. Uveďte 
príslušné zápisy v účtovných záznamoch Susan a uveďte, ako by sa výsledné údaje 
objavili v jej účte ziskov a strát a v súvahe. 
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ODPOVEĎ 
 
Porovnajte si odpoveď s nasledovnými postupmi. 
 

Susan 
Nedobytné a pochybné poh ľadávky (Ú čet ziskov a strát)  

2002  £ 2002  £ 
31. 
dec. 

Dlžníci 1 438 31. 
dec. 

Účet ziskov a strát 
1 958 

 Rezerva na 
pochybné 
pohľadávky 520 

  

 
  1 958 

£ 
  1 958 £ 

 
Rezerva na pochybné poh ľadávky (Súvaha) 

2002  £ 2002  £ 
31. 
dec. 

Konečný zostatok 1 000 1. jan. Začiatočný zostatok 
480 

  
 

31. 
dec. 

Nedobytné 
pohľadávky 520 

    (zvýšiť rezervu)  
  1 000 

£ 
  1 000 £ 

   2003   
   1. jan. Začiatočný zostatok 1 000 

 
Vymožené nedobytné poh ľadávky 

2002  £ 2002  £ 
31. 
dec. 

Účet ziskov a strát 137 31. 
dec. 

Hotovosť  
137 

 
Výpis z účtu ziskov a strát: 
 

 £  
Pochybné a nedobytné 
pohľadávky 

1 958 Má dať 

Vymožené nedobytné 
pohľadávky  

(137) Dal 

 
Výpis zo súvahy: 
 

 
Bežné aktíva: 

  

 £ £ 
Dlžníci 182 

882 
 

Mínus:  Rezerva na pochybné 
pohľadávky 

(1 000) 181 882 

 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

170 
 

8.7 NEDOBYTNÉ A POCHYBNÉ POHĽADÁVKY V SKÚŠOBNÝCH 
OTÁZKACH O ÚČTOVNÝCH UZÁVIERKÁCH 
 
Nedobytné a pochybné pohľadávky musíte vedieť bez problémov spracovať z dvoch 
príčin. Po prvé, možno dostanete otázku len o účtoch hlavnej účtovnej knihy, ktoré 
ste študovali. Po druhé, možno budete musieť začleniť odpisy dlhov a rezervy na 
pochybné pohľadávky v otázkach, ktorých predmetom je obchodný účet, účet ziskov 
a strát a súvaha podniku. 
 
V druhej situácii nemusíte strácať čas vypracovaním úplných účtov hlavnej účtovnej 
knihy, pretože údaje, ktoré potrebujete, môžete vypočítať priamo.  
 
Výdavkami účtu ziskov a strát sú: 
 

Odpísané dlhy plus zvýšenie  rezervy na pochybné pohľadávky (alebo 
samozrejme mínus zníženie). 

 
Záverečná rezerva je uvedená v súvahe ako odpočet z obchodných dlžníkov. 
 
CVIČENIE 8.5 
 
K 31. decembru 2002 predstavovali dlžníci podniku Roweny celkovú sumu 384 200 
£. V tom čase vytvorila všeobecnú rezervu na pochybné pohľadávky vo výške 7 684 
£. V priebehu roku 2003 odpísala dlhy v celkovej výške 2 870 £. K 31. decembru 
predstavovali jej dlžníci celkovú sumu 463 840 £. Rozhodla sa, že je potrebné 
odpísať ďalších 4 240 £ dlhov a vytvoriť rezervu 2% dlžníkov. Aký je debet účtu 
ziskov a strát pre nedobytné a pochybné pohľadávky a čo sa objaví v súvahe k 31. 
decembru 2003? 
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ODPOVEĎ 
 
Porovnajte si odpoveď s nasledovnými postupmi. 
 

Rowena 
 

Účet ziskov a strát  
 £ 
Dlhy už odpísané  2 870 
Ďalšie dlhy, ktoré sa majú odpísať  4 240 
Zvýšenie rezervy (viď výpočet nižšie)  1 508 
Nedobytné a pochybné pohľadávky  8 618 £ 
  
Súvaha  
  
Obchodní dlžníci (463 840 £ – 4 240)  459 600 
Mínus: Rezerva na pochybné pohľadávky  (9 192) 
 450 408 
  
Postup – výpočet zvýšenia rezervy  

Záverečná rezerva je:  
2% x 463 840 £ mínus 4 240 
£ 

9 192 

Začiatočná rezerva  (7 684) 
Potrebné zvýšenie  1 508 £ 
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8.8 REZERVA NA ZĽAVY 
 
V súvislosti s dlžníkmi môže byť potrebné, najmä v skúšobných otázkach, vytvoriť 
ďalšiu rezervu. Ak podnik ponúka zľavu za okamžitú platbu, bude skutočne prijatá 
suma od dlžníkov menšia ako účtovná hodnota dlhov. Ak zákazníci zaplatia 
dostatočne rýchlo, aby dostali zľavu, vznikne výdavok, a niektoré podniky kvôli tomu 
vytvárajú rezervu. 
 
Každá takáto rezerva na povolené zľavy, spravidla počítaná ako percento z dlžníkov, 
sa vypočíta z dlžníkov po odpočítaní rezervy na pochybné pohľadávky, keďže dlhy 
pravdepodobne nebudú dosť nové nato, aby prichádzali do úvahy na zľavu za 
okamžitú platbu.  
 
CVIČENIE 8.6 
 

(a) Použite údaje z predchádzajúcej činnosti (Rowena) a uveďte, ktorým z 
nasledujúcich údajov by bola 2% rezerva na povolené zľavy? 
 

(i) 9 008 £ 
 

(ii) 9 192 £ 
 

(iii) 8 824 £ 
 

(b) Vychádzajte z bodu (a). Ak bola začiatočná rezerva na zľavy na začiatku roku 
2003 na rovnakom základe, t.j. 2% rezerva na povolené zľavy k 31.12.02, a 
zľavy skutočne poskytnuté v roku 2003 boli 22 600 £, ktorým z nasledujúcich 
údajov by bol debet účtu ziskov a strát pre poskytnuté zľavy? 

 
(i) 23 960 £ 

 
(ii) 24 078 £ 

 
(iii) 24 196 £ 
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ODPOVEĎ 
 
Porovnajte si odpoveď s nasledovnými postupmi. 
 

(a) Správna odpoveď je 9 008 £, 2% z 450 408 £. (Výpočet 450 408 £ je uvedený 
v odpovedi na činnosť 20). 

 
(b) Správna odpoveď je 24 078 £, ako je uvedené v nasledujúcom účte hlavnej 

účtovnej knihy: 
 
 
 

Povolené z ľavy 
2003  £ 2003  £ 
31. 
dec. 

Zľavy poskytnuté 
za rok 22 600 

1. jan. Začiatočný zostatok 
2% x 376 516  7 530 

 Konečný zostatok  
Pre (a) 9 008 

31. 
dec. 

Účet ziskov a strát  
24 078 

  31 608 
£ 

  31 608 
£ 

   2004   
   1. jan. Začiatočný zostatok 9 008 
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8.9 ZÁVER 
 
Bežné aktíva sú aktíva, ktoré sú vlastnené na ďalší predaj v priebehu činnosti 
podniku, ako celkový stav zásob, alebo výsledky takéhoto predaja, ako veritelia a 
hotovosť.  
 
Základnou zásadou ocenenia bežných aktív v účtovníctve skutočných nákladov je 
použiť nižšiu hodnotu z obstarávacej ceny a reprodukčnej hodnoty. Bežným aktívom, 
ktoré  predstavuje najväčší problém pri ocenení, sú zásoby. Existuje niekoľko metód, 
ako oceniť zásoby. Uprednostňované sú spôsoby, ktoré sú založené na obstarávacej 
cene alebo približnej hodnote obstarávacej ceny, samozrejme s výhradou nutnosti 
znížiť jednotlivé položky na reprodukčnú hodnotu, ak je to potrebné.  
 
Tým, že dostaneme hotovosť od dlžníkov, si nemôžeme byť úplne istí dovtedy, kým 
ju skutočne nedostaneme. Z tohto dôvodu môže byť potrebné znížiť hodnotu 
dlžníkov tak, že odpíšeme nedobytné pohľadávky a vytvoríme rezervy na pochybné 
pohľadávky. Niektoré podniky môžu tiež vytvárať rezervu na povolené zľavy. 
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8.10 OTÁZKY AUTOTESTU 
 
1. Opravte chyby v nasledujúcej tabuľke. 
 

Investi čný majetok  Bežné aktíva 
  
Celkový stav zásob Motorové vozidlá 
  
Vlastnené pozemky  Prenajaté budovy 
  
Obchodní dlžníci Obchodní veritelia 
  
Platby vopred Výdavky splatné ale 

nezaplatené 
  
Opravy priestorov  Opravy kancelárskeho 

zariadenia 
 
2. Sú nasledujúce tvrdenia správne alebo nesprávne? 
 

(a) V účte ziskov a strát by sa mal urobiť zápis na strane Má dať vo výške 
rozdielu medzi odpísanými nedobytnými pohľadávkami a vymoženými 
nedobytnými pohľadávkami. 

 
(b) Súčet nedobytných pohľadávok za rok sa spravidla uvádza samostatne 

ako odpočet z dlžníkov v súvahe. 
 

(c) Rezerva na pochybné pohľadávky je uvedená v súvahe medzi bežnými 
pasívami. 

 
3. K 30. júnu 2003 v hlavnej účtovnej knihe obchodníka boli nasledovné zostatky: 
 

 £ 
Kontrolný účet knihy odoslaných faktúr  68 000 
Rezerva na pochybné pohľadávky (nezmenená od júla 
2002)  

3 000 

 
Po skontrolovaní dlžníkov bolo rozhodnuté, že sú potrebné nasledovné 
opatrenia: 

 
1) Dlhy v celkovej výške 960 £ odpísať ako nedobytné. 
2) Rezervu na pochybné pohľadávky upraviť na 5% dlžníkov. 
3) Po prvýkrát vytvoriť rezervu na zľavy vo výške 2% dlžníkov. 

 
Od vás sa požaduje: 
 

(a) Uviesť účet nedobytných a pochybných pohľadávok, kde sú zaznamenané 
transakcie 1) a 2). 

 
(b) Vypočítať sumu rezervy na zľavy. 
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8.11 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU 
 
1. Tabuľka by mala vyzerať nasledovne: 
 

Investi čný majetok  Bežné aktíva 
  
Motorové vozidlá  Celkový stav zásob 
  
Vlastnené pozemky  Obchodní dlžníci 
  
Prenajaté budovy  Platby vopred 

 
Ďalšie položky nie sú ani investičným majetkom ani bežnými aktívami: 
 

Obchodní veritelia:  bežné pasívum 
  
Výdavky splatné ale 
nezaplatené: 

bežné pasívum  

  
Opravy priestorov: výdavky  
  
Opravy kancelárskeho 
zariadenia: 

výdavky  

 
2.   

(a) Nesprávne. Tieto dva údaje by sa mali uvádzať samostatne, inak by mohla 
byť časová strata z nedobytných pohľadávok skrytá v bežnom roku tým, 
že by sa započítala voči vymoženému dlhu týkajúceho sa skoršieho roku.  

 
(b) Nesprávne. Údaj dlžníkov sa uvádza po odpočítaní odpísaných dlhov. 

Výdavky z nedobytných pohľadávok v roku je vidieť v účte ziskov a strát. 
 

(c) Nesprávne. Rezerva je spravidla uvádzaná ako odpočet z obchodných 
dlžníkov. 

 
3. (a) 
 

Nedobytné a pochybné poh ľadávky (Ú čet ziskov a strát) 
2003  £ 2003  £ 
30. 
júna 

Odpísané dlhy 
960 

30. 
júna 

Účet ziskov a strát 
1 312 

 Rezerva na 
pochybné 
pohľadávky 

 
352 

  

 
  1 312 

£ 
  1 312 £ 

 
Rezerva na pochybné poh ľadávky (súvaha) 

2003  £ 2003  £ 
30. Zostatok   3 352 1. júla Začiatočný zostatok 3 000 
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júna (5% x 67 040 £)  
  

 

 Nedobytné a 
pochybné 
pohľadávky 352 

  3 352 
£ 

  3 
352£ 

   2004   
   1. júla Začiatočný zostatok  3 352 

  
(b) 
 

 £ 
Dlžníci  68 000 
Mínus: Odpísané dlhy  (960) 
 67 040 
Mínus: Rezerva na pochybné 
pohľadávky  

(3 352) 

 63 
688£ 

Rezerva na zľavy:  
2% x 63 688 £:  1 274 £ 
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Kapitola 9 
 
Denníkové zápisy, účty prechodných položiek a oprava chýb   
 
9.1 ÚVOD 
 
Takmer všetky transakcie podniku sa dajú spracovať pomocou zápisov, s ktorými 
sme sa stretli doteraz, pretože pri väčšine transakcií sa prijíma a platí hotovosť 
(pokladničná kniha), predáva na úver (denník odoslaných faktúr) alebo kupuje na 
úver (denník došlých faktúr). 
 
Zostáva malá menšina transakcií, ktoré nie sú bežné a musia byť vybavené. Sú to 
transakcie, ktoré sa nedajú zaúčtovať v hlavných účtovných záznamoch. 
 
9.2 CIELE 
 
Po preštudovaní tejto časti by ste mali dokázať: 
 

 vysvetliť dôvody, prečo je potrebný denník; 
 
 vytvoriť denníkové zápisy, ktoré sa zaoberajú viacerými možnými situáciami; 
 
 vysvetliť druhy chýb, ktoré sa môžu v účtovnom systéme vyskytnúť; 
 
 rozlišovať medzi chybami, ktoré spôsobujú rozdiel v hrubej súvahe, a 

chybami, ktoré ho nespôsobujú; 
 
 otvoriť účet prechodných položiek, aby sa zaznamenal rozdiel, a urobiť 

účtovné zápisy potrebné pre opravu chýb, ktoré rozdiel spôsobujú. 
 
9.3 DENNÍK 
 
Kvôli zaznamenaniu týchto transakcií zavádzame do systému ďalšiu knihu: denník. 
Denník je zvláštna kniha, ktorá existuje na zabezpečenie záznamu – „účtovná kniha 
prvotného zápisu“ – pre všetky transakcie, ktoré nespadajú do hlavných účtovných 
zápisov, ktoré sme doteraz preberali.  
 
Zoberme si jednoduchý príklad – odpisovanie nedobytného dlhu. Preto toto je 
potrebný zápis na strane Dal účtu príslušného dlžníka a zápis na strane Má dať účtu 
nedobytných pohľadávok. Mohli by sme urobiť zápisy priamo do knihy odoslaných 
faktúr a príslušných účtov hlavnej účtovnej knihy, ale je užitočné a potrebné mať 
záznam o všetkých takýchto transakciách, aby sa dali sledovať. 
Tu sa objavuje denník. 
 
Príklady transakcií, ktoré budú zaznamenané prostredníctvom denníka, sú 
nasledovné: 
 

 Odpísanie nedobytnej poh ľadávky 
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Toto vyžaduje zápis na strane Dal účtu príslušného dlžníka a zápis na strane 
Má dať účtov nedobytných pohľadávok, ako je vysvetlené vyššie.  
 

 Oprava chýb  
 

Ak sa napríklad položka zapíše na strane Má dať zlého účtu, oprava bude: 
urobiť zápis na strane Dal nesprávneho účtu a zápis na strane Má dať 
správneho účtu. (Viď 9.6 ďalej). 
 

 Počiato čné zápisy   
 

Zápisy potrebné na zostavenie účtovného systému – na strane Má dať účtov 
aktív a na strane Dal kapitálového účtu a účtov pasív. 
 

 Uzávierkové zápisy  
 
Zápisy na uzavretie účtov hlavnej knihy na konci účtovného obdobia (prevody 
výdavkov a príjmov z príslušných účtov na obchodný účet a účet ziskov a 
strát) by mali byť, aspoň teoreticky, zaznamenané v denníku. (Viď kapitola 3). 
 

 Nákup investi čného majetku na úver  
 

Urobí sa zápis na strane Má dať účtu aktív a zápis na strane Dal účtu 
dodávateľov.  
 

 Akáko ľvek iná transakcia, ktorá vyžaduje prevod medzi ú čtami hlavnej 
knihy  

 
Bolo by možné zaznamenať všetky tieto transakcie a iné transakcie im 
podobné tak, že sa urobí priamy prevod medzi príslušnými účtami hlavnej 
knihy.  

 
 
9.4 FORMA DENNÍKOVÉHO ZÁPISU 
 
Denník vo svojej najjednoduchšej forme pozostáva z dvoch susedných stĺpcov – Má 
dať a Dal s priestorom na uvedenie podrobností o transakcii, ktorá sa zaznamenáva.  
 
Dátum Popis Má dať Dal 
    
 
Všetko, čo je potrebné urobiť, je zapísať dva účty ovplyvnené transakciou tak, že 
najprv zapíšeme účet, ktorý sa má zaťažiť, so sumami v príslušnom stĺpci. Toto 
spolu predstavuje denníkový zápis. Je dôležité uvedomiť si, že každý denníkový 
zápis stojí osamote a nemá nevyhnutné spojenie so zápismi pred ním a po ňom.  
 
Pretože denník má zabezpečiť záznam všetkých transakcií, ktoré nie sú bežné, za 
každým zápisom nasleduje objasnenie dôvodu pre tieto transakcie, nazývané 
vysvetlenie. 
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Uvádzame zopár príkladov denníkových zápisov:- 
 
 £ £ 
Účet nedobytných pohľadávok 
R. Brown 
Dlh odpísaný ako nedobytný 

106  
106 

R. Brown 
T. Brown 
Oprava chýb – hotovosť prijatá od T. Browna nesprávne 
pripísaná v prospech účtu R. Browna 

50 
 

 
50 

 
Denníkový zápis nemusí obsahovať iba dva účty. Napríklad ak bolo naraz 
odpísaných niekoľko dlhov, jeden debet v účte nedobytných pohľadávok by mohol 
byť vyvážený niekoľkými ovplyvnenými účtami v rôznych účtoch knihy odoslaných 
faktúr. Keď zápis obsahuje niekoľko debetov a niekoľko kreditov, údaje by sa v 
denníkovom zápise mali spočítať, aby sa ukázalo, že zápisy debetu a kreditu sú v 
skutočnosti vyvážené.  
 
V skúšobných otázkach niekedy musíte predviesť denníkové zápisy pre položky, 
ktoré by bežne prešli cez inú knihu prvotného vstupu, napríklad pokladničnú knihu. 
Naozaj každá transakcia môže byť uvedená vo forme denníkového zápisu, pretože 
každý zápis zahrnuje debet a kredit. Nezabudnite vždy pripojiť vysvetlenie. 
 
Nasleduje činnosť na znázornenie tohto prístupu. 
 
CVIČENIE 9.1 
 
Uveďte nasledujúce transakcie podniku vo forme denníkových zápisov:- 
 
 Účet na kúpu tovaru na úver od Dominion Suppliers vo výške 827,86 £. Táto 

transakcia, ktorá sa má vyrovnať druhou stranou účtu proti účtu knihy odoslaných 
faktúr pre Dominion Suppliers, nebola vôbec zaznamenaná. (Viď kapitola 10 pre 
vysvetlenie pojmu ‘druhá strana účtu’). 

 
 Podnik za 2 700 £ predal vozidlo, ktoré pôvodne stálo 7 800 £, a na ktoré bol 

urobený odpis vo výške 4 500 £. Jediný zápis doposiaľ bol zápis na strane Má 
dať pokladničného účtu a na strane Dal účtu vozidiel vo výške 2 700 £. 

 
 Dlhy 250 £ od A. Wilsona a 400 £ od J. Smitha je potrebné odpísať. 
 
 Prijaté nájomné vo výške 1 000 £ bolo omylom zapísané na strane Dal účtu 

vlastnených pozemkov a budov a chybu je potrebné opraviť. 
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ODPOVEDE 
 
Skontrolujte si svoje postupy s nasledovnými postupmi: 
 

Denník 
 

 Má dať 
£ 

Dal 
£ 

1) Nákupy 
     Dominion Suppliers (kniha došlých faktúr) 
Nákupy tovaru od Dominion Suppliers     

827,86  
827,86 

     Dominion Suppliers (kniha došlých faktúr) 
     Dominion Suppliers (knihy odoslaných faktúr) 
Účty pre Dominion Suppliers kompenzované druhou 
stranou účtu 

827,86  
827,86 

2) Vozidlá 
    Vyradenie vozidiel 
Oprava chyby pri zanesení výťažku z predaja vozidla 

2 700,00  
2 700,00 

    Vyradenie vozidiel 
    Rezerva na odpis  
    Vozidlá 
Prevod nákladov a súhrnného odpisu na účet 
vyradenia vozidiel  

2 700,00 
4 500,00 

 
 

7 800,00 

    Účet ziskov a strát 
    Vyradenie vozidiel 
Prevod straty z predaja vozidla 

600,00  
600,00 

3) Nedobytné pohľadávky 
    A. Wilson 
    J. Smith 
Odpísané nedobytné pohľadávky  

650,00  
250,00 
400,00 

4) Vlastnené pozemky a budovy 
 Pohľadávka na nájomnom 
Oprava chýb pri zanesení pohľadávky na nájomnom 

1 000,00 
 
 

 
1 000,00 

 
9.5 CHYBY V ÚČTOVNÝCH SYSTÉMOCH 
 
Ak hrubá súvaha nie je vyrovnaná, musí byť samozrejme niekde chyba. Chyby môžu  
existovať takisto vo vyrovnanom účtovnom systéme, napríklad keď bol zápis urobený 
na zlý účet. 
 
CVIČENIE 9.2 
 
Vymenujte toľko chýb v účtovnom systéme, na koľko si spomeniete, a zoskupte ich 
podľa toho, či ovplyvňujú vyrovnanosť hrubej súvahy alebo nie.  
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ODPOVEDE 
 
Nasleduje zopár príkladov na každý druh chyby. 
 
 Chyby, ktoré vedú k rozdielu v hrubej súvahe: 

 
 Zaúčtovanie sumy do účtu hlavnej knihy nesprávne alebo nezaúčtovanie 

položky zapísanej do účtovného systému. 
 
 Chyba pri spočítaní. 
 
 Chyba pri vypisovaní zostatkov, vrátane vynechania zostatku. 
 
 Nesprávne prevedenie začiatočných zostatkov z predchádzajúceho 

obdobia. 
 
 Chyby, ktoré nevedú k rozdielu v hrubej súvahe: 

 
 Zaúčtovanie položky na zlý účet. 
 
 Úplné vynechanie transakcie v účtovných zápisoch. 
 
 Vynechanie úprav pre výdavky budúcich období alebo náklady budúcich 

období k dátumu súvahy.  
 
 Vzájomne kompenzované chyby – toto sú dve alebo viac chýb, ktoré sa 

vzájomne anulujú. Hoci vzájomne kompenzované chyby najprv 
nespôsobia rozdiel v hrubej súvahe, hneď ako sa zistí časť chyby, vzniká 
rozdiel, ktorý sa musí opraviť rovnako, ako chyby uvedené v bode 1 
vyššie. 

 
9.6 ÚČTY PRECHODNÝCH POLOŽIEK 
 
Ak existuje rozdiel v hrubej súvahe, musí sa nájsť, a chyby podieľajúce sa na 
rozdiele musia byť opravené pomocou denníkových zápisov. Prvým krokom je 
zapísať sumu rozdielu do účtu prechodných položiek takým spôsobom, aby sa dve 
strany hrubej súvahy priviedli do súladu. Pre túto sumu sa nerobí podvojný zápis.  
 
Ak je strana Má dať hrubej súvahy ‘ľahšia’, zápis v účte prechodných položiek bude 
na strane Má dať, a naopak.  
  
Keď sa nájde rozdiel pomocou kontroly účtovných zápisov, urobia sa opravné 
denníkové zápisy. Jedna strana každého denníkového zápisu bude k účtu 
prechodných položiek, druhá strana k účtu ovplyvnenému chybou.  
 
Pojem účet ‘prechodných položiek’ sa používa preto, lebo príslušná položka, v tomto 
prípade rozdiel v účtovných zápisoch, je vedená ako ‘prechodná’ dovtedy, kým 
proces hľadania rozdielu nenájde účty, v ktorých rozdiel vznikol. Keď sa zistia všetky 
príčiny rozdielu, zostatok na účte prechodných položiek zmizne, a hrubá súvaha 
bude vyrovnaná bez pomoci účtu prechodných položiek.  
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Samozrejme sa nemôže pripustiť, aby účet prechodných položiek zostával v 
systéme neobmedzene dlho. Musí byť prijaté okamžité opatrenie, aby  sa zistil 
rozdiel a odstránil účet prechodných položiek.  
 
Vyskúšajte si nasledovnú činnosť, aby ste videli, ako tento proces funguje.  
 

CVIČENIE 9.3 
 
K 31. decembru 2001 sú súčty hrubej súvahy firmy Q Limited nasledovné: 
 
Má dať 176 214 £ 
Dal  201 368 £ 
 
Otvorte účet prechodných položiek a zapíšte rozdiel: 
 

Účet prechodných položiek  
 

£ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

£ 

  
 
Pri hľadaní príčiny sa zistilo, že rozdiel vznikol kvôli nasledovným chybám: 

 
 Nižší súčet účtu nákupov v sume 1 000 £. 
 Vynechanie budov a strojných zariadení vo výške 25 000 £ v zostavení 

účtov do hrubej súvahy. 
 Zápis na strane Má dať účtu nájomného uvedený ako 1 000 £, hoci v 

skutočnosti mal byť 100 £. 
 Položka hotovosti 28 £ prijatá od zákazníčky J. Blackovej, nesprávne 

zapísaná v jej účte ako 82 £. 
 
Uveďte potrebné opravné denníkové zápisy a zápisy v účte prechodných položiek. 
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Denník 

 
 
 
 
 

£ £ 
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ODPOVEDE 
 
Teraz si skontrolujte svoje postupy. 

Q Limited 
Účet prechodných položiek 

 
 £  £ 
Rozdiel 25 

154 
Denník– účet nákupov 1 000 

Denník– úprava k položke v 
účte nájomného  900 

Chyba vo výpise hrubej 
súvahy 25 000 

  Denník– oprava hotovosti v 
účte knihy odoslaných faktúr 
J. Blackovej 54 

 26 
054 

 26 054 

 
Denník  

 
  Má dať 

£ 
Dal 

£ 
2001 
31. dec. 

 
Účet nákupov 
Účet prechodných položiek 
Oprava chyby pri sčítaní, účet nákupov 

 
1 000 

 
 

1 000 

31. dec. Účet prechodných položiek 
Účet nájomného 
Oprava chyby v zápise v účte nájomného (100 £ 
zapísaných ako 1 000 £) 

900  
900 

31. dec. J. Blacková 
Účet prechodných položiek 
Oprava chyby v účte knihy odoslaných faktúr J. 
Blackovej (28 £ zapísaných ako 82 £) 

54  
54 

 
Všimnite si, že pre položku 2 nebol potrebný žiadny denníkový zápis, lebo nebolo 
potrebné opraviť účtovné zápisy. V účte prechodných položiek však zápis bol 
potrebný, lebo vyrovnanie bolo ovplyvnené vynechaním zostatku. 
 
9.7 OPRAVA CHÝB A VPLYV NA ZISK 
 
Môže sa stať, že skúšobné otázky o oprave chýb budú vyžadovať iba účet 
prechodných položiek, ako je opísaný vyššie. Často však vyžadujú ďalší výkaz, ktorý 
ukazuje, ako uvedené chyby ovplyvnili zisk. 
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CVIČENIE 9.4 
 
Niektoré chyby ovplyvňujú vyrovnanosť účtovných zápisov a niektoré nie. Takisto 
niektoré chyby ovplyvňujú zisk podniku a niektoré zase nie.  
 
Uveďte príklady chýb, ktoré spĺňajú každú zo štyroch nasledovných podmienok. 
 
 Príklady  
 Ovplyvňujú vyrovnanosť a tiež zisk 
 
 
 
 
 
 

 

 Ovplyvňujú vyrovnanosť, ale nie 
zisk  

 
 
 
 
 
 

 
 

 Ovplyvňujú zisk, ale nie 
vyrovnanosť 

 
 
 
 
 
 

 

 Neovplyvňujú vyrovnanosť ani zisk 
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Niektoré z možných odpovedí: 
 

 Platba v hotovosti za kancelárske potreby zapísaná v pokladničnej knihe, ale 
nezapísaná do účtu výdavkov. (Zapísanie tejto položky doplní podvojný zápis 
a tiež zvýši výdavky, čím zníži zisk). 

 
 Hotovosť prijatá od zákazníka zapísaná v pokladničnej knihe, ale nezapísaná 

na strane Dal účtu knihy odoslaných faktúr. (Zapísanie tejto položky opäť 
doplní podvojný zápis, ale nemá vplyv na zisk, lebo tento účet je účtom aktív 
a nie účtom výdavkov alebo príjmov). 
 

 Zistilo sa, že záverečné zásoby sú podhodnotené. (Zisk sa zvýši, ale 
vyrovnanosť nie je ovplyvnená, lebo zvýšený údaj zásob je kreditom v 
obchodnom účte a tiež aktívom v súvahe). 
 

 Hotovosť prijatá od A. Smitha bola omylom pripísaná v prospech účtu knihy 
odoslaných faktúr R. Smitha. (Podvojný zápis je kompletný, takže 
vyrovnanosť nie je ovplyvnená. Zisk nie je ovplyvnený, lebo príslušné účty nie 
sú účty výdavkov ani príjmov. Samozrejme, napriek tomu je dôležité opraviť 
túto chybu, aby boli zostatky hlavnej knihy v poriadku). 
 

Nasleduje ďalšia činnosť, ktorá vám poskytne prax v spracovaní účtu prechodných 
položiek a úprav zisku. 
 
CVIČENIE 9.5 
 
Predbežná účtovná uzávierka pre podnik Charon za rok, ktorý skončil 31. decembra 
2002, vykázala čistý zisk pred zdanením vo výške 39 210 £. Hrubá súvaha mala 
rozdiel, kvôli ktorému bol otvorený účet prechodných položiek. V predbežných 
finančných výkazoch sa zostatok účtu prechodných položiek objaví v súvahe ako 
debetný zostatok vo výške 580 £. 
 
V priebehu následnej kontroly boli zistené tieto chyby a vynechania: 

 
 K 31. decembru 2001 bolo zaplatené poistenie dopredu vo výške 870 £, ale 

tento údaj nebol prevedený na účet poistného ako začiatočný stav. 
 

 Vozidlo vlastnené ako investičný majetok, ktoré pôvodne stálo 16 000 £, bolo 
predané za 4 000 £. V čase predaja bol urobený odpis 11 500 £. Výťažok z 
predaja vo výške 4 000 £ bol zapísaný na strane Dal účtu predaja a neboli 
urobené žiadne ďalšie zápisy. 
 

 Nákupy na úver vo výške 1 980 £ boli správne zapísané na strane Má dať 
účtu nákupov, ale na strane Dal účtu dodávateľa boli zapísané vo výške 1 890 
£. 
 

 Odpis vozidiel bol vypočítaný ako 20% (lineárne) zo zostatku účtu 
obstarávacej ceny vozidiel. Teraz je potrebná úprava kvôli ovplyvneniu bodu 
(b) vyššie. 
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 Záverečné zásoby boli podhodnotené o 1 500 £. 
 

 Nebolo zohľadnené poistenie zaplatené dopredu k 31. decembru 2002 vo 
výške 900 £. 
 

 Strana Dal účtu pohľadávok na nájomnom bola podhodnotená o 200 £. 
Po oprave všetkých týchto položiek je účet prechodných položiek vyrovnaný. 

 
Od vás sa požaduje: 
 

 Vypracovať výkaz, ktorý ukáže, ako opravy vyššie uvedených položiek 
ovplyvnia zisk. 
 

 Uveďte účet prechodných položiek, ako by sa objavil v záznamoch podniku 
Charon. 
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ODPOVEĎ  
Charon 

 Úpravy zisku 
 

  + 
£ 

- 
£ 

 Zisk podľa predbežnej uzávierky 39 210  
a) Poistenie– vynechaný zostatok  870 
b) Strata z predaja vozidla  500 
c) Zníženie údajov predaja (bod b)  4 000 
d) Zníženie odpisu 20% x 16 000 3 200  
e) Podhodnotenie záverečných zásob 1 500  
f) Poistenie zaplatené dopredu 900  
g) Podhodnotené pohľadávky na nájomnom 200  
  45 010  5 370 
  (5 370)  
 Zrevidovaný zisk 39 640  
 

 Účet prechodných položiek 
 

 £  £ 
Začiatočný stav 580   
c) Účet dodávateľa 90   
g) Účet pohľadávok na 
nájomnom 200 

Účet poistenia– vynechaný 
začiatočný stav 870 

 870  870 
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9.8 ZÁVER 
 
Táto časť sa zaoberala dvomi súvisiacimi témami: denníkovými zápismi a opravou 
chýb. 

 
 Denník existuje preto, aby bolo zabezpečené vedenie správnych záznamov o 

všetkých prevodoch medzi účtami hlavnej knihy. Keďže sa používa pre 
neštandardné transakcie, ktoré nezapadajú do štandardných záznamov 
pôvodného zápisu (pokladničná kniha a denníky odoslaných a došlých faktúr), 
musí za každým zápisom nasledovať vysvetlenie jeho dôvodu.  
 

 Čo sa týka opravy chýb, videli ste, že väčšina chýb spôsobuje rozdiel v hrubej 
súvahe, hoci existujú aj niektoré chyby, ktoré ho nespôsobujú, napríklad keď 
sa správna suma zapíše do nesprávneho účtu.  
 

 Keď chyba neovplyvňuje vyrovnanosť účtovného systému, musí sa nájsť 
riadny spôsob, ako uviesť opravu chyby. Toto sa robí otvorením účtu pre 
chyby - účtu prechodných položiek – prostredníctvom zápisu bez náprotivku v 
podvojnom zápise. Keď sa chyba nájde, zostatok na účte prechodných 
položiek sa zmení a prípadne odstráni pomocou zápisov, ktoré priradia chyby 
k účtom, kde vznikli. 
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9.9 OTÁZKY AUTOTESTU 
 
 Čo je nesprávne v nasledovných denníkových zápisoch? 
 
  Má dať 

£ 
Dal 

£ 
a) Nedobytné pohľadávky 

J. Smith 
150  

150 
b) Mzdy 

Opravy budov 
Náklady na prácu pri oprave exteriéru továrne 

850  
850 

c) J. Smith 
J. Smithson 
Oprava chyby – predaj J. Smithsonovi nesprávne 
zapísaný na ťarchu účtu J. Smitha 

100  
100 

d) R. Brown 
Nedobytné pohľadávky 
Dlh R. Browna odpísaný ako nedobytný 

 
50 

50 

 
 Roztrieďte nasledovné druhy chýb podľa toho, či ovplyvňujú vyrovnanosť hrubej 

súvahy (začiarknite v príslušnom stĺpci). 

 
  Ovplyv ňuje 

vyrovnanos ť 
Neovplyv ňuje 
vyrovnanos ť 

a) Chyba pri spočítaní   
b) Vzájomne kompenzovaná chyba   
c) Vynechanie zostatku pri 

zostavovaní hrubej súvahy 
  

d) Vynechanie transakcie zo 
záznamov 

  

e)  Nesprávne zostatky prevedené z 
predchádzajúceho obdobia 

  

f) Položka zapísaná na zlý účet   
g) Vynechanie úpravy pre výdavky 

budúcich období alebo náklady 
budúcich období k dátumu 
súvahy 

  

h) Obrátenie zápisov (t.j. správne 
sumy, ale zapísané na strane Má 
dať účtu, ktoré mali byť zapísané 
na strane Dal, a zapísané na 
strane Dal účtu, ktoré mali byť 
zapísané na strane Má dať) 
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9.10 ODPOVEDE TO OTÁZKY AUTOTESTU 
 
  

 Nie je tu vysvetlenie. 
 

 Zápis je obrátený. Zápis má byť strana Dal účtu miezd a strana Má dať 
účtu opráv budov, aby bol zaznamenaný prevod nákladov z miezd do 
opráv.  

 
 Znova, zápis je obrátený. Ak bol predaj pre J. Smithsona, zápis Má dať by 

mal byť na účte J. Smithsona. 
 

 Štandardná forma denníkového zápisu vyžaduje uviesť najprv účet, na 
ktorý má byť urobený zápis Má dať: 

 
 £ £ 
Nedobytné pohľadávky 
R. Brown 

50  
50 

 
 Tabuľka by mala vyzerať nasledovne: 
 

  Ovplyv ňuje 
vyrovnanos
ť 

Neovplyv ňuje 
vyrovnanos ť 

a) Chyba pri spočítaní Á  
b) Vzájomne kompenzovaná chyba  Á 
c) Vynechanie zostatku pri zostavovaní hrubej 

súvahy 
Á  

d) Vynechanie transakcie zo záznamov  Á 
e)  Nesprávne zostatky prevedené z 

predchádzajúceho obdobia 
Á  

f) Položka zapísaná na zlý účet  Á 
g) Vynechanie úpravy pre výdavky budúcich 

období alebo náklady budúcich období k 
dátumu súvahy 

 Á 

h) Obrátenie zápisov (t.j. správne sumy, ale 
zapísané na strane Má dať účtu, ktoré mali byť 
zapísané na strane Dal, a zapísané na strane 
Dal účtu, ktoré mali byť zapísané na strane Má 
dať) 

 Á 
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Kapitola 10 
 
Kontrolné ú čty 
 
 
10.1 ÚVOD 
 
Jednou z dôležitých vlastností systému podvojného účtovníctva je to, že zostatky  – 
súčet debetov by sa mal rovnať súčtu kreditov. Toto sa dá overiť vypísaním hrubej 
súvahy. Ak súčty nie sú vyrovnané, musí tam byť jedna alebo viacero chýb, ktoré je 
potrebné nájsť.  
 
Žiaľ mnoho podnikov zostavuje hrubú súvahu iba raz ročne, keď sa má vypracovať 
ročná účtovná uzávierka. Aby sme chyby rýchlo našli, potrebujeme techniku na 
vyrovnanie účtovného systému alebo jeho väčšiny bez toho, aby sme museli zostaviť 
hrubú súvahu. Našťastie taká technika existuje a ako sa naučíte v tejto časti, 
používa sa ľahko. 
 
10.2 CIELE 
 
Po preštudovaní tohto modulu by ste mali dokázať: 
 

 pochopiť a vysvetliť účely a výhody vypracovania účtov knihy odoslaných a 
došlých faktúr, 
 

 vytvoriť kontrolné účty hlavnej knihy od daného dátumu. 
 
10.3 ROZDELENIE ÚČTOVNÉHO SYSTÉMU 
 
Typický účtovný systém sa dá rozdeliť na tri hlavné časti: 
 

 Odbytový účtovný systém: kniha odoslaných faktúr, zostavená hlavne z 
denníka odoslaných faktúr a príjmovej strany pokladničnej knihy. 

 
 Systém knihy došlých faktúr: kniha došlých faktúr, zostavená hlavne z 

denníka došlých faktúr a výdavkovej strany pokladničnej knihy. 
 

 Systém hlavnej účtovnej knihy: pokladničná kniha a hlavná účtovná kniha. 
 
Hoci pokladničná kniha je spoločná pre všetky tri časti, je možné tým, že zaradíme 
analytické  stĺpce do pokladničnej knihy, roztriediť hotovostné transakcie podľa 
účtovnej knihy, do ktorej sú zapísané. Toto nám umožní overiť správnosť každej 
časti samostatne od zvyšku, ako neskôr uvidíme.  
 
Väčšina transakcií prechádza cez časti (a) a (b). 
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10.4 OVERENIE SPRÁVNOSTI KNIHY ODOSLANÝCH FAKTÚR 
 
Je možné nezávisle overiť správnosť tej časti systému, ktorú predstavuje kniha 
odoslaných faktúr. Preto potrebujeme nezávisle vypočítaný súčet, s ktorým 
skontrolujeme súčet jednotlivých zostatkov knihy odoslaných faktúr. 
 
Aby sme videli, ako sa dá zostaviť takýto nezávislý súčet, je potrebné posúdiť 
vhodné zápisy v účte knihy odoslaných faktúr a zdroje týchto zápisov.  
 
CVIČENIE 10.1 
 
Vyplňte nasledovnú tabuľku tak, že uvediete čo najväčší počet položiek, ktoré by sa 
mohli objaviť v účte knihy odoslaných faktúr. Pre každú položku uveďte, či by bola 
debetom alebo kreditom v knihe odoslaných faktúr a zdroj položky. 
 
Položky účtu knihy odoslaných 
faktúr 

Debet alebo kredit Zdroj  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

195 
 

ODPOVEDE 
 
Položky ú čtu knihy 
odoslaných faktúr 

Debet alebo Kredit Zdroj 

 Zostatok prevedený z 
predchádzajúceho obdobia 

 

Má dať Výpis zostatkov z 
predchádzajúceho 
mesiaca 

 Predaj Má dať Denník odoslaných faktúr  
 Prijatá hotovosť Dal Pokladničná kniha (z 

analytického stĺpca pre 
hotovosť knihy 
odoslaných faktúr) 

 Poskytnuté zľavy Dal Stĺpec pre poskytnuté 
zľavy v pokladničnej 
knihe 

 Vrátenie tovaru  Dal Kniha vrátenia tovaru 
 Odpísané nedobytné 

pohľadávky 
Dal Denníkové zápisy 

 Peňažné náhrady 
zákazníkom 

Má dať Pokladničná kniha  

 
Použitím súčtov z týchto zdrojov je možné vytvoriť jeden účet, ktorý v celkovej forme 
zhrnuje súčet knihy odoslaných faktúr. Nazývame to súhrnný ú čet knihy 
odoslaných faktúr  alebo kontrolný ú čet knihy odoslaných faktúr . Ak zostatok na 
kontrolnom účte knihy odoslaných faktúr súhlasí so súčtom výpisu zostatkov 
vybratých z knihy odoslaných faktúr, nezávisle sme overili aritmetickú správnosť 
knihy odoslaných faktúr. 
 
Nasleduje príklad. 
 
10.5 JEDNODUCHÁ ILUSTRÁCIA  
 
Ďalej uvedené zobrazenie ukazuje spôsob, akým sa skladá účet knihy odoslaných 
faktúr. 
 
Zostatky knihy odoslaných faktúr z kontroly k 31. januáru 2002 boli 236 487 £. K 31. 
decembru 2001 bol celkový súčet 241 370 £. Transakcie zanesené za január 2002 
do knihy odoslaných faktúr boli nasledovné: 
 
 £ 
Predaj  127 489 
Hotovosť prijatá od zákazníkov 129 901 
Poskytnuté zľavy 1 060 
Vrátenie tovaru 1 261 
Odpísané nedobytné pohľadávky  150 
 
Vypracujte kontrolný účet hlavnej knihy, aby ste skontrolovali konečný zostatok 236 
487 £. 
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Kontrolný ú čet knihy odoslaných faktúr 
2002  £ 2002  £ 
1. jan. Zostatok 241 

370 
31.jan
. 

Hotovosť 129 901 

31. jan. Predaj 127 
489 

 Poskytnutá zľava 1 060 

    Vrátenie tovaru 1 261 
    Odpísané 

nedobytné 
pohľadávky 

150 

    Konečný zostatok 236 487 
  368 

859 
  368 859 

1. feb. Začiatočný zostatok 236 
487 

   

 
Všimnite si, že položky v kontrolnom účte knihy odoslaných faktúr sa objavujú na tej 
istej strane ako sa detaily objavujú v samotnej hlavnej knihe. 
 
Kontrolný účet v tomto prípade dokazuje správnosť hlavnej knihy. Ak by nesúhlasil, 
rozdiel by musel byť nájdený, ale aspoň by sme mali vedieť, že bol niekde v časti 
knihy odoslaných faktúr účtovného systému a v mesiaci január. 
 
Niektorí z vás ste sa možno zamysleli nad týmto problémom. Podvojný zápis 
zaznamenávajúci transakcie je už kompletný a kontrolný účet znamená tretí zápis 
súčtov.   
 
Môže to byť správne? Znie to ako „potrojné“ účtovníctvo a nie ako podvojné 
účtovníctvo. To však nie je pravda, ak máme byť presní. Nesmieme zabudnúť 
zahrnúť do hrubej súvahy buď zostatky kontrolných účtov alebo celkové súčty 
zostatkov knihy odoslaných a došlých faktúr. 
 
Všimnite si, že zdroje uvedené v odpovedi na činnosť 10.1 vyššie vám dajú súčty, 
ktoré potrebujete, bez akejkoľvek práce navyše, okrem zavedenia analytických 
stĺpcov v pokladničnej knihe, ktoré by mohli vyzerať nasledovne (je tu iba strana Má 
dať): 
 

Pokladni čná kniha (strana Má da ť) 
Dátum Popis Poskytnutá 

zľava 
Kniha 
odoslaných 
faktúr 

Ostatné 
položky 

Súčet 

 
 
 

     

 
V praxi by sa mohlo použiť oveľa viac analytických stĺpcov, aby sa ušetril čas a úsilie 
pri vedení záznamov. 
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Posledná poznámka. Ak kontrolný účet knihy odoslaných faktúr súhlasí, dokazuje to 
aritmetickú správnosť hlavnej knihy, stále tam však môžu existovať chyby pri 
zaznamenaní predajov na úver. 
 
CVIČENIE 10.2 
 
Uveďte tri možné typy chýb, ktoré by mohli existovať v knihe odoslaných faktúr 
napriek tomu, že zostatky v kontrolnom účte hlavnej knihy súhlasia.  
 
ODPOVEDE 
 
 Položky sú zapísané na zlý účet. (Súčet zostatkov by zostal nezmenený, ak by 

predaj D. Smithovi bol zapísaný na účte E. Smitha). 
 
 Transakcia vynechaná z úplne všetkých záznamov. (Chyba vynechania). 
 
 Vzájomne kompenzované chyby. Dve rovnaké a opačné chyby sa môžu 

navzájom anulovať. Ak nájdete chybu v očividne vyrovnanom systéme, mohol by 
to byť podozrivý príznak. Niekto mohol umelo dosiahnuť vyrovnanie, aby zakryl 
podvod. Predpokladajme napríklad, že si niekto poslúžil hotovosťou prijatou od 
dlžníka, potom urobil zápis na strane Dal zákazníkovho účtu bez 
zodpovedajúceho zápisu v pokladničnej knihe, aby to vyzeralo, že účet je čistý. 
To by spôsobilo, že hlavná kniha by nebola vyrovnaná, ale potom by mohol 
obnoviť vyrovnanosť tak, že uvedie nižší súčet  denníka odoslaných faktúr o 
rovnakú sumu. Ak potom nájdete chybu sčítania v denníku odoslaných faktúr, 
bude vás zaujímať, kde sa nájde druhá polovica kompenzačnej chyby a či išlo o 
podvod. (Najdôležitejšou kontrolou kvôli ochrane pred týmto druhom podvodu je 
rozdeliť povinnosti, t.j. zabezpečiť, aby ľudia narábajúci s hotovosťou nemali 
prístup k záznamom). 

 
10.6 OVERENIE SPRÁVNOSTI KNIHY DOŠLÝCH FAKTÚR 
 
Správnosť knihy došlých faktúr sa overuje úplne rovnakým spôsobom. Nasledovná 
činnosť by pre vás mala byť jednoduchá, pretože veľmi pripomína predchádzajúcu 
činnosť pre knihu odoslaných faktúr. 
 
CVIČENIE 10.3 
 
Vyplňte nasledovnú tabuľku tak, že uvediete čo najväčší počet položiek, ktoré by sa 
mohli objaviť v účte knihy došlých faktúr. Pre každú položku uveďte, či by bola 
debetom alebo kreditom v knihe došlých faktúr a zdroj položky.  
 
 
Položky účtu knihy 
došlých faktúr 

Debet alebo Kredit Zdroj 
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ODPOVEDE 
 
Väčšina z možných položiek je uvedená v nasledovnej tabuľke.  
 
Položky ú čtu knihy došlých 
faktúr 

Debet 
alebo 
kredit 

Zdroj 

 Zostatok prevedený z 
predchádzajúceho mesiaca 

Dal Výpis zostatkov z 
predchádzajúceho mesiaca 

 Nákupy Dal Denník došlých faktúr 
 Hotovosť vyplatená 

dodávateľom 
Má dať Pokladničná kniha (zvláštny 

analytický stĺpec ako pre knihu 
odoslaných faktúr) 

 Prijaté zľavy Má dať Stĺpec pre prijaté zľavy v 
pokladničnej knihe  

 Vrátenie dodávok Má dať Kniha vrátených dodávok 
 Peniaze vrátené od dodávateľov Dal Pokladničná kniha 
 
10.7 DRUHÁ STRANA ÚČTU  
 
Jednou možnou položkou, ktorou sme sa ešte nezaoberali, sú druhé strany účtov. 
Zákazník v knihe odoslaných faktúr môže byť tiež dodávateľom v knihe došlých 
faktúr. V tejto situácii je často výhodné uskutočňovať pravidelné platby pri uhrádzaní 
splatných účtov v priebehu platenia iných účtov knihy došlých faktúr a prijímať 
hotovosť pri úhrade za uskutočnené predaje cez knihu odoslaných faktúr. Inými 
slovami, nie je tu žiadny pokus o vzájomné kompenzovanie týchto dvoch zostatkov.  
 
Niekedy je však zostatok v knihe odoslaných faktúr kompenzovaný proti zostatku v 
knihe došlých faktúr a na rozdiel sa urobí čisté vyrovnanie. Na vykonanie 
kompenzácie je potrebné previesť menší zostatok na účet uvádzajúci väčší zostatok, 
a tento prevod (ktorý by mal samozrejme prejsť cez denník) sa nazýva druhá strana 
účtu. 
 
Takéto zápisy sa musia objaviť v kontrolnom účte knihy odoslaných faktúr a v 
kontrolnom účte knihy došlých faktúr, pretože obidve knihy sú samozrejme 
ovplyvnené zápisom druhej strany účtu. Druhé strany účtu budú vždy kredity v knihe 
odoslaných faktúr a debety v knihe došlých faktúr, pretože pôsobia tak, že znižujú 
neuhradené zostatky. 
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10.8 KOMPLEXNÝ PRÍKLAD 
 
Zostatky a transakcie, ktoré ovplyvňujú kontrolné účty spoločnosti za mesiac máj 
roku 20X3, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
 
Zostatky k 1. máju 2003 £  
Kniha odoslaných faktúr 9 123  

211  
(debet) 
(kredit) 

Kniha došlých faktúr 
 

4 490  
88  

(kredit) 
(debet) 

 
Transakcie v priebehu mája 2003 

  

Nákupy na úver 18 135  
Príspevky od dodávateľov 629  
Príjmy od zákazníkov šekom 33 876  
Predaj na úver 36 755  
Prijaté zľavy 1 105  
Platby veriteľom šekom 15 413  
Úhrady druhej strany účtu 3 046  
Príspevky zákazníkom 1 720  
Nepreplatené šeky zákazníkov  489  
Hotovosť prijatá od zákazníkov kupujúcich na úver 4 201  
Vrátenia zákazníkom za preplatky na účtoch 53  
Poskytnuté zľavy 732  
 
 
Zostatky k 31. máju 2003 

  

Kniha odoslaných faktúr 136  (kredit) 
Kniha došlých faktúr 204  (debet) 
 
Požiadavka je nasledovná: 
 

 vysvetliť účel vypracovania kontrolných účtov, 
 

 vytvoriť kontrolné účty knihy odoslaných faktúr a knihy došlých faktúr pre 
mesiac máj 2003 a odvodiť príslušné debetné a kreditné konečné zostatky k 
31. máju 2003. 
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Poznámky 
 
 Otázka mieša dohromady položky knihy odoslaných faktúr a knihy došlých faktúr. 

V skúšobných otázkach je to bežný postup.  
 
 K 1. máju 2003 máte debetné aj kreditné zostatky v týchto dvoch knihách, ale k 

31. máju 2003 máte v knihe odoslaných faktúr iba kreditné zostatky a v knihe 
došlých faktúr iba debetné zostatky. Ďalšie zostatky k 31. máju sa musia 
vypočítať v príslušných kontrolných účtoch.  

 
Hoci väčšinou sú zostatky v knihe odoslaných faktúr debety (dlhy od zákazníkov), 
zopár z nich budú pravdepodobne kredity, napríklad z dôvodu vráteného a 
dobropísaného tovaru alebo preplatkov zákazníkov. 

 
Mohli by ste použiť čisté zostatky, ale pri skúškach sa od vás môže očakávať, že 
uvediete samostatné údaje. Keď zoberieme ako príklad kontrolný účet knihy 
odoslaných faktúr, kreditné zostatky vo výške 136 £ sú vložené na strane Má dať 
kontrolného účtu (takže sú prevedené na strane Dal). Výsledný konečný zostatok 
(2 770 £ v tomto príklade) sa potom vloží ako konečný debetný zostatok, ako je 
uvedené vyššie.  

 
 Nepreplatené šeky zákazníkov. Niekedy sa stane, že šek je predložený banke a 

potom následne nie je preplatený, keď sa predloží banke zákazníka. Je potrebné 
urobiť zápis v pokladničnej knihe na strane Dal, aby sa stornoval pôvodný zápis o 
prijatí šeku. Táto suma sa potom zanesie na strane Má dať knihy odoslaných 
faktúr, aby sa zrušil zápočet pre skorší zápis pri prijatí šeku. Pokúste sa sami 
roztriediť účty na samostatnom papieri, skôr ako začnete študovať postupy na 
ďalšej strane.  

 
Údaje 
 
  

 Hlavným účelom vypracovania kontrolných účtov je overiť správnosť 
príslušných kníh nezávisle od vyrovnanosti účtovného systému ako celku. 
Ak vznikne rozdiel, vie sa, že je v konkrétnej knihe, a ak sa kontrolné účty 
vypracúvajú mesačne, tak sa pozná aj konkrétny mesiac. Tieto faktory 
výrazne uľahčujú nájdenie rozdielu.  

 
 V prípade potreby je možné získať hrubú súvahu bez vypisovania 

jednotlivých zostatkov v knihe odoslaných faktúr a v knihe došlých faktúr.  
 

 Niektorým druhom podvodov sa dá predchádzať, pretože rozdiely sa 
objavia rýchlo a pohotovo sa vyšetria.  
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 Kontrolný ú čet knihy odoslaných faktúr 
2003  £ 2003  £ 
1. máj Začiatočný zostatok 9 123 1. máj Začiatočný zostatok 211 
31. máj Predaj 36 755 31. máj Pokladničné príjmy 33 876 
 Nepreplatené šeky 489  Druhé strany účtu 3 046 
 Vrátenia 

zákazníkom 
53  Príspevky 

zákazníkom 
1 720 

    Pokladničné príjmy 4 201 
    Poskytnutá zľava 732 
 Konečný zostatok 136  Konečný zostatok 2 770 
  46 556   46 556 
2003   2003   
1. jún Začiatočný zostatok 2 770 1. jún Začiatočný zostatok 136 
 

Kontrolný ú čet knihy došlých faktúr  
2003  £ 2003  £ 
1. máj Zostatok 88 1. máj Zostatok 4 490 
31. máj Príspevky  629 31. máj Nákupy 18 135 
 Prijaté zľavy 1 105    
 Platby 15 413    
 Druhé strany 

účtu 
3 046    

 Konečný 
zostatok 

2 548  Konečný 
zostatok 

204 

  22 829   22 829 
2003   2003   
1. jún Začiatočný 

zostatok 
204 1. jún Začiatočný 

zostatok 
2 548 

 
10.9 ZÁVER 
 
Kontrolné účty kníh sú dôležitým nástrojom pomoci pri hľadaní chýb a znížení počtu 
podvodov v príslušných knihách na minimum. Vypracúvajú sa zostavením súčtov 
všetkých položiek zapísaných v konkrétnej knihe do jedného účtu. Prísne vzaté 
kontrolné účty stoja mimo podvojného systému. Pri vypracovaní hrubej súvahy sa 
zostatky na kontrolných účtoch môžu zaradiť, iba ak sú samotné zostatky v knihách 
vylúčené alebo naopak.  
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10.10 OTÁZKY AUTOTESTU 
 
 Sú nasledovné tvrdenia správne alebo nesprávne?  

 
 V kontrolnom účte sa súčet objaví na rovnakej strane účtu, ako je strana, 

kde sú v príslušnej knihe zapísané jednotlivé položky tvoriace tento súčet.  
  
 Hotovosť zaplatená dodávateľom bude debetom v kontrolnom účte knihy 

došlých faktúr. 
  
 Prijaté zľavy budú kreditom v kontrolnom účte knihy odoslaných faktúr. 
 
 Vrátený  tovar bude kreditom v kontrolnom účte knihy odoslaných faktúr. 

 
 Roztrieďte nasledovné položky podľa toho, či budú debetmi alebo kreditmi v 

príslušných kontrolných účtoch: 
 
 Hotovosť prijatá od zákazníkov knihy odoslaných faktúr 
 
 Vrátenie dodávok 
 
 Poskytnuté zľavy 
  
 Vrátenia hotovosti zákazníkom  
 
 Druhé strany účtu 
 
 Predaj 
 
 Hotovosť zaplatená dodávateľom 
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10.11 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU 
 
  

 Správne. 
 
 Správne. Zaplatená hotovosť znižuje zostatky v knihe došlých faktúr, a preto 

musí byť debetom. 
 

 Nesprávne. Prijaté zľavy budú prijaté od dodávateľov, a teda nebudú v 
kontrolnom účte knihy odoslaných faktúr, ale v kontrolnom účte knihy došlých 
faktúr (ako debet). 

 
 Správne. Vrátenie tovaru znižuje zostatky v knihe a musí teda byť kreditom.  

 
  

 Kredit v kontrolnom účte knihy odoslaných faktúr. 
 

 Debet v kontrolnom účte knihy došlých faktúr. 
 

 Kredit v kontrolnom účte knihy odoslaných faktúr (poskytnuté zľavy znižujú 
zostatok). 

 
 Debet v kontrolnom účte knihy odoslaných faktúr. 

 
 Debet v kontrolnom účte knihy došlých faktúr a kredit v kontrolnom účte knihy 

odoslaných faktúr. 
 

 Debet v kontrolnom účte knihy odoslaných faktúr. 
 

 Debet v kontrolnom účte knihy došlých faktúr. 
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Kapitola 11 
 
Odsúhlasenie s výpisom z bankového ú čtu 
 
 
11.1 ÚVOD 
 
V účtovníctve je potrebné kontrolovať správnosť záznamov vždy, keď je to možné. 
Celá štruktúra podvojného systému, ktorý študujete, je navrhnutá tak, aby sa dali 
zisťovať chyby, pretože väčšina druhov chýb vedie k rozdielu v hrubej súvahe. V 
predchádzajúcej časti ste videli, ako zisťovať chyby pomocou vypracovania 
kontrolných účtov hlavnej knihy. Teraz je čas zamerať sa na iný druh kontroly 
správnosti a síce na externú kontrolu.  
 
11.2 CIELE 
 
Po absolvovaní tohto modulu by ste mali dokázať: 
 

 vysvetliť účel vypracovania potvrdenia zostatkov zo strany banky; 
 
 uviesť príklady položiek, ktoré spôsobujú rozdiely medzi pokladničnou 

knihou a bankovým výpisom a ich správne spracovanie; 
 

 urobiť potrebné účtovné zápisy v podnikovej pokladničnej knihe, aby sa 
zaznamenali transakcie z bankového výpisu; 

 
 vypracovať bankové potvrdenia zostatkov. 

 
11.3 ODSÚHLASENIE S VÝPISOM Z BANKOVÉHO Ú ČTU 
 
Podniková pokladničná kniha zaznamenáva pohyby na bankovom účte podniku. 
Banka taktiež zaznamenáva tieto transakcie. Preto by tieto dva záznamy mali dať 
odsúhlasiť, hoci budú existovať isté dôvody na rozdiely. 
 
Proces odsúhlasenia zostatku uvedeného v pokladničnej knihe a zostatku 
uvedeného v bankovom výpise sa nazýva porovnanie týchto dvoch zostatkov. 
Výkaz, ktorý uvádza dosiahnutie odsúhlasenia je bankové potvrdenie zostatkov. 
 
Prvým krokom pri odsúhlasení je odškrtať a začiarknuť všetky položky v pokladničnej 
knihe so zodpovedajúcimi položkami v bankovom výpise. Všetky zistené chyby sa 
opravia. Na konci tohto kroku zostanú pravdepodobne v bankovom výpise niektoré 
položky nezačiarknuté a takmer iste zostanú nezačiarknuté položky v pokladničnej 
knihe. 
 
Tu je potrebné vysvetliť jednu vec. Platby zapisujeme na strane Dal pokladničnej 
knihy, banka zaťažuje náš účet platbami, ktoré robíme. Dôvodom pre túto zjavnú 
nezrovnalosť je to, že bankový výpis je pre nás účtom hlavnej knihy banky. Ak je náš 
bankový účet v kredite, máme peniaze na našom účte, ktoré nám banka dlhuje – z 
hľadiska banky sú tí, ktorí majú peniaze uložené v banke jej veriteľmi. 
 

Formátované: Odrážky a
číslovanie

Formátované: Odrážky a
číslovanie

Formátované: Odrážky a
číslovanie

Formátované: Odrážky a
číslovanie

Odstránené: Study unit

Odstránené: Bank 
reconciliations

Odstránené: INTRODUCTION

Odstránené: Whenever 
possible in accounting, you 
need to check the accuracy of 
the records

Odstránené: The whole 
structure of the double entry 
system you are studying is 
designed to detect errors, 
because most types of error 
lead to a difference in the trial 
balance. In the previous section 
you saw how to locate errors by 
preparing ledger control 
accounts. It is now time to turn 
to another type of control on 
accuracy, this time an external 
one.

Odstránené: OBJECTIVES

Odstránené: On completing 
this module you should be able 
to

Odstránené: Explain the 
purpose of preparing a bank 
reconciliation statement.

Odstránené: Give examples 
of items causing differences 
between the cash book and the 
bank statement and their 
correct treatment

Odstránené: .

Odstránené: Make necessary 
entries in a business cash book 
to record transactions from the 
bank statement.

Odstránené: Prepare a bank 
reconciliation statement

Odstránené:  RECONCIL

Odstránené: L

Odstránené: IATION

Odstránené: The business 
cash book records movements 
on the business bank account. 
The bank also records these 
transactions. It should therefore 
Odstránené: The process of 
agreeing the balance shown by 

Odstránené: The first step in 
the reconciliation is to check off 

Odstránené: There is a point 
that needs clarifying here. We 

... [30]

... [31]

... [29]

... [32]
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11.4 POLOŽKY, KTORÉ SPÔSOBUJÚ ROZDIEL MEDZI POKLADNI ČNOU 
KNIHOU A BANKOVÝM VÝPISOM  
 
CVIČENIE  11.1 
 
 Uveďte čo najviac príkladov položiek, ktoré by sa mohli objaviť v podnikovom 

bankovom účte, ale ktoré nemuseli byť zapísané do podnikovej pokladničnej 
knihy. 

 
 Uveďte čo najviac príkladov položiek, ktoré pravdepodobne zostanú 

nezačiarknuté v pokladničnej knihe potom, ako boli všetky možné položky 
odškrtnuté voči bankovému výpisu. 

 

Formátované: Odrážky a
číslovanie

Formátované: Odrážky a
číslovanie

Odstránené: ITEMS 
CAUSING A DIFFERENCE 
BETWEEN CASH BOOK AND 
BANK¶
STATEMENT

Odstránené: ACTIVITY

Odstránené: List as many 
examples as you can of items 
which could appear in a

Odstránené:  business bank 
account but which may not 
have been entered in the 
business cash book

Odstránené: List as many 
examples as you can of items 
likely to remain unticked in the 
cash book after all

Odstránené:  possible items 
have been checked off against 
the bank statement
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ODPOVEDE 
 
 Uvádzame niektoré položky, ktoré ste mohli uviesť: 
 

 položky, ktorými zaťažila banka;  
 položky, ktoré banka pripísala v prospech; 
 bankové poplatky; 
 dividendy pripísané priamo v prospech účtu; 
 úroky z prečerpania; 
 nezaplatené šeky; 
 príjmy z trvalých príkazov; 
 oprávnené platby na základe trvalých príkazov;  
 príjmy žírového účtu. 

 
 Mohli ste si zaznamenať niečo z nasledovného: 
 

 Šeky vystavené a zapísané do pokladničnej knihy, ktoré zatiaľ neprešli cez 
zúčtovací systém a nedostali sa do banky (nepredložené šeky). 

 Úložky (vložené peniaze), ktoré banka zatiaľ nepripísala v prospech účtu 
(možno z dôvodu, že boli poslané poštou). 

 
Všetky položky v bode (a) predstavujú dodatočné transakcie, ktoré sa musia 
zaznamenať do pokladničnej knihy (pokiaľ nie sú chybami banky). 
 
Položky v bode (b) sú spôsobené iba rozdielom v načasovaní. Ak sa nič neurobí, 
dorazia prípadne do banky a tieto dva záznamy budú opäť súhlasiť. Aby sa však 
odsúhlasili zostatky v danom časovom momente, je potrebné vziať do úvahy všetky 
tieto rozdiely v načasovaní.  
 
Bankové potvrdenie zostatkov je preto odsúhlasením zostatku pokladničnej knihy so 
zostatkom bankového výpisu pri zohľadnení rozdielov v časovaní. 
 
11.5 FORMA BANKOVÉHO POTVRDENIA ZOSTATKOV  
 
Forma tohto potvrdenia je spravidla nasledovná: 
 
Bankové potvrdenie zostatkov k 31. decembru 2001 
 
 £ 
Zostatok podľa bankového výpisu (1) X 
Plus: dosiaľ nepripísané úložky (2) X 
Mínus: vystavené ale nepredložené šeky 
(3) 

X 

Zostatok podľa pokladničnej knihy (4) X 
 
Odsúhlasenie sa začína zostatkom uvedeným v bankovom výpise (1). Potom 
pripočítame dosiaľ nepripísané úložky (2), pretože už boli zaznamenané v 
pokladničnej knihe a zvýšia zostatok podľa banky hneď potom, ako ich banka 
spracuje.  
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Vystavené ale nepredložené šeky (3) sa odpočítajú, pretože samozrejme znížia 
zostatok v banke, keď sa uvedú v bankovom výpise. Tieto dve úpravy by nás mali 
doviesť k zostatku v pokladničnej knihe (4). 
 
Ak je zostatok v banke prečerpaný, začiatočný stav bude záporný a nepripísané 
úložky sa odpočítajú, pretože spôsobia zníženie prečerpania. Ak zostatok zostane 
prečerpaný aj potom, pripočítajú sa vystavené ale nepredložené šeky, pretože 
zvýšia prečerpanie. 
 
Zostatok pokladničnej knihy uvedený v odsúhlasení je samozrejme zostatkom po 
zaúčtovaní všetkých ďalších transakcií zaznamenaných bankou, ale nie v 
pokladničnej knihe (viď činnosť (a) vyššie). 
 
CVIČENIE  11.2 
 
Táto činnosť vám poskytne prax vo všetkých etapách odsúhlasovania pokladničnej 
knihy a bankového výpisu. 
 
Pokladničná kniha a bankový výpis sú uvedené na nasledujúcich dvoch stranách. 
 
Etapy práce sú nasledovné: 
 
 Odškrtnite všetky možné položky v pokladničnej knihe s položkami, ktoré sú v 

bankovom výpise. Všimnite si, že pritom musíte v niektorých prípadoch spočítať 
dohromady niekoľko debetov pokladničnej knihy, aby ste dostali údaje v 
bankovom výpise. Je to preto, lebo prijaté šeky sa zapisujú do pokladničnej knihy 
po jednom, ale banka uvádza iba uložený súčet, čím sa odsúhlasenie s výpisom 
z bankového účtu zjednodušuje. 

 
 Preštudujte si nezačiarknuté položky: 
 

 Nezačiarknuté položky v bankovom výpise sa musia zapísať do 
pokladničnej knihy, takže otvoríme jednoduchú pokladničnú knihu, kde sa 
uvádza prečerpaný zostatok 14 £, s ktorým sa pokladničná kniha X 
Limited uzatvára, potom zaznamenajte ďalšie transakcie (nezačiarknuté 
položky v bankovom výpise). 

 
 Nezačiarknuté položky v pokladničnej knihe z potvrdenia zostatkov. 

Úpravou bankového zostatku vo výške 3 426 £ by ste mali dospieť k 
zhode so zostatkom pokladničnej knihy, ako bol upravený vložením 
dodatočných transakcií v bode (a) vyššie. 
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Uvádzame pokladničnú knihu a bankový výpis. Číslo na ľavej strane každého 
stĺpca je dátum. 

 
Pokladni čná kniha spolo čnosti X Limited 

 
2002  £ 2002  £ 
Október    Október    
1. Začiatočný zostatok  274 1. Mzdy 3 146 
8. Q Manufacturing 3 443 1. Pokladničná 

hotovosť 
55 

8. R Cement 1 146 8. Mzdy 3 106 
11.  S Limited 638 8. Pokladničná 

hotovosť  
39 

11. T and Sons 512 15. Mzdy 3 029 
11. U & Co 4 174 15. Pokladničná 

hotovosť  
78 

15. V Limited 1 426 22. A & Sons 929 
15. W Electrical 887 22. B Limited 134 
22. X & Associates 1 202 22. C & Company 77 
26. Y Limited 2 875 22. D & E 263 
26. Z Limited 982 22. F Limited 1 782 
29. ABC Limited 1 003 22. G Associates 230 
29. DEE Corporation 772 22. Mzdy 3 217 
29. GHI Limited 2 461 22. Pokladničná 

hotovosť  
91 

31. Konečný zostatok 14 25. H & Partners 26 
   26. J Sons & Co Ltd 868 
   26. K & Co 107 
   26. L, M & N 666 
   28. O Limited 112 
   29. Mzdy 3 191 
   29. Pokladničná 

hotovosť  
52 

   29. P & Sons 561 
  21 759   21 

759 
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Výpis z bankového  
účtu spolo čnosti X Limited 

 
2002  Platby Príjmy  Zostatok 
Október  £ £ £ 
1.    1 135 
1. 937407 55   
1. 937406 3 146   
1. 937372 421  O/D2 487 
2. 937384 73   
2. 937379 155  O/D2 715 
6. 937391 212  O/D2 927 
8. Rôzny kredit  4 589  
8. 937408 3 106   
8. 937409 39  O/D1 483 
11. Rôzny kredit  5 324 3 841 
15. Rôzny kredit  2 313  
15. 937411 78   
15. 937410 3 029  3 047 
22. Rôzny kredit  1 202  
22. 937418 3 217   
22. 937419 91  941 
25. 937416 1 782   
25. 937413 134  O/D975 
26. 937412 929   
26. Rôzny kredit  3 857  
26. 937417 230  1 723 
27. 937415 263   
27. 937414 77  1 383 
29. Rôzny kredit  4 186  
29. 937426 52   
29. 937425 3 191   
29. 937420 26   
29. Dividendy z 

investícií 
 2 728  

29. 937423 666  4 362 
31. Poplatky 936  3 426 
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ODPOVEĎ 
 
Tu je navrhovaná odpoveď: 
 
Pokladni čná kniha spolo čnosti X Limited 
2002  £ 2002  £ 
29. okt. Dividendy z investícií 2 

728 
31. okt. Začiatočný 

zostatok 
14 

    Bankové 
poplatky 

936 

    Konečný 
zostatok 

1 778 

  2 
728 

  2 728 

 
Odsúhlasenie  s výpisom z bankového ú čtu 

k 31. októbru  2002 
 
 £ £ 
Zostatok podľa bankového výpisu   3 426 
Mínus: vystavené ale nepredložené šeky (nepreplatené 
šeky) 
J Sons and Co Ltd 

 
868 

 

K& Co 107  
O Limited 112  
P & Sons 561  
  (1 648) 
Zostatok podľa pokladničnej knihy  1 778 
 
11.6 ZÁVER  
 
Odsúhlasenie s výpisom z bankového účtu je výkaz, nie časť podvojného systému, v 
ktorom sa správnosť pokladničnej knihy stanovuje odsúhlasením zostatku 
uvedeného k danému dátumu so zostatkom uvedeným v bankovom výpise. Všetky 
položky správne uvedené v bankovom výpise by mali byť zaúčtované v pokladničnej 
knihe pred odsúhlasením. Jediné položky v bankovom potvrdení zostatkov budú 
spravidla časové rozdiely: položky v pokladničnej knihe, ktoré zatiaľ neprešli cez 
bankový účet. 
 
Etapy pri vypracovaní bankového potvrdenia zostatkov sú nasledovné: 
 
 Skontrolovať a začiarknuť všetky položky v pokladničnej knihe so 

zodpovedajúcimi položkami v bankovom výpise. 
 
 Zapísať všetky nezačiarknuté položky v bankovom výpise do pokladničnej knihy 

(pokiaľ to nie sú chyby banky, ktoré by sa mali okamžite riešiť s bankou). 
 
 Vypracovať výkaz, kde sa odsúhlasuje bankový zostatok v pokladničnej knihe 

(ako je upravený v bode 2)) s bankovým výpisom. 
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11.7 OTÁZKY AUTOTESTU 
 
 K dátumu súvahy uvádza Váš bankový výpis zostatok prečerpaných  868 £. Pri 

odsúhlasovaní tohto zostatku s pokladničnou knihou ste zistili nasledovné: 
 

 Existujú nepredložené šeky v celkovej výške 497 £. 
 
 Vložené šeky, ktoré však banka ešte nepripísala v prospech 120 £. 
 
 Banka zaťažila Váš účet 84 £ za bankové poplatky, ale v pokladničnej 

knihe ešte nebol urobený účtovný zápis. 
 

Z uvedených piatich možností vyberte správnu odpoveď. Zostatok pokladničnej 
knihy, ktorý by mal byť v súvahe, bude: 

 
 1 245 £ prečerpanie 
 491 £ prečerpanie  
 1 161 £ prečerpanie 
 868 £ prečerpanie  
 žiadna z týchto možností 

 
 Sú nasledovné tvrdenia správne alebo nesprávne ? 
 

 Ak bankové potvrdenie zostatkov nesúhlasí, musí byť chyba v podnikovom 
účtovnom systéme. 

 
 Ak sa bankové poplatky objavia v bankovom výpise, ale neboli ešte 

zaúčtované do pokladničnej knihy, musia sa zohľadniť v potvrdení 
zostatkov. 

 
 Ak sa šek prijatý od zákazníka nepreplatí pri jeho predložení na 

preplatenie, je potrebná opravná položka na strane Má dať pokladničnej 
knihy. 

 
 Debety v bankovom výpise musia byť kreditmi v podnikovej pokladničnej 

knihe a naopak. 
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11.8 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU 
 
 Správna odpoveď je (a): 
 
 £ 

Zostatok podľa bankového výpisu – 
prečerpanie 

868 

Mínus: nepripísané úložky 120 
Plus: nepredložené šeky 497 
Zostatok podľa pokladničnej knihy 
(prečerpanie) 

1 245 

 
Zostatok pokladničnej knihy pred úpravou o bankové poplatky musí byť 1 161 £. 
Údaj, ktorý sa má objaviť v súvahe, je konečným údajom po úprave – 1 245 £. 
 
 
  

 Nesprávne. Chyba je pravdepodobne v podnikovom účtovnom systéme, nie je 
však vylúčené, že chybu urobila banka. 

 
 Nesprávne. Účtovný zápis v pokladničnej knihe je potrebný pre nezapísané 

bankové poplatky, inak nebudú zohľadnené. 
 
 Nesprávne. Pri príjme sa šek musí zapísať na stranu Má dať v pokladničnej 

knihe. Opravná položka musí byť preto na strane Dal a musí sa zaúčtovať na 
ťarchu účtu zákazníka, ktorý tento šek vystavil. 

 
 Správne. Vysvetlenie je v bode 12.4 vyššie. 
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Kapitola 12 
 
Úvod do ú čtovných systémov využívajúcich po čítač 
 
 
12.1 ÚVOD 
 
Vaša práca doteraz bola založená na myšlienke ručne pripravovaných účtovných 
záznamov. 
 
Všetky veľké a väčšina malých podnikov a organizácií sa teraz vzdala ručného 
zaznamenávania v prospech účtovníctva využívajúceho počítač.  
 
Počítače v podnikaní existujú necelých štyridsať rokov a široko sa používajú menej 
ako tridsať rokov. Za ten čas spôsobili transformáciu základných účtovných procesov 
alebo aspoň spôsobu, akým sa tieto procesy vykonávajú. 
 
Mnohí z vás už poznajú všetko alebo väčšinu z tejto časti. Je určená pre tých, ktorí 
nemajú žiadne alebo len malé poznatky a skúsenosti z práce s počítačmi. 
 
12.2 CIELE 
 
Po preštudovaní tejto časti by ste mali dokázať: 
 

 opísať mieru, do akej počítače prevzali základné procesy účtovníctva; 
 

 opísať prvky počítačového systému; 
 

 opísať prvky databázového systému a jeho výhody; 
 

 vysvetliť v hlavných črtách, ako sa dá tabuľkový procesor použiť v účtovných 
aplikáciách. 

 
12.3 OBMEDZENIA V RUČNÝCH ÚČTOVNÝCH SYSTÉMOCH 
 
Obmedzenia v ručných účtovných systémoch sa stávajú zjavnými, keď je k dispozícii 
alternatívna technológia vo forme systémov využívajúcich počítače. 
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CVIČENIE 12.1 
 
Uveďte aspoň tri obmedzenia v ručných účtovných postupoch a využite pritom vaše 
štúdium účtovníctva do dnešného dňa a všetky praktické skúsenosti, ktoré máte. 
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ODPOVEDE 
 
Vaše odpovede zrejme zahrnuli nasledovné: 
 
 Pomalosť operácií 
 

Pomyslite iba na rýchlosť s akou počítače napríklad v stavebných spoločnostiach 
a supermarketoch spracúvajú transakcie v porovnaní s rýchlosťou ručného 
spracovania rovnakých transakcií, aby ste ocenili obrovský rozdiel v rýchlosti 
operácií. 

 
 Nepresnosť 
 

Nech sú kontrolné systémy akokoľvek dobré, ľudské omyly vedú k oveľa 
väčšiemu  počtu chýb ako v systéme využívajúcom počítač. (Týmto nechceme 
povedať, že systémy využívajú počítač sú neomylné. Chyby sa môžu vyskytnúť, 
ale takmer všetky sú spôsobené nevyhnutným ľudským podielom na prevádzke). 

 
 Neefektívnosť 

 
Tradičné ručné účtovné systémy zahrnujú množstvo duplikácií. Napríklad v 
systéme knihy odoslaných faktúr zapisujeme faktúry do denníka odoslaných 
faktúr, zaúčtovávame čísla do knihy odoslaných faktúr, potom používame účty 
hlavnej knihy, aby sme vypracovali mesačné výkazy pre zákazníkov. 
 

 Nedostatok koordinácie medzi rôznymi systémami 
 

Každá systémová oblasť je autonómna, bez akejkoľvek interakcie s inými 
systémami. V oddelení odbytu nebude napríklad existovať automatická integrácia 
účtovníctva knihy odoslaných faktúr a analýzy predaja. 

 
 Obmedzenia v analýze 
 

Pre optimálne rozhodovanie môže vedenie požadovať analýzu transakcií, ktorá 
presahuje kapacitu ručných účtovných systémov. Takáto analýza je obvykle 
veľmi jednoduchá s vhodne navrhnutým počítačových systémom. 

 
 Požadovaný skladovací priestor je veľký, a preto drahý 
 

Priestor potrebný na skladovanie obrovského množstva papiera produkovaných v 
ručnom systéme je obrovský. 

 
12.4 POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 
 
Dovtedy, kým sa počítače nerozšírili, museli účtovníci existovať s väčšinou z vyššie 
uvedených obmedzení. 
 
Počítače vykonávajú základné aritmetické procesy s veľmi vysokou rýchlosťou a s 
veľmi vysokou úrovňou presnosti. Na to, aby počítač plnil užitočné úlohy, 
potrebujeme päť prvkov: 
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 Samotný počítač, ktorý vykonáva prácu - centrálna procesorová jednotka 

alebo CPU. 
 Vstupné zariadenia – prostriedky, ktorými sa údaje dostávajú do počítača. 

Klávesnica je jedným prostriedkom, pomocou ktorého môžeme zadávať 
údaje. 

 
 Výstupné zariadenia – prostriedky, ktorými počítače oznamujú informácie 

späť. Príkladmi sú tlačiarne (ktoré veľmi rýchlo vytlačia výstup na papier) a 
obrazovky (ktoré zobrazujú výstup). Počítač bude takisto generovať výstup do 
počítačových pamäťových zariadení kvôli ďalšiemu spracovaniu neskôr. 
Napríklad aktualizovaný záznam knihy odoslaných faktúr na disku vytvorený 
ako výstup po zaznamenaní denných transakcií bude časťou vstupu pri 
zaznamenávaní následných transakcií. 

 
 Pamäťové zariadenia – prostriedky na uloženie alebo zakladanie informácií 

dovtedy, kým sú potrebné na spracovanie. Magnetické  disky sú typickými 
pamäťovými médiami. 

 
 Programy – inštrukcie, ktorý umožňujú počítaču vykonávať danú úlohu.  

 
12.5 SPRACOVANIE OBCHODNÝCH TRANSAKCIÍ 
 
Kvôli využitiu počítača na spracovanie obchodných transakcií potrebujeme vhodné 
technické vybavenie:  položky (a) až (d) v bode 12.4, fyzické komponenty 
počítačového systému, plus programové vybavenie:  položka (e) v bode 12.4, 
programy alebo inštrukcie, ktorými sa riadi počítač pri spracovaní. 
 
Programy môžu byť špeciálne napísané pre konkrétnu spoločnosť alebo aplikáciu 
alebo môžu byť kúpené hotové pre štandardnú obchodnú aplikáciu (kniha 
odoslaných faktúr, mzdové účtovníctvo a podobne). Väčšina menších podnikov bude 
využívať hotové programy. Sústavu programov pre konkrétnu úlohu môžeme 
nazývať aplikačným balíkom programov. Hotové balíky sú populárne, pretože sú 
oveľa lacnejšie ako špeciálne napísané programy a nevyžadujú žiadne alebo len 
malé skúsenosti v programovaní pri ich používaní. (Programovanie znamená písanie 
programu počítačových inštrukcií a očividne vyžaduje vysokú odbornosť). Jednou 
výhodou hotových programov je to, že sa nemusia dať zmeniť, čím sa vylúči jeden 
možný zdroj podvodov. Kritériami pre výber balíkov sa budete zaoberať v časti 
riadenie a kontrola informácií kurzu P1. 
 
Pozrime sa, aké etapy existujú pri aktualizácii knihy odoslaných faktúr využívajúcej 
počítač. Transakcie k dnešnému dňu sme už uložili elektronicky na disky. Každý deň 
budeme chcieť pridať podrobnosti nových transakcií, ako napríklad predaj, prijatá 
hotovosť, dodatky k údajom o zákazníkoch. 
 
Údaje budeme zadávať prostredníctvom klávesnice. Podrobnosti o zadaných 
transakciách sa budú zobrazovať na obrazovke kvôli ich overeniu predtým, ako sa 
súbor aktualizuje. V počítači sú zabudované postupy na kontrolu platnosti vstupných 
dát predtým, ako sa príjmu.  
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Po overení platnosti sa podrobné údaje o nových transakciách pridajú k účtom knihy 
odoslaných faktúr. V tomto bode sa nerobí žiadny tlačený záznam. Výtlačky sa 
získavajú iba vtedy, ak sú potrebné kvôli nejakému ľudskému zásahu alebo na iné 
účely. 
 
Môžete sa diviť, kde sa berie tá rýchlosť. Zadávanie transakcie sa zdá byť iba o 
trochu rýchlejšie ako jej ručné zapisovanie. Pointa je v tom, že jedno zadanie 
vyprodukuje podľa potreby: 
 

 aktualizáciu účtu knihy odoslaných faktúr, dostupnú v prípade potreby na 
obrazovke; 

 
 výkazy na konci mesiaca, ktoré sa posielajú zákazníkom; 
 
 výpisy denníkov; 

 
 zoznam dlžníkov, ktorí dosiaľ nezaplatili, s analýzou podľa doby; 

 
 analýza predaja akýmkoľvek požadovaným spôsobom (geografická, podľa 

produktov atď.); 
 

 upomienky, ktoré sa majú poslať meškajúcim platcom; 
 

 selektívne zoznamy zákazníkov pre reklamy zasielané poštou. 
 
Programové vybavenie sa dá integrovať takým spôsobom, že napríklad zadanie 
údajov pri aktualizácii knihy odoslaných faktúr automaticky aktualizuje záznamy 
zásob, predaj v hlavnej účtovnej knihe, záznamy prevádzkového účtovníctva 
nákladov a výnosov alebo akýkoľvek iný relevantný integrovaný záznam. 
 
Existujú ďalšie spôsoby, ktorými sa zadávanie údajov dá urýchliť: 
 

 Rozpoznávanie magnetických znakov (MICR). Určite ste to videli vo vašej 
šekovej knižke. Podrobné údaje čísla šeku, bankového odkazu a čísla vášho 
účtu sú už vytlačené v spodnej časti každého šeku špeciálnym typom písma 
za použitia magnetického atramentu. Banka pridáva sumu šeku v priestore 
vpravo s použitím rovnakého typu písma. Tento šek potom dokáže „prečítať“ 
špeciálne zariadenie, ktoré aktualizuje bankové záznamy. 

 
 Optické rozpoznávanie (OCR). Podobné ako MICR, ale číta  normálne 

napísané informácie. 
 

 Snímače čiarkového kódu. Poznáme ich s blokovania v supermarketoch. 
Výrobky sú označené kódom z čiar rôznej hrúbky, ktoré sú ihneď prečítané a 
použijú sa na vypracovanie pokladničného záznamu a aktualizáciu záznamov 
o zásobách. 
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12.6 METÓDY SPRACOVANIA 
 
Existujú tri hlavné spôsoby, akými môžu počítače spracovať údaje: 
 

 dávkové spracovanie; 
 

 spriahnuté spracovanie; 
 

 spracovanie v reálnom čase. 
 
 Dávkové spracovanie 
 

Táto metóda spracovania znamená, že viacero transakcií sa ručne vytriedi do 
skupín (dávok) a potom sa celá skupina spracuje spolu. Očividným nedostatkom 
tohto systému je oneskorenie pri spracovaní. V súčasnosti sa v dôsledku 
zvýšenia výkonu a dostupnosti počítačových prostriedkov používa menej. 

 
 Spriahnuté spracovanie 
 

Údaje sa zadávajú bez ručného dávkovania a prenášajú sa do CPU, kde ich 
dávkuje počítač a spracováva ako dávku. Pojem spriahnutý znamená, že vstupné 
zariadenia sú nepretržite pripojené k počítaču a sú ním riadené. 

 
 Spracovanie v reálnom čase 

 
CPU spracúva údaje okamžite, bez dávkovania. Spracovanie v reálnom čase 
znamená, že všetky príslušné súbory sú okamžite aktualizované a je to 
najrozšírenejšia forma spracovania vo väčšine účtovných aplikácií. 

 
Všetky oblasti zaznamenávania účtovných údajov sa dajú automatizovať 
prostredníctvom počítača: 
 

 Fakturácia  Kniha odoslaných 
faktúr 

 knihy došlých faktúr  Pokladničná kniha 
 Hlavná účtovná 

kniha 
 Zásoby 

 Mzdové účtovníctvo  Manažérske 
účtovníctvo 

 
Ako sme videli, naše účtovné programové vybavenie môžeme integrovať takým 
spôsobom, že jeden dátový zápis automaticky aktualizuje všetky ostatné záznamy 
ovplyvnené týmito transakciami. Rozšírenie koncepcie integrácie vedie k rozvoju 
databázových systémov, ktorými sa budeme ďalej zaoberať. 

 
12.7 DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 
 
V bode 12.6 ste videli, že integrácia účtovného programového vybavenia môže viesť 
k efektívnejšiemu spracovaniu. 
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Rozšírením tejto myšlienky je databázový systém , v ktorom sa udržiava jeden 
súbor údajov a slúži viacerým aplikáciám. Kľúčovým momentom je tu skutočnosť, že 
dátové súbory nie sú štruktúrované tak, aby sa hodili pre jednu konkrétnu aplikáciu. 
Namiesto toho sa píšu programy, ktoré čerpajú zo súboru údajov tvoriacich 
databázu. Uvidíte, že takýto prístup vyžaduje komplikované programovacie techniky, 
ale po svojej inštalácii ponúka celý rad výhod. 
 
Na prevádzkovanie databázového systému potrebujeme systém riadenia databázy 
(DBMS), ktorý umožňuje využívať databázu rôznym aplikačným programom (kniha 
odoslaných faktúr, mzdové účtovníctvo, atď.). 
 
Výhody databázového prístupu sú nasledovné: 
 

 Všetci užívatelia spoločne používajú rovnaké údaje. 
 

 Väčšia efektívnosť, pretože rôzne oddelenia už nemusia udržiavať 
samostatné súbory obsahujúce v podstate rovnaké údaje. 

 
 Nesúlad medzi záznamami oddelení bude minimalizovaný. 

 
Potenciálne nevýhody sú nasledovné: 
 

 Zložitosť systému môže znamenať, že problém môže v svojich dôsledkoch 
pretrvávať. 

 
 Jednotliví užívatelia majú menšiu kontrolu nad údajmi, ich formátom a 

využívaním. 
 
12.8 TABUĽKOVÉ PROCESORY 
 
Skôr v tejto časti sme sa zaoberali programovým vybavením pre jednotlivé účtovné 
aplikácie. Musíte spoznať takisto veľmi flexibilný programový balík, ktorý má mnoho 
spôsobov využitia: tabuľkový procesor. 
 
Tabuľka je sieť riadkov a stĺpcov, ktoré sa dajú zobraziť na obrazovke. Kedykoľvek 
sa na obrazovke môže zobraziť približne šesť stĺpcov a dvadsať riadkov, ako je 
zobrazené na nasledujúcom obrázku: 
 

 A B C D E F 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
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11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       

 
 

Obrázok 12.1 
 
Formát siete pozostáva z „buniek“ identifikovaných jedinečným odkazom na tieto 
bunky. Čiže štandardná bunka zobrazená na obrázku 12.2 je B2 a tak ďalej. 
 
V skutočnosti je tabuľka oveľa väčšia ako 6 X 20. Mohla by mať stovky stĺpcov a 
tisícky riadkov. K rôznym častiam tabuľky sa dá pristupovať s použitím kláves, ktoré 
posúvajú zobrazovanú plochu vodorovne alebo zvisle (uvádzané ako „rolovanie“), 
čiže by ste mohli pohybovať zobrazením uvedeným na predchádzajúcom obrázku 
vodorovne, aby ste zobrazili stĺpce G až L atď., alebo zvisle, aby ste zobrazili riadky 
21 až 40, a tak ďalej. 
 
Pod tabuľkou si môžete predstaviť obrovský list papiera s analýzou, na ktorom sú 
riadky a stĺpce. 
 
Takže ako budete používať tabuľkový procesor? 
 
Tabuľkový procesor by ste mohli používať rovnakým spôsobom ako list správy o 
analýze, napríklad na analýzu výdavkov. Každému stĺpcu by sa mohlo priradiť 
záhlavie výdavkov a výdavky by sa mohli zadávať v príslušnom stĺpci s cieľom 
vypracovať analyzované súčty. 
 
Tabuľkový procesor však dokáže oveľa viac. Do buniek môžeme vkladať inštrukcie, 
takže počítač bude produkovať medzisúčty alebo vykonávať akúkoľvek aritmetickú 
operáciu s obsahmi buniek. 
 
Mohli by ste napríklad zadať číslo 100 v bunke B2 a 200 v bunke B3 a dať pokyn 
počítaču, aby vložil súčet B2 a B3 do bunky B4. Toto môže znieť triviálne ale 
kombinácia inštrukcií tohto druhu môže umožniť programu tabuľkového procesora 
vypracovať: 
 

 súvahy; 
 

 výkazy ziskov a strát; 
 

 výkazy hotovostných tokov; 
 

 účty hlavných kníh; 
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 prognózy hotovostných tokov; 

 
 záznamy o zásobách. 

 
V každom prípade bude prístup rovnaký: 
 

 Stanoviť formát pozostávajúci zo záhlaví a inštrukcií. 
 

 Zadať údaje do príslušných buniek. 
 
Počítač potom vyprodukuje požadovaný výstup tým, že vykoná potrebné aritmetické 
operácie so vstupnými údajmi. 
 
Jedno dôležité použitie prístupu tabuľkového procesora spočíva vo vypracovávaní 
prognóz. Na základe predpokladov o budúcich úrovniach predaja a nákladov 
môžeme vytvoriť prognózu zisku v budúcom roku a hotovostnej bilancie ku konca 
mesiaca. Čo ak je predaj o 10 % vyšší ako počiatočný odhad? Zmenou niekoľkých 
čísel v tabuľke počítač automaticky sleduje zmeny a zobrazuje ich vplyv na všetky 
ostatné čísla. Čo ak je predaj o 10 % nižší? A tak ďalej. Táto výpočtová schopnosť 
„čo ak“ umožňuje zmeniť premenné a vytvoriť komplexné modely v takom rozsahu, 
ktorý by sa nedal dosiahnuť ručne. 
 
Je nad rámec rozsahu tohto materiálu skúmať progresívnejšie aspekty využívania 
tabuľkových procesorov, je to však veľmi dôležitá praktická technika, ktorú môžete 
veľmi dobre využívať pri práci a ktorá je základnou technikou v informáciách pre 
účtovníctvo vedenia. 
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12.9 ZÁVER 
 
Takmer všetky účtovné operácie v súčasnosti vykonávajú počítače. 
 
Počítač pozostáva z centrálneho procesora s periférnym vstupom, výstupom a 
pamäťovými zariadeniami. (Tieto sa súhrnne nazývajú technické vybavenie alebo 
počítačová konfigurácia). 
 
Počítač potrebuje programy inštrukcií, aby vykonával zadané úlohy. (Programy sa 
súhrnne nazývajú programovým vybavením). 
 
Všetky oblasti účtovníctva môžu využívať počítače. Spracovanie v reálnom čase, v 
ktorom sa súbory aktualizujú okamžite po zadaní údajov, je najpoužívanejšou 
metódou pre väčšinu účtovných aplikácií. 
 
Programy sa môžu zaoberať jedným konkrétnym účtovným procesom (napríklad 
knihou odoslaných faktúr), ale celý účtovný systém môže byť integrovaný v 
databázovom systéme, v ktorom jeden súbor údajov slúži viacerým aplikáciám. 
 
Používanie tabuľkových procesorov je dôležitou počítačovou aplikáciou. Táto 
technika vám umožňuje vytvoriť tabuľku údajov vo formáte veľkej siete, ktorá 
obsahuje inštrukcie alebo vzorce, pomocou ktorých počítač narába s údajmi 
požadovaným spôsobom. 
 
12.10 OTÁZKY AUTOTESTU 
 
 Aké sú základné komponenty technického vybavenia počítačov? 
 
 (a) Uveďte tri príklady vstupných zariadení. 

 
(b) Uveďte tri príklady výstupu z počítačového systému. 

 
 Rozlíšte dávkové spracovanie a spracovanie v reálnom čase. 
 
 Čo je tabuľkový procesor? 
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12.11 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU 
 
 Viď bod 12.4 
 
 (a)  (i) Klávesnice. 

(ii) MICR. 
(iii) OCR. 
(iv) Snímače čiarkového kódu. 

 
Pozri tiež bod 12.5 

 
       (b) (i) Výtlačky vyrobené tlačiarňou pre použitie ľuďmi. 

(ii) Zobrazenia na obrazovke. 
(iii) Aktualizovaný diskový súbor pre následné počítačové procesy. 

 
 Dávkové spracovanie je spracovanie v podobe skupiny viacerých transakcií, 

ktoré boli zadané do počítačového systému v priebehu určitého časového 
obdobia. Spracovanie v reálnom čase znamená nepretržité prijímanie údajov a 
ich rýchle spracovanie tak, aby bolo možné viac menej okamžite dodať späť 
výsledky tohto vstupu do zdroja údajov. 

 
 Tabuľkový procesor je sieť riadkov a stĺpcov zobrazených na obrazovke, ktorá sa 

dá použiť pre rôzne účtovné a iné práce. Každá bunka (definovaná ako 
priesečník riadku a stĺpca) môže obsahovať údaje alebo inštrukciu. Počítač 
použije príslušné inštrukcie na zadané údaje tak, aby dospel k požadovanému 
koncovému produktu. Pozri tiež bod 12.8 vyššie. 
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Kapitola 13 
 
Neúplné ú čtovné zápisy  
 
 
13.1 ÚVOD  
 
Pojem “neúplné účtovné zápisy” sa používa v účtovníctve pre označenie 
akéhokoľvek zápisu transakcií, ktoré neobsahujú využitie úplného systému 
podvojného účtovníctva toho druhu, ktorý ste doteraz študovali.  
 
Dokonca aj s neúplnými účtovnými zápismi sa stále dá zistiť, aký zisk podnik 
dosiahol a dokonca aj vypracovať podrobný účet ziskov a strát a súvahu, ak sa vedú 
niektoré základné záznamy.  
 
13.2 CIELE 
 
Po preštudovaní tejto časti by ste mali dokázať: 
 

 vypočítať zisk tak, že vezmete rozdiel medzi čistými aktívami na začiatku 
obdobia a čistými aktívami na konci obdobia; 
 

 vypracovať podrobný účet ziskov a strát a súvahu pre podnik, ktorý vedie 
niektoré základné záznamy, nie však úplný podvojný systém účtovníctva.  

 
13.3 VYPOČÍTANIE ZISKU, AK NEEXISTUJÚ ŽIADNE Ú ČTOVNÉ ZÁPISY 
 
Dokonca aj v tejto situácii je možné dospieť k zisku s primeranou presnosťou. 
Výpočet je nasledovný: 
 
Čisté aktíva 
na konci 
obdobia  

Mínus Čisté aktíva 
na začiatku 
obdobia 

sa rovná Zisk – podlieha úprave 
kvôli výberom a 
vloženiu čerstvého 
kapitálu 

 
Tento výpočet je skutočne technikou poslednej inštancie , pretože neposkytuje 
podrobné informácie o transakciách roku, ako by poskytol obchodný účet a účet 
ziskov a strát. Nasleduje príklad tejto techniky. 
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Príklad 
 
Eliza pôsobila ako trhový obchodník počas celého roku 2001, ale neviedla si vôbec 
žiadne záznamy. Teraz chce vedieť aký zisk za tento rok dosiahla. Jedinou 
dostupnou informáciou sú podrobné údaje o jej aktívach a pasívach na začiatku a na 
konci obdobia a určité transakcie za toto obdobie, ako je uvedené ďalej: 
 
 K 1. januáru 

2001 
£ 

K 31. decembru 
2001 

£ 
Aktíva    
Pokladničná hotovosť  100 1 800 
Ručný dvojkolesový vozík 250  400 
Zásoby 120 180 
Suma splatná od zákazníkov 300 350 
Nájomné za trhový priestor zaplatené 
vopred 

50 50 

   
Pasíva    
Veritelia za dodané kvety 370 480 
 
Eliza pravidelne brala 150 £ každý týždeň počas 48 týždňov roku z tržieb na svoje 
životné náklady. V zostávajúcich štyroch týždňoch neprevádzkovala stánok a 
zobrala si z tržieb 800 £ navyše na zaplatenie dovolenky počas tejto doby. Eliza 
predala svoj starý ručný dvojkolesový vozík 1. júna 2001 za 200 £ a kúpila si nový za 
500 £. Aký zisk dosiahla v roku 2001? 
 
Výpočet čistých aktív: 
 
  1.1.2001 31.12.0

1 
  £ £ 
Aktíva   
Hotovosť  100 1 800 
Ručný dvojkolesový vozík  250 400 
Zásoby  120 180 
Dlžníci  300 350 
Nájomné zaplatené vopred  50 50 
  820 2 780 
Mínus: Pasíva    
Veritelia  (370) (480) 
  450 2 300 
   (450) 
Prírastok čistých aktív   1 850 
Plus: výbery v priebehu roku: 
48 x 150 £ 
Dovolenka 

 
 

7 200 
800 

 

 
 

8 000 
Zisk dosiahnutý v roku 2001   9 850 
Poznámky 
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 Pri predaji starého ručného dvojkolesového vozíka a kúpe nového nie je potrebné 
robiť žiadne úpravy. Strata pri predaji starého vozíka a odpis na novom vozíku 
(500 £ mínus 400 £) sú automaticky vzaté do úvahy zohľadnením rozdielu medzi 
začiatočnými a záverečnými čistými aktívami. 

 
Môže sa vám to ľahšie sledovať, ak posúdite vplyv ocenenia nového vozíka za 
jeho obstarávaciu cenu vo výške 500 £. Výsledok výpočtu zisku by potom bol 9 
950 £. Ocenením vozíka na 400 £ bola strata automaticky odrazená v ziskoch.  

 
 Jediné položky vyžadujúce úpravy v takýchto cvičeniach sú výbery a iné čerpania 

kapitálu a vloženia čerstvého kapitálu. 
 
 PRÍPRAVA FINANČNÝCH VÝKAZOV Z ČIASTOČNÝCH ZÁPISOV –  

DOSTUPNÉ TECHNIKY 
 

 Často je v praxi a tiež pri skúšobných otázkach potrebné vypracovať finančné 
výkazy z neúplných účtovných zápisov. To čo musíte urobiť, je využiť 
informácie, ktoré sú dostupné na výpočet chýbajúcich údajov.  

 
Na výpočet chýbajúcich údajov sú v zásade k dispozícii štyri základné techniky: 
 

 Vytvorenie celkového účtu hlavnej knihy pre výpočet predaja, nákupov, 
hotovosti prijatej od zákazníkov alebo hotovosti vyplatenej dodávateľom (bod 
13.5 nižšie) 
 

 Vypočítanie stavu začiatočného kapitálu kvôli poskytnutiu začiatočného bodu 
pre záverečnú súvahu (bod 13.6 nižšie) 
 

 Vytvorenie súhrnného pokladničného účtu alebo bankového účtu na 
vypočítanie chýbajúcich údajov (bod 13.7 nižšie). Napríklad sa môžete 
pokúsiť vypočítať výbery majiteľa ako vyrovnávací údaj medzi zobratou 
hotovosťou z predaja a hotovosťou v skutočnosti uloženou v banke. 
 

 Vytvorenie obchodného účtu pre podnik so známym percentom hrubého zisku 
v predaji, s cieľom vloženia hrubého zisku, čím sa umožní výpočet 
akéhokoľvek iného údaju. Znie to komplikovane, ale je to vysvetlené na 
príkladoch v bode (1) 3.18 nižšie. 

 
13.5 VYTVORENIE CELKOVÉHO ÚČTU HLAVNEJ KNIHY 
 
Predpokladajme, že máte podnik, ktorý kupuje tovar na úver. Všetky platby 
dodávateľom sú zaznamenané a existuje súbor nezaplatených účtov, neuhradených 
na konci finančného roku (závereční obchodní veritelia). Údaj pre začiatočných 
obchodných veriteľov je tiež k dispozícii zo súvahy minulého roku. Pre obchodný 
účet potrebujete údaj o nákupoch. Všetko čo musíte urobiť je upraviť sumu 
zaplatenú dodávateľom o začiatočných a záverečných veriteľov. Je pohodlné 
vypočítať chýbajúci údaj o nákupoch vytvorením účtu hlavnej knihy, súčtu evidencie 
nákupu (alebo kontrolného) účtu. Zadávate známe údaje a vkladáte neznáme, ktoré 
sa majú vypočítať ako zostatok. 
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CVIČENIE 13.1 
 
Vypočítajte nákupy na úver z nasledovných informácií: 
 
 £ 
Začiatoční veritelia 38 640 
Hotovosť vyplatená dodávateľom 168 420 
Závereční veritelia 41 890 
  
Údaj o nákupoch je:   
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ODPOVEĎ 
 
Súhrnný účet evidencie nákupu  

 
 £  £ 
Suma vyplatené 
dodávateľom 

168 420 Začiatoční veritelia 38 640 

Závereční veritelia 41 890 Nákupy 171 670 
 210 310  210 310 
 
Položka nákupu v okienku, 171 670 £, je vyrovnávacím údajom v účte a je tým 
údajom, ktorý potrebujete pre obchodný účet. 
 
Podobný výpočet sa môže urobiť pre predaj alebo naozaj pre akýkoľvek iný jeden 
chýbajúci údaj v súhrnných účtoch evidencie nákupu alebo predaja.  
 
CVIČENIE 13.2 
 
Vypočítajte hotovosť prijatú od zákazníkov z nasledujúcich informácií: 
 
 £ 
Začiatoční dlžníci 38 650 
Predaj 291 600 
Závereční dlžníci 45 290 
  
Hotovosť prijatá od zákazníkov:  
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ODPOVEĎ 
 
Súhrnný účet evidencie predaja 

 
 £  £ 
Začiatoční dlžníci 38 650 Hotovosť od zákazníkov 284 960 
Predaj 291 600 Závereční dlžníci 45 290 
 330 250  330 250 
 
13.6 VYPOČÍTANIE ZAČIATOČNÉHO KAPITÁLU 
 
Súvaha živnostníka sa otvára kapitálom majiteľa na začiatku obdobia. K tejto sume 
pripočítate zisk za rok a odpočítate výbery majiteľa. Čiže musíte mať začiatočný 
kapitál, aby ste vytvorili konečnú súvahu. V skúšobných otázkach to musíte často 
vypočítať pomocou výberov a začiatočnej súvahy z detailov firemných aktív a pasív 
poskytnutých v otázke. 
 
CVIČENIE 13.3 
 
Pri vypracovaní finančných výkazov Rosanny za rok, ktorý skončil 31. decembra 
2002 máte nasledujúce informácie: 
 

Bankový výpis 
 

 £  £ 
Zostatok k 1. Januáru 2002 3 160 Platby dodávateľom 391 270 
Tržby od zákazníkov 454 260 Platby rôznych výdavkov 59 280 
Zostatok k 31. decembru 
2002 

14 130 Výbery 21 000 

 471 550  471 550 
 
Aktíva a pasíva k 31. decembru boli: 

                                         
 2001 2002 
 £ £ 
Zásoby 48 620 39 450 
Veritelia za predaný tovar 27 380 48 290 
Dlžníci za predaný tovar 41 260 39 880 
Sadzby zaplatené vopred 280 360 
Nábytok a inventár – účtovná hodnota  8 180 8 180 
 
Vypočítajte začiatočný kapitál Rosanny. (Nie všetky poskytnuté informácie sú 
relevantné, musíte si vybrať čo je potrebné). 
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ODPOVEĎ 
 
Všimnite si, akým nevhodným spôsobom sú poskytnuté informácie, čo vám dáva 
najväčšiu šancu na urobenie chyby - aktíva a pasíva sú všetky zmiešané 
dohromady. 
 

Rosanna 
Začiatočný kapitál 1. januára 2002 

 
 Aktíva 

£ 
Pasíva 

£ 
Hotovosť v banke 3 160  
Zásoby 48 620  
Veritelia za kúpený tovar  27 380 
Dlžníci za predaný tovar 41 260  
Sadzby zaplatené vopred 280  
Nábytok a inventár 8 180  
 101 500 27 380 
Mínus pasíva (27 380)  
Čisté aktíva – začiatočný kapitál 74 120  
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13.7 VYTVORENIE POKLADNIČNÉHO ÚČTU ALEBO BANKOVÉHO Ú ČTU 
 
Často je potrebné vypočítať chýbajúci údaj v pokladničnom účte alebo v bankovom 
účte. Urobte nasledovnú činnosť. 
 
CVIČENIE 13.4 
 
Obchodník, Quentin začal podnikať 1. januára 2001 so stavom hotovosti v banke vo 
výške 4 320 £. Počas 19X1 uložil do banky 108 620 £ a urobil platby šekom za 
nákupy a výdavky v celkovej výške 84 180 £. Celý predaj bol za hotovosť, ale 108 
620 £ nebol jeho údaj za predaj, lebo sa urobili nasledovné platby z tržieb pred 
uložením do banky: 
 
Quentinove výbery          100 £ za týždeň 
Mzdy pre pracovníkov  27 460 £ za rok 
Rôzne nákupy    1 860 £ 
 
K 31. decembru 2001 zostalo 860 £ z tržieb, ktoré ešte neboli vložené do banky. 
 
Vypracujte pokladničný účet pre Quentina, aby ste vypočítali jeho údaje o predaji a 
tiež vypracujte bankový účet na vypočítanie Quentinovho konečného zostatku 
hotovosti. 
 
Informácie uvedené v otázke môžu byť vo forme zoznamu aktív a pasív. Je potrebné 
tu dávať pozor na to, že bankový zostatok môže takisto byť uvedený v samostatnom 
súčte podnikového bankového účtu. Ľahko sa dá zabudnúť zaradiť ho do vašich 
výpočtov. 
 

Pokladni čný ú čet 
 

£ £ 
 
 
 
 

 

 
Bankový ú čet 

 
£ £ 
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ODPOVEĎ 
 

Pokladni čný ú čet 
 

 £  £ 
Predaj v hotovosti 144 000 Výbery 5 200 
  Mzdy 27 460 
  Rôzne nákupy 1 860 
  Hotovosť vložená do banky 108 620 
  Konečný zostatok hotovosti 860 
 144 000  144 000 
 

Bankový ú čet 
 

 £  £ 
Začiatočný zostatok 4 320 Platby 84 180 
Hotovosť vložená do 
banky 

108 620 Konečný zostatok 28 760 

 112 940  112 940 
 
Predaj v hotovosti musí byť 144 000 £. 
 
Všimnite si, že hotovosť vložená do banky sa objavuje ako platba z pokladničného 
účtu. Zadá sa takisto ako príjem do bankového účtu. Táto dvojica záznamov 
predstavuje skutočnosť, že hotovos ť sa zníži a bankový zostatok  sa zvýši vždy, 
keď sa peniaze vložia do banky.  
 
13.8 POUŽITIE PERCENTA HRUBÉHO ZISKU NA VÝPO ČET CHÝBAJÚCEHO 
ÚDAJU 
 
Keď pripravujete konvenčný obchodný účet, zostatok ku koncu je hrubý zisk. Hrubý 
zisk ako percento predaja je základným ukazovateľom výkonnosti a tiež pôsobí ako 
kontrola správnosti obchodného účtu. Ak však poznáte vopred aký je hrubý zisk 
(pretože poznáte percento hrubého zisku), môžete ho vložiť do obchodného účtu a 
tým vypočítať akúkoľvek inú položku v účte ako vyrovnávajúci údaj. 
 
Samozrejme, že tento prístup je ďaleko od toho čo by sme chceli, lebo náš odhad 
percenta hrubého zisku môže byť nepresný. Napriek tomu je takto odvodený údaj 
lepší ako žiadny a použitie tejto techniky sa často požaduje pri skúškach. 
 

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: trading account

Odstránené: trading account

Odstránené: trading account



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

234 
 

Uvádzame zopár príkladov jej použitia. 
 
Príklad 1 
 
Roisin predáva výrobok, ktorý má štandardnú prirážku 25% k nákladom. Predaj za 
rok 2002 bol 100 000 £. Jej zásoby k 1. januáru 2002 boli 18 000 £ a k 31. decembru 
2002 boli 24 000 £. 
 
Aké boli údaje Roisin za nákupy za rok? 
 
 £ £ 
Predaj  100 000 
Mínus: Náklady na predaj   

Začiatočné zásoby 18 000  
Nákupy ?  
Mínus: Záverečné 
zásoby 

(24 000) ? 

Hrubý zisk  ? 
 
Hoci je známe, že k hrubému zisku dospejeme pripočítaním 25% k nákladom, v 
tomto prípade to nedospeje k sume 25 000 £, pretože 25% pripočítaných k 
nákladom vytvorí hrubý zisk pri predaji  vo výške 20%. 
 
Hrubý zisk je preto 20 000 £, náklady na predaj sú 80 000 £ a nákupy musia byť 86 
000 £, ako uvádza nasledovný obchodný účet. 86 000 £ sa vloží ako vyrovnávací 
údaj. 
 
 £ £ 
Predaj  100 000 
Mínus: Náklady na predaj   

Začiatočné zásoby 18 000  
Nákupy (vyrovnávací údaj)  86 000  
Mínus: Záverečné zásoby (24 

000) 
(80 000) 

Hrubý zisk  20 000 
 
Tento  trik sa dá použiť tiež ak je samotný údaj predaja neznámy, za predpokladu 
ako predtým, že je známe percento hrubého zisku. 
 
Príklad 2 
 
Suresh dosahuje štandardný hrubý zisk pri predaji 33,33%. Náklady na predaj za rok 
2002 predstavovali 72 000 £. Aký je údaj predaja? 
 
 £ 
Predaj ? 
Mínus: Náklady na predaj 72 

000 
Hrubý zisk ? 

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: Opening

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: trading account

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: Opening

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: 19X2 

Odstránené: ,

Odstránené: ,



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

235 
 

Ak je hrubý zisk 33,33% predaja, náklady na predaj musia byť 66,67% predaja. Preto 
musí predaj byť: 
 
72 000  £ X     100       = 108 000 £ 
                      66,67 
 
 £ 
Predaj 108 000 
Mínus: Náklady na predaj (72 000) 
Hrubý zisk 36 000 
 
CVIČENIE 13.5 
 
Skúste toto: 
 
 Podnik stanovuje svoje ceny pridaním 20% k nákladom. Aký hrubý zisk by sa mal 

dosiahnuť, ak predaj je 360 000 £? 
 
 Podnik v bode 1) vyššie mal začiatočné zásoby 40 000 £ a záverečné zásoby 50 

000 £. Aký je jeho údaj pre nákupy? 
 
 Podnik dosahuje štandardný hrubý zisk 50% predaja. Aké percento predaja sú 

náklady na predaj? 
 
 Podnik v bode 3) znižuje svoje ceny, takže hrubý zisk je teraz 33 a 1/3 % z 

predaja. Aký podiel predajnej ceny sú teraz náklady na predaj?  
 
 Podnik stanovuje svoje ceny pridaním 50% k nákladom. Celý predaj je v 

hotovosti. Tržby sa cez noc ponechajú v trezore a do banky sa vložia 
nasledujúce ráno. K 1. Januáru boli zásoby 18 000 £, k 31. januáru sa zvýšili na 
22 000 £. Nákupy v priebehu januára boli 180 000 £. 

 
Tržby za január vložené do banky, vrátane rána 31. dňa boli 255 000 £. V noci 
31. dňa bol trezor vykradnutý. Koľko hotovosti v ňom bolo? 
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ODPOVEDE 
 
 20    x   360 000 £ = 60 000 £ 
     120 
 
 Náklady na predaj boli 300 000 £. Nákupy museli preto byť 310 000 £, aby sa 

umožnilo zvýšenie zásob o 10 000 £. (náklady na predaj = začiatočné zásoby + 
nákupy – záverečné zásoby). 

 
 50% (náklady na predaj plus hrubý zisk sa musia rovnať predaju. Preto ak je 

percento hrubého zisku 50%, percento nákladov na predaj musí tiež byť 50%). 
 
 66 2/3% (Viď 3). 
 
 Náklady na predaj sú:  

 £ 
Začiatočné zásoby 18 000 
Nákupy 180 000 
 198 000 
Mínus záverečné zásoby (22 000) 
 176 000 
 
Predaj preto musí byť 

 

176 000 £ x 150       = 
                   100 
 

264 000 
 

Hotovosť vložená do banky v 
januári 

(255 000) 

Stratená hotovosť preto musí byť  9 000 
 
13.9 ZÁVER  

 
Kvôli zhrnutiu môžeme povedať, že v zásade sú štyri  možné techniky, ktoré 
môžeme používať v neúplných účtovných zápisoch: 

  
Vytvoriť: Vypočítať 
 Začiatočná súvaha Začiatočný kapitál 

 
 Pokladničný účet/bankový účet Konečná hotovosť/bankový zostatok 

alebo akýkoľvek iný chýbajúci údaj (často 
hotovosť za predaj, výbery majiteľa) 
 

 Súhrnné účty knihy došlých a 
odoslaných faktúr 

Akýkoľvek z chýbajúcich údajov v každom 
účte (napr. predaj, nákupy, dlžníci, 
veritelia) 
 

 Obchodný účet (musí byť 
uvedené percento hrubého zisku) 

Akýkoľvek jeden chýbajúci údaj 
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Okrem týchto techník bude pravdepodobne potrebné vypracovať prevádzkové účty 
hlavnej knihy, aby sa dospelo k položkám výdavkov alebo príjmov v účte ziskov a 
strát. 
 
Príklad  
 
Tony zaplatil v roku 2002 účty za elektrinu v celkovej sume 1 384 £. K 1. januáru 
2002 bol nezaplatený účet 460 £ a k 31. decembru 2002 bolo nezaplatených 519 £. 
Aké sú výdavky účtu ziskov a strát za rok? 
 
Stanovenie údajov pre výdavky účtu ziskov a strát vo forme účtu hlavnej knihy 
zjednodušuje zistenie aké musia byť vyrovnávacie údaje a výdavky účtu ziskov a 
strát: 

Účet výdavkov za kúrenie a osvetlenie 
 

 £  £ 
Hotovosť 1 384 Začiatočný veriteľ 460 
Záverečný veriteľ 519 Účet ziskov a strát 1 443 
 1 903  1 903 
 

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: Opening

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ¶



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

238 
 

13.10 SÚHRNNÝ PRÍKLAD 
 
Jediný spôsob ako rozvinúť vaše schopnosti pri odpovedaní otázok obsahujúcich 
neúplné účtovné zápisy je prax , s použitím metodického prístupu. Nasleduje 
súhrnný  príklad, ktorý pomôže pri zavedení tejto metódy.  
 
Jane začala podnikať ako veľkoobchodník 1. januára 2002. Otvorila samostatný 
bankový účet pre podnik a vložila sumu 10 000 £ ako začiatočný kapitál, spolu s 
ďalšou sumou 25 000 £ požičanou od priateľky Anne, úročenou 12% ročne.  
 
Jane neviedla úplný účtovný systém. Všetky tržby sa vkladali do banky týždenne, po 
odpočítaní určitých výdavkov ako je podrobne uvedené nižšie  a rezerva hotovosti je 
1 000 £.  Analýza bankových výpisov za rok je uvedená ďalej. 
 
Príjmy £ Výdavky £ 
Kapitál 
Pôžička 
Príjmy od zákazníkov 
kupujúcich na úver 
Týždenné vklady do banky 

10 000 
25 000 

420 
000 
180 
000 

 

Dodávatelia (nákupy) 
Nájomné 
Rôzne výdavky 
Úroky z pôžičky – Anne 
Výber 
Zostatok k 31. decembru 
2002 

540 
000 

9 000 
25 000 

1 500 
14 000 
45 500 

 635 
000 

 635 
000 

 
Ďalšie získané informácie boli nasledovné: 
 
 Položky vyplatené z tržieb pred vložením do banky boli:  

Rôzne výdavky  6 200 £ 
Mzdy                36 500 £ 

 
 Za priestory sa platí nájomné vo výške 12 000 £ ročne. 
 
 Zásoby k 31. decembru 2002 boli vo výške 21 000 £. 
 
 Suma splatná od úverových zákazníkov bola 24 000 £. 
 
 Nezaplatené účty dodávateľov boli vo výške 7 200 £ a takisto bolo celkove 1 600 

£ dlhov za rôzne výdavky. 
 
 Banke neboli predložené na preplatenie šeky poslané dodávateľom pred 31. 

decembrom 2002 v celkovej výške 14 000 £. 
 
Požaduje sa od vás vypracovať obchodný účet a účet ziskov a strát za rok, ktorý 
skončil 31. decembra 2002 a súvahu k tomuto dátumu. 
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Pomôcť môžu nasledovné komentáre. 
 
 Začiatočná súvaha. V tomto prípade nepotrebujete vypočítať začiatočný kapitál, 

pretože pripravujete finančné výkazy za prvý rok činnosti.  
 
 Pokladničný účet/bankový účet. Existuje súhrn bankových výpisov. Kvôli jeho 

konvertovaniu na súhrn podnikovej pokladničnej firmy musíte iba vziať do úvahy 
nezaplatené šeky 14 000 £ uvedené v poznámke 6. Musíte vytvoriť pokladničný 
účet, aby ste pripravili hotovostný predaj ako vyrovnávaciu položku. 

 
 Celkové účty knihy došlých a odoslaných faktúr. Musíte vypočítať úverový predaj 

a údaje nákupu s použitím podrobných údajov o dlžníkoch, veriteľoch a prijatej a 
zaplatenej hotovosti. 

 
 Obchodný účet. Nemusíte používať techniku obchodného účtu. Viete to, lebo 

nebolo uvedené percento hrubého zisku pri predaji. 
 
Pri vypracovaní odpovede musíte byť metodickí. Mali by ste si navyknúť odškrtávať 
predmetné položky, keď sa nimi zaoberáte. Vyrovnávacie údaje, ktoré sú výsledkom 
údajov, sú v nasledujúcej odpovedi v rámikoch.  
 
Použite techniky, ktoré ste práve preštudovali na vytvorenie vašej vlastnej odpovede, 
potom sa pozrite na odpoveď na nasledujúcich stranách. 
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Jane 
Obchodný ú čet a účet ziskov a strát za rok, ktorý skon čil 31. decembra 2002 

 
 £ £ 
Predaj (viď údaje 1 a 2)  667 700 
Mínus: Náklady na predaj   

Nákupy (údaje 3) 561 200  
Mínus: Záverečné zásoby (21 000) (540 200) 

Hrubý zisk  127 500 
Mínus: Výdavky   

Mzdy 36 500  
Nájomné (9 000 £ + 3 000 £) 12 000  
Rôzne výdavky   
(25 000 + 6 200 +1 600) 32 800  
Úroky z pôžičky (25 000 x 12%) 3 000 (84 300) 

Čistý zisk  43 200 
 

Súvaha k 31. decembru 2002 
 
 £ £ 
Bežné aktíva:   

Zásoby 21 000  
Dlžníci 24 000  
Hotovosť v banke (45 500 - 14 000) 31 500  
Pokladničná hotovosť 1 000  

  77 500 
Mínus: Bežné pasíva   

Veritelia 7 200  
Výdavky budúcich období (údaje 4) 6 100  

  (13 300) 
Mínus: Dlhodobé pasíva 
Pôžička – Anne 

 64 200 
(25 000) 

  39 200 
Kapitál   
K 1. januáru 2002  10 000 
Plus: Zisk za rok k dátumu  43 200 
  53 200 
Mínus: Výbery   (14 000) 
  39 200 
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Údaje 
 
 Výpočet hotovostného predaja:  

 
Súhrn hotovosti  

 £  £ 
Hotovostný predaj 223 700 Bankové vklady 

Platby z tržieb: 
Rôzne výdavky 
Mzdy 
Zostatok – rezerva 
hotovosti 

180 000 
 

6 200 
36 500 

1 000 

 223 700  223 700 
 
 Výpočet predaja na úver: 
 

Celkový ú čet knihy odoslaných faktúr  
 £  £ 
Predaj na úver 444 000 Hotovosť od dlžníkov 

Závereční dlžníci 
420 000 

24 000 
 444 000  444 000 
 
 Výpočet nákupov 
 

Celkový ú čet knihy došlých faktúr  
 £  £ 
Hotovosť dodávateľom 
(540 000 + 14 000) 
Závereční veritelia 

554 000 
 

7 200 

Nákupy 561 200 

 561 200  561 200 
 
 Účty k 31. decembru 2002 
 
 £ 
Splatné nájomné  3 000 
Úroky z Anninej pôžičky (vyplatených iba 1 500 £ z celkovo 
splatných 3 000 £) 
Pre každý prípad (položka 5) 

1 500 
 

1 600 
 6 100 
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13.11 ZÁVER 
 
Vypracovanie finančných výkazov z neúplných účtovných zápisov je dôležitou 
kvalifikáciou v praxi a tiež pri účtovníckych skúškach. Dokonca aj vtedy, ak sa vôbec 
neviedli žiadne záznamy, je možné vypočítať údaj o zisku za obdobie tak, že sa 
vypočíta zvýšenie čistých aktív počas tohto obdobia a upraví sa o kapitál vložený 
alebo vybraný. 
 
Ak existujú základné záznamy, je spravidla možné vypracovať úplný obchodný účet, 
účet ziskov a strát a súvahy s použitím techník opísaných vo vyššie uvedenej  časti 
pod názvom Vypracovanie finančných výkazov z neúplných zápisov a znázornenej 
na súhrnnom príklade. 
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13.12 OTÁZKY AUTOTESTU  
 
 
 Victor prevádzkuje podnik, ale vôbec si nevedie záznamy. Ako by ste si poradili s 

vypočítaním jeho zisku? 
 
 
 Aké sú hlavné techniky, ktoré sa môžu použiť na výpočet chýbajúcich údajov pri 

odpovediach na otázky ohľadne neúplných účtovných zápisov? 
 
 
 Aké informácie sa musia uviesť, ak sa má použiť technika výpočtu chýbajúcich 

údajov prostredníctvom vytvorenia obchodného účtu? 
 
 
 Pre každú zo štyroch častí tejto otázky (a) až (d) vyberte správnu odpoveď z 

piatich poskytnutých možností. Za rok 2002 obsahovali neúplné účtovné zápisy 
spoločnosti AB nasledovné informácie: 

 
 Hotovosť zaplatená za nájomné                            1 000 £ 
      Nájomné vopred 1. januára 2002         500 £ 
      Nájomné v nedoplatkoch 31. decembra 2002    500 £ 

 
Údaje nájomného pre účet ziskov a strát AB za rok by boli: 

 
 1 000 £ 
 1 500 £ 
 2 000 £ 
 500 £ 
 Žiadna z týchto možností. 

 
 Hotovosť zaplatená za poistenie 1 800 £ 

Poistenie vopred 1. januára 2002 300 £ 
      Poistenie vopred 31. decembra 2002 400 £ 

 
Údaje poistenia pre účet ziskov a strát AB za rok 2002 by boli: 

 
 £1 900 
 £1 700 
 £1 100 
 £2 500 
 Žiadna z týchto možností. 
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 Predaj £84 000 
Začiatočné zásoby £8 000 
Záverečné zásoby 12 000 
(Hrubý zisk 30% pri predaji) 

 
Údaje nákupu v obchodnom účte AB by boli: 

 
 58 800 £ 
 62 800 £ 
 70 800 £ 
 68 615 £ 
 Žiadna z týchto možností. 

 
 Nákupy 156 000 £ 

Začiatočné zásoby 15 000 £ 
Záverečné zásoby 12 000 £ 
(Hrubý zisk 33,33% z predaja) 

 
Údaje za predaj v obchodnom účte AB by boli: 

 
 79 500 £ 
 159 000 £ 
 229 500 £ 
 238 500 £ 
 Žiadna z týchto možností. 
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 Chris Brown začal obchodovať ako živnostník s malým obchodíkom 1. marca 
2001, neviedol však primerané účtovné záznamy. Brownovým začiatočným 
kapitálom boli jeho životné úspory vo výške 20 000 £, ktoré použil na otvorenie 
podnikového bankového účtu. Nasleduje súhrn Brownovho podnikového 
bankového účtu pre rok, ktorý skončil 28. februára 2002. 

Príjmy £ 
Začiatočný stav 20 000 
Pôžička od Whitea (splatná 31. marca 2002) 12 000 
Tržby 63 000 

Výdavky  
Elektrina za obdobie do 30. novembra 2001 900 
Nájomné za obchod za 15 mesiacov do 31. mája 2002 4 500 
Poplatky obchodu za 13 mesiacov do 31. marca 2002 1 300 
Mzdy pracovníkov 18 750 
Nákup dodávky 1. decembra 2001 8 250 
Nákup nábytku pre dom Browna 1 500 
Poistenie dodávky za 12 mesiacov od 1. decembra 2002 300 
Nákupy tovaru na predaj 30 000 
Výbery hotovosti 5 000 

 
Pri uzavretí podniku 28. februára 2002 bolo v pokladnici 750 £ tržieb, ktoré boli 
následne vložené do banky  na druhý deň. Okrem toho boli vložené do banky tržby 
70 £ a 110 £ jednotlivo dňa 27. a 28. februára 2002, neboli však pripísané v 
prospech Brownovho bankového účtu do marca. Dodatočne v priebehu februára 
Brown vystavil tri šeky, aby zaplatil dodávateľom tovaru a tieto neboli odpísané z 
Brownovho bankového účtu do 3. marca 2002.  Sumy týchto troch šekov boli 17 £, 
33 £ a 50 £.  
 
Hoci Brown plánoval vložiť všetky tržby do banky, zistilo sa však, že nasledovné 
platby sa robili priamo z hotovostných tržieb: 

Kancelárske potreby 225 £ 
Benzín pre dodávku 105 £ 
Nákup zariadenia a inventára obchodu 1. marca 2001 2 000 £ 

 
28. februára 2002 dlhovali zákazníci za predaj tovaru 1 930 £, 750 £ sa dlhovalo 
dodávateľom za nákupy tovaru na predaj a zásoby tovaru na predaj boli v hodnote 2 
000 £.  Nabehnuté poplatky za elektrinu boli 100 £ a dlhy za mzdy predstavovali 250 
£. Pôžička od Whitea bola získaná 1. decembra 2001 a úroky za ňu sú 15% ročne. 
 
Na dodávku sa musí zabezpečiť odpis na lineárnom základe predpokladajúc, že 
dodávka bude odpredaná 1. decembra 2005 za odhadovanú zostatkovú hodnotu 
250 £. Musí sa zabezpečiť odpis zariadenia a inventára obchodu znižovaním 
zostatku v sadzbe 25% ročne. 
 
Od vás sa požaduje vypracovať obchodný účet a účet ziskov a strát pre Chrisa 
Browna za rok, ktorý skončil 28. februára 2002 a súvahu k tomuto dátumu. 

Odstránené: opening

Odstránené: ,

Odstránené: ¶

Odstránené: Opening

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ¶
¶

Odstránené: ¶

Odstránené: V

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ,

Odstránené: ¶
¶

Odstránené: 2

... [94]

... [95]



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

246 
 

13.13 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU 
 
 Pozrite sa dozadu, ako sme riešili problém Elizy v bode 13.3. 
 
 Spomenuli ste si na všetky štyri techniky pre výpočet chýbajúcich údajov? Ak nie, 

skontrolujte si bod 13.4. 
 
 Pre výpočet chýbajúcich údajov pomocou vytvorenia obchodného účtu musíte 

poznať percento hrubého zisku. 
 
   

 (a) Účet nájomného 
 
 £  £ 
Začiatočný stav 500   
Hotovosť 1 000   
Konečný zostatok – účet 
prírastkov 

500 Účet ziskov a strát 2 000 

 2 000  2 000 
 
Správna odpoveď je (iii). 

(b) Účet poistenia 
 

 £  £ 
Začiatočný stav 300 Účet ziskov a strát 1 700 
Hotovosť 1 800 Konečný zostatok – účet 

platieb vopred 
 

400 
 2 100  2 100 
 
Správna odpoveď je (ii). 

(c) Obchodný ú čet 
 

 £ £ 
Predaj  84 000 
Začiatočné zásoby 8 000  
Nákupy (vyrovnávací údaj) 62 800  
 70 800  
Mínus záverečné zásoby (12 

000) 
(58 800) 

Hrubý zisk (33,33%/66,66% x 159 000)  25 200 
 
Správna odpoveď je (ii). 
 
Vložením známych údajov (predaj, začiatočné a záverečné zásoby) a vypočítaním 
hrubého zisku je možné dospieť k súčtu nákupov ako k vyrovnávaciemu údaju! 
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(d) Obchodný ú čet 

 
 £ £ 
Predaj  238 500 
Začiatočné zásoby 15 000  
Nákupy 156 000  
 171 000  
Mínus záverečné zásoby (12 

000) 
(159 000) 

Hrubý zisk (33,33%/66,66% x 159 000)  79 500 
 
Správna odpoveď je (iv). 
 
V tomto prípade je správnym prístupom vytvoriť z poskytnutých informácií údaj o 
nákladoch na predaj vo výške 159 000 £. Pretože hrubý zisk je pri predaji 33,33%, 
náklady na predaj musia predstavovať 66,66%. 
Hrubý zisk je teda (33,33% /66,66% X 159 000 £) a predaj je vyrovnávacím údajom: 
238 500 £. 
 
 Chris Brown 
 

Preštudujte nasledujúcu odpoveď z hľadiska nasledujúceho komentára. 
 

 Podnik začal svoju činnosť v prvý deň obdobia a preto nie je potrebné 
vypočítať začiatočný kapitál, pretože je zadaný. Z rovnakého dôvodu nie 
sú začiatoční dlžníci, veritelia alebo zásoby. 

 
 Máte podrobnosti o všetkých transakciách prechádzajúcich cez Brownov 

bankový účet, ale nebol vám povedaný konečný zostatok. Preto viete, že 
musíte vypracovať súhrn pokladničnej knihy, uvádzajúci všetky uvedené 
údaje a berúci do úvahy nesplatené šeky a tržby nevložené do banky. 
Toto je uvedené ako údaje 1. 

 
 Ako v prakticky všetkých otázkach ohľadne neúplných účtovných zápisov 

musíte vypracovať súhrnné účty knihy odoslaných a došlých faktúr, v 
tomto prípade vypočítať údaje predaja a nákupu. Postupy 2 a 3 uvádzajú 
dokončené výkazy. Všimnite si, ako sú spracované platby z tržieb v 
celkovom účte knihy odoslaných faktúr. Aby sme zistili údaje o predaji, 
musíme započítať hrubé príjmy z predaja.  

 
 Po týchto prípravných etapách sme pripravení začať s obchodným účtom 

a účtom ziskov a strát. Obchodný účet je jednoduchý: máme údaje o 
predaji a nákupe, neexistujú žiadne začiatočné zásoby a záverečné 
zásoby 2 000 £ sú dané. Pre vytvorenie účtu ziskov a strát máte ako 
začiatok údaje v súhrne pokladničnej knihy (údaje 1). Položky je potrebné 
upraviť pre dané záverečné výdavky budúcich období (na začiatku 
obdobia neboli žiadne). Môžete pracovať s účtami hlavnej knihy alebo 
uviesť podrobnosti priložené v zátvorkách na čelnej strane účtu ziskov a 
strát, ako je uvedené v tejto odpovedi. 
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Nesmieme zabudnúť začleniť úroky z pôžičky (údaje 4) a odpis (údaje 5). 

 
 Nakoniec sa budeme zaoberať súvahou. Toto je pomerne jednoduché. 

Investičný majetok je v tomto prípade ten, ktorý bol kúpený v priebehu 
roku. Náklady a výdavky budúcich období môžu byť uvedené v prílohe ako 
v odpovedi. Výbery musia obsahovať nábytok kúpený do Brownovho 
domu. 

 
Chris Brown 

Obchodný ú čet a účet ziskov a strát za rok, ktorý skon čil 28. februára 2002. 
 
 £ £ 
Predaj (W2)  68 190 
Mínus: Náklady na predaný tovar   
Nákupy (W3) 30 850  
Mínus: Záverečné zásoby (2 000)  
  (28 850) 
Hrubý zisk  39 340 
Mínus výdavky   
Mzdy (18 750 + 250) 19 000  
Nájomné (4 500 – 900) 3 600  
Elektrina (900 + 100) 1 000  
Sadzby (1 300 – 100) 1 200  
Kancelárske potreby  225  
Úroky pôžičky (W4) 450  
Odpis inventára a zariadenia 500  
Odpis dodávky 500  
Poistenie dodávky 75  
Benzín pre dodávku 105  
  (26 655) 
Čistý zisk  12 685 
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Súvaha k 28. februáru 2002 
 

 £ £ £ 
Investičný majetok    
Dodávka v obstarávacej cene  8 250  
Mínus: rezerva pre odpis  (500)  
   7 750 
Zariadenie a inventár  2 000  
Mínus: Rezerva na odpis  (500)  
   1 500 
Bežné aktíva   9 250 
Zásoby  2 000  
Dlžníci  1 930  
Splácanie pôžičky (900+100+225)  1 225  
Banka  24 580  
Hotovosť  750  
  30 485  
Bežné pasíva    
Pôžička 12 000   
Veritelia 750   
Časovo rozlíšené výdavky (100+450+250) (VBO)  800   
  (13 

550) 
 

Čisté bežné aktíva   16 935 
Čisté aktíva   26 185 
    
Kapitál    
K 1. marcu 2001   20 000 
Plus: Čistý zisk za rok   12 685 
   32 685 
Mínus: Výbery (5 000+1 500)   (6 500) 
   26 185 
 
Poznámka: Pôžička je uvedená ako bežné pasíva, pretože je splatná krátko po 
dátume súvahy.  
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Údaje 
 
 Výpočet bankového zostatku na pokladničnú knihu 

 
Pokladni čná kniha  

 £  £ 
Vložený kapitál 20 000 Elektrina k 30.11.01 900 
Pôžička 12 000 Nájomné k 31.5.02 4 500 
Tržby vložené do banky 
(63 000+110+70) 

63 180 Poplatky k 31.3.02 1 300 

  Mzdy 18 750 
  Nákup dodávky 8 250 
  Nábytok pre dom 1 500 
  Poistenie dodávky 30.11.02 300 
  Nákupy (30 000+17+33+50) 30 100 
  Výbery hotovosti 5 000 
  Zostatok 24 580 
 95 180  95 180 
 
 Výpočet predaja 
 

Súhrnný ú čet knihy odoslaných faktúr  
 £  £ 
Predaj (vyrovnávací údaj) 68 190 Hotovosť od zákazníkov:  
  Vložené do banky (podľa 

W1) 
63 180 

  Nevložené do banky 750 
  Platby z tržieb 

(2 000+105+225) 
2 330 

  Koneční závereční dlžníci  1 930 
 68 190  68 190 
 
 Výpočet nákupov 

 
Súhrnný ú čet knihy došlých faktúr  

 £  £ 
Hotovosť dodávateľom 30 100 Nákupy (vyrovnávací údaj) 30 850 
Koneční závereční veritelia  750   
 30 850  30 850 
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 Výpočet úrokov z pôžičky 
 

Úroky z pôžičky sú   15% x 12 000 £ za 3 mesiace: 1 800 £/4 = 450 £ 
 
 Odpis dodávky.  
 

Skutočnosť, že je uvedený dátum nákupu dodávky je odporučením, že odpis sa 
má robiť na mesačnom základe.  

 
Odpis je preto: 

 
(8 250 £ - 250) pri 25% = 2 000 £ za celý rok. 

 
Za tri mesiace: 2 000 £/4 = 500 £. 
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Kapitola 14 
 
Kluby a združenia 
 
 
14.1 ÚVOD  
 
Klub alebo združenie môže viesť úplné účtovné záznamy, v takom prípade 
vypracovanie jeho účtovnej uzávierky bude dodržiavať bežný proces od hrubej 
súvahy po konečné vyúčtovanie, s potrebnými úpravami pre výdavky budúcich 
období, náklady budúcich období a podobne. 
 
Výkaz ziskov a strát  klubu sa bežne nazýva účet príjmov a výdavkov , aby sa 
zdôraznilo, že hlavným cieľom klubu je poskytovať služby členom a nie dosahovať 
zisk. Z rovnakého dôvodu je zostatok na konci účtu príjmov a výdavkov prebytkom 
alebo deficitom za dané obdobie a nie ziskom alebo stratou. 
 
V súvahe môže byť premenovaný na účet klubových prostriedkov alebo účet 
akumulovaných prostriedkov . Akýkoľvek prebytok za rok sa pridá k účtu 
klubových prostriedkov presne tak, ako by sa pridal zisk ku kapitálovému účtu v 
súvahe podniku. 
 
Ak klub prevádzkuje bar alebo podobnú činnosť, môže byť potrebné vypracovať 
obchodný účet, aby sa vypočítal zisk alebo strata, ktoré z tejto činnosti vznikajú. 
 
14.2 CIELE 
 
Po preštudovaní tejto časti by ste mali dokázať: 
 

 vypracovať finančné výkazy pre kluby a združenia na základe úplných 
účtovných záznamov alebo použitia techník pre neúplné záznamy. 

 
14.3 NEÚPLNÉ ZÁZNAMY A KLUBY 
 
V skúšobných otázkach majú kluby a združenia zriedkavo správne účtovné 
záznamy. S týmto sa dá stretnúť takisto v praxi. Otázky budú preto vyžadovať 
použitie techník pre neúplné záznamy, ktoré ste sa naučili v študijnej kapitole 13. 
Hlavným cieľom tejto časti je zaoberať sa niektorými ďalšími problémami, ktoré 
môžu vzniknúť.  
 
14.4 PRÍJMY PRE KLUBY A ZDRUŽENIA 
 
Hlavným zdrojom príjmov pre kluby a združenia budú pravdepodobne: 
 

 členské príspevky; 
 

 prebytok z baru alebo iných činností; 
 

 poplatky pre členov a iné osoby za používanie klubových zariadení; 
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 poplatky za zápis; 
 
 poplatky za doživotné členstvo; 
 
 prijaté dary a dedičstvá. 

 
Postupne sa budeme zaoberať s každou z týchto položiek. 
 
14.5 ČLENSKÉ PRÍSPEVKY 
 
Sú to sumy, ktoré musia členovia ročne zaplatiť. Proces vypracovania strany Dal v 
účte príjmov a výdavkov je komplikovaný tou skutočnosťou, že členské príspevky sa 
môžu platiť vopred alebo pozadu, na začiatku obdobia a tiež na jeho konci. Preto 
musíte pri vypracovaní pracovného účtu pre členské príspevky použiť najmä svoj 
dôvtip. 
 
Ďalšou vecou je to, že sa môže stať, že členské príspevky splatné pozadu, nebudú 
nikdy zaplatené. Malo by sa presne vyjasniť, aká je politika klubu ohľadne takýchto 
členských príspevkov. Ak sú pochybnosti, vytvorte predpoklad a dajte ho na 
vedomie : napríklad, že sa nebudú vyberať žiadne členské príspevky pozadu. 
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CVIČENIE 14.1 
 
Klub Atlantis účtuje svojím členom ročné členské príspevky vo výške 100 £ splatné 
ročne vopred. K 1. januáru 2002 dostal klub členské príspevky vopred za rok 2002 
od 13 členov. Dvaja členovia k tomuto dátumu nezaplatili príspevky za rok 2001, ale 
obidvaja tak urobili hneď na začiatku roku 2002. Celková suma získaná od členov v 
priebehu roku 2002 bola 39 600 £. K 31. decembru 2002 predstavovali členské 
príspevky získané vopred za rok 2003 sumu1 800 £ a traja členovia nezaplatili 
členské príspevky za rok 2002. Všetci traja sľúbili, že zaplatia a výbor sa rozhodol 
vypracovať finančné výkazy klubu na základe toho, ako keby v skutočnosti príspevky 
dostal. Aká suma sa môže pripísať v prospech účtu príjmov a výdavkov klubu pre 
členské príspevky za rok 2002? 
 
Otvorte pracovný účet členských príspevkov a zapíšte do neho poskytnuté údaje. 

 

 

£ £ 

Účet členských príspevkov 
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ODPOVEĎ 
 
Porovnajte svoje údaje s nasledovnou tabuľkou. 
 

Účet členských príspevkov 
2002   £ 200

2 
  £ 

Jan. 1 Začiatočný 
zostatok – 
nedoplatky 

200 

Jan. 1 Začiatočný 
zostatok – 
náklady budúcich 
období 1 300 

Dec. 3
1 

Účet príjmov a 
výdavkov 39 200 

  Hotovosť 39 600 

Dec. 3
1 

Konečný zostatok 
– náklady 
budúcich období 1 800 

Dec. 31 Konečný zostatok 
- nedoplatky 

300 
   41 200    41 200 
2003   

 
200
3 

   

Jan. 1 Začiatočný 
zostatok 300 

Jan. 1 Začiatočný 
zostatok 

1 800 

 
Vloženie informácií v otázke umožňuje vypočítať číselný údaj uvedený v okienku pre 
ročné členské príspevky. 
 
Dávajte si pozor, aby ste zostatky uviedli na správnej strane. Členské príspevky v 
nedoplatkoch sú splatné sumy, ktoré sa majú prijať, a teda sú aktíva, zatiaľ čo 
členské príspevky zaplatené vopred sú pasíva. Ak by bol klub zrušený povedzme k 
31. decembru 2001, 1 300 £ by sa muselo vrátiť. 
 
14.6 PREBYTKY Z BARU A INÝCH ČINNOSTÍ 
 
Aby sme zistili zisk z baru, budeme zrejme musieť vypracovať obchodný účet a 
potom pripíšeme tento zisk v prospech účtu príjmov a výdavkov. Obchodný účet 
môže byť len pracovným dokumentom alebo môže byť konkrétne požadovaný ako 
súčasť konečného vyúčtovania. 
 
Pri ostatných činnostiach často zistíme, že budeme mať príjmy, povedzme z predaja 
lístkov, a budeme mať výdavky, ktoré s tým súvisia. 
 
Lepšie je uviesť čistý výsledok akýchkoľvek „obchodných“ činností, aby sa vyjasnilo, 
či táto činnosť pokryje svoje náklady, než zahrnúť tržby do príjmov a náklady medzi 
ostatné položky výdavkov. 
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Uprednostňovaný postup (predpokladané údaje)   
 £ £ 

Členské príspevky  8 460 
Prebytok z výročnej tanečnej zábavy:   
Predaj lístkov  2 160  
Mínus náklady  (1 845)  315 
  8 775 
   

Menej uspokojivé:   
Príjem   
Členské príspevky   8 460 
Výročná tanečná zábava – predaj lístkov   2 160 
  10 

620 
Mínus výdavky:   
Náklady na výročnú tanečnú zábavu  (1 845)  
atď.   

 
14.7 POPLATKY ZÍSKANÉ ZA POUŽÍVANÉ KLUBOVÝCH ZARIAD ENÍ 
 
Tieto poplatky by nemali predstavovať žiadny väčší problém. Ak je potrebné urobiť 
veľa úprav, otvorte pracovný účet hlavnej knihy. 
 
14.8 POPLATKY ZA ZAPÍSANIE ALEBO PRIJATIE ZA ČLENA 
 
Poplatky za zapísanie sa účtujú novým žiadateľom pri ich prijatí za členov. Väčšina 
klubov zaúčtuje poplatky za zápis do účtu príjmov a výdavkov pri ich vzniku, môže 
sa však s nimi narábať rovnakým spôsobom ako s poplatkami za doživotné členstvo 
(viď ďalej v texte). Ak sa otázka nezmieňuje o tejto záležitosti, pripíšte poplatky za 
zápis v prospech účtu príjmov a výdavkov v roku ich prijatia. 
 
14.9 POPLATKY ZA DOŽIVOTNÉ ČLENSTVO 
 
Ak člen zaplatí paušálnu sumu za doživotné členstvo, vzniká zvláštny problém. 
Nebolo by správne pripísať celú sumu v prospech účtu okamžite, ale takisto 
nemáme žiadnu predstavu o tom, koľko rokov bude doživotný člen žiť. 
 
V otázke bude musieť byť uvedené, aká je politika klubu ohľadne doživotného 
členstva. 
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CVIČENIE 14.2 
 
Klub Pacific má stanovené ročné členské príspevky vo výške 50 £ a členovia tiež 
môžu získať doživotné členstvo za paušálnu sumu 500 £. Politika klubu je pripisovať 
poplatky za doživotné členstvo v priebehu desaťročného obdobia a v roku prijatia 
poplatku sa pripíše jedna desatina, v nasledujúcich deviatich rokoch sa takisto 
pripisuje jedna desatina. Počas prvých dvoch rokov existencie klubu predstavovali 
príjmy od členov za doživotné členstvo: 
 

Rok, ktorý sa  končí :  £ 
31. decembra 2001  3 500 
31. decembra 2002  8 000 

Uveďte záznamy: 
 

 v účte prostriedkov za doživotné členstvo v klubovej evidencii; 
 

 v klubovom účte príjmov a výdavkov a v súvahe za prvé dva roky klubu. 
 

(Účty otvorte a  výpočty robte na samostatnom hárku papiera). 
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ODPOVEDE 
 
Porovnajte vaše postupy s tu uvedenými postupmi. 
 
  
Účet prostriedkov za doživotné členstvo 
2001   £ 200

1 
  £ 

Dec. 3
1 

Účet príjmov a 
výdavkov 350 

Dec. 31 Hotovosť  
3 500 

  Konečný zostatok 3 150     
   3 500    3 500 
2002   

 
200
2 

   

Dec. 3
1 

Účet príjmov a 
výdavkov 

1 150 

Jan. 
Dec. 

1 
31 

Začiatočný 
zostatok 
Hotovosť 

3 150 
8 000 

  Konečný zostatok 10 000     
   11 150    11 150 
   

 
200
3 

   

   
 

Jan. 1 Začiatočný 
zostatok 

10 000 

 
Suma pripísaná v prospech za druhý rok sa vypočíta nasledovne: 
 

 £ 
3 500 £ po 10%  350 
8 000 £ po 10%  800 
 1 150 

 
Ľahko by sa tu urobila chyba, keby sa zobralo (8 000 £ + 3 150 £) po 10% = 1 115 £. 
 
 (i)    Účet príjmov a výdavkov  
 

Uvedieme 350 £ (rok 2001) a 1 150 £ (rok 2002) ako príjem v účte príjmov a 
výdavkov. 

 
(ii)     Súvahy  

 
K 31. decembru 2001:   
   

Prostriedky za doživotné členstvo £ £ 
Sumy prijaté v priebehu roka  3 500  
Mínus: pripísané k  účtu príjmov a 
výdavkov (350) 

 

  3 150 
K 31. decembru 2002:   

Prostriedky za doživotné členstvo   
Zostatok k 1. januáru 2002  3 150  
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Sumy prijaté v priebehu roka  8 000  
 11 150  
Mínus: pripísané k účtu príjmov a 
výdavkov  (1 150) 

 

Konečný zostatok   10 000 
 
 
 

31.12.01

   31.12.02 

£   £ £ 
  Účet klubových prostriedkov   XXX 
     
  Prostriedky za doživotné členstvo    

nula  Začiatočný stav  3 150  
3 500  Sumy prijaté v priebehu roka  8 000  

   11 150  

(350) 
 Mínus: pripísané k účtu príjmov a 

výdavkov (1 150)  
3 150  Konečný zostatok  £10 000 

 
Prostriedky za doživotné členstvo sa objavia v klubovej súvahe okamžite pod účtom 
klubových prostriedkov, ako je uvedené vyššie. 
 
14.10 DARY A DEDIČSTVÁ 
 
Malé dary a dedičstvá sa budú spravidla pripisovať v prospech účtu príjmov a 
výdavkov, najmä ak existuje pravidelný príjem z týchto zdrojov. Veľký dar alebo 
dedičstvo je pravdepodobne najlepšie pripísať priamo v prospech účtu klubových 
prostriedkov v súvahe ako investičný príjem, aby sa zabránilo skresleniu prebytku 
alebo deficitu za rok. 
 
14.11 ÚČET TRŽIEB A PLATIEB 
 
Ďalším bodom na posúdenie je účet tržieb a platieb . Kluboví pokladníci niekedy 
predkladajú finančné výkazy z ich klubu ako súhrn hotovostných transakcií za 
obdobie. Spravidla sa vypracuje v podobnej forme, akú má pokladničná kniha: 
 

Klub Sargasso 
 
Účet tržieb a platieb za rok, ktorý sa končí 31. decembra 2002 
 
Tržby  £  Platby £ 
    
Hotovosť v banke 1.1.02 X Platby (podrobne)  X 
Tržby (podrobne) X  Hotovosť v banke 31.12.02  X 
 £X  £X 
 
Takýto výkaz má očividne viacero nevýhod z hľadiska členov: 
 

 Neexistuje rozlíšenie medzi kapitálom a príjmami. 
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 Nie sú informácie o tom, či má klub prebytok alebo deficit, pretože nie sú 

začlenené výdavky budúcich období a náklady budúcich období. 
 
 Nie sú uvedené aktíva a pasíva existujúce na začiatku obdobia. 
 
 Neberú sa do úvahy odpisy. 

 
Napriek všetkým týmto nevýhodám, vypracúva mnoho malých klubov v praxi práve 
takéto výkazy, často len z toho dôvodu, že pokladník nepozná nič lepšie. 
 
Pre účely skúšok potrebujeme poznať účty tržieb a platieb, pretože v otázke je často 
uvedený takýto výkaz spolu s ďalšími informáciami a požaduje sa od vás, aby ste ho 
previedli do účtu príjmov a výdavkov a do súvahy. Použitie bežných techník pre 
neúplné záznamy situáciu vyrieši. Účet tržieb a platieb sa má jednoducho považovať 
za súhrn hotovosti, ktorý je často uvádzaný v takýchto otázkach. 
 
14.12 ZÁVER 
 
Finančné výkazy klubov a združení sa často vypracúvajú na základe neúplných 
záznamov. Finančné výkazy spravidla pozostávajú z účtu príjmov a výdavkov, ktorý 
zodpovedá účtu ziskov a strát obchodného podniku, a súvahy. Jednou z možných 
otázok pri skúškach je vypracovanie účtovnej uzávierky z účtu tržieb a platieb, čo je 
výkaz vo forme súhrnu hotovostných transakcií. 
 
14.13 OTÁZKY AUTOTESTU 
 
 Vyberte správnu odpoveď z piatich uvedených možností. 
 

V priebehu roka 2002 klub Indiano, ktorý účtuje svojim členom ročné členské 
príspevky vo výške 250 £ prijal 38 250 £ za členské príspevky. K 1. januáru 2002 
už 13 členov zaplatilo vopred za rok 2002. 

 
Na konci roka zaplatilo 27 členov vopred za rok 2003 a existovali nedoplatky za 
rok 2002, ktoré boli všetky odvtedy obdržané v celkovej výške 1 250 £. Koľko by 
sa malo pripísať v prospech klubového účtu príjmov a výdavkov za členské 
príspevky v roku 2002? 

 
 38 250 £ 
 33 750 £ 
 31 750 £ 
 40 250 £ 
 Žiadna z týchto možností. 

 
 Vysvetlite, ako sa môžu spracovať nasledovné položky pri vypracovaní príjmov a 

výdavkov pre klub: 
 

 Poplatky za zápis. 
 Poplatky za doživotné členstvo. 
 Dary a dedičstvá. 
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 Pokladník spoločenského klubu vás požiada o pomoc s finančnými výkazmi za 

rok, ktorý skončil 31. mája 2003. Informuje vás, že všetky prijaté peniaze sú 
vložené do banky naraz a že všetky platby robí šekom s výnimkou platieb, ktoré 
majú charakter drobných platieb a ktoré on a tajomník uhrádzajú z vlastných 
peňazí a ktoré sú im preplácané raz ročne šekom. 

 
Z analýzy bankových výpisov klubu pre rok, ktorý skončil 31. mája 2003, boli 
získané nasledovné informácie:- 
 £ £ 
Zostatok v banke 31. mája 2002   3 

840 
Príjmy v priebehu roka:   
Ročné členské príspevky od 60 členov 
(vrátane príspevkov od 15 členov ohľadne 
nedoplatkov)   

2 
520 

Poplatky za zápis, ktoré zaplatili 20 noví 
členovia  400 
Predaj lístkov za výročný večierok, ktorý sa 
koná v priebehu roka   

2 
100 

 
 

8 
860 

Platby v priebehu roka:- 
Vreckové výdavky tajomníka a pokladníka za 
predchádzajúci rok  500 

 

Náklady na výročný večierok v 
predchádzajúcom roku  

1 600  

Ocenenia  600  
Čestné dary tajomníkovi a pokladníkovi za ich 
prácu počas roka do 31. mája 2002  1 000 

 

Opravy vybavenia  400  
Príspevok mládežníckej sekcii  250  (4 350) 
Zostatok v banke 31. mája 2003   4 510 

 
Šek na 100  £ za opravy nebol predložený na preplatenie do 31. mája 2003, k 31. 
máju 2002 neboli žiadne nepredložené šeky. 
 
Zistili ste nasledovné informácie: 
 
 Za rok do 31. mája 2003 sa čestné dary pre tajomníka a pokladníka zvýšili 

celkovo o 40 £ a tomuto dátumu neboli zaplatené. 
 
 Výdavky pokladníka a tajomníka za rok, ktorý skončil 31. mája 2003, 

predstavovali 580 £. 
 
 Náklady na večierok, ktorý sa konal počas roka, predstavovali celkovo 1 750 £. 
 
 Desať členov nezaplatilo členské príspevky za rok do 31. mája 2003 k tomuto 

dátumu. 
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 Podľa pravidiel klubu sa všetky poplatky za zápis majú uložiť na samostatný fond 
nazývaný „rezervný fond“. Takto nazbierané peniaze boli vložené do stavebného 
združenia Cloister Building Society a zostatok v ňom dňa 31. mája 2003 bol 4 
000 £. K tomuto účtu bol pripísaný úrok vo výške 210 £ v roku do 31. mája 2003. 
Dohodlo sa, že úroky sa pridajú k rezervnému fondu a nebudú sa považovať za 
príjem klubu. Okrem toho neboli v priebehu roka žiadne vklady ani výbery, 
pokladník zabudol vložiť na tento účet poplatky za zápis prijaté v roku do 31. 
mája 2003. 

 
Od vás sa požaduje vypracovať: 
 

 výpočet zostatku na účte klubových prostriedkov dňa 31. mája 2002; 
 

 účet príjmov a výdavkov za rok, ktorý sa končí 31. májom 2003; 
 

 súvahu k 31. máju 2003. 
 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

263 
 

14.15 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU 
 
1. 

Účet členských príspevkov  
 £  £ 
Príjmy a výdavky –  

príspevky za rok  36 000 
Začiatočný stav –  

náklady budúcich období 3 250 
Vyrovnávacie číslo    
  Hotovosť  38 250 
Konečný zostatok -   

náklady budúcich období 6 750  
Konečný zostatok – 

nedoplatky  1 250 
    
 42 750  42 750 
 
Správna odpoveď je teda (e). 
 
2.  

(a) Overte postup pre spracovanie poplatkov za zápis v bode 14.8. 
 
(b) Overte postup pre spracovanie poplatkov za doživotné členstvo v bode 14.9. 

 
(c) Overte postup pre spracovanie darov a dedičstiev v bode 14.10. 

 
3.       Spolo čenský klub 
 

(a)  Zostatok na účte klubových prostriedkov 31. mája 2002 
 

Aktíva   £ 
Členské príspevky v nedoplatkoch (15 x 42 £) – viď 
poznámka nižšie  

 630 

Cloister Building Society   4 000 
Zostatok v banke   3 840 
  8 470 
Pasíva  £  
Výdavky tajomníka a pokladníka  500  
Výročný večierok  1 600  
Čestné dary  1 000  
  (3 100) 
  5 370 
Rezervný fond   (4 000) 
Účet klubových prostriedkov   1 370 

 
Poznámka: Celkovo boli prijaté členské príspevky vo výške 2 520 £ od 60 
členov. Členský príspevok na člena je teda 2 520 £   60 alebo 42 £. 
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(b)     Spolo čenský klub  
Účet príjmov a výdavkov za rok, ktorý skon čil 31. mája 2003  

 
 £ £ 
Členské príspevky (W1)   2 310 
Poplatky za zápis  400  
Mínus: prevod do rezervného fondu  (400)  
  - 
Lístky na večierok  2 100  
Odpočítať: náklady na večierok  (1  750)  
  (350) 
  2 660 
Výdavky tajomníka a pokladníka  580  
Čestné dary tajomníkovi a pokladníkovi  1 040  
Ocenenia  600  
Opravy (400+100)  500  
Príspevok mládežníckej sekcii  250  
  (2 970) 
Deficit za rok   £ 310 
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(c)  
Súvaha k 31. máju 2003 

 
Bežné aktíva £ £ £ 
Členské príspevky v nedoplatkoch    420 
Hotovosť v banke (4 510-100-400)    4 010 
   4 430 
    
Mínus: bežné pasíva    

Čestné dary tajomníkovi a pokladníkovi 1 040  
Výdavky   580  
Večierok   1 750 (3 370) 
   1 060 

Investícia do rezervného fondu    
Cloister Building Society   4 210  
Hotovosť v banke   400 4 610 
   5 670 
    

Účet klubových prostriedkov    
Zostatok k 1. júnu 2002  1 370  
Mínus: deficit za rok k danému 
dátumu  

 (310) 1 060 

    
Rezervný fond    4 610 
   5 670 

 
Postupy 
 
  Účet členských príspevkov  
 £  £ 
Začiatočný stav  
  (nedoplatky 15 @ £42) 

630 Prijatá hotovosť 2 520 

Účet príjmov a výdavkov 2 310 Konečný zostatok  
  (nedoplatky 10 @ £42) 

420 

 2 940  2 940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

266 
 

Kapitola 15 
 
Finan čné výkazy pre spolo čnosti s ru čením obmedzeným 1 – 
právna úprava 
 
 
15.1 ÚVOD 
 
Vaša práca v oblasti účtovníctva sa doteraz týkala hlavne jednotlivcov , t.j. 
živnostníkov a ich finančných výkazov. Cieľom tejto časti je uviesť koncepciu 
spolo čností s ru čením obmedzeným  a ich účtovníctvo. 
 
15.2 CIELE 
 
Po preštudovaní tejto časti by ste mali dokázať: 
 

 opísať právne prostredie pre spoločnosti s ručením obmedzeným a ich 
spoločníkov; 

 
 vysvetliť rozdiely medzi živnostníkmi a spoločnosťami s ručením 

obmedzeným; 
 

 ukázať, ako sa účasť podielnikov v spoločnosti prejaví v jej súvahe; 
 

 opísať potrebu spoločnosti, aby viedla register o podieloch; 
 

 oceniť charakter rezerv v súvahe spoločnosti. 
 
15.3 ČO JE TO SPOLOČNOSŤ? 
 
Spoločnosť je samostatný právny subjekt vytvorený dvoma alebo viacerými osobami 
(spoločníkmi spoločnosti) za účelom vykonávania obchodnej činnosti alebo za 
nejakým iným účelom ako napríklad vykonávanie dobročinnosti. Idea, že spoločnosť 
je samostatným právnym subjektom, znamená, že môže uzatvárať zmluvy, brať na 
seba dlhy, atď. vo vlastnom mene bez zapojenia spoločníkov. Jeden významný 
rozdiel medzi živnostníkom a spoločnosťou spočíva v samostatnosti právneho 
subjektu, ktorá vedie k pojmu obmedzeného ru čenia  – čo znamená, že od 
spoločníkov sa bežne nemôže žiadať, aby prispeli zo svojich osobných prostriedkov, 
ak sa spoločnosť dostane do problémov. Inými slovami ručenie spoločníkov za dlhy 
spoločnosti je bežne obmedzené na výšku kapitálu, ktorý vložili do tejto spoločnosti. 
Živnostník na druhej strane zodpovedá za obchodné dlhy v celom rozsahu jeho 
súkromných prostriedkov.  
 
Ideou spoločnosti s ručením obmedzeným je to, že viacero ľudí môže spojiť svoj 
kapitál s cieľom vytvoriť podnik, ktorý je oveľa väčší, ako by mohli dosiahnuť 
samostatne alebo v združení s niekoľkými ďalšími osobami. Napríklad British 
Telecommunications plc mala v marci roku 2002 takmer 1,7 milióna spoločníkov 
(podielnikov). 
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Kapitál vložený spoločníkmi do spoločnosti je rozdelený na jednotky alebo podiely . 
Pôvodní spoločníci v čase založenia kupujú svoje podiely od spoločnosti. Hovorí sa, 
že spoločnosť vydáva  svoje podiely týmto spoločníkov a celkovo to predstavuje 
vydaný podielový kapitál . Následne môžu pôvodní spoločníci predávať svoje 
podiely iným bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom zapojili samotnú spoločnosť, 
okrem informovania spoločnosti, aby táto mohla aktualizovať záznamy o 
spoločníkoch. 
 
Existujú rozumné dôvody, prečo je výhodné rozdeliť kapitál spoločnosti do týchto 
jednotiek alebo podielov. 
 
CVIČENIE 15.1 
 
Uveďte dva dôvody, prečo je výhodné rozdeliť kapitál spoločnosti do podielov. 
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ODPOVEDE 
 
 Uľahčuje to definovanie presnej účasti veľkého počtu spoločníkov, ktorí vkladajú 

peniaze do spoločnosti ako kapitál. 
 
 Podiely sa dajú prevádzať z jedného spoločníka na druhého veľmi jednoduchým 

spôsobom. 
 
Existujú dva hlavné druhy spoločností – súkromné spoločnosti a verejné spoločnosti. 
Obidva druhy majú obmedzené ručenie a najdôležitejším rozdielom medzi nimi je to, 
že súkromné spoločnosti nemôžu ponúkať svoje podiely verejnosti, zatiaľ čo verejné 
spoločnosti môžu. Minimálny podielový kapitál verejných spoločností musí byť 50 
000 £. U súkromných spoločností neexistuje minimum, pokiaľ majú dva podiely, po 
jednom pre minimálny počet dvoch spoločníkov. Ak by ste chceli vytvoriť spoločnosť 
na prevádzkovanie rodinného podniku, pravdepodobne by ste z nej urobili súkromnú 
spoločnosť. Ak by ste vytvárali British Telecommunications, tak by ste z nej očividne 
vytvorili verejnú spoločnosť. Ostatne už podľa názvu spoločnosti ste schopní 
povedať, o aký druh spoločnosti sa jedná. Súkromná spoločnosť má slovné spojenie 
“s ručením obmedzeným” ako posledné slovo v svojom názve, zatiaľ čo verejná 
spoločnosť musí mať ukončený svoj názov slovami “verejná spoločnosť s ručením 
obmedzeným”, v angličtine skrátené na plc. 
 
Všimnite si, že slovo spolo čnos ť (v anglickom jazyku company) v názve 
nenaznačuje, že podnik je spoločnosťou s ručením obmedzeným. Mnoho 
živnostníkov a združení sa nazýva Smith and Company alebo Smith and Co . 
Kľúčovým indikátorom štatútu spoločnosti je slovo s ru čením obmedzeným (v 
anglickom jazyku limited). 
 
Vo Veľkej Británii existuje viac ako milión spoločností, z ktorých je približne 13 000 
verenými spoločnosťami s ručením obmedzeným. Menej ako 2 000 spoločností je 
kótovaných na Londýnskej medzinárodnej burze, sú to však všeobecne hovoriac 
najväčšie spoločnosti, ktoré medzi sebou kontrolujú veľké percento podnikania vo 
Veľkej Británii. 
 
15.4 LEGISLATÍVA A PREDPISY PRE SPOLO ČNOSTI 
 
Za významné privilégium obmedzeného ručenia podliehajú spoločnosti viacerých 
právnym požiadavkám, ktoré neplatia pre živnostníkov. 
 
Pravidlá týkajúce sa spoločností sú obsiahnuté hlavne v zákone o spoločnostiach z 
roku 1985, ako bol zmenený a doplnený zákonom  o spoločnostiach z roku 1989. 
Pre Severné Írsko je príslušná legislatíva obsiahnutá vo výnose o spoločnostiach 
(Severné Írsko) z roku 1986 a pre Írsku republiku v zákone o spoločnostiach z roku 
1963, ako bol zmenený a doplnený viacerými následnými zákonmi o spoločnostiach 
(dodatkami), najmä v roku 1986. Vo zvyšku tejto časti sa odkazy na zákony o 
spoločnostiach majú považovať za odkazy na príslušnú legislatívu, ako je rozpísaná 
vyššie pre jednotlivé oblasti. Stanovy spoločností sú zosúladené v rámci Európskej 
únie, dosiahlo sa to vydaním smerníc z Bruselu, ktoré musí prijať každý členský štát 
do svojho práva v rámci stanoveného časového obdobia. 
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Ďalej sú zhrnuté niektoré dôležité požiadavky zákonov o spoločnostiach: 
 

 Založenie spoločnosti musí zahrnovať zápis jej existencie na úrade, ktorý je 
zodpovedný za vedenie obchodného registra, a ktorý vedie pre každú 
spoločnosť spis, do ktorého môže nahliadnuť ktorýkoľvek občan. Register pre 
Anglicko a Wales sídli v Cardiffe, s vyhľadávacími zariadeniami v Londýne. 
Register pre spoločnosti zapísané v Škótsku sídli v Edinburgu a register pre 
spoločnosti v Severnom Írsku sídli v Belfaste. Register Írskej republiky je v 
Dubline. 

 
 Každá spoločnosť musí vypracovať výkaz ziskov a strát a súvahu každý rok 

podľa štandardného formátu stanoveného v zákone o spoločnostiach 
(dodatok 4 zákona o spoločnostiach z roku 1985). 

 
 Kópia finančných výkazov sa musí uložiť u registrátora a je k dispozícii k 

nahliadnutiu verejnosti. 
 

 Spoločnosť musí viesť riadne ú čtovné záznamy tak, že sú k dispozícii 
informácie umožňujúce vypracovanie spoľahlivých finančných výkazov. 

 
 Spoločnosť musí poveriť kvalifikovaných audítorov , ktorí podajú správu o 

finančných výkazoch a uvedú v nej, či podľa ich názoru tieto výkazy podávajú 
pravdivý a úplný pohľad na situáciu spoločnosti a na zisk alebo stratu a či sú v 
súlade so zákonom o spoločnostiach z roku 1985. 

 
Okrem týchto zákonných požiadaviek musia spoločnosti s ručením obmedzeným 
plniť požiadavky Výkazov štandardných účtovných postupov (SSAP) a Noriem 
finančného výkazníctva (FRS), s ktorými ste sa stretli v študijnej kapitole 1. Finančné 
výkazy spoločností s ručením obmedzeným sú hlavným cieľom týchto noriem. 
 
15.5 VEDENIE SPOLOČNOSTI 
 
Spoločníci prispievajú prostriedkami k tomu, aby bola možná činnosť spoločnosti, 
avšak ako spoločníci sa nepodieľajú na každodennej prevádzke spoločnosti. Touto 
úlohou sú poverení riaditelia, - zamestnanci spoločnosti, ktorých menujú spoločníci a 
môžu ich takisto prepustiť. Riaditeľmi môžu byť samozrejme spoločníci spoločnosti. 
V rodinnej spoločnosti sú riaditelia často hlavnými podielnikmi. 
 
Zhromaždenie spoločníkov sa spravidla musí konať každoročne, aby im riaditelia 
mohli predložiť finančné výkazy o výsledkoch za daný rok. Bežné záležitosti, ktoré sa 
prerokúvajú na tomto výročnom valnom zhromaždení (anglická skratka AGM), sú 
nasledovné: 
 

 Prijatie finančných výkazov so správami riaditeľov a audítorov o týchto 
výkazoch. 

 Prehlásenie o dividendách (viď bod 15.8 ďalej). 
 Voľba alebo opätovná voľba riaditeľov. 
 Poverenie alebo opätovné poverenie audítorov. 
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15.6 SPOLOČENSKÁ ZMLUVA A STANOVY SPOLO ČNOSTI 
 
Činnosti spoločnosti sa riadia predpismi stanovenými v čase jej založenia. 
Spolo čenská zmluva a stanovy spolo čnosti uvádzajú okrem iného zámery, pre 
ktoré bola spoločnosť vytvorená. Takisto uvádza povolený podielový kapitál – čiže 
maximálny podielový kapitál, ktorý je spoločnosť oprávnená vydať. 
 
Stanovy spolo čnosti  sa zaoberajú interným chodom spoločnosti, vrátane práv a 
povinností spoločníkov a riaditeľov, ustanovenia regulujúceho podielový kapitál a 
mnoho ďalších záležitostí. 
 
Stanovy súkromnej spoločnosti často obsahujú obmedzenia ohľadne práv 
spoločníkov predať podiely mimo spoločnosť, väčšinou sa od nich vyžaduje, aby ich 
najprv ponúkli jestvujúcim spoločníkom 
 

15.7 ROZDIELY MEDZI ŽIVNOSTNÍKOM  A SPOLO ČNOSŤOU S RUČENÍM 
OBMEDZENÝM 
 
Existuje mnoho rozdielov medzi činnosťou vykonávanou živnostníkom a 
spoločnosťou s ručením obmedzeným. 
 
CVIČENIE 15.2 
 
Skúste vyplniť nasledujúcu tabuľku, ktorá uvádza rozdiely medzi živnostníkmi a 
spoločnosťami: 
 
 Živnostník  Spolo čnos ť s ru čením 

obmedzeným 
 Právne základy 
 
 

  

 Právny štatút 
 
 

  

 Ručenie majiteľa / 
spoločníkov 

 

  

 Založenie 
 
 

  

 Účtovné záznamy 
 
 

  

 Audit 
 

  

 Verejná prístupnosť 
informácií 

 

  

8. Úmrtie majiteľa / 
spoločníkov 

  



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

271 
 

ODPOVEDE 
 
Skontrolujte si svoje odpovede s tými, ktoré sú tu uvedené. 
 
 Živnostník  Spolo čnos ť s ru čením 

obmedzeným 
 Právne základy 
 
 

Žiadna konkrétna legislatíva Upravené zákonmi o 
spoločnostiach, ktoré 
stanovujú podmienky pre 
prevádzkovú činnosť 

 Právny štatút 
 
 

Vlastník nie je samostatná 
právnická osoba 

Spoločnosť má 
samostatnú právnu 
subjektivitu oddelenú od 
jej spoločníkov 

 Ručenie majiteľa / 
spoločníkov 

 

Neobmedzené Obmedzené, so 
zriedkavými výnimkami, 
na povinnú sumu 
vzhľadom na podielový 
kapitál (t.j. nezaplatené 
výzvy, ako je vysvetlené v 
bode 3.1.8 ďalej) 

 Založenie 
 
 

Žiadne Upravené spoločenskou 
zmluvou a stanovami 
spoločnosti a podrobnými 
požiadavkami zákonov o 
spoločnostiach 

 Účtovné záznamy 
 
 

Nepožaduje sa vedenie 
účtovných záznamov (ale mali 
by ich pochopiteľne viesť). Môžu 
sa požadovať pre daň z pridanej 
hodnoty. 

Zákonná povinnosť viesť 
riadne účtovné záznamy 
 
 

 Audit 
 

Nevyžaduje sa Finančné výkazy sa musia 
podrobiť auditu 

 Verejná prístupnosť 
informácií 

 
 

Všetky detailné údaje sú úplne 
súkromné 

Ročné finančné výkazy a 
mnoho ďalších informácií 
sa musí uložiť u 
registrátora spoločností a 
sú k dispozícii k 
nahliadnutiu verejnosti  

 Úmrtie majiteľa / 
spoločníkov 

 

Zapríčiní zánik živnosti Úmrtie spoločníka nemá 
vplyv na právny štatút 
spoločnosti alebo jej 
pokračovanie 

 
15.8 PODIELOVÝ KAPITÁL A DIVIDENDY 
 
Ako ste videli v bode 15.3 vyššie, prostriedky ktorými prispeli spoločníci ako 
kapitálom tvoria podielový kapitál . Podielový kapitál spravidla pozostáva v celom 
rozsahu alebo hlavne z obyčajných  podielov, známych tiež ako vlastnícke  podiely 
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alebo vlastnícke podiely na majetku. Držitelia obyčajných podielov sú vlastníkmi 
spoločnosti.  
 
Môžu každoročne dostávať podiel na ziskoch spoločnosti vo forme dividend . 
Spoločnosť často vypláca dve dividendy ročne: predbežnú dividendu v priebehu 
finančného roka potom, ako sú známe výsledky prvej polovice roku a následne 
konečnú dividendu potom, ako boli vypracované finančné výkazy za rok a 
uskutočnilo sa výročné valné zhromaždenie. 
 
Dividendy sa považujú za podiel spoločníkov na zisku a nie za výdavky, ktoré sa 
majú účtovať pri nadobúdaní zisku. Dividenda sa odpočíta od konečného číselného 
údaju o zisku vo výkaze ziskov a strát. Toto sa nazýva rozdelenie zisku, pretože je 
odlišné od nákladu voči zisku. Ak spoločnosť urobí v jednom roku stratu, riaditelia 
pravdepodobne nebudú vyhlasovať dividendu, hoci je možné, aby sa zisky 
dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch rozdeľovali v roku straty, ak si to želajú. 
 
Obyčajný podielový kapitál je často jediným druhom kapitálu, ktorý spoločnosť 
vydáva. Príležitostne sa však môžete stretnúť s prioritnými  podielmi. 
 
Prioritný podiel spravidla vynáša dividendu v pevnej sadzbe, ktorá je vopred 
určeným percentuálnym podielom. Napríklad 7% prioritný podiel nesie so sebou 
oprávnenie na ročnú dividendu vo výške 7% nominálnej hodnoty podielu. Teda 
držiteľ 1 000 ks 7% prioritných podielov v hodnote 1 £ by dostal dividendu vo výške 
70 £ (7% z 1 000 £). Táto prioritná dividenda sa vypláca prednostne pred 
akoukoľvek dividendou vyplatenou obyčajným podielnikom. Nijaká obyčajná 
dividenda nemôže byť vyplatená dovtedy, kým prioritní podielnici nedostali dividendu 
v celom rozsahu. Väčšina prioritných podielov je kumulatívna  – čiže ak sa dividenda 
nevyplatí za konkrétny rok, nedoplatky sa prevedú ďalej a musia sa vyplatiť v celom 
rozsahu predtým, ako sa môže vyplatiť akákoľvek obyčajná dividenda. Prioritné 
podiely s týmto právom sa uvádzajú ako „kumulatívne prioritné podiely“. 
 
Ak sa spoločnosť rozpustí (to znamená, že jej existencia je zákonne ukončená), 
majú prioritní podielnici spravidla prednosť pred obyčajnými podielnikmi ohľadne 
vyplatenia nominálnej hodnoty ich podielov potom, ako boli vyplatení všetci veritelia 
v plnom rozsahu. 
 
Účasť prioritných podielnikov v spoločnosti je obmedzená na menovitú hodnotu 
(alebo nominálnu hodnotu) ich podielov a na pevnú ročnú dividendu. Všetok 
prebytočný kapitál a zisky sa hromadia pre obyčajných podielnikov, ktorí sú takto 
skutočnými vlastníkmi spoločnosti. 
 
15.9 EMISIA PODIELOV 
 
Keď sa vydávajú podiely, osoby ktoré ich pre seba upisujú, môžu zaplatiť dlžnú 
sumu v niekoľkých splátkach. Postup je taký, že spoločnosť vyzve na podávanie 
žiadostí  o vystavenie podielov. Keď sa zhromaždia všetky žiadosti, spoločnosť musí 
rozhodnúť, ako rozdeli ť existujúce podiely medzi žiadateľov. Podmienky vydávania 
môžu byť také, že časť ceny podielu je splatná pri žiadosti, ďalšia čiastka pri 
pridelení a potom nasleduje jedna alebo niekoľko neskorších splátok v určitých 
intervaloch. Tieto neskoršie splátky sa uvádzajú ako „výzvy“. Keď sú všetky dlžné 
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sumy splatené, o podieloch sa hovorí, že sú „plne splatené“. V štandardnej forme 
podľa zákona o spoločnostiach z roku 1985 sa podielový kapitál objavuje ako 
„vyžiadaný podielový kapitál“. 
 
Vyžiadaný podielový kapitál spoločnosti je suma jej podielového kapitálu, ktorá bola 
skutočná vydaná. Spoločnosť musí takisto zverejniť sumu jej povoleného  
podielového kapitálu. Toto je kapitál, ktorý môže byť vydaný, keď sa spoločnosť prvý 
krát vytvára plus akékoľvek dodatky k pôvodnej sume v priebehu existencie 
spoločnosti. Spoločnosť nemôže vydať podiely navyše, ako je jej povolený kapitál, 
najprv musí navýšiť povolený kapitál, pričom zaplatí kolkovné registrátorovi 
spoločnosti. 
 
Súvaha spoločnosti by mohla podľa toho uvádzať: 
 
Podielový kapitál £ 

Povolený: 100 000 obyčajných podielov, každý v hodnote 
1 £  

100 
000 

  
Vydaný: 60 000 obyčajných podielov, každý v hodnote 1 
£, splatený v plnom rozsahu 

60 000 

  
 
100 000 £ povoleného kapitálu nie je  obsiahnutých v súčte súvahy. Je to iba 
informatívna poznámka. 
 
Ďalším dôležitým bodom v súvislosti s vydávaním podielov je to, že sa môžu vydávať 
za cenu prevyšujúcu ich nominálnu hodnotu. Napríklad ak spoločnosť existovala 
niekoľko rokov a chce vydať ďalšie obyčajné podiely na rovnakej úrovni s 
existujúcimi podielmi, môže byť v stave účtovať za tieto podiely oveľa viac, než je ich 
nominálna hodnota, pretože rast spoločnosti od jej vytvorenia spôsobil, že každý 
podiel má väčšiu hodnotu, ako je jeho nominálna hodnota. Prebytok ceny nad 
nominálnou hodnotou podielu sa nazýva emisné ážio . Suma prijatá prostredníctvom 
emisného ážia sa objaví v súvahe, spravidla hneď za výškou podielového kapitálu. 
 
15.10 PODIELOVÝ REGISTER 
 
Hoci kúpa a predaj podielov spoločnosti nemá priamy vplyv na spoločnosť alebo jej 
súvahu, spoločnosť musí viesť záznamy o svojich spoločníkoch a ich rozsahu 
vlastníctva v podielovom registri . Všetky kúpy a predaje teda musia byť oznámené 
spoločnosti, aby mohla udržiavať tento záznam v aktuálnom stave. Spoločnosť  musí 
vedieť, kto sú jej podielnici, aby sa mohli správne vyplácať dividendy, a takisto preto 
že spoločnosť musí uložiť výročný výnos u registrátora s uvedením podrobných 
údajoch o spoločníkoch – ďalší materiál, ktorý je k dispozícii na nahliadnutie 
verejnosti. 
 
15.11 REZERVY  
 
Vo finančných výkazoch živnostníkov sa v prospech kapitálového účtu majiteľa 
každoročne pripisuje zisk a zaťaží sa výbermi. 
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V súvahách spoločností sa podielový kapitál vedie samostatne v nominálnej hodnote 
pôvodne vydaných podielov plus nominálna hodnota podielov vydaných neskôr. 
 
Zisk spoločnosti za rok, ako je uvedený vo výkaze ziskov a strát, musí byť uvedený v 
súvahe tak, ako je uvedený v súvahe živnostníka. Robí sa to pomocou položky 
výkaz ziskov a strát v súvahe: 
 
SÚVAHA ŽIVNOSTNÍKA: 
 
Rok 1 £ 
Začiatočný kapitál  100 

Plus: čistý zisk za rok  50 
 150 
  

Rok 2  
Kapitál na začiatku  150 
Plus: čistý zisk za rok  40 
 190 

 
SÚVAHY SPOLOČNOSTÍ S RUČENÍM OBMEDZENÝM: 
 
Rok 1 £ 

Vydaný podielový kapitál 100 podielov po 1 £  100 
Účet ziskov a strát  50 
 150 
  

Rok 2  
Vydaný podielový kapitál  100 
Účet ziskov a strát  90 
 190 

 
Zostatok výkazu ziskov a strát v súvahe spoločnosti je príkladom rezervy. Všetky 
zostatky v súvahe spoločnosti predstavujúce zisky alebo prebytky, či sú realizované 
alebo nerealizované, sa kolektívne uvádzajú ako rezervy . Pripočítavajú sa k 
vyžiadanému obyčajnému podielovému kapitálu spoločnosti, aby sa získala celková 
hodnota prostriedkov obyčajných podielnikov. 
 
Ážiový účet je ďalšou rezervou, ktorá predstavuje navyše získané peniaze pri emisii 
podielov. 
 
Ďalším príkladom rezervy je revalva čná rezerva , vytvorená keď sa základný 
majetok patriaci spoločnosti prehodnotí smerom nahor. Možno si pamätáte zo 
študijnej kapitoly 7, že keď živnostník prehodnotí majetok smerom nahor, toto 
zvýšenie sa pripíše v prospech jeho kapitálového účtu. V spoločnosti je to pripísanie 
v prospech revalvačnej rezervy. 
 
Kreditný zostatok na účte ziskov a strát je realizovaný  zisk, pretože predstavuje 
prebytok aktuálnych transakcií predaja. Iba realizované zisky sa môžu rozdeliť ako 
dividenda spoločníkom. Prebytok pri prehodnotení sa nemôže rozdeliť dovtedy, kým 
sa majetok nepredá a tento prebytok sa nerealizuje. 
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Podielový kapitál a rezervy spoločnosti by sa mohli objaviť v súvahe nasledovne: 
 tisíc £ 
Vyžiadaný podielový kapitál  

200 000 obyčajných podielov po 50 pencí  100 
Ážiový účet  40 
Revalvačná rezerva  60 
Účet ziskov a strát  90 

Celková účasť podielnikov  290 
 
Všimnite si, že tieto podiely majú nominálnu hodnotu 50 pencí, ale sú zastúpené 
aktívami s účtovnou hodnotou 1,45 £ na podiel (290 000 £ / 200 000). 
 
15.12 EMISIE BEZPLATNÝCH PODIELOV 
 
Ako ste videli v bode 15.11, reálna hodnota podielu sa môže výrazne odlišovať od 
jeho nominálnej hodnoty. Napríklad obyčajné podiely British Telecommunications plc 
majú nominálnu hodnotu 5 pencí, ale ich burzová cena na začiatku apríla 2003 bola 
177 pencí. Zistíte, že väčšina podielov kótovaných na Londýnskej burze má 
jednotkovú cenu nižšiu ako 10 £. Keď spoločnosť prosperuje, hodnota jej podielov sa 
pravdepodobne zvýši do takej miery, že prípadne by mohla narásť nad úroveň 
obvyklú na trhu. 
 
Existuje jednoduchý spôsob, ako sa v takomto prípade spoločnosť vyhne 
akýmkoľvek problémom – jednoducho konvertuje niektoré zo svojich 
nahromadených rezerv do mimoriadnych podielov, ktoré sa vydávajú spoločníkom 
bezplatne. Spoločníci z toho nemajú žiadny priamy prospech, pretože hoci budú v 
konečnom dôsledku vlastniť viac podielov, jednotková cena podielov sa zníži. 
 
CVIČENIE 15.3 
 
Súvaha spoločnosti Prospering plc je nasledovná: 
 1 000 £ 
Rôzne čisté aktíva  900 
  
Vyžiadaný podielový kapitál  

400 000 podielov po 25 pencí  100 
Účet ziskov a strát  800 
 900 
 
Spoločnosť sa rozhodne uskutočniť emisiu bezplatných podielov tak, že na každý 
aktuálne vlastnený podiel vydá jeden nový (nazývaná emisia bezplatných podielov 
„jeden za jeden“). 
 

 Uveďte, ako bude vyzerať súvaha po tejto emisii bezplatných podielov. 
 
 Bezprostredne pred emisiou bezplatných podielov je burzová cena podielov 

5,60 £. Aká pravdepodobne bude hneď po emisii bezplatných podielov? 
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ODPOVEDE 
Prospering plc 

 
  tisíc £ 

Rôzne čisté aktíva  900 
 
Vyžiadaný podielový kapitál 

 

800 000 podielov po 25 pencí  200 
Účet ziskov a strát  700 
 900 

 
 Predpokladalo by sa, že burzová cena klesne na približne 2,80 £, takže 

celková hodnota majetku každého podielnika by zostala neznemená. 
 
Akákoľvek rezerva sa môže kapitalizova ť takýmto spôsobom, vrátane ážiového 
účtu a revalvačnej rezervy. Emisie bezplatných podielov sa niekedy uvádzajú ako 
kapitaliza čné emisie  alebo emisie nových podielov podielnikom v pomere 
vlastníctva predchádzajúcej emisie . Ich charakteristickou odlišujúcou vlastnosťou 
je to, že žiadne peniaze nemenia majiteľa. Ako je vidieť, je to len účtovný zápis. 
 
15.13 EMISIE PRÁV 
 
Ďalší druh emisie, o ktorom by ste mali vedieť je emisia práv . Ak chce spoločnosť 
navýšiť existujúci kapitál, často vyzve existujúcich podielnikov, aby kúpili viac 
podielov, proporcionálne k ich rozsahu vlastníctva. (Emisia práv sa tak nazýva preto, 
lebo spoločníkom sa dáva právo kúpiť viac podielov). Emisia práv sa obvykle robí za 
cenu tesne pod aktuálnou trhovou hodnotou, aby sa povzbudili spoločníci pri vložení 
potrebných peňažných prostriedkov. 
 
15.14 DLŽOBNÉ ÚPISY 
 
Posledným bodom, ktorým sa budeme zaoberať v tomto prehľade o základoch 
finančných výkazov spoločností, sú dlžobné úpisy.  
 
Ak si spoločnosť požičia peniaze, môže sa to jednoducho opísať ako pôžička. 
Môžeme takisto mať zvláštny druh pôžičky nazývaný dlžobný úpis . Dlžobné úpisy 
sú pôžičky, ktoré sú spravidla zaistené jedným alebo viacerými aktívami spoločnosti. 
 
Hovoríme, že dlžobný úpis alebo pôžička sú „zaistené“, ak držitelia dlžobných úpisov 
alebo veritelia majú právo uplatniť nárok na jedno alebo viaceré aktíva, ak sa 
nedodržiavajú úrokové platby alebo dohodnuté splatenie kapitálu. O aktívach, 
ktorými je pôžička a pod. zaistená, sa hovorí, že sú „zaťažené“ ako zábezpeka. 
 
Môžeme mať viazané bremeno , keď zábezpeku tvorí jedno konkrétne aktívum, 
alebo neviazané  bremeno , ktoré dáva veriteľom práva na všetky aktíva spoločnosti. 
Bežná hypotéka na dom je osobným príkladom. Veriteľ vlastní viazané bremeno na 
nehnuteľnosť a ak sa platby neplnia, môže si nehnuteľnosť privlastniť a predať ju, 
aby si kompenzoval sumu nesplatenej pôžičky. 
 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

277 
 

Ak výška pôžičky prevyšuje sumu realizovanú veriteľom z predaja zaisteného aktíva, 
veriteľ sa zaradí medzi ostatných veriteľov spoločnosti ohľadne nezaisteného 
zostatku. 
 
15.15 POROVNANIA MEDZI DLŽOBNÝMI ÚPISMI A PODIELMI 
 
 Obyčajné podiely  Prioritné podiely Dlžobný úpis 
 Príjem Dostanú dividendu, 

ktorá sa mení 
podľa úrovne zisku 
a politiky riaditeľov 
ohľadne dividend. 
Obvykle sa vypláca 
dvakrát ročne: 
predbežná 
dividenda, keď sú 
známe výsledky 
prvého polroku 
hospodárskeho 
roka, a konečná 
dividenda, keď sú k 
dispozícii výsledky 
za celý rok. 

Dostanú pevnú 
dividendu v 
stanovenom 
percente 
nominálnej 
hodnoty. Obyčajní 
podielnici nemôžu 
dostať dividendu, 
pokiaľ nie sú v 
celom rozsahu 
vyplatené prioritné 
dividendy. Ak ide o 
kumulatívne  
prioritné podiely, 
nedoplatky za 
nevyplatené 
dividendy sa 
prevádzajú ďalej a 
musia sa zaplatiť v 
celom rozsahu 
predtým, ako 
obyčajní podielnici 
dostanú akékoľvek 
dividendy. 

Dostanú úroky s 
pevnou sadzbou. 
Držitelia dlžobných 
úpisov zvyčajne majú 
právo prijať 
opatrenia na 
vymáhanie aktíva, 
ktorým je pôžička 
zaistená, ak sa úroky 
neplatia. (Pozri tiež 
bod 2 ďalej). 
 

 Zábezpeka Bez zábezpeky. Bez zábezpeky. Obvykle zaistený 
jedným alebo 
viacerými aktívami 
spoločnosti: viazané 
bremeno:  jedno 
konkrétne aktívum; 
neinkasované 
bremeno: všetky 
aktíva 

 Prednosť 
ohľadne 
vrátenia 
kapitálu 

Posledný v rade. 
Ak sa spoločnosť 
rozpustí a všetky 
jej aktíva sa 
predajú, obyčajní 
podielnici dostanú 
prebytok iba 
potom, ako boli 
uspokojené všetky 
ostatné nároky. 

Obvykle 
predposlední v 
rade. Potom ako 
boli po rozpustení 
vyplatení všetci 
veritelia v celom 
rozsahu, prídu na 
rad prioritní 
podielnici, ktorí 
majú prednosť pred 

Veľmi vysoká 
priorita (viď body 1 
a 2 vyššie), ak sú 
zaistené, čo je 
obvyklé. Ak nie sú 
zaistené, dlžobné 
úpisy sa radia na 
rovnakú úroveň s 
ostatnými veriteľmi. 
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obyčajnými 
podielnikmi, ak je 
tak stanovené v 
stanovách 
spoločnosti alebo 
podmienkach pri 
vydaní podielov. 

 Štatút majiteľov Skutoční vlastníci 
spoločnosti. 

Spoločníci s 
obmedzenou účasťou 
v spoločnosti – sú to 
vlastne veritelia. 

Veritelia, obvykle so 
zábezpekou. 
 

 Hlasovanie Spravidla jeden hlas 
na podiel na valnom 
zhromaždení. 
 

Často bez hlasov, 
alebo majú 
hlasovacie práva, ak 
sú nedoplatky v 
dividendách. 

Bez hlasov na 
valných 
zhromaždeniach. 
 

 
Je veľmi dôležité si uvedomiť, že dlžobné úpisy netvoria  súčasť podielového 
kapitálu alebo majetku vlastníkov. Sú samostatným záväzkom a nesmú  byť 
zoskupené v súvahe v jednom medzisúčte ako podielový kapitál a rezervy. 
 
Dlžobné úpisy a ostatné dlhodobé záväzky v súvahách spoločnosti sa spravidla 
uvádzajú ako odpočítanie od celkových aktív mínus bežné pasíva, ako uvidíte v 
ďalšej časti. Úroky splatné z dlžobných úpisov a pôžičiek sú nákladmi voči ziskom na 
rozdiel od dividend z podielov, o čom sa diskutovalo v bode 15.8 vyššie. 
 
V súvahe často uvidíte dátumy uvedené za podrobnými údajmi o dlžobných úpisoch, 
ako napríklad: 

6% dlžobné úpisy 2004 - 2009 
 
To znamená, že dlžobné úpisy vynášajú úroky 6% ročne (ktoré môžu byť stanovené) 
a že pôžička dlžobného úpisu musí byť splatená v období medzi rokmi 2004 a 2009. 

 
15.16 ZÁVER 
 
Obsah tejto časti je nevyhnutnou prípravou pre štúdium finančných výkazov 
spoločností v zvyšnej časti tohto modulu. Okrem jej významu pri skúškach má táto 
téma pre vás praktické dopady. Základné vedomosti o výrazoch používaných vo 
finančných výkazoch spoločností sú neoddeliteľnou súčasťou práce účtovníka. 
 
Najpodstatnejšie body, ktoré sa vyskytli v tejto časti, boli: 
 

 Spoločnosť je samostatným právnym subjektom vytvoreným dvoma alebo 
viacerými osobami. 

 
 Kapitál vložený zakladajúcimi spoločníkmi je podielovým kapitálom 

spoločnosti. Podiely majú nominálnu hodnotu, ale skutočná hodnota stúpa a 
klesá podľa toho, či má spoločnosť v priebehu rokov dobré alebo zlé 
výsledky. 
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 Kapitál obvykle pozostáva z obyčajných podielov. Existujú tiež prioritné  
podiely, ale majitelia prioritných podielov majú obmedzenú účasť na zisku a 
aktívach spoločnosti. Obyčajní podielnici sú skutočnými vlastníkmi 
spoločnosti. 

 
 Spoločnosť často vydáva viac podielov po určitej dobe existencie, aby získala 

viac kapitálu. Ak sa spoločnosti medzičasom darilo dobre, podiely budú 
vydané za cenu, ktorá je vyššia ako nominálna hodnota. Suma navyše 
získaná nad nominálnu hodnotu je emisným ážiom, ktoré sa uvádza ako 
také samostatne v súvahe. 

 
 Spoločnosti musia vypracovávať ročné finančné výkazy, podrobiť ich auditu a 

uložiť ich u registrátora spoločností, kde sú k dispozícii na nahliadnutie 
verejnosti. 

 
 Súvaha spoločnosti uvádza celkovú účasť obyčajných podielnikov tak, že 

samostatne uvádza stály podielový kapitál a rezervy odrážajúce zvýšenú 
hodnotu, ktorá vznikla z nerozdeleného zisku, prehodnotení aktív a získania 
peňazí za podiely vydané za cenu prevyšujúcu nominálnu hodnotu (emisné 
ážio). 

 
 Spoločnosť môže kapitalizovať rezervy tým, že vydá bezplatné podiely. 

 
 Spoločnosť môže získať nový kapitál tým, že vyzve jestvujúcich spoločníkov, 

aby kúpili viac podielov prostredníctvom emisie práv. 
 

 Pôžičky spoločnosti môžu nadobudnúť formu dlžobného úpisu, pôžičky 
obvykle zaistenej jedným alebo viacerými aktívami spoločnosti. 

 
15.17 OTÁZKY AUTOTESTU 
 

 Podnikateľskú činnosť môže vykonávať živnostník, verejná obchodná 
spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Keď uzavriete zmluvu 
s podnikom, ktorého názov je „Smith and Company“, s ktorým z týchto troch 
typov podniku určite nejednáte? 

 
 Čo presne je obmedzené pre spoločníkov spoločnosti s ručením 

obmedzeným? 
 

 Aké sú hlavné rozdiely medzi verejnou spoločnosťou a súkromnou 
spoločnosťou? 

 
 Spoločnosť kótovaná na burze by mohla byť súkromnou spoločnosťou alebo 

verejnou spoločnosťou. Je to správne alebo nesprávne a prečo? 
 

 Prečo musí spoločnosť viesť riadne účtovné záznamy? 
 

 Kto zodpovedá za chod spoločnosti? 
 

 Aké sú účely výročného valného zhromaždenia spoločnosti? 
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 Ktoré štyri položky v súvahe spoločnosti by mohli tvoriť účasť obyčajných 

podielnikov v spoločnosť? 
 

 Ako môžu obyčajní podielnici v spoločnosti finančne profitovať z účasti v 
spoločnosti? (Potrebné sú dve odpovede, jedna je očividná, druhá už menej). 

 
 Do akej miery sa prioritní podielnici zapájajú do spoločnosti? 

 
 Čo je emisné ážio? 

 
 Prečo musí spoločnosť viesť podielový register? 

 
 Ktoré sú rezervy v súvahe spoločnosti? Dajú sa rozdeliť ako dividendy? 

 
 Aký je rozdiel medzi emisiou bezplatných podielov a emisiou práv? 
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15.18 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU 
 

 Určite to nie je spoločnosť s ručením obmedzeným, pretože jej názov 
neobsahuje slovné spojenie limited (s ručením obmedzeným). 

 
 Zodpovednosť spoločníkov za dlhy spoločnosti. Maximum, čo môžu stratiť, je 

plná hodnota ich podielov – inými slovami, keď sú podiely splatené v plnom 
rozsahu, nemusia niesť nijakú ďalšiu zodpovednosť s výnimkou veľmi 
zriedkavých okolností. 

 
 a)  Verejná spoločnosť môže vydať podiely verejnosti, súkromná spoločnosť 

nie. 
b) Verejná spoločnosť musí mať minimálny podielový kapitál 50 000 £; pre 
súkromnú spoločnosť neexistuje žiadne minimum. 
c) Názov - verejná spoločnosť: verejná spol. s r. o. (anglická skratka plc) 

- súkromná spoločnosť:  s ručením obmedzeným 
 

 Nesprávne. Súkromná spoločnosť by nemohla vydať podiely verejnosti, a 
preto by nemohla byť kótovaná na burze. 

 
 Aby mohli byť vypracované finančné výkazy, ktoré uvádzajú pravdivý a úplný 

pohľad. 
 

 Riaditelia. 
 

 Viď bod 15.5 vyššie. 
 

 Podielový kapitál. 
Ážiový účet. 
Revalvačná rezerva. 
Účet ziskov a strát. 

 
 a) Dostávajú dividendy. 

 
b) Dosahujú kapitálové zisky rastom hodnoty podielov. 

 
 Dostávajú pevnú dividendu a majú prednosť (spravidla) pred obyčajnými 

podielnikmi pri vrátení kapitálu v prípade rozpustenia spoločnosti. 
 

 Suma navyše nad nominálnou hodnotou, ktorú spoločnosť dostane pri vydaní 
podielov. 

 

 Aby vedela, komu má platiť dividendy a aby splnila zákonnú povinnosť uložiť 
podrobné údaje o podielnikoch u registrátora spoločností. 

 
 Viď bod 15.11. Rezervy sa môžu rozdeliť, iba ak predstavujú realizované 

zisky. Hlavná rezerva, ktorá sa môže rozdeliť je účet ziskov a strát. Účet 
emisného ážia a revalvačná rezerva nemôžu byť rozdelené. 

 
 Viď body 15.12 a 15.13. 
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Kapitola 16 
 
Finan čné výkazy pre spolo čnosti s ru čením obmedzeným 2 - 
postupy 
 
 
16.1 ÚVOD 
 
Predchádzajúca časť vytvorila predpoklady pre prácu v tejto časti zameranú viac na 
prax tým, že vysvetlila pozadie účtovníctva spoločností. Veľký podiel tejto časti je 
venovaný činnostiam, ktoré musíte vypracovať. Okrem uplatňovania zásad zo 
študijnej kapitoly 15, budete pracovať tiež s technikami, ktoré boli časťou študijnej 
kapitoly 6, t.j. vypracovaním účtu ziskov a strát a súvahy z hrubej súvahy. Pozrite si 
znovu túto časť a snáď študijnú kapitolu 7 a tiež študijnú kapitolu 8, ak to budete 
potrebovať, skôr ako sa pustíte do činností.  
 
16.2 CIELE 
 
Po preštudovaní tejto časti by ste mali dokázať: 
 

 vypracovať účty ziskov a strát a súvahy pre spoločnosti (nepoužívajúc 
formáty požadované pre zverejnené finančné výkazy). 

 
16.3 ÚČET ZISKOV A STRÁT SPOLOČNOSTI 
 
Formát účtu ziskov a strát spoločnosti je veľmi podobný formátu živnostníka pre 
výpočet čistého zisku. 
 
V živnostníkovom účte ziskov a strát je to koniec procesu. Zostatok účtu ziskov a 
strát sa prenesie do kapitálového účtu majiteľa v súvahe. 
 
V účte ziskov a strát spoločnosti je potrebné urobiť viac: 
 

 Je potrebné vziať do úvahy zdanenie. Je to daň zo zisku spoločnosti za rok. 
Tento údaj bude očividne uvedený v každej skúšobnej otázke a objaví sa v 
súvahe ako pasívum. 

 
 Musia sa odpočítať vyplatené a navrhované dividendy. Môžu existovať 

dočasné dividendy vyplatené v priebehu roku a konečné dividendy, zatiaľ 
nevyplatené, ktoré sa nazývajú navrhnutými konečnými dividendami. 
(Navrhnuté preto, lebo podliehajú schváleniu spoločníkov na výročnom 
valnom zhromaždení). Navrhovaná konečná dividenda sa tiež objaví v súvahe 
ako pasívum. Prioritné dividendy sa spravidla vyplácajú v priebehu roku v 
šesť mesačných intervaloch s druhou platbou realizovanou k dátumu súvahy. 
V skúšobných otázkach možno budete musieť na ne vytvoriť rezervu.  

 
Zostatok po týchto dvoch odpočítaniach sa nazýva nerozdelený zisk – suma, ktorá 
zostane spoločnosti po zaplatené daní a dividend. Pripočítame ju k nerozdelenému 
zisku prevedenému z predchádzajúcich období a to nám dá nahromadený 
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nerozdelený zisk k dátumu, ktorý sa objaví v súvahe pod záhlavím účet ziskov a 
strát . Nasleduje vzorka formátu pre účet ziskov a strát spoločnosti, za ktorým 
nasleduje zopár vysvetľujúcich poznámok: 
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Wombat Limited 
Účet ziskov a strát za rok, ktorý skon čil 31. decembra 2002 

 
  £ £ 
 Predaj  283 820 
 Mínus:    Náklady na predaj   
Obchodný Začiatočné zásoby  38 600  
Účet Nákupy  198 440  
  237 040  
 Mínus: Konečné zásoby  (41 480)  (195 

560) 
 Hrubý zisk   88 260 
    
 Mínus: Výdavky (podrobne)   (43 600) 
Účet ziskov  Čistý zisk pred zdanením   44 660 
a strát Mínus: Dane   (14 400) 
 Čistý zisk po zdanení   30 260 
    
 Mínus: Obyčajná dividenda: dočasne 

zaplatená  
8 000  

Rozpočtový   konečná 
navrhovaná  

10 000 (18 000) 

účet Nerozdelený zisk za rok   12 260 
 Začiatočný nerozdelený zisk   15 170 
 Konečný nerozdelený zisk   27 430 £ 
 
Poznámky: 
 

 Používa sa bežný obchodný účet, ale v záhlaví sa často vynecháva odkaz na 
obchodný ú čet, ako je uvedené vyššie. 

 
 Existuje alternatívny spôsob stanovenia detailov obchodného účtu – vypočítať 

náklady na predaj ako údaj a jednoducho začleniť do odpovede jeden údaj 
opísaný ako náklady na predaj . S použitím tejto prezentácie by sme 
jednoducho mali: náklady na predaj vo výške 195 560 £. Podrobnosti v 
údajoch pre odpoveď by boli nasledovné: 
 
 £ 

Začiatočné zásoby  38 600 
Nákupy  198 440 
 237 040 
Mínus: Konečné 
zásoby  

(41 480) 

 195 560 
£ 

 
 Po vypočítaní čistého zisku po zdanení musíme ukázať ako sa zisk použije 

alebo pridelí . Môžeme tu začleniť dividendy a/alebo preniesť časť 
nerozdeleného zisku na rezervné účty. 
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 Pre časť pridelenia neexistuje žiadne zvláštne záhlavie – celý výpočet sa robí 
v súvislej zvislej prezentácii. Skúšobné otázky niekedy vyžadujú rozpo čtový 
účet a majú na mysli konečnú časť, ako je uvedené. Príklad takejto otázky je 
v činnosti 16.1 v bode 16.6 nižšie. 

 
 
 
16.4 SÚVAHA SPOLOČNOSTI 
 
Aktíva v súvahe spoločnosti sú prezentované presne tak isto ako by boli v prípade 
živnostníka. Bežné pasíva sa odpočítajú z bežných aktív, aby sa uviedol obežný 
kapitál ako vždy. Po tomto existuje jedna malá zmena: dlhodobejší veritelia splatní 
po viac ako jednom roku sa odpočítajú od aktív. Toto vám dá celkové čisté aktíva 
spoločnosti, ktoré sú potom vyvážené s fondmi podielnikov, t.j. podielový kapitál plus 
rezervy.  
 
Pozrime sa na ďalej uvedený formát. V terminológii sú jedna alebo dve zmeny – 
bežné pasíva sa stali Verite ľmi: sumami splatnými v priebehu jedného roku  
a dlhodobejšie pasíva sú teraz pod záhlavím Veritelia: sumy splatné po viac ako 
jednom roku . Tieto nové opisy boli prijaté preto, lebo sa používajú v zákonných 
formátoch vo 4. Dodatku zákona o spoločnostiach z roku 1985 (Veľká Británia).  
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Uvádzame vzorku formátu súvahy spoločnosti: 
 

Wombat Limited 
Súvaha k 31. decembru 2002 

 
 Obstarávaci

a cena 
alebo 

ocenenie 
(Brutto) 

Celkové 
odpisy 
(Korekcia) 

  

Čistá 
účtovná 
hodnota 
(Netto) 

 £ £ £ 
Investi čný majetok:    
Pozemok a budovy  200 000 (38 000) 162 000 
Budovy a strojné zariadenia  221 000 (75 000) 146 000 
Zariadenie a inventár  57 080 (18 960) 38 120 
 478 080 £ (131 960 £) 346 120 
Bežné aktíva:    
Zásoby   41 480  
Dlžníci   81 880  
Hotovosť   960  
  124 320  
Mínus: Veritelia: sumy    
splatné v priebehu jedného roku:    
Obchodní veritelia  38 610   
Navrhovaná dividenda  10 000   
Dane  14 400 (63 010)  
Čisté bežné aktíva   61 310 
   407 430 
Veritelia: sumy, ktoré budú     
splatné o viac ako jeden rok:    
8% Dlžobné listy    (100 000) 
   307 430 £ 
Podielový kapitál a rezervy:    £ 
Podielový kapitál:    
200 000 obyčajné podiely, každý v 
hodnote 1 £  

  200 000 

Ážiový účet    50 000 
Revalvačná rezerva    30 000 
Účet ziskov a strát    27 430 
   307 430 £ 
 
Poznámky 
 

 Aktíva a bežné pasíva sú prezentované tak, ako by boli v súvahe živnostníka, 
s menšími zmenami v terminológii, ktoré boli spomenuté vyššie. 

 
 Pozrime sa ako ponecháva odpočítanie dlhodobých pasív od celkových aktív 

iba účasť podielnikov (tu 307 430 £). Zvyšok súvahy ukazuje vytváranie tohto 
údaju vo vzťahu k podielovému kapitálu a rezervám. 
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16.5 ZODPOVEDANIE OTÁZOK O FINAN ČNÝCH VÝKAZOCH SPOLOČNOSTI  
 
Jediným  spôsobom, ako byť úspešný pri zodpovedaní otázok o finančných 
výkazoch spoločnosti, je nadobudnúť v nich prax . Väčšina zvyšku tejto časti je 
vytvorená z činností, ktoré vám poskytnú prax. Po každej z činností nasleduje 
navrhované riešenie a niektoré komentáre k ťažkým bodom. Odpovede na každú z 
nich vypracujte samostatne bez toho , aby ste sa najprv pozreli na odpoveď. 
Skúsenosť a sebaistota v tejto oblasti je kľúčom k úspechu pri skúškach, lebo 
problémy účtovníctva spoločností sú často hlavnou otázkou.  
 
Existujú dva hlavné spôsoby vypracovania účtu ziskov a strát a súvahy z hrubej 
súvahy. Jeden spočíva v postupnom vypracovaní výkazov, začínajúc údajmi o 
predaji a postupujúc cez účet ziskov a strát k súvahe a ich dokončení v danom 
poradí. Ďalšou možnou technikou je vypracovanie náčrtu formátu pre účet ziskov a 
strát a súvahu, potom postupovať riadok za riadkom cez hrubú súvahu, kompletne 
spracujúc každú položku ako príde na rad, samozrejme s úpravami všetkých 
položiek podľa poznámok  v hrubej súvahe. Pravdepodobne uprednostníte prvý z 
týchto prístupov, ale pokúste sa aj o druhý. Čím zložitejšia je otázka, tým 
pravdepodobnejšie vám druhá metóda pomôže.  
 
Váš prístup k otázke by mal byť nasledovný (s použitím prvej metódy): 
 

 Prečítajte si pokyny na konci otázky, aby ste zistili čo sa má urobiť. 
 

 Preštudujte úpravy, ktoré je potrebné zohľadniť a urobte všetky potrebné 
práce a výpočty. Nezabudnite predložiť všetky údaje ako súčasť vašej 
odpovede.  

 
 Prejdite si hrubú súvahu a označte každú položku jej konečným miestom 

určenia (napr. O = obchodný účet, ZS = účet ziskov a strát, S = súvaha). 
 

 Vypracujte svoju odpoveď. 
 

Ak používate druhú metódu, váš prístup by mohol byť nasledovný: 
 

 Prečítajte si pokyny na konci otázky, aby ste zistili čo sa má urobiť. 
 

 Preštudujte úpravy, ktoré je potrebné zohľadniť a urobte všetky potrebné 
práce a výpočty. Nezabudnite predložiť všetky údaje ako súčasť vašej 
odpovede. 

 
 Vypracujte potrebné náčrty (iba hlavné záhlavia s priestorom na zadanie 

podrobností) 
 

 účet ziskov a strát 
 súvaha     na troch samostatných listoch 
 pracovné údaje 

 
 Prejdite si hrubú súvahu od samého vrchu a každú položku kompletne 

spracujte. Keď sa k nej dostanete.  
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16.6 CVIČENIA 
 
CVIČENIE 16.1 
 
Účtovník, ktorý začal pripravovať konečné finančné výkazy spoločnosti Toncliffe Ltd 
za rok, ktorý skončil 31. marca 2003, sa nedávno vážne zranil pri nehode. Manželka 
jedného z riaditeľov sa dobrovoľne podujala dokončiť túto prácu. Jej ponuka bola 
vďačne prijatá, pretože finančné výkazy už boli zapísané a vyrovnané, bol 
vypracovaný obchodný účet a nepredpokladalo sa, že môže urobiť nejaké chyby. 
 
Finančné výkazy, ktoré zostavila (uvedené nižšie) však obsahovali rôznorodú zmes 
chýb pri zostavovaní.  
 

Toncliffe Ltd 
Účet ziskov a strát k 31. marcu 2003 

 
 £ £  £ £ 
Poplatky a    Dlžníci  42 400  

poistenie 11 450  Mínus: Rezerva na   
Plus: Náklady 
budúcich období 

150  nedobyt. pohľad.  (2 120)  

  11 600   44 520 
Mzdy a výplaty   32 398  Doprava mimo   2 172 
Zľavy    Odpis   

získané  2 195 -priestory  2 000  
Hrubý zisk   146 595 -vozidlá 25 000  
Zníženie rezervy na   -zariadenie  5 000  

nedobytné 
pohľadávky 

 400   42 000 

Úroky zaplatené    Prijaté nájomné   500 
za dlžobný úpis   1 800  Strata z predaja   

Doprava mimo  2 172  vozidla   762 
Všeobecné výdavky   7 423  Zastarané a 

odpísané 
  

Elektrina, teplo    zásoby   934 
svetlo  5 571  Doprava mimo   2 172 

Navrhovaná obyčajná    Úroky zaplatené    
dividenda  8 000 za dlžobný úpis   1 800 

   Nerozdelený zisk    
   prevedený z 

predchádzajúce
ho roku 

  
 

14 650 
   Vyplatené prioritné   
   dividendy   15 200 
   Konečný   
   nerozdelený zisk  57 804 
  218 

154£ 
  182 

514£ 
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Toncliffe Ltd 
Súvaha za rok, ktorý skon čil 31. marca 2003  

 
 £  £ £ £ 
   Obstar. 

cena 
Odpisy Čistá 

hodn. 
Podielový kapitál       
-povolený 200 000 8%  Investičný 

majetok 
   

Prioritné podiely každý 
v hodnote 1£ 

200 000 Priestory  220 000 20 000 240 000 

800 000 Obyčajné   Zariadenie  34 002 14 000 38 002 
podiely každý v 
hodnote 0,50 £ 

400 000 Motorové    

  vozidlá  260 008 107 000 153 008 
-vydané a plne 
zaplatené 

     

190 000 8% 
prioritných  

  514 010 141 000 431 010 

podielov, každý v 
hodnote 1£  

190 000     

  Bežné aktíva    
540 000 Obyč. podiely  Zásoby   73 216  
každý v hodnote 0,50 
£ 

270 000  Zostatok v banke  94 070  

6% Dlžobné listy   Navrhované 
dividendy 

 8 000  

(2010-2015)  30 000   165 286  
  Plus:    
Rezervy   Bežné pasíva    
Účet ziskov a strát  (57 804)  Veritelia  41 340   
  Náklady bud. 

obd. 
150   

  Pokladničná 
hotovosť 

5 394   

    36 884  
  Obežný     
  kapitál   202 170 
 1 042 204 

£ 
   633 

180£ 
 
Od vás sa požaduje prepísať konečné finančné výkazy spoločnosti Toncliffe Limited 
vo zvisom formáte, pričom opravíte chyby. Predpokladajme, že všetky údaje 
prevzaté z hrubej súvahy sú správne.  
 
Rady pre vašu odpove ď: 
 
Je zrejme ťažké stanoviť, kde začať. Jeden prístup je pozorne preskúmať otázku, 
pokúsiť sa vybrať hlavné položky a rozhodnúť ktorými sa treba zaoberať a v akej 
postupnosti. V prvom rade, sú nejaké položky účtu ziskov a strát v súvahe? Nie. Sú 
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nejaké položky súvahy v účte ziskov a strát? Áno! Tu sa objavujú dlžníci. Označte 
ich po rade, potom stanovte poradie položiek výdavkov, ktoré sa majú odpočítať z 
hrubého zisku. 
Začiarknite každú položku, keď sa ňou zaoberáte. 
 
Dávajte si pozor, aby ste vybrali také body ako sú záhlavia. Účet ziskov a strát je za 
rok, ktorý skon čil  a súvaha je k dátumu. 
 
Odpoveď je uvedená na konci tohto súboru činností. Vypracujte vlastné odpovede 
skôr ako si ich pozriete.  
 
CVIČENIE 16.2 
 
Nasledovný zoznam zostatkov bol vybratý z účtovných kníh spoločnosti Dyson Ltd. k 
31. októbru 2002, potom ako bol vypracovaný obchodný účet a účet ziskov a strát, 
avšak predtým ako bola vypracovaná časť rozdelenia: 
 
 tisíce £ tisíce £ 
Nerozdelený zisk k 31. októbru 2001   629 
Zisk z obyčajných činností pred zdanením   258 
Časovo rozlíšené výdavky   31 
Náklady budúcich období 6  
Predbežné dividendy  - obyčajné  14  

- prioritné  18  
Dlžníci a veritelia  167  146 
Zásoby k 31. októbru 2002 656  
Obyčajné podiely po 25 penny, plne splatené   1 600 
6% prioritné podiely, každý po 25 penny   600 
12% dlžobný úpis 2012  800 
Ážiový účet   155 
Revalvačná rezerva   300 
Rezerva na nedobytné pohľadávky   3 
Rezerva na odpis:   

- budovy   825 
- zariadenie a inventár   920 
- motorové vozidlá   99 

Pozemok a budovy, novo ocenené  3 800  
Zariadenie a inventár v obstarávacej cene  1 450  
Motorové vozidlá v obstarávacej cene  190  
Banka  65  
   
 6 366 6 366 

 
Ďalšie informácie: 
 

 Pozemok musí byť precenený smerom nahor o 500 000 £ a riaditelia sa 
rozhodli začleniť to do finančných výkazov.  

 
 Je potrebné vytvoriť rezervy na konečné obyčajné dividendy vo výške 80 000 

£ a takisto zabezpečiť konečné prioritné dividendy. 
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 Je potrebné vytvoriť rezervu na daň zo zisku spoločnosti vo výške 64 000 £. 

Jej zaplatenie sa očakáva v júli 2003. 
 
Od vás sa vyžaduje: 
 

 Vypracovať časť rozdelenia účtu ziskov a strát pre spoločnosť Dyson Ltd za 
rok, ktorý skončil 31. októbra 19X3 a tiež súvahu k tomuto dátumu. 

 
 Porovnať a dať do protikladu prioritné podiely a zostatky pôžičky na dlžobný 

úpis v účtovných knihách spoločnosti Dyson Ltd. 
 
Rady pre vašu odpoveď: 
 
Otázka požaduje rozpo čtový ú čet. Ako je vysvetlené, nie je to samostatná časť 
účtu ziskov a strát, iba jeho druhá časť. Otázka jasne chce od vás, aby ste začali so 
ziskom pred zdanením, hoci mnoho ľudí by povedalo, že časť rozdelenia začne so 
ziskom po  zdanení.  
 
Snáď by sa mohlo uviesť, že konečné zásoby sa objavujú v hrubej súvahe preto, 
lebo obchodný účet už bol vypracovaný. Inými slovami zápis v prospech 
obchodného účtu už bol urobený a zostáva iba debet súvahy. 
 
V praxi by sa prioritné dividendy vyplatili iba v posledný deň obdobia a nevyžadovala 
by sa žiadna rezerva. Dávajte si pozor na otázky, v ktorých sa vám nepovie, aby ste 
zabezpečili prioritné dividendy, to je však očividne potrebné, pretože sa vypláca 
obyčajná dividenda. Napríklad, v tejto otázke by sa od vás mohlo očakávať, že si 
všimnete, že prioritné podiely nesú 6% dividendy, že 6% z 600 000 £ je 36 000 £ a 
že preto je potrebných zabezpečiť ďalších 18 000 £. To isté sa môže stať s 
dlžobnými listami – zaplatené boli iba úroky za šesť mesiacov a vy si to musíte 
všimnúť a zabezpečiť zvyšok. 
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CVIČENIE 16.3 
 
Dunedin plc má koniec roku 30. septembra a ďalej sú uvedené zostatky vybraté zo 
záznamov k 30. septembru 2002. 
 
 £ £ 
Obrat   973 265 
Dlžníci a veritelia  80 500 43 100 
Zásoby k 1. októbru 2001 110 500  
Rezervy odpisu k 1. októbru 2001   

budovy   31 900 
zariadenie   33 900 

9% dlžobný úpis 2008  210 000 
8% 1£ Kumulatívne prioritné podiely   95 000 
Obyčajné podiely po 50 penny   310 000 
Banka  29 350  
Pozemok a budovy, novo ocenené  710 500  
Zariadenie v obstarávacej cene 152 900  
Nákupy  583 000  
Revalvačná rezerva   98 000 
Účet ziskov a strát k 1. októbru 2001  93 500 
Vyplatené dividendy:   

obyčajné  23 250  
kumulatívne prioritné  3 800  

Úroky dlžobného úpisu  9 450  
Administratívne výdavky  180 315  
Odbytové náklady  130 100  
Účet prechodných položiek   125 000 
 2 013 

665£ 
2 013 
665£ 

 
Ďalšie informácie: 
 

 Je potrebné urobiť rezervu na konečné obyčajné dividendy po 1,5 penny na 
obyčajný podiel vydaný ku koncu roku. 

 
 V priebehu roku sa uskutočnila čerstvá emisia podielového kapitálu. Bolo 

vydaných 100 000 obyčajných podielov za emisné ážio 75 penny a toto 
predstavuje zostatok na účte prechodných položiek. Riaditelia chcú 
premietnuť túto emisiu do príslušných zostatkov účtov.  

 
 Zásoby 30. septembra 2002 boli ohodnotené na 130 200 £. 

 
 Nasledovné zostatky pre časovo rozlíšené výdavky a výdavky zaplatené 

dopredu boli stanovené k 30. septembru 2002: 
 

 Má dať Dal 
 £ £ 
Administratívne výdavky  930  1 200 
Odbytové náklady  1 700  720 
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 Investičný majetok musí byť odpísaný nasledovne: 
 

Majetok  Metóda  Odpisová  
 odpisu  sadzba  
Budovy  lineárna 4% 
Zariadenie  znižovanie 

zostatku 
20% 

 
 Celý odpis účtovaný za rok do 30. septembra 2002 (údaj Pozemok a budovy v 

hrubej súvahe tvorí pozemok vo výške 520 000 £ a budovy vo výške 190 500 
£) by sa mal rozdeliť v pomere: 80:10:10 na náklady na predaj, administratívu 
a odbytové činnosti. 

 
 Povolený podielový kapitál spoločnosti Dunedin plc je: 

 
Obyčajné podiely po 50 penny Kumulatívne prioritné podiely po 

1£ 
  
400 000 £ 100 000 £ 

 
Od vás sa požaduje vypracovať obchodný účet a účet ziskov a strát (vrátane 
rozpočtového účtu) pre spoločnosť Dunedin plc za rok, ktorý skončil 30. septembra 
2002 a súvahu k tomuto dátumu.  
 
Rady pre vašu odpove ď: 
 
Dávajte si pozor na skryté úpravy, ktoré sú potrebné. 
 
Použite pracovný materiál na výpočet celkových nákladov na predaj (vrátane 
pridelenia odpisu) ako je opísané v poznámke 2 k účtu ziskov a strát v bode 16.3 
vyššie. 
 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

294 
 

CVIČENIE 16.4 
 
Účtovník spoločnosti Sorters plc vypracoval nasledovnú hrubú súvahu k 30. júnu 
2003: 
 
 Má dať  Dal 
 £ £ 
Pozemok a budovy     - obstarávacia cena 480 000  

- odpis   5 350 
Zariadenie a inventár    - obstarávacia cena 74 000  

- odpis   29 600 
Dlžníci  87 400  
Rezerva na nedobytné pohľadávky   1 530 
Zásoby  59 450  
Hotovosť v banke  192 892  
Veritelia   72 624 
12% nezabezpečené požičané akcie 2010  100 000 
Mzdy   843 000 
Nákupy  396 000  
Odpísané nedobytné pohľadávky  1 425  
Administratívne výdavky  39 600  
Výdavky pri predaji a marketingu  35 730  
Zaplatené úroky  12 000  
Predbežné vyplatené dividendy  42 000  
Obchodné investície  16 450  
Obyčajný podielový kapitál   200 000 
Účet ziskov a strát  87 423  
Účet prechodných položiek   97 420 
   

 
Sú vám poskytnuté nasledujúce dodatočné informácie. 
 

 Konečné zásoby boli ohodnotené na 73 425 £. 
 

 Rezerva na nedobytné pohľadávky musí byť upravená na 2% dlžníkov. 
 

 Výdavky budúcich období a náklady budúcich období sú nasledovné: 
Časovo rozlíšené odbytové náklady- 3 640 £ 
Administratívne výdavky – zaplatené dopredu 2 050 £ 

 
 Účet prechodných položiek pozostáva z:      

  
 

 £ 
Výťažok emisie - 50 000 1£ obyčajných podielov za 150 p za 
podiel 

75 000 

Predaj celej obchodnej investície 29 340 
Premaľovanie továrenských priestorov (6 920) 
 97 

420£ 
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 Odpis musí byť zabezpečený nasledovne:  
 

Budovy 1 760 £  
Zariadenie – 5% obstarávacej ceny na lineárnom 
základe 

 

 
 Vo finančných výkazoch musí byť odrazené nasledovné: 

 
Navrhovaná konečná obyčajná 
dividenda z  

80 000 £ 

Daň zo zisku spoločnosti za rok  125 000 £ 
           

Od vás sa požaduje vypracovať: 
 

 súvahu k 30. júnu 2003; a 
 

 obchodný účet a účet ziskov a strát za rok, ktorý skončil k tomuto dátumu. 
 
Mali by byť prezentované vo zvislej forme. Nemusia spĺňať požiadavky zákonných 
formátov, ale mali by byť vo forme vhodnej na prezentáciu riaditeľom. 
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ODPOVEDE 
 
CVIČENIE 16.1 
 

Toncliffe Limited 
Účet ziskov a strát za rok, ktorý skon čil 31. marca 2003  

 
 £ £ £ 
Hrubý zisk (po odpočítaní zastaraných     
odpísaných zásob)    145 661 
Mínus: Výdavky:    
Mzdy a výplaty   32 398  
Poplatky a poistenie   11 300  
Prijaté nájomné   (500)  
Elektrina, svetlo a teplo   5 571  
Doprava smerom von   2 172  
Všeobecné výdavky   7 423  
Získané zľavy   (2 195)  
Odpis –  Priestory  2 000   

Zariadenie  5 000   
Vozidlá  25 000 32 000  

Strata z predaja vozidla   762  
Zníženie rezervy na nedobytné pohľadávky   (400)  
Úroky dlžobného úpisu   1 800  
   (90 331) 
Čistý zisk    55 330 
Začiatočný nerozdelený zisk    14 650 
   69 980 
Mínus: Dividendy    
Vyplatené prioritné dividendy   15 200  
Navrhované obyčajné dividendy   8 000 (23 200) 
Konečný nerozdelený zisk    46 780 £ 
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Toncliffe Limited 
Súvaha k 31. marcu 2003 

 
 Obstarávaci

a cena 
Celkové 
odpisy 

Čistá účt. 
hodnota 

 £ £ £ 
Investičný majetok:    
Priestory  220 000 (20 000) 200 000 
Zariadenie  34 002 (14 000) 20 002 
Motorové vozidlá  260 008 (107 000) 153 008 
 £514 010 (£141 000) 373 010 
Bežné aktíva:    
Zásoby   73 216  
Dlžníci  42 400   
Mínus: Rezerva na nedobytné pohľadávky  (2 120) 40 280  
Náklady budúcich období  150  
Hotovosť v banke   94 070  
Pokladničná hotovosť   5 394  
  213 110  
Mínus:   Veritelia: sumy splatné do     

jedného roku    
Veritelia  41 340   
Navrhovaná dividenda  8 000 (49 340) 163 770 
   536 780 
Mínus:    Veritelia: sumy splatné po    

viac ako jednom roku    
6% dlžobné listy 2010-2015   (30 000) 
   £506 780 
Povolený podielový kapitál:    
200 000 8% prioritné podiely, každý po 1£   200 000 
800 000 obyčajné podiely, každý po 50 
penny  

  400 000 

   600 000 
Vyžiadaný podielový kapitál:    
190 000 8% prioritné podiely, každý po 1£,    
plne splatené    190 000 
540 000 obyčajné podiely, každý po 50 
penny, 

   

plne splatené    270 000 
   460 000 
Účet ziskov a strát    46 780 
Prostriedky podielnikov    506 780 £ 
 
Mali by ste dokázať vysledovať všetky zámerné chyby na základe pozorného 
porovnania s otázkou. 
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ODPOVEDE 
 
CVIČENIE 16.2 
 
  

Dyson Limited 
Účet ziskov a strát za rok, ktorý skon čil 31. októbra 2002 

(časť rozdelenia zisku) 
 
 tisíce £ tisíce £ 
Zisk z obyčajných činností pred zdanením   258 
Mínus: Dane   (64) 
Zisk z obyčajných činností po zdanení   194 
   
Mínus:   Dividendy: 18  

Prioritné:        dočasne zaplatené  18  
konečné navrhované    

   
Obyčajné:       dočasne zaplatené  14  

konečné navrhované  80  (130) 
Nerozdelený zisk za rok   64 
   
Začiatočný nerozdelený zisk   629 
   
Konečný nerozdelený zisk   693 
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Dyson Limited 
Súvaha k 31. októbru 2002 

 
 Obstarávaci

a cena 
alebo 

ocenenie 
(Brutto) 

Celkové 
odpisy 
(Korekcia) 

Čistá 
účtovná 
hodnota 
(Netto) 

 tisíce £ tisíce £ tisíce £ 
Investičný majetok:    
Pozemok a budovy  4 300 (825) 3 475 
Zariadenie a inventár  1 450 (920)  530 
Motorové vozidlá  190 (99) 91 
 5 940 (1 844) 4 096 
Bežné aktíva:    
Zásoby   656  
Dlžníci           Obchodní dlžníci  167   

Rezerva na nedobytné 
pohľadávky  

(3)   

 164   
Náklady budúcich období  6  170  
Hotovosť v banke   65  
  891  
Mínus:   Veritelia: sumy splatné     

v priebehu jedného roku    
Obchodní veritelia  146   
Časovo rozlíšené výdavky  31   
Dane  64   
Navrhovaná dividendy (18+80)  98 (339) 552 

   4 648 
Mínus:   Veritelia: sumy splatné    

po viac ako jednom roku    
12% dlžobné listy 2012   (800) 
   3 848 
Vyžiadaný podielový kapitál    

2 400 000 6% prioritné podiely z    
25 penny, plne splatené    600 
6 400 000 Obyčajné podiely z 25 
penny, 

   

plne splatené    1 600 
   2 200 
Ážiový účet    155 
Revalvačná rezerva    800 
    
Účet ziskov a strát    693 
   3 848 
 
 

 Prioritné podiely a pôžička na dlžobný úpis predstavujú dlhodobé zdroje kapitálu. 
Držitelia dlžobného úpisu majú väčšiu bezpečnosť, čo sa týka príjmu a tiež 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

300 
 

kapitálu. Z hľadiska príjmov sú úroky dlžobného úpisu nákladom voči ziskom a 
musia sa zaplatiť bez ohľadu na to či sa dosiahol zisk alebo strata. Prioritní 
podielnici dostanú dividendy a nemusia dostať nič ak spoločnosť zaznamená, 
dosiahne stratu. Prioritné dividendy sú však obvykle kumulatívne , čo znamená, 
že nedoplatky sa prenášajú ďalej a musia byť vyrovnané v celej výške skôr, ako 
môžu dostať obyčajní podielnici akékoľvek dividendy.  

 
Čo sa týka kapitálu, dlžobný úpis je pravdepodobne zaistený bremenom na 
pozemok a budovy spoločnosti. To znamená, že má prioritu pred všetkými 
veriteľmi až do sumy realizovanej za pozemok a budovy. Prioritní podielnici by 
nedostali nič, pokiaľ by sa nevyplatili všetci veritelia, ale mali by pravdepodobne 
prednosť pred obyčajnými podielnikmi pri vrátení ich kapitálu.  

 
Dlžobné listy sú splatiteľné (splatné) v roku 2012, zatiaľ čo prioritné podiely 
nemajú dátum umorenia. 
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ODPOVEDE 
  
CVIČENIE 16.3 
 

Dunedin plc 
Obchodný ú čet a účet ziskov a strát  

za rok, ktorý skon čil 30. septembra 2002 
 
  Odkaz na 

údaje 
£ £ 

 Obrat    973 265 
Mínus: Náklady na predaj  1,2   (588 

436) 
 Hrubý zisk    384 829 
Mínus: Administratívne výdavky  1,2  183 727  
 Odbytové náklady  1,2  132 262 (315 

989) 
    68 840 
Mínus: Úroky dlžobného úpisu  3   (18 900) 
    49 940 
Mínus: Dividendy    
 Prioritné  4  7 600  
 Obyčajné  5  34 050 (41 650) 
 Nerozdelený zisk za rok    8 290 
 Začiatočný nerozdelený zisk    93 500 
 Konečný nerozdelený zisk   101 790 

£ 
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Dunedin plc 
Súvaha k 30. septembru 2002 

 
 Odka

z na 
údaje  

Obstarávaci
a cena 
alebo 

ocenenie 
(Brutto) 

Celkové 
odpisy 

(Korekcia) 

Čistá 
účtovná 
hodnota  
(Netto) 

  £ £ £ 
Investi čný majetok     
Pozemok a budovy, novo ocenené     
 1,6 710 500 (39 520) 670 980 
Zariadenie  1,6  152 900 (57 700) 95 200 
  863 400 £ (97 220 £) 766 180 
Bežné aktíva     
Zásoby    130 200  
Dlžníci    80 500  
Náklady budúcich období   2 630  
Banka    29 350  
   242 680  
Mínus:    Veritelia sumy splatné     

v priebehu jedného roku     
Veritelia   43 100   
Časovo rozlíšené výdavky 
(1920+9450 dlž. úr.)  

 11 370   

Navrhované dividendy (10 800+3 
800) 

 14 600 (69 070)  

Čisté bežné aktíva     173 610 
    939 790 

Mínus:    Veritelia sumy splatné     
po viac ako jednom roku     
9% dlžobné listy 2008    (210 

000) 
    729 790 

£ 
     
Kapitál a rezervy    Povolené Vydané 
Obyčajný podielový kapitál po 50 penny 
(310 000+50 000) 

  400 000 360 000 

8%  Kumulatívne prioritné podiely po 1£   100 000 95 000 
   500 000 455 000 
     
Ážiový účet    75 000  
Revalvačná rezerva    98 000  
Účet ziskov a strát    101 790 274 790 
     
    729 790 

£ 
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Údaje 
 
 Odpis: 
 

Budovy 190 500 £ X 4% = 7 620 £ 
Zariadenie (152 900 £ - 33 900 £) X 20% = 23 800 £ 
 

  
 Náklady na 

predaj 
Admin. Odbytové 

výdavky 
 £ £ £ 
Podľa hrubej súvahy  180 315  130 100 

Začiatočné zásoby  110 500   
Plus nákupy  583 000   
Mínus konečné zásoby 130 200   
 563 300   

Plus vzniknuté podľa poznámky 
(iv)  

 1 200 720 

Mínus výdavky zaplatené dopredu    
podľa poznámky (iv)   (930)  (1 700) 
Rozdelenie odpisov:    

Budovy 80/10/10 7 620 £ 6 096 762 762 
zariadenie 80/10/10 23 800 
£ 

19 040 2 380  2 380 

 588 436 £ 183 727 
£ 

132 262 £ 

 
 Úroky dlžobného úpisu - 210 000 £ X 9% = 18 900 £ (celkove) 
 
 Dividenda prioritných podielov - 95 000 £ X 8% = 7 600 £ (celkove) 
 

Dividenda obyčajných podielov - [310 000 X 2 + 100 000] X 1,5 penny = 10 
800 £ (navrhovaná) 
Celkové náklady z/s = 10 800 £ + 23 250 £ (predbežné) = 34 050 £ 
 

 Rezervy odpisu: 
 

Budovy 31 900 £ + 7 620 £ = 39 520 £ 
Zariadenie 33 900 £ + 23 800 £ = 57 700 £ 

 
 Zostatok účtu prechodných položiek vo výške 125 000 £ sa údajne týka emisie 

podielov. Musíte dávať pozor, aby ste to správne spracovali. Hrubá súvaha vám 
povie, že nominálna hodnota podielov je 50 penny. Podiely sa vydávajú s 
emisným ážiom 75 penny na podiel, čo robí celkovú cenu emisie 1,25 na podiel. 
Podľa toho bolo vydaných 100 000, aby sa zúčtoval  zostatok 125 000 £ na účte 
prechodných položiek.  

 
Toto bola ťažká otázka. Čím je otázka komplikovanejšia, tým dôležitejšie je predložiť 
metodicky spracované údaje. Je úplne v poriadku, uviesť základné údaje priložené v 
zátvorkách tak, ako sú tu uvedení v súvahe veritelia.  
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ODPOVEDE  
 
CVIČENIE 16.4 

Sorters Plc 
Obchodný ú čet a účet ziskov a strát 
za rok, ktorý skon čil 30. júna 2003  

 
 £ £ 
Predaj   843 000 
Začiatočné zásoby  59 450  
Nákupy  396 000  
 455 450  
Mínus: konečné zásoby  (73 425)  
Náklady na predaj   (382 025) 
   
Hrubý zisk   460 975 
Zisk z predaja investícií (29 340 - 16 450)   12 890 
Nedobytné a neisté pohľadávky (1 425 + 218)  1 643  
Odpis  5 460  
Administratívne výdavky (39 600 - 2 050)  37 550  
Výdavky na predaj a marketing (35 730 + 3 640)  39 370  
Opravy a údržba  6 920  
Zaplatené úroky  12 000  
  (102 943) 
Zisk pred zdanením   370 922 
Dane   (125 000) 
Zisk po zdanení   245 922 
Dividendy:   

Dočasne zaplatené  42 000  
Konečné navrhované  80 000  
  (122 000) 
  123 922 

Začiatočný nerozdelený zisk   87 423 
Konečný nerozdelený zisk   211 345 £ 
 
Údaje 
 
 Zvýšenie rezervy na nedobytné a neisté pohľadávky: 
 

 £ 
Požadovaná rezerva 2% X 87 400 £ 1 748         
Existujúca rezerva  (1 530) 
 218 £ 

 Odpis 
 

Budovy  1 760 
Zariadenie  3 700 
 5 460 £ 
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Sorters plc 

Súvaha k 30. júnu 2003 
 
 Obstarávaci

a cena  
(Brutto) 

Akumulo-
vané odpisy 
(Korekcia) 

 

Čistá 
účtovná 
hodnota 
(Netto) 

 £ £ £ 
Investi čný majetok    
Pozemok a budovy  480 000 (7 110) 472 890 
Zariadenie a inventár  74 000 (33 300) 40 700 

 554 000 £ (40 410 £) 513 590 
Bežné aktíva    
Zásoby   73 425  
Dlžníci  87 400   
Mínus: rezerva na nedobytné pohľadávky  (1 748)  85 652  
    
Náklady budúcich období  2 050  
Hotovosť v banke   192 892  

  354 019  
Mínus: Veritelia: sumy splatné v priebehu 
jedného roku 

   

Veritelia  72 624   
Časovo rozlíšené výdavky  3 640   
Dane  125 000   
Dividendy  80 000 (281 264)  
Čisté bežné aktíva    72 755 
   586 345 

Mínus: Veritelia: sumy splatné po viac ako jednom r oku    
12% nezabezpečené požičané akcie   (100 000) 
   486 345 £ 
Financované -    
Kapitál a rezervy    
Vyžiadaný podielový kapitál    250 000 
Ážiový účet    25 000 
Účet ziskov a strát    211 345 
   486 345 £ 

 
 
  

16.7 ZÁVER 
 
Táto časť pozostáva väčšinou z činností, ktoré vám umožnia zdokonaliť rýchlosť a 
presnosť pri všetkých zručnostiach potrebných na úspešné absolvovanie skúšok. 
Rekapituluje prácu v predchádzajúcich študijných kapitolách 5, 6, 7 a 8 a takisto 15 a 
16. Neuškodí vám zopakovať si niektoré z týchto činností, keď sa priblíži čas skúšok. 
V závere tejto časti nie sú žiadne otázky autotestov. Činnosti by mali splniť svoju 
úlohu! 
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Kapitola 17 
 
Interpretácia finan čných výkazov 
 
 
17.1 ÚVOD 
 
Ak ste pozorne preštudovali posledné dve časti, mali by ste byť dobre pripravení na 
vypracovanie výkazov ziskov a strát a súvah spoločností. Zo študijnej kapitoly 1 tiež viete, že 
cieľom finančných výkazov je “poskytnúť informácie o finančnom stave, výkonnosti a 
finančnej prispôsobivosti podniku, ktoré sú užitočné pre celý rad užívateľov pri 
ekonomickom rozhodovaní”. (Rámec pre vypracovanie a predkladanie finančných výkazov, 
ktorý vydal Výbor pre medzinárodné účtovné normy). 
 
Teraz presne posúdime, ako využívať informácie vo finančných výkazoch na 
uspokojenie potrieb užívateľov. 
 
17.2 CIELE 
 
Po preštudovaní tejto časti by ste mali dokázať: 
 

 Vymenovať užívateľov finančných výkazov a ich informačné potreby 
(kontrola). 
 

 Vypočítať ukazovatele a percentá, ktoré umožnia užívateľom porovnať 
výkonnosť spoločností. 
 

Interpretovať význam ukazovateľov a ich pohybov z roku na rok. 
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17.3 KTO SÚ UŽÍVATELIA A ČO CHCÚ? 
 
Rámec stanovil sedem užívateľov. Pamätáte si ich všetkých zo študijnej kapitoly 1? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
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ODPOVEDE 
 
Siedmimi užívateľmi sú: 
 
 investori a ich poradcovia, 
 
 zamestnanci,  
 
 veritelia,  
 
 dodávatelia a ostatní obchodní veritelia,  
 
 zákazníci,  
 
 štátna správa a jej správne orgány, 
 
 široká verejnosť.  
 
(Toto je sedem užívateľov z výkazu. Mohli by ste pridať tiež audítorov a vlastné 
vedenie spoločnosti). 
 
Podrobnejšie  údaje o ich potrebách boli uvedené v študijnej kapitole 1. Teraz sa 
zaujímame o spôsoby, akými sa dajú vybrať z finančných výkazov informácie, ktoré 
sú pre nich užitočné. Nesmieme zabudnúť, že finančné výkazy nemôžu poskytovať 
všetky informácie, ktoré užívatelia môžu potrebovať, pretože vo veľkej miere 
zobrazujú finančné účinky minulých udalostí a neposkytujú všetky príslušné 
nefinančné informácie. Napriek tomu môžu finančné výkazy poskytovať množstvo 
informácií, ak sa rozumne preštudujú. 
 
CVIČENIE 17.1 
 
Aké informácie by mohli podľa vášho názoru užívatelia potrebovať z finančných 
výkazov? 
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ODPOVEDE 
 
Porovnajte svoje odpovede s nasledovnými názormi. 
 
Hlavné záujmy väčšiny užívateľov budú pravdepodobne nasledovné: 
 

 Aká zisková je spoločnosť? 
 

 Nachádza sa spoločnosť v zdravom finančnom stave, je schopná zaplatiť 
svoje dlhy, keď budú splatné? 

 
 Je vedenie efektívne? 

 
 Aké rizikové sú činnosti spoločnosti? 

 
Hlavným cieľom tejto časti je vysvetliť ako sa dajú získať a vyhodnotiť informácie o 
týchto štyroch oblastiach. 
 
17.4 TECHNIKY PRE INTERPRETÁCIU 
 
Užitočným spôsobom posúdenia výkonnosti a stavu spoločnosti je porovnať ich s 
podobnými inými spoločnosťami v rovnakom období a s predchádzajúcimi údajmi 
pre tú istú spoločnosť.  
 
Na dosiahnutie istej porovnateľnosti spravidla pracujeme s ukazovateľmi a 
percentami a nie s nespracovanými údajmi. Pozrite sa do zväzku Schopnosti 
efektívneho riadenia v tejto časti, ak nie ste o tom presvedčení. Toto umožňuje 
zmysluplne porovnať výkonnosť dvoch spoločností rôznych veľkostí.  
 
Existuje asi dvanásť rozhodujúcich ukazovateľov a percentuálnych hodnôt, ktoré 
umožňujú nahliadnutie do záležitostí spoločnosti. Na ich preštudovanie použijeme 
nasledovný zhrnutý výkaz ziskov a strát a súvahu: 
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Leopard Limited 
Výkaz ziskov a strát za rok, ktorý skon čil 31. decembra 2002 

 
 Tisícky £ Tisícky £ 
Predaj  12 000 
Mínus: Náklady na predaj 
      Začiatočné zásoby 
      Nákupy    

 
1 000 
8 900 

 

 9 900  
      Mínus: Konečné zásoby (900) (9 000) 
Hrubý zisk  3 000 
Výdavky vrátane úrokov z úveru na zásoby vo 
výške 50 000 £ 

  
(2 000) 

Čistý zisk  1 000 
Mínus: Dane  (300) 
Čistý zisk po zdanení  700 
Mínus: Navrhovaná obyčajná dividenda  (500) 
Nerozdelený zisk za rok  200 
Začiatočný nerozdelený zisk   400 
Konečný nerozdelený zisk   600 
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Leopard Limited 
Súvaha k 31. decembru 2002 

 
 Obstarávacia 

cena  (Brutto) 
 

tisícky £ 

Celkové  
odpisy  

(Korekcia) 
tisícky £ 

Čistá 
účtovná 
hodnota 

(Netto) 
tisícky £ 

Investičný majetok    
Pozemky a budovy 1 500 (100) 1 400 
Budovy a strojné zariadenia 4 000 (3 600) 400 
Kancelárske zariadenie 150 (50) 100 
 5 650 (3 750) 1 900 
    
Bežné aktíva    
Zásoby  900  
Dlžníci  2 000  
Hotovosť  100  
  3 000  
Mínus: Sumy veriteľov splatné 
do jedného roku 

  
(1 800) 

 

Čisté bežné aktíva   1 200 
Mínus: Sumy veriteľov splatné 
po viac ako jednom roku 

   

10% dlžobné úpisy   (500) 
   2 600 
    
Podielový kapitál a rezervy    
Obyčajný podielový kapitál  
(podiely, každý po 50 penny) 

  2 000 

Výkaz ziskov a strát   600 
   2 600 
 
17.5 POSUDZOVANIE ZISKOVOSTI 
 
Existujú dva základné spôsoby ako sa dá merať ziskovosť: 
 

 odkazom na kapitál použitý vo výrobe (koľko zisku sa dosahuje ako percento 
kapitálu použitého vo výrobe); 
 

 odkazom na predaj (aké percento príjmov z predaja zostáva v spoločnosti ako 
zisk). 
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 Výnosnos ť produktívneho kapitálu (ROCE) 
 

Kvôli vypočítaniu ROCE vyjadríme zisk ako percento vloženého kapitálu. 
Pozrime sa na súvahu spoločnosti Leopard Limited. Aký je jej dlhodobý kapitál? 

 
                                                      milióny £ 
Máme:     prostriedky podielnikov  2,6 

                dlžobné úpisy  0,5 
                                                 3,1 

 
Celkový vložený dlhodobý kapitál je 3,1 milióna £. (Všimnite si, že by bolo úplne 
nesprávne použiť údaj obyčajného podielového kapitálu vo výške 2 milióny £. 
Nerozdelený zisk vo výške 0,6 milióna £ sa musí počítať ako časť základného 
vloženého majetku). 

 
Údaj 3,1 milióna £ by sme mohli takisto získať, ak zoberieme investičný majetok 
plus čisté bežné aktíva. Teraz sa pozrime na výkaz ziskov a strát. Aký je zisk? 
Objaví sa niekoľko údajov: 

 
                                      milióny £ 
Hrubý zisk                      3,0 
Čistý zisk pred zdanením      1,0 
Čistý zisk po zdanení           0,7 
Nerozdelený zisk                 0,2 

 
Ktorý z nich vezmete na porovnanie s 3,1 miliónmi £ vloženého kapitálu? 
Odpoveď je – žiadny z nich. Najprv musíte urobiť dôležitú úpravu. Zisk zarobený 
použitím 3,1 milióna £ je v skutočnosti 1,05 milióna £, zisk pred zdanením a pred 
zúro čením (EBIT).  Spoločnosť vyrobila 1 050 000 £, potom zaplatila úroky 50 
000 £ majiteľom dlžobných úpisov, ponechávajúc 1 000 000 £ pre podielnikov. 

 
Môžeme povedať, že výnos z celkového kapitálu je : 

 
                               1,05 milióna £   x    100 = 33,9% 
                                3,1 milióna £ 
 

Toto percento sa často nazýva výnosnosť produktívneho kapitálu (ROCE). Alebo 
môžeme povedať, že výnos z prostriedkov podielnikov je: 

 
                              1 milión £     x   100 = 38,5 % 
                             2,6 milióna £ 
 

Toto percento sa často nazýva rentabilita vlastných zdrojov (ROOE). 
 

Nesmieme porovnávať kapitál 3,1 milióna £, ktorý zahrnuje dlžobné úpisy so 
ziskom 1 milión £, ktorý nepočíta s úrokmi dlžobných úpisov. 
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CVIČENIE 17.2 
 
Percentuálne výnosy pre Leopard Limited vyzerajú dobre porovnaním s výnosmi 
väčšiny investícií. Napadá vás faktor, ktorého pôsobnosť by mohla spôsobiť ich 
nadsadenie? 
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ODPOVEĎ 
 
Tu je navrhovaný dôvod: 
 
Hodnoty súvahy zahrnuté v 3,1 milióna £ môžu byť oveľa menšie ako súčasná 
hodnota aktív, najmä suma 1,4 milióna £ pozemkov a budov. S použitím súčasných 
hodnôt by výnosy mohli vyjsť ako oveľa nižšie čísla. 
 
 Čistý zisk ako percento predaja 
 

Toto percento nám povie aká časť príjmov z predaja je zisk. Často sa nazýva 
zisková marža.  

 
Na tento výpočet používate prevádzkový zisk, čiže zisk pred odpočítaním 
zaplatených úrokov a vylúčením akejkoľvek neobchodnej tržby. 

 
Pre Leopard Limited máme : 

 
1,05 milióna £  x  100 = 8,75% 
12 miliónov £ 

 
 Hrubý zisk ako percento predaja 
 

Toto je veľmi dôležitý ukazovateľ, nielen úrovne ziskovosti, ale tiež možnosti 
podvodu alebo chyby. 

 
Pre Leopard Limited máme : 

 
3 milióny £      x     100 = 25 % 
12 miliónov £ 

 
Ako väčšina ukazovateľov, aj tento znamená sám osebe veľmi málo. 
Predpokladajme však, že Leopard Limited stanovuje svoje predajné ceny 
pridaním 50% k nákladom. To by nám dalo percento hrubého zisku z predaja vo 
výške 50/150 alebo 33 1/3%. Na tomto základe by sme mali očakávať na 
dosiahnutie hrubého zisku vo výške 4 milióny £ predaj vo výške 12 miliónov £. Ak 
je skutočné percento hrubého zisku iba 3 milióny £ (25%) ako vyššie, vedenie 
spoločnosti by malo začať okamžite s vyšetrovaním na odhalenie príčiny.  
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CVIČENIE 17.3 
 
Pokúste sa uviesť štyri dôvody zvýšenia alebo zníženia percenta hrubého zisku 
spoločnosti pri predaji z jedného roka na druhý. 
 
Dôvody zvýšenia Dôvody zníženia 
1 
 
 

1 

2 
 
 

2 

3 
 
 

3 

4 
 
 

4 
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ODPOVEDE 
 
Porovnajte svoje odpovede s ďalej uvedenými návrhmi. 
 
Dôvody zvýšenia Dôvody zníženia 
 Predajné ceny sa zvyšujú 

rýchlejšie ako náklady na 
predaj 

 

 Zvýšenia nákladov neboli celkom 
prenesené na zákazníkov 

 Predaj viac vysokoziskových 
položiek (zmena predajnej 
kombinácie) 

 

 Predaj viac nízko ziskových 
položiek (zmena predajnej 
kombinácie)  

 Zvýšený objem činnosti 
umožňuje väčšie zľavy na 
množstvo pri nákupoch 

 

 Krádeže tovaru alebo hotovosti 
sú vyššie ako predchádzajúci rok  

 Chyby pri inventúre   
nadhodnocujúce konečné 
zásoby 

 

 Chyby pri inventúre  
podhodnocujúce konečné zásoby  

 Účtovné chyby (napr. chybné 
začlenenie predaja 
nasledujúceho obdobia) 

 

 Účtovné chyby (napr. chybné 
začlenenie nákupov 
nasledujúceho obdobia) 

 
Musí vám byť jasné, že jednoduché vzájomné zvýšenie predajných a nákupných 
cien zvýši celkový hrubý zisk, ale nezvýši percento hrubého zisku. 
 

17.6 POSUDZOVANIE LIKVIDITY 
 
Spoločnosť potrebuje hotovosť na zaplatenie svojich dlhov pri ich splatnosti, ale bolo 
by nehospodárne sústavne udržiavať dostatočne veľký bankový zostatok, aby 
vyplatila všetkých svojich nevyplatených veriteľov. Hotovosť bude k dispozícii denne 
tak, ako budú vlastní zákazníci platiť svoje účty.  
 
Bežné ukazovatele pre schopnosť spoločnosti splácať dlhy pri ich splatnosti sú 
nasledovné: 
 

 Ukazovateľ bežnej likvidity (UBL) 
 

Obežné aktíva                  =                CA/CL 
Krátkodobé záväzky 

 
 Ukazovateľ krátkodobej likvidity (známy tiež ako likvidný ukazovateľ alebo 

schopnosť splniť svoje záväzky) 
 

Obežné aktíva mínus zásoby =                 QA/CL 
Krátkodobé záväzky 
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CVIČENIE 17.4 
 
Vypočítajte tieto dva ukazovatele pre spoločnosť Leopard Limited a vložte ich do 
vyššie uvedených okienok. 
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ODPOVEDE 
 
Odpovede, ktoré by ste mali mať sú nasledovné:  
 
Bežné aktíva           =    3,0 milióna £      =    1,67:1             
Bežné pasíva       1,8 milióna £  
 
Bežné aktíva mínus zásoby  =    2,1 milióna £       =    1,17:1 
Bežné pasíva       1,8 milióna £ 
 
 
Skôr ako budeme posudzovať význam týchto dvoch ukazovateľov, je potrebné si 
vyjasniť zopár bodov: 
 
 Pri skúšobných odpovediach UVÁDZAJTE SVOJE POSTUPY. Nepíšte 

„ukazovateľ bežnej likvidity je 1,67 : 1“ bez toho, aby ste uviedli ako ste ho 
vypočítali. Ak ste urobili chybu pri výpočte, skúšajúci vám pripíše k dobru, ak 
vaše pracovné výpočty ukazujú, že princíp vašej odpovede bol správny. Ak 
neuvediete žiadne postupy, skúšajúci vám nemôže uznať nesprávnu odpoveď.  

 
 Pri prezentovaní ukazovateľov je bežné dať pravú stranu ukazovateľa 1. Toto 

uľahčuje porovnanie. Napríklad mohli by sme povedať, že ukazovateľ 
krátkodobej likvidity spoločnosti Leopard Limited bol 21 : 18 alebo 7 : 6 alebo 1 : 
0,85 alebo 1,17 : 1. Štandardné použitie posledného z nich je oveľa jednoduchšie 
pochopiť a porovnať s inými hodnotami.  

 
 Často nazývame dlžníkov a hotovosť ako pohotové prostriedky, pretože sú buď 

hotovosťou alebo rýchlo prevoditeľné na hotovosť. Z tohto vznikol aj názov 
ukazovateľa krátkodobej likvidity. 

 
Teraz sa budeme zaoberať interpretáciou ukazovateľov likvidity. 
 
Zloženie prevádzkového kapitálu spoločností býva veľmi rôznorodé. Napríklad 
výrobca bude všeobecne potrebovať väčšie zásoby ako obchodník, pretože musí 
udržiavať zásoby surovín a pracovať postupne na podpore výrobnej operácie a 
takisto hotových výrobkov, ktoré sa majú dodať zákazníkom. Na druhej strane 
obchodník potrebuje malé zásoby (iba konečný tovar) a môže generovať každý deň 
veľa hotovosti z predaja za hotové.  
 
Takisto rýchlosť s akou sa zásoby dajú konvertovať do hotovosti sa bude odlišovať 
od podniku k podniku, v závislosti okrem iného od charakteru predávaného tovaru. Z 
tohto dôvodu je snáď ukazovateľ krátkodobej likvidity spoľahlivejším ukazovateľom 
ako ukazovateľ bežnej likvidity. Ak je ukazovateľ krátkodobej likvidity 1 : 1 alebo viac, 
spoločnosť pravdepodobne nebude mať akékoľvek problémy s likviditou, pretože to 
znamená, že dlžníci a hotovosť sa prinajmenšom rovnajú veriteľom. Dokonca aj keď 
je menší ako 1 : 1, nemusia byť žiadne problémy, lebo údaj bežných pasív bude 
zahrnovať všetky sumy splatné do jedného roku a môže obsahovať významné 
položky ako dane a navrhovaná dividenda, ktoré budú splatné až o mnoho 
mesiacov. 
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Iba pre účely skúšok môžeme povedať, že ukazovateľ krátkodobej likvidity vo výške 
1 : 1 je približne správny. Ak je nižší ako táto úroveň, skúšajúci očakáva od vás, že 
poviete, že spoločnosť by mohla mať isté problémy s likviditou, najmä ak ukazovateľ 
zaznamenal pokles voči hodnote z predchádzajúceho roku. Čo keď je ukazovateľ 
oveľa vyšší? Toto nie je nevyhnutne dobré znamenie. Môže znamenať, že 
prostriedky boli investované do nepotrebne veľkých počtov dlžníkov a súm hotovosti, 
z ktorých žiadne neprodukuje príjmy. Všetky tri komponenty obežných aktív (zásoby, 
dlžníci a hotovosť) sa musia udržiavať na minime. 
 
Keď sa zameriame na ukazovateľ bežnej likvidity (UBL), tento je oveľa premenlivejší 
z dôvodu menenia požiadaviek na udržiavanie zásob, na ktoré sme sa už pozreli. 
Hrubou mierou priemerného ukazovateľa bežnej likvidity (CA/CL) je približne 1,5 : 1. 
Niektoré učebnice navrhujú 2 : 1, ale to je mimo reálneho sveta, v ktorom núti 
konkurencia na väčšiu efektivitu pri využívaní obežných aktív. 
 
Takže čo je so spoločnosťou Leopard Limited? 
 
Ukazovateľ bežnej likvidity (UBL) 1,67 : 1 
 
Ukazovateľ krátkodobej likvidity       1,17 : 1 
 
Kvôli lepšej predstave by sme radi poznali údaje spoločnosti Leopard za 
predchádzajúce roky a porovnateľné údaje pre ostatné spoločnosti v danom odvetví. 
Samozrejme tam nie sú žiadne očividné problémy s likviditou a môže existovať 
priestor na isté zníženie investícií do prevádzkového kapitálu, pretože tieto 
ukazovatele sú trochu vyššie ako vyššie navrhované normály.  
 
17.7 POSUDZOVANIE EFEKTÍVNOSTI  RIADENIA 
 
Teraz sa budeme venovať spôsobom posudzovania toho, aké účinné je vedenie 
spoločnosti pri kontrole úrovní hlavných prvkov prevádzkového kapitálu - zásob, 
dlžníkov a veriteľov. 
 
Jeden spôsob ako to urobiť je stanoviť: 
 

 Predaj na koľko dní je zaradený do zásob (doba obratu zásob). 
 Koľko dňový predaj je zaradený do dlžníkov (doba obratu pohľadávok). 
 Koľko dňové nákupy sú zaradené do veriteľov (doba obratu záväzkov. 

 
CVIČENIE 17.5 
 
Stanovte tri vyššie uvedené údaje (s použitím 365 dní pre rok). Predpokladajte, že 
celý predaj a nákupy sú na úver. 
 
Počet dní 
 

 Doba obratu zásob - 
 Doba obratu dlžníkov - 
 Doba obratu veriteľov - 

ODPOVEDE 
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Odpovede, ku ktorým by ste mali dospieť sú nasledovné: 
 
 Zásoby : 
 

Zásoby                  x  365  =   0,9 milióna £  x 365  =  37 dní 
Náklady na predaj                  9 miliónov £ 

 
 Dlžníci : 
 

Obchodní dlžníci   x    365   =     2 milióny £   x    365    = 61 dní 
Predaj na úver                             12 miliónov £ 

 
 Veritelia: 
 

Obchodní veritelia       x 365    =    1,8 milióna £*    x  365    = 74 dní 
Nákupy na úver                               8,9 milióna £ 

 
* Predpokladajúc, že všetci veritelia so splatnosťou menej ako jeden rok sú obchodní 
veritelia. 
 
Analýza 
 
 Zásoby.  
 

Urobili ste tu chybu? Pretože zásoby sú vyjadrené v nákupných cenách, musia 
sa vztiahnuť k nákladom na predaj vo výške 9 miliónov £ a nie na predaj vo výške 
12 miliónov £.  

 
Poznámka: 

 
Konečné zásoby sme používali ako mieru používaných zásob v priebehu roku. 
Ak je obchod sezónny, údaj o zásobách by sa mohol výrazne meniť z mesiaca na 
mesiac, takže ukazovateľ založený na konečných zásobách by bol zavádzajúci. 
Pre skúšobné účely je bežné používať údaj o konečných zásobách ak neexistujú 
oné informácie, ale môžete sa odvolať na možné skreslenie počtu dní pri diskusii 
o obmedzeniach analýzy ukazovateľov. (viď 17.11 ďalej). 

 
Spoločnosti majú značne odlišné potreby na rôzne objemy zásob, ktoré musia 
udržiavať. Úroveň spoločnosti Leopard môžeme ohodnotiť iba porovnaním s 
inými podobnými spoločnosťami alebo s údajmi Leopard za predchádzajúce roky. 

 
 Dlžníci.  
 

Údaj dlžníkov - 61 dní je primeraný, dobrý dokonca aj v dnešných podmienkach, 
keď dlžníci majú tendenciu byť oneskorenými platcami v dôsledku podmienok 
obchodu počas recesie.  

 
Pre spoločnosť pôsobiacu za podmienok bežných mesačných účtov je 60 dní 
primeraný cieľový údaj.  
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V skúšobných otázkach spravidla nemáme žiadnu možnosť, iba predpokladať, že 
všetok predaj je na úver a že všetci dlžníci predstavujú obchodné účty. Podobne 
ako zásoby, môže byť aj údaj o dlžníkoch skreslený, ak je obchod sezónny.  

. 
Podobne zvýšenie ukazovateľa zásob, zvýšenie doby obratu pohľadávok by mali 
viesť ku sprísneniu úverovej kontroly.  

 
 Veritelia.  
 

Kvôli udržaniu priazne dodávateľov im musí spoločnosť platiť primerane 
pohotovo.  

 
Tak ako pri dlžníkoch je 60 dní prijateľná úroveň. Údaj Leopard Limited - 74 dní je 
vyšší, ale nie oveľa vyšší. Ostatné ukazovatele nenaznačujú, že spoločnosť je 
pod tlakom a nemá dostatok prostriedkov na rýchlejšie platby, ak by sa tak 
rozhodla.  

 
17.8 POSUDZOVANIE RIZIKA 
 
Každá obchodná činnosť obsahuje určité riziká a ich finančné výkazy majú 
obmedzenú hodnotu pri posudzovaní vlastného rizika danej operácie. Existuje však 
jeden aspekt rizika, ktorý sa dá odmerať z finančných výkazov, riziko pochádzajúce 
zo spôsobu, akým sa podnik financuje. Čím väčší je podiel financií poskytnutých 
cudzím kapitálom, tým väčšie je riziko, ktorému sú vystavení poskytovatelia tohto 
kapitálu. Prečo je tomu tak? Pretože úroky z pôžičky sa musia platiť bez ohľadu na 
zisk alebo stratu. 
 
Tento vplyv meriame vypočítaním indikátoru pomeru cudzieho a vlastného 
kapitálu . Ten sa dá vypočítať viacerými spôsobmi, ale najjednoduchšie sa vyjadrí 
vypočítaním percenta celkového kapitálu poskytnutého dlhodobo investovaným 
kapitálom, kde sa musí dosiahnuť výnos: 
 
Pevný úrokový kapitál x 100   = pomer cudzieho a vlastného kapitálu  
Pevný úrokový kapitál plus vlastný majetok  
Podielový kapitál a rezervy 
 
Pre Leopard Limited je toto percento : 
 
0,5 milióna £                 x   100    =   16,1% 
0,5 milióna £ + 2,6 milióna £ 
 
Toto je dosť mierny pomer. Rozumné úrovne indikátora pomeru cudzieho a 
vlastného kapitálu sú v každom odvetví iné. V priemere by sa považovala za 
rozumnú úroveň pomeru cudzieho a vlastného kapitálu hodnota do 30-35%. 
 
Nasleduje činnosť, ktorá výraznejšie demonštruje účinok indikátora pomeru cudzieho 
a vlastného kapitálu. 
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CVIČENIE 17.6 
 
Dve spoločnosti Ocelot Limited a Civet Limited, majú nasledovné štruktúry kapitálu: 
 
 Ocelot 

tisícky 
£ 

Civet 
tisícky 

£ 
Obyčajný podielový kapitál plus rezervy 100 25 
10% dlžobné úpisy Nula 75 
 100 100 
 
Vypočítajte výnos pre obyčajných podielnikov na úrovniach zisku (pred úrokmi a 
daňami): 
 
 zisk 10 000 £ 
 
 zisk 20 000 £ 
 
 zisk 5 000 £ 
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ODPOVEDE 
 
Porovnajte svoje výpočty s výpočtami, ktoré sú tu uvedené: 
 
 Pri zisku 10 000 £ 
 

Pre Ocelet  
 

 10 000      x  100   =    10% 
100 000 

 
Pre Civet úroky a dlžobné úpisy odoberajú 7 500 £, ponechávajúc 2 500 £: 

 
2 500       x    100   =   10% 
25 000 

 
 Pri zisku 20 000 £ 
 

Pre Ocelet 
       

20 000    x   100   =   20% 
100 000 

 
Pre Civet úroky a dlžobné úpisy odoberajú 7 500 £, ponechávajúc 12 500 £: 

 
12 500    x 100     =   50% 
25 000 

 
 Pri zisku 5 000 £ 
 

Pre Ocelet 
 

5 000      x  100    = 5% 
100 000 

 
Pre Civet    

 
(2 500)   x  100    =   10% strata 
25 000 

 
Dôležité je tu to, že obyčajný podielnik získava neúmerne, keď sa peniaze 
poskytnuté požičaným kapitálom dajú investovať tak, aby vyprodukovali výnosová 
mieru väčšiu ako je úroková miera pôžičky (ako v bode (b)). Avšak – podielnik 
neúmerne stráca, keď výnosová miera klesne pod úrokovú mieru pôžičky ako v bode 
(c). V bode (a) vidíme hranicu rentability. 
 
Môžete vidieť, že čím vyšší je pomer celkového kapitálu zabezpečeného cudzím 
kapitálom, tým väčšie je riziko. Ak sú časy dobré, obyčajní podielnici pociťujú prudký 
vzostup, ale v ťažších časoch môže ich spoločnosť zbankrotovať. V nedávnej 
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minulosti sa dá nájsť veľa praktických príkladov obidvoch týchto účinkov vysokého 
indikátora pomeru cudzieho a vlastného kapitálu. 
 
17.9 OSTATNÉ UKAZOVATELE 
 
 Ukazovatele obratu aktív 
 

Tieto ukazovatele nám uvádzajú vzťah medzi predajom a celkovými aktívami 
alebo medzi predajom a jednotkovými aktívami: 

 
Predaj                          =  ukazovateľ obratu celkových aktív 
Celkové aktíva  
(alebo vložený kapitál) 

 
Môžeme tiež vypočítať: 

 
Predaj                         =   ukazovateľ obratu investičného majetku 
Investičný majetok 

 
Predaj                         = ukazovateľ obratu obežného kapitálu 
Čisté bežné aktíva 

 
V zásade musia byť všetky tieto ukazovatele čo najvyššie, indikujúc, že sa 
dosiahol maximálny predaj s dostupnými aktívami alebo inými slovami, že aktíva 
sa musia čo najviac využívať. 

 
Pre Leopard Limited sú ukazovatele nasledovné: 

 
Ukazovateľ obratu celkových aktív:   12 miliónov £   =   3,9 násobok 
                                               3,1 milióna £ 

 
Ukazovateľ obratu investičného majetku: 12 miliónov £   =   6,3 násobok 
                                             1,9 milióna £ 

 
Ukazovateľ obratu obežného kapitálu:   12 miliónov £   =  10 násobok 
                                                             1,2 milióna £ 

 
Tieto úrovne sa vôbec nedajú komentovať bez porovnateľných informácií pre iné 
spoločnosti v podobnom odvetví a za predchádzajúce roky pre Leopard Limited. 
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 Opotrebenie majetku, ukazovate ľ opotrebenia 
 

Keď sú informácie k dispozícii, je užitočné pozrieť sa na pomer obstarávacích 
cien aktív, ktoré už boli odpísané ako odpisy. Pre Leopard Limited tu máme veľmi 
dôležitý bod. Budovy a strojné zariadenia sú z 90% odpísané, čo indikuje 
niekoľko vecí: 

 
 Prevádzkareň je stará. 

 
 Prevádzkareň bude čoskoro potrebné nahradiť, pravdepodobne za 

oveľa vyššie náklady ako stála pôvodná prevádzkareň, čo vytvorí tlak 
na prostriedky spoločnosti a na pôžičky. 

 
 Pretože odpisujeme historické náklady na prevádzkareň zakúpenú 

pred niekoľkými rokmi, náklady na odpis môžu byť oveľa menšie, ako 
by boli v prípade, že prevádzkareň by bola novšia. Výsledkom je to, že 
zisk môže byť nadsadený. 

 
 Pretože zisk je pravdepodobne nadsadený a hodnota aktív (historická 

obstarávacia cena mínus odpisy) je nízka, výnosnosť produktívneho 
kapitálu je pravdepodobne nereálne vysoká.  

 
 Analýza výdavkov  
 

Užitočným spôsobom porovnania záznamov o zisku spoločnosti je vyjadriť každé 
záhlavie výdavkov vo výkaze ziskov a strát ako percento predaja. Výrazné 
rozdiely z roka na rok indikujú oblasti vyžadujúce prešetrenie možných chýb 
alebo podvodov.  

 
17.10 UKAZOVATELE PRE INVESTOROV 
 
existuje jedna konečná skupina ukazovateľov, ktoré je potrebné preskúmať – tie, 
ktoré pomáhajú investorom posúdiť výkonnosť kótovaných spoločností.  
 
Investori sa zaujímajú o výnos získaný zo svojej investície a toto sa dá vyjadriť 
vypočítaním prijatej dividendy ako percenta trhovej ceny na jeden podiel. 
 
Nazýva sa to dividendový výnos . 
 
Dividendový výnos =  Dividenda na jeden podiel x   100 
                                    Cena na jeden podiel 
 
Ďalším bodom, ktorý zaujíma investorov je pomer celkových výťažkov vyplácaných 
ako dividendy. Toto sa nazýva krytie dividendy. 
 
Krytie dividendy = Zisk po zdanení a prioritná dividenda 
                                    Obyčajná dividenda 
 
Výpočet krytia dividendy nám povie koľkokrát je dividenda pokrytá dostupným 
ziskom. 
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Jedným konečným ukazovateľom alebo indikátorom výkonnosti je výnos na jeden 
podiel. Vypočíta sa nasledovne: 
 
Výnosy (zisk po zdanení a po prioritnej dividende): 
Počet vydaných obyčajných podielov 
 
Pre Leopard Limited máme: 
 
                                            700 000 £    =    17,5p 
                                            4 000 000 
 
(Nerobte tú chybu, že zoberiete obyčajný podielový kapitál v librách. Počíta sa počet 
podielov ). 
 
Rastúci trend výnosov na podiel indikuje, že spoločnosť prosperuje. Skutočne nie je 
možné robiť iné porovnania medzi spoločnosťami ako porovnávať miery zvýšenia. 
 
17.11 OBMEDZENIA V ANALÝZE UKAZOVATE ĽOV 
 
Vypočítanie účtovných ukazovateľov a ich základná interpretácia sú primerane 
jednoduché operácie. Je však dôležité uvedomovať si obmedzenia ukazovateľov.  
Skôr ako sa pozrieme na tieto obmedzenia, možno by ste radi porozmýšľali nad 
vlastnými nápadmi.  
 
CVIČENIE 17.7 
 
Uveďte vlastné nápady týkajúce sa obmedzení pri používaní účtovných pomerov pri 
porovnávaní výsledkov jednej spoločnosti z roka na rok alebo pri porovnávaní dvoch 
alebo viacerých spoločností za rovnaké obdobie. 
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ODPOVEDE 
 
Porovnajte svoje odpovede s nasledujúcimi návrhmi. 
 
 Porovnanie jednej spoločnosti z roka na rok. 
 

 Inflácia zaisťuje automatický rast predaja a ziskov, ak všetko ostatné 
zostáva bez zmeny. Údaje by sa mohli teda upraviť o všeobecnú infláciu, 
skôr ako ich použijeme na výpočet ukazovateľov a percent. 

 
 Charakter obchodnej činnosti sa môže postupne meniť. 
 
 Údaje môžu byť skreslené neobvyklými položkami. 

 
 Porovnanie dvoch alebo viacerých spoločností. 
 

 Účtovné stratégie sa môžu odlišovať. 
 

 Žiadne dve spoločnosti sa nedajú presne porovnať z hľadiska okruhu 
výrobkov, trhu atď.  

 
 Základy ocenenia investičného majetku (historické obstarávacie ceny 

alebo nové ocenenie k rôznym dátumom) môžu skresliť ROCE. 
 

 Rôzne účtovné dátumy v roku môžu znamenať, že sezónne faktory majú 
rôzne dopady. 

 
 Ukazovatele efektívnosti riadenia dlžníkov a veriteľov môžu byť skreslené 

nedostatkom informácií o úrovni predaja a nákupov za hotové a 
nedostatkom analýzy dlžníkov a veriteľov na zistenie neobchodných 
položiek. 

 
Všeobecne môžu byť všetky ukazovatele efektívnosti riadenia v bode 17.7 
skreslené, ak je obchodná činnosť sezónna, spôsobujúca, že údaje pre dlžníkov, 
veriteľov a zásoby na konci mesiaca sa výrazne odlišujú, takže závery založené na 
koncoročných úrovniach môžu byť nespoľahlivé. Avšak napriek týmto obmedzeniam 
sú stále užitočným nástrojom pre vedenie a ostatných užívateľov.  
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17.12 ZÁVER 
 
Analýza finančných výkazoch zahrnuje používanie ukazovateľov a percent a ich 
porovnanie s minulými výsledkami pre tú istú spoločnosť, s minulými a súčasnými 
výsledkami pre podobné spoločnosti a niekedy s rozpočtovými výsledkami. 
 
Užívatelia finančných výkazov, ktorí sú uvedení v bode 17.3 sa pravdepodobne budú 
zaujímať o: 

 
 ziskovosť, 

 
 likviditu, 

 
 efektívnosť riadenia, 

 
 riziko. 

 
Ďalej uvedených desať najrozšírenejších ukazovateľov sú tie, ktoré sa obvykle 
používajú ako základ pre načrtnutie záverov v týchto oblastiach. 
 
Ziskovos ť Likvidita Riadenie Riziko 
1.Výnosnosť 

produktívneho 
kapitálu 

4. Ukazovateľ 
bežnej likvidity 

6. Doba obratu 
zásob 

10. Ukazovatele 
indikátoru pomeru 
cudzieho a 
vlastného kapitálu  

2.Čistý zisk ako 
percento predaja 

5. Ukazovateľ 
krátkodobej 
likvidity 

7. Doba obratu 
pohľadávok 
 

 

3.Hrubý zisk ako  
percento predaja 

 8. Doba obratu 
záväzkov 

 

  9. Ukazovatele 
obratu aktív 
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17.13 OTÁZKY AUTOTESTU 
 
 Kto sú hlavní užívatelia finančných výkazov spoločnosti? 
 
 Aké sú hlavné oblasti, z ktorých potrebujú informácie? 
 
 Sú nasledovné tvrdenia správne alebo nesprávne? 
 

 Výnosnosť produktívneho kapitálu sa môže vždy vypočítať vyjadrením 
čistého zisku ako percenta celkových vložených aktív. 

 
 Dôvody kolísaní percenta hrubého zisku by sa mali vždy preskúmať, 

pretože môžu obsahovať chybu alebo podvod. 
 

 Spoločnosť, ktorej ukazovateľ bežnej likvidity je nižší ako 2:1, je 
pravdepodobne vo finančných ťažkostiach. 

 
 Čím vyšší sa stane ukazovateľ bežnej likvidity, tým lepšie je na tom 

spoločnosť. 
 

 Ak obchodní dlžníci spoločnosti predstavujú viac ako 60 dní predaja na 
úver, musí byť úverová kontrola spoločnosti slabá. 

 
 Indikátor pomeru cudzieho a vlastného kapitálu sa môže vypočítať 

nasledovne: 
 

                         Pevný úrokový kapitál                                        x  100 
Pevný úrokový kapitál + vlastnícky podielový kapitál + rezervy 

 
 Čím vyšší je indikátor pomeru cudzieho a vlastného kapitálu, tým vyššie je 

percento narastajúcich výnosov pre obyčajných podielnikov. 
 

 Výnosy na jeden podiel sa vypočítajú nasledovne: 
 

Výnosy (zisk po zdanení a prioritná dividenda) 
           Počet vydaných obyčajných podielov  

 
 Dividendový výnos sa vypočíta nasledovne: 

 
   Dividenda na podiel                    x 100 
Nominálna hodnota na podiel 

 
 Krytie dividendy sa vypočíta nasledovne: 

 
Hotovosť v banke 

Navrhovaná dividenda 
 
 
 Ďalej sú v súhrnnej forme uvedené finančné výkazy spoločnosti Algernon Limited 

pre roky 2001 a 2002. 
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Algernon Limited 
Súvahy k 31. decembru 

 
   
 2001                  2002 
   
 Obstarávacia 

cena 
(Brutto)  

£ 

Odpisy 
(Korekcia) 

£ 

Netto 
£ 

Obstaráv. 
cena 

(Brutto)  
£ 

Odpisy 
(Korekcia

) 
£ 

Netto 
£ 

Prevádzkareň 10 000 (4 000) 6 000 11 000 (5 000) 6 000 
Budovy 50 000 (10 000) 40 

000 
90 000 (11 000) 79 000 

 60 000 (14 000) 46 
000 

101 000 (16 000) 85 000 

Investície v 
obstarávacích 
cenách 

  50 
000 

  80 000 

Pozemky   43 
000 

  63 000 

Zásoby   55 
000 

  65 000 

Dlžníci   40 
000 

  50 000 

Banka   3 000    
   237 

000 
  343 

000 
       
Obyčajné 
podiely, 
každý po 1 £ 

  40 
000 

  50 000 

Ážiový účet   12 
000 

  14 000 

Revalvačná 
rezerva 

     20 000 

Výkaz ziskov 
a strát 

  25 
000 

  25 000 

10% dlžobné 
úpisy 

  100 
000 

  150 
000 

Veritelia   40 
000 

  60 000 

Navrhovaná 
dividenda 

  20 
000 

  20 000 

Banka      4 000 
   237 

000 
  343 

000 
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Algernon Limited 
Výkaz ziskov a strát pre roky, ktoré skon čili 31. decembra 

 
 2001 

£ 
2002 

£ 
Predaj 200 000 200 000 
Náklady na predaj (100 

000) 
(120 000) 

 100 000 80 000 
Výdavky (60 000) (60 000) 
 40 000 20 000 
Dividendy (20 000) (20 000) 
 20 000 - 
Začiatočný zostatok 5 000 25 000 
Konečný zostatok 25 000 25 000 
 
 

 Vypočítajte nasledovné ukazovatele pre Algernon Ltd, za roky 2001 a 2002: 
 

 výnosnosť produktívneho kapitálu, 
 

 rentabilitu vlastných zdrojov (výnosy z prostriedkov podielnikov), 
 

 dobu obratu pohľadávok, 
 

 dobu obratu záväzkov, 
 

 ukazovateľ bežnej likvidity, 
 

 ukazovateľ likvidných aktív (schopnosť splniť svoje záväzky),  
 

 percento hrubého zisku, 
 

 percento čistého zisku, 
 

 krytie dividendy, 
 

 indikátor pomeru cudzieho a vlastného kapitálu. 
 

 S použitím uvedených súhrnných finančných výkazov a ukazovateľov, ktoré 
ste práve vypracovali, skomentujte stav, pokrok a vedenie spoločnosti 
Algernon Limited. 

 
Poznámka:  
 
Ak ste zabudli uviesť vo svojej odpovedi na predchádzajúcu otázku pracovné 
postupy, urobte tak v odpovedi na túto otázku. 
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17.14 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU 
 
 Viď 17.3. 
 
 Viď 17.3. 
 
  

 Nesprávne. Keď má spoločnosť pôžičky alebo dlžobné úpisy, je potrebné 
vziať zisk pred odpočítaním takýchto úrokov, ak sa ako celkové aktíva 
vezme hodnota kapitálu. 

 
 Správne. 

 
 Nesprávne. Neexistuje žiadna ideálna hodnota pre ukazovateľ bežnej 

likvidity. Podniky môžu mať rôzne potreby na udržiavanie zásob a 
dlžníkov. 

 
 Nesprávne. Ukazovateľ bežnej likvidity by sa mal udržiavať čo najnižší tak, 

aby bol podnik stále schopný splácať svoje dlhy pri ich splatnosti a aby sa 
umožnilo dodávanie väčšiny prijatých objednávok zo zásob. Ak sa 
ukazovateľ príliš zvýši, znamená to, že jedno alebo viac hlavných bežných 
aktív - zásoby, dlžníci a hotovosť – je nadmerné. 

 
 Nesprávne. Existujú iné možné príčiny. Napríklad, obchod môže byť 

sezónny, takže predaj bol neobvykle vysoký v mesiacoch nasledujúcich 
bezprostredne po dátume súvahy. 

 
 Správne. 

 
 Nesprávne. Toto je správne, iba pokiaľ je celkové percento získaného 

výnosu vyššie ako úroková miera platená za pôžičky. 
 

 Správne. 
 

 Nesprávne. Výpočet je nasledovný: 
                       

Výnos dividendy  =          Dividenda na podiel X 100 
                  Cena za akciu 

 
 Nesprávne. Výpočet je nasledovný: 

                         
 Krytie dividendy   =           Zisk po zdanení a prioritná 
dividenda 
Obyčajná dividenda 
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 Algernon Limited 
 
 2001 2002 
(i) Výnosnosť 
produktívneho kapitálu 

 40 + 10    =    28,2% 
    177 

 20 + 15    =  13,5% 
    259  

(ii) Rentabilita vlastných 
zdrojov 

 40            =   51,9% 
 77 

 20            =    18,3% 
109 

(iii) Doba obratu 
pohľadávok 

 40    x   365  =     73 dní 
200 

 60  x   365    =     91 dní 
120 

(iv)  Doba obratu 
záväzkov 

 40   x   365   =   146 dní 
100 

 60  x  365     =   183   dní 
120 

(v) Ukazovateľ bežnej 
likvidity (CA/CL) 

98    =  1,63: 1 
60 

115    =   1,37: 1 
 84 

(vi) Ukazovateľ 
krátkodobej likvidity 

43    =   0,72: 1 
60     

50    =     0,60: 1 
84 

(vii) Percento hrubého 
zisku 

100  x  100   =   50% 
200 

 80    x  100 =   40% 
200 

(viii) Percento čistého 
zisku 

 40   x  100 =    20% 
200 

 20    x  100 =   10% 
200 

(ix) Krytie dividendy 40   =   2 krát 
20 

20   =   raz 
20 

(x) Pomer cudzieho a 
vlastného kapitálu  

100  x  100 =   56,5% 
177 

150  x  100 =    57,9% 
259 

 
   

 Stav 
 

Súčasný stav Algernon Ltd ukazuje značný pokles vo všetkých 
oblastiach v porovnaní so stavom k 31. decembru 2001. 
Spoločnosť veľa investovala do investičného majetku v priebehu 
roku. Budovy a investície sa zvýšili o 40 000 £ a 30 000 £. 
Napriek tomu obrat zostal statický a zisk sa výrazne znížil. Obidva 
ukazovatele likvidity sa znížili. Ukazovateľ krátkodobej likvidity sa 
blíži k nebezpečnej úrovni. 

 
Pomer cudzieho a vlastného kapitálu zostal takmer rovnaký. 
Zvýšenie majetku o 32 000 £ je vyrovnané úmerným zvýšením 
pôžičiek. 
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 Pokrok 
 

Ukazovatele (i), (ii), (vii) a (viii), ktoré všetky posudzujú ziskovosť 
ukazujú pokles. Vložený kapitál sa zvýšil o 46% (zo 177 000 £ na 
259 000 £), ale čistý zisk sa znížil na polovicu z 20% na 10% a 
dokonca hrubý zisk klesol z 50% na 40%. Toto posledné zníženie 
by sa malo preskúmať, pokiaľ nie je známa príčina, ako napríklad 
ak sa znížili predajné ceny. Pri týchto výpočtoch sa 
predpokladalo, že sa 1. januára 2002 vydali ďalšie dlžobné úpisy 
vo výške 50 000 £. Na tomto základe sa ostatné výdavky v 
skutočnosti znížili z 50 000 £ na 45 000 £. 

 
Spoločnosť neurobila pokrok v roku 2002 a v skutočnosti sa 
vrátila späť z hľadiska jej celkovej ziskovosti.  

 
 Vedenie 

 
Riaditelia spoločnosti musia prevziať veľkú časť viny za zhoršujúci 
sa stav spoločnosti. Mohlo sa stať, že investícia do investičného 
majetku nastala ku konci roku 2002 a že prospech začne plynúť v 
roku 2003. Je potrebné súrne opatrenie na zlepšenie platobného 
obdobia veriteľov vo výške šesť mesiacov na konci roku 2002. 
Inkasné obdobie dlžníkov sa tiež znížilo na veľmi slabú úroveň (3 
mesiace). 

 
Poznámky: 
 
 Pri vypočítaní výnosnosti produktívneho kapitálu musíme pripočítať späť úroky z 

dlžobných úpisov. Otázka neuvádza dátum vydania ďalších dlžobných úpisov. 
Pre účely ukazovateľa (i) v tejto odpovedi sa predpokladalo, že boli vydané 1. 
januára 2002. 

 
 Otázka požaduje údaj doby obratu záväzkov, ale neuvádza nákupy. Jediné čo sa 

dá urobiť, je použiť údaj nákladov na predaj ako priblíženie nákupov. Údaj 
nákupov za rok 2002 by sa mohol vypočítať tak, ako keď sú známe počiatočné a 
konečné zásoby, ale údaj za rok 2001 by sa nemohol vypočítať bez zásob k 1. 
januáru 2001. 
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Kapitola 18 
 
Výkazy pe ňažných tokov 
 
 
18.1 ÚVOD 
 
Výkazy ziskov a strát a súvaha nám povedia o výkonnosti spoločnosti počas obdobia 
a jej stave na jeho konci. Zostáva tu ďalší dôležitý aspekt, menovite stav hotovosti 
spoločnosti a schopnosti generovať hotovosť.  
 
Podnik sa môže dostať do ťažkostí a dokonca zbankrotovať, ak nedokáže primerane 
spravovať svoju hotovosť a inkasovať dlhy pohotovo a účinne.  
 
Je tu ďalší dôležitý výkaz, ktorý existuje vedľa výkazu ziskov a strát a súvahy . Je 
to výkaz pe ňažných tokov .  
 
Účelom výkazu peňažných tokov je ukázať, aká hotovosť sa generovala operáciami 
podniku a kam táto hotovosť išla. Hotovosť generovaná inými činnosťami, ako je 
vydanie podielov alebo dlžobných úpisov, sa takisto berie do úvahy. 
 
Norma finančného výkazníctva 1 (FRS1), ktorú vydala Komisia pre účtovné normy 
(ASB) a bola revidovaná v roku 1996, požaduje od spoločností vypracovanie výkazu 
v štandardnej forme, ktorý uvádza prírastky a úbytky hotovosti spoločnosti. Keď 
skončíte s touto časťou, budete oboznámení s formátom výkazu peňažných tokov. 
 
18.2 CIELE 
 
Po preštudovaní tejto časti by ste mali dokázať: 
 

 Vypracovať výkazy peňažných tokov pre spoločnosti, ktoré dodržiavajú 
všeobecné členenie požadované FRS 1. 

 
 Načrtnúť závery o pomeroch spoločnosti na základe jej výkazov peňažných 

tokov (s ostatnými informáciami alebo bez nich).  
 
18.3 PRÍRASTKY HOTOVOSTI PODNIKU  
 
Čo spôsobuje, že hotovosť tečie do podniku? Jedným z hlavných zdrojov prírastku je 
prevádzkový zisk, ale už viete, že zisk nie je to isté ako hotovosť. Hodnota 
generovaná navyše, keď sa produkuje zisk, by mohla uviaznuť vo zvýšených 
zásobách alebo dlžníkoch alebo by sa mohla použiť na zníženie veriteľov.  
 
To znamená, že prírastok hotovosti generovaný prevádzkovou činnosťou je zisk za 
rok plus alebo mínus pohyby v rámci zásob, dlžníkov a veriteľov za rok. 
 
Existuje ešte jeden ďalší bod. Zisk sa vypočíta po zaúčtovaní odpisov. Odpis však 
nie je hotovostným výdavkom, je to iba účtovný zápis. Ak chceme vypočítať peňažný 
tok zo zisku, musíme odpis pripo čítať späť. 
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CVIČENIE 18.1 
 
Spoločnosť dosiahla zisk 180 000 £ v roku, ktorý skončil 31. decembra 2002, po 
zaúčtovaní odpisu 25 000 £. V priebehu roku nastali nasledovné pohyby bežných 
aktív: 
 

 £ 
Zvýšenie zásob  10 000 
Zvýšenie dlžníkov  15 000 
Zvýšenie veriteľov  20 000 

 
Aký je čistý prírastok hotovosti spoločnosti z operácií za rok? 
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ODPOVEĎ 
 £ 
Prevádzkový zisk  180 000 
Odpis  25 000 
Zvýšenie zásob  (10 000) 
Zvýšenie dlžníkov  (15 000) 
Zvýšenie veriteľov  20 000 
Čistý peňažný tok z prevádzkových 
činností  

200 000 £ 

 
Odpis sa pripočítava pretože predstavuje nepeňažný náklad. 
 
Zvýšenie zásob a dlžníkov v priebehu roku ukazuje, koľko zo zisku sa započítalo do 
nepeňažných aktív. Zvýšenie veriteľov znamená, že takto je k dispozícii viac 
hotovosti. (Samozrejme, že týchto veriteľov je potrebné vyplatiť, ale prírastok 
hotovosti, ktorý je to čo chceme, sa v skutočnosti zvýšil do takej miery, že ešte 
neboli vyplatení). 
 
Pre vás je dôležité úplne pochopiť, čo sa tu deje. Podnik dosiahol zisk 180 000 £. 
Nás zaujíma koľko hotovosti vygenerovali činnosti. Ak v činnosti 55 spoločnosť 
dovolila zvýšenie dlžníkov o 80 000 £ a zásoby o 50 000 £, peňažný tok by bo 
nasledovný: 
 

 £ 
Prevádzkový zisk  180 000 
Odpis  25 000 
Zvýšenie zásob  (50 000) 
Zvýšenie dlžníkov  (80 000) 
Zvýšenie veriteľov  20 000 
Čistý peňažný tok z prevádzkových 
činností  

95 000 £ 

 
Náš výkaz peňažných tokov zdôrazňuje skutočnosť, že príliš veľa zisku sa používa 
na financovanie neproduktívnych aktív – zásob a dlžníkov. 
 
Samozrejme niektoré z ukazovateľov, ktoré ste preštudovali v študijnej kapitole 17 
by takisto upriamili pozornosť na problémy tohto druhu, ale výkaz peňažných tokov 
je stále užitočný na poskytnutie odlišného pohľadu na situáciu a zdôraznenie 
nebezpečného poklesu stavu hotovosti, ak je to v skutočnosti to, čo sa stalo. 
 
Nasleduje ďalšia činnosť, ktorá od vás vyžaduje posúdenie niektorých ďalších 
dôvodov prírastku hotovosti, okrem obchodných operácií. 
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CVIČENIE 18.2 
 
Prevádzka spoločnosti môže byť dôležitým zdrojom prírastku hotovosti. Uveďte 
ďalšie štyri prírastku hotovosti. 
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ODPOVEDE 
 

 Nové vydanie podielov. 
 Vydanie dlžobných úpisov. 
 Výnosy z predaja investičného majetku. 
 Príjem dividend a úrokov a iných neprevádzkových príjmov. 

 
18.4 ÚBYTOK HOTOVOSTI PODNIKU 
 
Teraz keď ste videli zdroje prírastku hotovosti v bode 18.3, mali by ste dokázať 
pouvažovať o niektorých úbytkoch. 
 
CVIČENIE 18.3 
 
Uveďte päť dôvodov úbytku hotovosti z podniku. 
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ODPOVEDE 
 

 Prevádzka (prevádzka spoločnosti môže vyústiť do úbytku hotovosti, ak 
spôsobuje stratu alebo ak zvýšenie zásob a dlžníkov prevyšuje zisk). 

 Nákup investičného majetku. 
 Vyplatené dividendy a úroky. 
 Zaplatené dane. 
 Splácanie pôžičiek alebo dlžobných úpisov. 

 
18.5 FORMÁT VÝKAZU PEŇAŽNÝCH TOKOV 
 
Uvádzame štandardný formát z FRS1. Pozorne si ho preštudujte z hľadiska 
vysvetľujúcich poznámok, ktoré nasledujú. 
 

XYZ Limited 
Výkaz peňažných tokov za rok, ktorý skon čil 31. marca 2003  

 
 £ £ 
Prevádzkové činnosti   200 
   
Výnosy z investícií a správy financií   

Prijaté úroky  10  
Zaplatené úroky  (5) 5 

   
Dane   

Zaplatená daň zo zisku spoločnosti   (50) 
   
Investičné výdavky a finančné investície   

Nákup investičného majetku  (100)  
Výnosy z predaja investičného majetku  30  (70) 

   
Vyplatené ekvitné dividendy   
            Vyplatené dividendy  (50) 
  35 
Financovanie   

Vydanie obyčajných podielov  50  
Splatenie pôžičky  (40)  
  10 

Prírastok hotovosti   45 
 
Výkaz sprevádzajú poznámky, z ktorých dve sú potrebné pre jeho vypracovanie, ako 
uvidíme v bode 18.6 nižšie. 
 
Dôležité sú dve nasledovné poznámky: 
 

 Odsúhlasenie prevádzkového zisku s čistým prírastkom hotovosti (presne ako 
v bode 18.3).  

 
 Výkaz uvádzajúci začiatočné a konečné zostatky hotovosti a pohyb v 

priebehu roku. 
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Vysvetľujúce poznámky 
 

 Čistý prírastok hotovosti z prevádzkovej činnosti. 
Tento údaj sa vypočíta zo zisku presne ako v predchádzajúcej činnosti. 

 
 Výnosy z investícií a správy financií. 

Tieto údaje sa dajú ľahko vypočítať. Všimnite si, že sú to úroky zaplatené a 
prijaté, a nie  vzniknuté sumy uvedené vo výkaze ziskov a strát. 

 
 Dane. 

Všimnite si, že sú to dane zaplatené  v priebehu roku. Inými slovami sú to 
dane minulého roku zaplatené v tomto roku. 

 
 Investičné výdavky a finančné investície. 

V tejto časti uvádzame pohyby investičného majetku, náklady na nákupy a 
výnosy z predaja. Za nimi nasleduje medzisúčet, aby sa ukázalo, do akej 
miery boli náklady na investičné činnosti pokryté interne generovanými 
prostriedkami. 

 
 Činnosti financovania. 

Táto časť uvádza nové peniaze vkladané do spoločnosti. 
 

 Prírastok alebo úbytok hotovosti. 
Konečný zostatok predstavuje pohyb hotovosti, nie konečný zostatok 
hotovosti, ale pohyb od posledného roku. 

 
 Dve poznámky, ktoré sprevádzajú výkaz, sa vypracujú pri príprave hlavného 

výkazu. Štandardný prístup k skúšobnej otázke je vysvetlený v bode 18.6 
ďalej.  

 
18.6 TECHNIKA VYPRACOVANIA A VÝKAZ PE ŇAŽNÝCH TOKOV 
 
Môžete si myslieť, že vypracovanie výkazu peňažných tokov bude zložitá záležitosť. 
Samozrejme, že môže byť. Pri vašich skúškach to však bude jednoduché z troch 
dôvodov: 
 

 Bude poskytnutý formát (budete ho v každom prípade poznať). 
 Subjekt bude skúmaný iba na základnej úrovni. 
 Existuje štandardný skúšobný prístup, ktorý sa dá ľahko naučiť. 

 
Pre účely skúšok je štandardným prístupom použitie súvah na začiatku a na konci 
príslušného obdobia. Výkaz peňažných tokov je súhrnom rozdielov medzi týmito 
dvoma súvahami. Budete musieť urobiť isté výpočty a tie sú skôr podobné tým, ktoré 
ste robili v študijnej kapitole 13 pri počítaní chýbajúcich údajov v otázkach o 
neúplných záznamoch. Musíte poznať zisk spoločnosti, ten sa však v prípade 
potreby dá vypracovať z týchto dvoch súvah.  
 
Na ďalšej strane je základný príklad, ktorý podrobne vypracujeme. 
 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

342 
 

PRÍKLAD 
 

Floreal Limited 
Súvahy k 31. marcu 

 
 2002  2003 
 Tisícky £  Tisícky £ 
Investičný majetok v obstarávacej cene 250  350 
Mínus: súhrnné odpisy  75  110 
 175  240 
Bežné aktíva a pasíva   

Zásoby  100  120 
Dlžníci  75  70 
Hotovosť v banke  30  38 
Obchodní veritelia  (118)  (162) 

 262  306 
12% Dlžobné úpisy (25 000 £ splatené   

31. marca 2003)  (50)  (25) 
 212  281 
Podielový kapitál a rezervy   

Obyčajné podiely, každý po 1 £  75 80 
Ážiový účet  35  40 
   
Účet ziskov a strát  102  161 
 212  281 
   

 
Spoločnosť nepredala v priebehu roku žiadny investičný majetok. 
 
Vypracujte výkaz peňažných tokov za rok, ktorý skončil 31. marca 2003. 
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DISKUSIA 
 
Náš výkaz peňažných tokov bude pozostávať zo súhrnu rozdielov medzi týmito 
dvoma súvahami. 
 
Aká logika sa tu požíva? Hľadiskom tu je, že ak sa položka súvahy v priebehu roku 
zmenila, dôvodom tejto zmeny musí byť naozaj pohyb hotovosti. Môžete si myslieť, 
že pohyb odpisu je výnimkou z tohto pravidla, ale ak sa pozriete späť na bod 18.3, 
uvidíte, že náklady odpisu za rok sa pripočítavajú späť k zisku pri výpočte 
peňažného toku generovaného z prevádzkovej činnosti. (V bode 18.9 ďalej sa 
stretnete so zopár výnimkami z tohto pravidla). 
 
Prvým krokom je otvorenie náčrtu výkazu a dvoch poznámok (ako je uvedené v 
bode 18.5). Toto sa robí na nasledujúcej strane.  
 
Ďalej prejdeme súvahy z vrchu, zadávajúc rozdiely buď priamo do výkazu alebo 
poznámok alebo, ak sú komplikácie, do prevádzkového účtu hlavnej knihy kvôli 
ďalšej práci. V tomto príklade nie sú žiadne komplikácie a všetky údaje sa dajú zadať 
priamo do výkazu a jeho poznámok. 
 
Nasledujú vaše formáty. Skúste spracovať každú položku a zadať ju vo formátoch. 
Ak potrebujete pomoc, preštudujte si poznámky, ktoré nasledujú za formátmi. Aby 
sme vám dali východiskový bod, prvá položka, investičný majetok v cene, ukazuje, 
že spoločnosť musela minúť 100 000 £ na nákup nového investičného majetku v 
priebehu roku. Zadajte to do výkazu pod záhlavím Investičné výdavky a finančné 
investície, pridajte jeden stĺpec, aby sa zohľadnili ostatné položky pod tým istým 
záhlavím. 
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Floreal Limited 
Výkaz peňažných tokov za rok, ktorý skon čil 31. marca 2003  

 
 £ £ 
Prevádzkové činnosti (poznámka 1)   
   
Výnosy z investícií a správy financií   
   
   
   
   
Dane   
   
   
   
   
Investičné výdavky a finančné investície   
   
   
   
   
   
   
Financovanie   
   
   
   
   
Prírastok/úbytok hotovosti (poznámka 2)    
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Poznámky 
 

 Odsúhlasenie prevádzkového zisku s čistým prírastkom hotovosti z 
prevádzkových činností 

 
Prevádzkový zisk        Tisícky £ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 
Čistý prírastok hotovosti z prevádzkových činností 

____________ 
 
 
 
 
 
 

 Analýza zmien hotovosti počas roku     tisícky £ 
 

Zostatok k 1. aprílu 2002 
 
 
 
 
 
 

____________ 
Zostatok k 31. marcu 2003        

____________ 
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POZNÁMKY K ODPOVEDI 
 

 Investičný majetok. 
 

Ako už bolo vysvetlené, je tam úbytok hotovosti vo výške 100 000 £ na nákup 
nového investičného majetku, ktorý sa má zadať pod záhlavie investičné 
výdavky a finančné investície. (Sme si tým istí, lebo na konci otázky nám bolo 
povedané, že v priebehu roku nebol žiadny predaj investičného majetku). 
Takisto odpis sa zvýšil o 35 000 £. Toto musí byť náklad na odpis za tento 
rok, ktorý sa má zadať do poznámky 1 hneď za prevádzkovým ziskom. 
Zámerom je vypracovať výkaz a jeho poznámky a prejsť cez dve súvahy, plne 
spracovať každú položku, keď sa k nej dostaneme.  

 
 Zásoby. 

 
Zásoby sa zvýšili  o 20 000 £. To znamená, že 20 000 £ z prevádzkového 
zisku sa investuje do zásob. Preto to zapíšeme ako mínus  (v zátvorkách) v 
poznámke 1 potom ako bol už zadaný údaj odpisu, lebo je to úbytok hotovosti 
(viac peňazí sa minulo na zásoby). 

 
 Dlžníci. 

 
Dlžníci sa znížili o 5 000 £. Preto to zapíšeme ako prírastok (bez zátvoriek) 
hneď za záznamom o zásobách v poznámke 1. 

 
 Hotovosť k dispozícii. 

 
Podrobnosti o hotovosti k dispozícii nám umožňujú dokončiť poznámku 2, 
ktorá bude vyzerať nasledovne:  

 
 Tisícky £ 
Zostatok k 1. aprílu 2002 (zo súvahy)  30 
Čistý prírastok hotovosti (vyrovnávací údaj)  8 
Zostatok k 31. marcu 2003(zo súvahy)  38 

 
Zvýšenie o 8 000 £ bude konečným zostatkom v hlavnom výkaze, keď je 
dokončený.  

 
 Obchodní veritelia. 

 
Obchodní veritelia sa zvýšili o 44 000 £,  prírastok hotovosti. Zapíšte ho ako 
prírastok k prevádzkovému zisku v poznámke 1. 

 
 12% dlžobné úpisy. 

 
V otázke sa uvádza, že 25 000 £ z týchto dlžobných úpisov bolo splatených 
31. marca 2003, v posledný deň obdobia. Preto je to úbytok hotovosti pod 
Financovaním, takže ho zapíšte do zátvoriek, pridajte jeden stĺpec, aby sa 
zohľadnili ostatné položky pod tým istým záhlavím. 
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 Podielový kapitál a ážiový účet. 
 

Podielový kapitál sa zvýšil o 5 000 £,  financovanie prírastku hotovosti. 
Všimnite si však, že ážiový účet sa tiež zvýšil o 5 000 £. Prírastok hotovosti z 
vydania podielov je teda 10 000 £. Zapíšte to ako financovanie prírastku 
hotovosti hneď za úbytkom kvôli splateniu dlžobných úpisov. 

 
 Účet ziskov a strát. 

 
V skúšobných otázkach ako sú tu sa neposkytuje vždy úplný účet ziskov a 
strát. To nevadí, lebo môžeme sa dopracovať spätne k vypočítaniu zisku za 
rok, ktorý potrebujeme na vypočítanie prevádzkového peňažného toku. 

 
Zvýšenie v účte ziskov a strát je 59 000 £. Toto je nerozdelený zisk za rok. 
Znamená to, že zisk za rok bol 59 000 £. Tento údaj môžeme zadať ako 
východiskový bod poznámky 1. (V zložitejšom príklade by sme mohli mať viac 
práce so zohľadnením dane a vyplatených dividend, v tomto úvodnom cvičení 
však nefigurujú). Jeden bod si tu treba všimnúť – čo s úrokmi dlžobných 
úpisov? Zisk 59 000 £ je konečným ziskom po zaúčtovaní všetkého. Chceme 
prevádzkový zisk  pre poznámku 1 a to je v tomto prípade 59 000 £, plus 
dlžobný úpis plus zaplatené úroky dlžobných úpisov, ktoré budú uvedené ako 
samostatná položka pod výnosmi z investícií a správy financií . 

 
Takže aké sú úroky dlžobných úpisov? Splatenie 25 000 £ dlžobných úpisov 
sa uskutočnilo 31. marca 2003. To znamená, že úrokový poplatok za rok 
musel byť 12% z 50 000 £ čiže 6 000 £. Prevádzkový zisk je teda 65 000 £ 
(zapíšte ho ako prvú položku v poznámke 1), pričom 6 000 £ sa musí zapísať 
ako úbytok (zátvorky) v hlavnom výkaze pod záhlavím “výnosy z investícií a 
správy financií”. 

 
Teraz sme už zadali všetko do výkazu peňažných tokov a dvoch poznámok. Zostáva 
už len všetko spočítať a porovnať. Je logické začať s poznámkou 1, pretože to nám 
poskytne začiatočné údaje pre hlavný výkaz. 
 

Kroky sú preto nasledovné: 
 

 Dokončite poznámku 1. To nám poskytne prírastok hotovosti z prevádzky vo 
výške 129 000 £, ktorý sa zapíše do výkazu peňažných tokov. 

 
 Preveďte zaplatené úroky (6 000 £) do hlavného stĺpca a odpočítajte ich. 

(Najlepšie je zadať všetky údaje do prílohy výkazu peňažných tokov na 
začiatku a potom previesť súčet každej časti. Nevadí, ak je v skutočnosti v 
nejakej časti iba jedna položka). 

 
 Odpočítajte dane. V tomto prípade nie sú žiadne, lebo predstavujú istú 

komplikáciu, ktorej sme sa chceli v tomto úvodnom príklade vyhnúť.  
 

 Preveďte a pripočítajte alebo odpočítajte súčet investičných činností. V tomto 
prípade máme odpočet 100 000 £, zostáva  čistý prírastok hotovosti 23 000 £ 
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pred financovaním. V tomto príklade máme čistý úbytok 15 000 £, pretože 
splatenie dlžobných úpisov prevyšuje prírastok z vydania podielov. 

 
 Odsúhlaste konečný zostatok s rozdielom v zostatku hotovosti z poznámky 2.  

 
Môžete byť prekvapení, prečo je tento výkaz “vykompenzovaný”. Dôvod je ten, že 
sme pracovali s dvomi súvahami. Obidve sú vyrovnané, preto rozdiely medzi nimi 
musia byť vyrovnané. 
 
Ak riešenie vo vašej odpovedi nie je vyrovnané, určite ste niekde urobili chybu. 
Možno ste vynechali údaj alebo ste nesprávne vypočítali rozdiel. Takisto sa ľahko 
vynechá zátvorka, v takom prípade položka spôsobí, že váš rozdiel bude iba 
polovičný. 
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Odpoveď je nasledovná: 
 

Floreal Limited 
Výkazy pe ňažných tokov za rok, ktorý skon čil 31. marca 2003 

 
 Tisícky £ Tisícky £ 
Prevádzkové činnosti (poznámka 1)   129 
   
Výnosy z investícií a správy financií   

Úroky dlžobných úpisov  (6)  (6) 
  123 

Dane   - 
   

Investičné výdavky a finančné investície   
Nákup investičného majetku  (100) (100) 
  23 

   
Financovanie   

Splatenie dlžobných úpisov (25)  
Vydanie podielov  10  (15) 
   

Prírastok hotovosti (poznámka 2)   8 
 
Poznámka 1 
 
Odsúhlasenie prevádzkového zisku s čistým prírastkom hotovosti z prevádzkových 
činností. 
 
 Tisícky £ 
Prevádzkový zisk (59+6)  65 
Odpis  35 
Zvýšenie zásob  (20) 
Úbytok dlžníkov  5 
Prírastok veriteľov  44 
Čistý prírastok hotovosti z prevádzkových činností  129 
 
Poznámka 2 
 
Analýza zmien hotovosti v priebehu roka  tisícky £ 
Zostatok k 1. aprílu 2002 30 
Čistý prírastok hotovosti  8 
Zostatok k 31. marcu 2003  38 
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18.7 ZOPÁR ZLOŽITEJŠÍCH OTÁZOK 
 
Techniky, ktoré ste videli v bode 18.6 sú štandardné pre každú otázku o výkazoch 
peňažných tokov. Preštudujte si príklad Florealu, kým vám nebude úplne jasný. 
Potom prejdite k trom ďalším otázkam, ktorými sa musíme zaoberať: 
 

 vyplatené dividendy; 
 
 zaplatené dane; 
 
 predaj investičného majetku. 

 
 Vyplatené dividendy a zaplatené dane. 
 

Prístup k týmto dvom položkám je veľmi podobný, takže ich môžeme 
posudzovať spoločne. 

 
V súvahe sú obidve uvedené ako veritelia, ale na rozdiel od iných veriteľov 
musíme vo výkaze peňažných tokov uviesť skutočné toky hotovosti v 
priebehu roka. 

 
Príklad  (pokračovanie Florealu) 

 
Súvahy spoločnosti Floreal Limited k 31. marcu 2002 a 2003 obsahujú 
nasledovné položky: 

 
 2002  2003 
 Tisícky £ Tisícky £ 
Veritelia  28  52 
Dividendy  50  60 
Dane  40  50 
Účet ziskov a strát  102  161 

 
Najprv zoberieme dividendy a budeme sa zaoberať tým, čo sa v skutočnosti v 
priebehu roka stalo. 

 
Na začiatku roka spoločnosť dlhovala 50 000 £. Tento dlh bol zaplatený  v 
priebehu roka (úbytok hotovosti). Potom bola na konci roka urobená rezerva 
na dividendy vo výške 60 000 £ z účtu ziskov a strát. 50 000 £ sú dividendy 
za minulý rok vyplatené v tomto roku a 60 000 £ je rezerva na tohtoročné 
dividendy.  

 
Presne to isté sa deje s daňami. Začiatočná rezerva 40 000 £ bola zaplatená  
v priebehu roka (úbytok hotovosti) a na konci roka sa vytvorila rezerva 50 000 
£ z účtu ziskov a strát. 40 000 £ predstavuje minuloročné dane zaplatené v 
tomto roku, 50 000 £ je rezerva na tohtoročné dane. 
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Mohli by sme nasledovne zostaviť účty hlavnej knihy, aby sme toto všetko 
zaznamenali: 

 
Dividendy  

2002  Tisícky 
£ 

2002  Tisícky 
£ 

31. 
mar. 

Hotovosť (2)  50  1. apr.  Začiatočný zostatok (1)  50 

2003   2003   
31. 
mar. 

Konečný 
zostatok (1)  

60 31. 
mar.  

Účet ziskov a strát (3) 60 

  110   110 
   2003   
   1. apr. Začiatočný zostatok (1)  60 

 
Dane 

2002   Tisícky 
£  

2002   Tisícky 
£ 

31. 
mar. 

Hotovosť (2) 40 1. apr. Začiatočný zostatok (1) 40 

2003   2003   
31. 
mar. 

Konečný 
zostatok (1)  

50 31. 
mar. 

Účet ziskov a strát (3) 50 

  90    90 
   2003   
   1. apr. Začiatočný zostatok (1) 50 

 
Účet ziskov a strát  

2003  Tisícky 
£ 

2003  Tisícky 
£ 

31. 
mar. 

Dividendy (3) 60 1. apr.  Začiatočný zostatok (1)  102 

      
31. 
mar. 

Dane (3) 50 31. 
mar.  

Zisk za rok (vyrovnávací  

31. 
mar.  

Konečný 
zostatok (1) 

161   údaj)  169 

  271   271 
   2003   
   1. apr. Začiatočný zostatok (1)  161 

 

Skutočný praktický postup by mohol vyzerať nasledovne, keď sa dostaneme k 
dividendám v súvahách: 

 
Krok 1: Otvorte pracovný účet dividend a vložte začiatočný a konečný 

zostatok. 
 

 Dividendy   
 Tisícky £   Tisícky £ 
  Začiatočný 50 
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zostatok  
Konečný zostatok  60   

 
Krok 2: Zapíšte hotovostnú platbu za dividendy predchádzajúceho roka do 

pracovného účtu a takisto  ju zadajte ako úbytok pod záhlavím 
“vyplatené ekvitné dividendy” vo výkaze peňažných tokov. 

  
Krok 3: Zapíšte rezervu pre dividendy tohto roku do účtu dividend a takisto  

zaťažte pracovný účet ziskov a strát. 
 

Všimnite si dôležitý bod, že všetky záznamy robené v pracovných účtoch, 
ktoré sú iné ako vybrané zostatky z dvoch súvah, musia byť podvojnými 
záznamami, inak sa vám nepodarí vyrovnať váš výkaz peňažných tokov. Čiže 
krok 2 vyššie vyžadoval zaúčtovanie na ťarchu pracovného účtu dividend a 
zápis do výkazu peňažných tokov, a krok 3 vyžadoval zaúčtovanie v prospech 
účtu dividend a zaúčtovanie na ťarchu pracovného účtu ziskov a strát. 
Z preštudovania týchto účtov vyplývajú dve zaujímavé otázky: 

 
 Prírastok nerozdeleného zisku je 59 000 £ (161 000 £ mínus 102 000 £ 

ako predtým), ale s pridaním podrobných údajov o daniach a dividendách 
teraz vidíme, že zisk za rok pred zdanením a dividendami musel byť 169 
000 £. 

 
 Do výkazu peňažných tokov je potrebné zapísať úbytok hotovosti: 

 
dividendy 50 000 £ (minuloročné dividendy zaplatené v tomto roku); 
dane 40 000 £ (minuloročná daň zo zisku zaplatená v tomto roku). 

 
Vytvorenie týchto troch pracovných účtov je štandardnou súčasťou odpovedí 
na otázky o výkazoch peňažných tokov, najmä vtedy, ak v otázke nie je 
uvedený účet ziskov a strát a zisk sa musí vypočítať z troch nasledovných 
komponentov: 

 
 nerozdelený zisk, plus 
 dividendy, plus 
 dane, rovná sa 
 zisk sa rok 

 
Podobné zápisy sa robia v účte daní, čo opäť vedie k vyššie uvedenému účtu. 

 
 Predaje investi čného majetku 
 

Ak sa predáva investičný majetok v priebehu daného obdobia, budeme chcieť 
uviesť výnosy z predaja  ako prírastok hotovosti pod záhlavím investičné 
výdavky a finančné investície a taktiež uviesť samostatne úbytok pre nový 
zakúpený investičný majetok. 

 
V praxi to nie je problém, v skúšobných otázkach to však problém môže byť, 
pretože skúšajúci vám neposkytne všetky informácie o pohyboch investičného 
majetku, ktoré potrebujete. Takže musíte použiť techniky neúplných 
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záznamov, ktoré ste sa naučili v študijnej kapitole 13. Takisto môže byť 
užitočné pozrieť sa späť do študijnej kapitoly 7 na účty hlavnej knihy, ktoré sa 
tam používajú pre pohyby investičného majetku. 

 
Skôr ako sa pozrieme na príklad, vysvetlíme si ešte jednu otázku. Ako je 
uvedené, chystáme sa zapísať výnosy z predaja investičného majetku do výkazu 
peňažných tokov. Avšak akýkoľvek zisk z predaja už bude pripísaný v prospech 
účtu ziskov a strát a je teda zabudovaný do toku hotovosti generovaného 
prevádzkou. Preto sa musí urobiť úprava, aby sa zabránilo dvojitému započítaniu. 
Úprava je zahrnutá v odsúhlasení prevádzkového zisku s čistým prírastkom 
hotovosti. Zisk z predaja sa odpočíta a strata sa pripočíta. Spôsob, ako si 
zapamätať, ktorým smerom urobiť túto úpravu, je pripomenúť si odpisy. Odpis je 
nepeňažný výdavok a pripočítava sa. Strata pri predaji je takisto výdavok a tiež 
sa pripočítava. Z toho vyplýva, že zisk sa musí odpočítať, aby sa odstránil zo 
zisku. 

 

Príklad  (opäť pokračovanie Florealu) 
 
Súvahy spoločnosti Floreal Limited obsahujú nasledovné informácie: 
 

31. marca 
 
 2002  2003 
 Tisícky 

£  
Tisícky 

£ 
Investičný majetok v obstarávacej cene 250  350 
Mínus: súhrnné odpisy  75 110 
 175  240 
 
V priebehu roka, ktorý skončil 31. marca 2003, boli predané položky, ktoré stáli 20 
000 £, v účtovnej hodnote 12 000 £, za 13 000 £. 
 
Teraz musíme trochu počítať, aby sme dospeli k údajom, ktoré potrebujeme. Ak boli 
napríklad predané položky, ktoré stáli 20 000 £, nákup nového investičného majetku 
musí predstavovať 120 000 £. 
 
Poradíme si s tým, ak otvoríme pracovné účty hlavnej knihy. 
 

Musíme otvoriť tri účty: 
 
 náklady na investičný majetok; 
 
 odpisy investičného majetku; 
 
 predaj investičného majetku. 

 
Krok 1: Otvorte tieto tri účty hlavnej knihy a zapíšte začiatočné a konečné 

zostatky, ako sú uvedené vyššie. 
  
Krok 2: Urobte potrebné prevody z účtov nákladov a odpisov na účet predaja za 
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predané položky. 
  
Krok 3: Pripíšte výnosy z predaja v prospech účtu predaja a zapíšte ich do 

výkazu peňažných tokov ako prírastok pod záhlavím investičné činnosti. 
  
Krok 4: Vyrovnajte tieto tri účty. 
 
Pozrime sa či to dokážete vypracovať z vyššie uvedených záchytných bodov...... 
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CVIČENIE 
 
Zaznamenajte tieto transakcie do vyššie uvedených pracovných účtov a stanovte 
charakter vyrovnávacích údajov na účtoch. Nerobte si starosti s dátumami. 
 

Investi čný majetok – obstarávacie ceny 
 

  
Tisícky £  Tisícky £ 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
Investi čný majetok – odpisy 

 
  

Tisícky £  Tisícky £ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Investi čný majetok – predaj 

 
  

Tisícky £  Tisícky £ 
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ODPOVEDE 
 
Mali by ste dospie ť k podobným záverom: 
 

Investi čný majetok – obstarávacie ceny 
  Tisícky £   Tisícky £ 
Začiatočný zostatok (1) 250 Účet predaja (2) 20 
      
Hotovostný nákup      

investičného 
majetku 

  Konečný zostatok (1) 350 

(poznámka 3)  (4) 120    
  370   370 
  

Investi čný majetok – odpisy 
 

  Tisícky 
£ 

  Tisícky £ 

Účet predaja  (2) 8 Začiatočný zostatok  (1) 75 
(poznámka 1)      

   Účet ziskov a strát   
   (poznámka 3)  (4) 43 
Konečný zostatok  (1) 110    
  118   118 
 

Investi čný majetok – predaj 
 

  Tisícky £   Tisícky £ 
Obstarávacia cena 
investičného majetku 

(2) 20 Odpis (poznámka 1)  (2) 8 

   Výnosy z predaja   
Účet ziskov a strát    (poznámka 2) (3) 13 

(poznámka 3) (3) 1    
  21   21 
 
Poznámky 
 

 Odpis na predanú položku sa dá vypočítať odpočítaním účtovnej hodnoty (12 
000 £) od obstarávacej ceny (20 000 £). 

 
 Podvojný záznam pre výnosy z predaja je prírastok hotovosti zaznamenaný 

vo výkaze peňažných tokov pod záhlavím investičné výdavky a finančné 
investície. 

 
 Zostatky. Zostatok na týchto troch účtoch musí byť nasledovný: 

 
 Obstarávacia cena investičného majetku: 
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Vyrovnávací údaj 120 000 £ je obstarávacia cena na nový zakúpený 
majetok – podvojný záznam je zapísaný do výkazu peňažných tokov 
ako úbytok pod záhlavím investičné výdavky a finančné investície. 

 
 Odpis investičného majetku: 

 
Vyrovnávací údaj 43 000 £ je ročný odpis – podvojný záznam je 
pripočítaný k zisku kvôli odsúhlaseniu zisku a prevádzkového 
hotovostného toku. 

 
 Predaj investičného majetku: 

 
Vyrovnávací údaj 1 000 £ je ziskom z predaja - podvojný záznam je 
odpočítaný od zisku kvôli odsúhlaseniu zisku a prevádzkového 
hotovostného toku. 

 
CVIČENIE 
 
Nastal čas poskladať všetko dohromady tým, že vytvoríme výkaz peňažných tokov 
pre úplnú verziu pomerov spoločnosti Floreal – bez toho, aby sme sa pozerali späť! 
 

Floreal Limited 
Súvahy k 31. marcu 

 
 2002 2003 
 Tisícky £ Tisícky £ 
Investičný majetok v obstarávacej cene 250  350 
Mínus: súhrnné odpisy  75 110 
 175  240 
Bežné aktíva a pasíva   

Zásoby  100  120 
Dlžníci  75  70 
Hotovosť v banke  30  38 
Obchodní veritelia  (28)  (52) 
Dane  (40)  (50) 
Navrhované dividendy  (50)  (60) 
 262  306 

12% dlžobné úpisy (25 000 £ splatených   
31. marca 2003  (50)  (25) 
 212 281 

Podielový kapitál a rezervy   
Obyčajné podiely, každý po 1 £  75  80 
Ážiový účet  35  40 
   
Účet ziskov a strát  102  161 
 212  281 

 
Počas roka, ktorý skončil 31. marca 2003, bol predaný investičný majetok, ktorý stál 
20 000 £, v účtovnej hodnote 12 000 £, za 13 000 £. 
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Vypracujte výkaz peňažných tokov za rok, ktorý skončil 31. marca 2003. 
 
Použite odporúčanú štandardnú metódu. Postupujte riadok za riadkom od vrchu 
súvahy a priebežne otvárajte pracovné účty. Keď sa dostanete k položke 
vyžadujúcej pracovné účty, otvorte tieto účty a zapíšte začiatočné a konečné 
zostatky zo súvah, potom prejdite k ďalšej položke. Keď prejdete cez celú súvahu a 
predviedli ste údaje a podľa potreby ste otvorili pracovné účty, vráťte sa späť a 
pustite sa do pracovných údajov tak, že samozrejme v nich zaznamenáte dodatočné 
informácie o pohyboch investičného majetku na spodku súvahy. 
 
Vaše formuláre vyzerajú nasledovne: 
 

Floreal Limited 
Výkaz peňažných tokov za rok, ktorý skon čil 31. marca 2003 

 
 Tisícky 

£ 
Tisícky £ 

Prevádzkové činnosti (poznámka 1)   
   
Výnosy z investícií a správy financií   
   
   
   
   
Dane   
   
   
   
   
Investičné výdavky a finančné investície   
   
   
   
   
Vyplatené ekvitné dividendy   
   
   
   
Financovanie   
   
   
   
   
   
   
Prírastok/úbytok hotovosti (poznámka 2)    
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Poznámka 1 
 
Odsúhlasenie prevádzkového zisku s čistý prírastkom hotovosti z prevádzkových 
činností 
 
 Tisícky £ 
  
Prevádzkový zisk  
  
  
  
  
  
  
Čistý prírastok hotovosti prevádzkových činností   
 
Poznámka 2 
 
Analýza zmien hotovosti v priebehu roka Tisícky £ 
  
  
Zostatok k 1. aprílu 2002  
  
  
Čistý prírastok hotovosti  
  
Zostatok k 31. marcu 2003  
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ODPOVEDE 
 
Odpoveď bude: 

Floreal Limited 
Výkazy pe ňažných tokov za rok, ktorý skon čil 31. marca 2003 

 
 Tisícky 

£ 
Tisícky £ 

Prevádzkové činnosti (poznámka 1)   226 
   
Výnosy z investícií a správy financií   

Úroky dlžobných úpisov   (6) 
   

Zaplatené dane   (40) 
   
Investičné činnosti   

Nákup investičného majetku  (120)  
Výnosy z predaja investičného majetku  13 (107) 
   

Vyplatené ekvitné dividendy   
            Vyplatené dividendy  (50) 
  23 
Financovanie   

Splatenie dlžobných úpisov (25)  
Vydanie podielov  10  (15) 
   

Prírastok hotovosti (poznámka 2)   8 
 
Poznámka 1 
Odsúhlasenie prevádzkového zisku s čistým prírastkom z prevádzkových činností. 
 
 tisícky £ 
Prevádzkový zisk (169+6 úroky dlžobných úpisov)  175 
Odpis  43 
Zisk z predaja investičného majetku  (1) 
Zvýšenie zásob  (20) 
Zníženie dlžníkov 5 
Zvýšenie veriteľov  24 
Čistý prírastok hotovosti z prevádzkových činností  226 
 
Poznámka 2 
 
Analýza zmien hotovosti v priebehu roka tisícky £ 
Zostatok k 1. aprílu 2002 30 
Čistý prírastok hotovosti  8 
Zostatok k 31. marcu 2003  38 
 
Pracovné účty sú uvedené v predchádzajúcej časti tohto príkladu. 
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18.8 INTERPRETÁCIA VÝKAZU PE ŇAŽNÝCH TOKOV 
 
Teraz by ste mali dokázať vypracovať výkaz peňažných tokov na základe určitej 
praxe s otázkami autotestu, ktoré budú položené o chvíľu. 
 
Potrebná je ešte jedna vec. Čo znamená výkaz peňažných tokov? Aké dôležité 
informácie sa z neho dajú získať? 
 
Z všeobecného hľadiska sa zaoberáme nasledovnými otázkami: 
 
 Odsúhlasenie prevádzkového zisku s čistým prírastkom hotovosti. 

 
 Žiadne závažné pohyby v prvkoch prevádzkových kapitálu (zásoby, 

dlžníci, veritelia) mimo trendov v obrate. Napríklad oneskorenie pri platení 
veriteľom by mohlo viesť k očividne dobrému toku hotovosti, ale iba za 
cenu straty dobrého dodávateľského mena. Takéto oneskorenie vedie iba 
ku krátkodobej výhode v hotovostnom toku (veriteľom sa napokon musí 
zaplatiť) a teda hotovosť nie je k dispozícii na dlhodobé použitie. 

 
 Zvýšenie dlžníkov a zásob nesúvisiacich so zvýšenou činnosťou sú 

nebezpečnými signálmi. Mrhá sa prostriedkami a existuje zvýšené riziko 
straty z nedobytných pohľadávok alebo zničenia zásob. 

 
 Hlavný výkaz peňažných tokov. 
 

 Bol dlhodobejší výdaj (investičné činnosti alebo splácanie pôžičiek) 
pokrytý dlhodobými financiami? Je prijateľné financovať takýto výdaj z 
prevádzkového hotovostného toku (podľa bodu (a) vyššie) alebo z 
pôžičiek alebo z vydania podielov, ale nie z rozšírenia obchodných 
veriteľov.  

 
 Bola podstatná časť požičaných financií produktívne investovaná? Alebo 

je vo zvýšenej hotovosti alebo iných neproduktívnych bežných aktívach? 
 

 Ukazuje konečný peňažný zostatok pokles alebo pohyb do záporných 
čísel, prečerpanie bankového účtu? Nadmerné spoliehanie sa na 
prečerpania bankového účtu pre strednodobé a dlhodobé financovanie nie 
je dobrým nápadom, hoci mnoho spoločností to v skutočnosti robí. 

 
18.9 POHYBY V ÚDAJOCH SÚVAHY, KTORÉ NEZAHRNUJÚ PE ŇAŽNÉ TOKY 
 
 Nové ocenenie aktív. 

 
Pri novom ocenení aktív nenastáva pohyb hotovosti. Zápisy sú samozrejme:  

 
Debet  Účet aktív 
Kredit  Revalvačná rezerva 

 
Pri vypracovaní výkazu peňažných tokov jednoducho ignorujete obidve strany 
nového ocenenia. 
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 Emisie bezplatných podielov. 

 
Bezplatná emisia zvyšuje podielový kapitál a znižuje rezervy: 

 
Debet  Účet rezerv 
Kredit  Podielový kapitál 

 
Znova tu nie je žiadny peňažný tok a obidve strany záznamu sa ignorujú. 

 

18.10 ZÁVER 
 
Vypracovanie výkazov peňažných tokov je dôležitou témou pri skúškach. 
 
Musíte poznať: 
 

 formát; 
 

 pravdepodobné prírastky a úbytky hotovosti: 
 
 PRÍRASTKY (PLUSY)  

 
 ÚBYTKY (MÍNUSY)  

 
1. Prevádzkový zisk po pridaní odpisov 1. Prevádzkové straty po odpočítaní 

odpisov 
    
2. Úbytok obežných aktív 2. Prírastok obežných aktív 

    
 Zásoby  Zásoby 
 Dlžníci  Dlžníci 

   
3. Prírastok bežných pasív 3. Úbytok bežných pasív 
    
4. Výnosy z predaja investičného 

majetku 
4. Nákup investičného majetku 

    
5. Vydanie dlžobných úpisov alebo 

úverové zásoby 
5. Zaplatenie/splatenie dlžobných 

úpisov alebo pôžičiek 
    
6. Prijaté dividendy and úroky 6. Zaplatené dividendy and úroky 

 
    
  7.  Zaplatené dane  
 

 Štandardný prístup riadok za riadkom s použitím pracovných účtov hlavnej 
knihy. 

 
Pozn. Úbytky budú uvedené v zátvorkách. 
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18.11 OTÁZKY AUTOTESTU 
 
 Roztrieďte nasledovné položky na prírastky alebo úbytky hotovosti. Ak položka 

nie je ani prírastkom ani úbytkom hotovosti, uveďte to. 
 

 Emisia podielov. 
 Výnosy z predaja investičného majetku. 
 Zaplatené dane. 
 Prírastok revalvačnej rezervy pri prehodnotení prevádzkových priestorov. 
 Úbytok bežných pasív. 
 Prírastok bežných aktív. 
 Splatenie dlžobných úpisov. 
 Strata pred zdanením. 
 Odpisy. 
 Vyplatené dividendy. 
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 Ďalej sú uvedené v súhrnnej forme finančné výkazy spoločnosti Algernon 
Limited za roky, ktoré skončili 31. decembra 2001 a 31. decembra 2002: 

 
Súvaha k  31. decembru 2001  31. decembru 2002  
 Obstar

. cena 
(Brutto

)  

Odpisy 
(Korekci

a 

Netto Obstar. 
cena 

(Brutto)  

Odpisy 
(Korekcia) 

Netto 

 £ £ £ £ £ £ 
Závod 10 000 (4 000) 6 000 11 000 (5 000) 6 000 
Budovy 50 000 (10 000) 40 000 90 000 (11 000) 79 000 
   46 000   85 000 
Investície v obstar. 
cene 

  50 000   80 000 

Pozemky    43 000   63 000 
Zásoby    55 000   65 000 
Dlžníci    40 000   50 000 
Banka    3 000    
   237 000    343 000 
       
Obyčajné podiely, 
každý po 1 £  

  40 000   50 000 

Emisné ážio    12 000   14 000 
Revalvačná rezerva       20 000 
Účet ziskov a strát    25 000    25 000 
10% dlžobné úpisy    100 000    150 000 
Veritelia    40 000    60 000 
Navrhované dividendy    20 000    20 000 
Banka       4 000 
   237 000    343 000 
 
Účet ziskov a strát za rok, ktorý skon čil 31. decembra 2001  2002 
 £  £ 
Predaj  200 000  200 000 
Náklady na predaj  (100 000)  (120 000) 
 100 000  80 000 
Výdavky  (60 000)  (60 000) 
 40 000  20 000 
Dividendy  (20 000)  (20 000) 
 20 000 0 
Začiatočný zostatok  5 000  25 000 
Konečný zostatok  25 000  25 000 
 
K dispozícii sú nasledovné ďalšie informácie: 
 

 Spoločnosť vydala dlžobné úpisy v hodnote 50 000 £ 1. januára 2002. 
 Prijaté úroky a dividendy, ktoré boli pripísané v prospech účtu ziskov a strát v 

roku 2002, predstavovali 5 000 Ł. 
 
Od vás sa požaduje: 
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 Vypracovať výkaz peňažných tokov pre spoločnosť Algernon Limited za rok, 
ktorý skončil 31. decembrom 2002. 

 Komentár o pomeroch spoločnosti Algernon Limited v svetle výkazu 
peňažných tokov, ktorý ste práve vypracovali, a súhrnných účtov uvedených v 
otázke. 

 
 

3.  Súvahy spoločnosti SAF Ltd sú nasledovné: 
 

  SAF Ltd   
2002 Súvaha k 31. marcu 2003 

£ £  £ £ 
  Investičný majetok (v prevedených 

hodnotách) 
  

 200 000 Pozemky a budovy   196 000 
 830 700 Stroj a  strojné zariadenie   925 800 
  Inventár, vybavenie, nástroje    
 182 400 a zariadenie  204 600 
 1 213 

100 
  1 326 

400 
 10 800 Investície iné ako úvery  72 000 
  Bežné aktíva   

421 500  Zásoby 381 000  
134 600  Dlžníci  110 200  
89 200  Banka a hotovosť  92 400  

645 300   583 600  
  Veritelia: splatní do jedného roku   

0  Bankové pôžičky a prečerpania účtu  (77 300)  
(192 

900) 
 Obchodní veritelia  (61 300)  

(157 
300) 

 Dane  (163 
200) 

 

(175 
000) 

 Navrhované dividendy  (190 
500) 

 

(525 
200) 

  (492 
300) 

 

 120 100 Čisté bežné aktíva   91 300 
  Veritelia: splatní o viac než jeden rok   
 (400 000) 10% dlžobné úpisy, pôžičky   (150 000) 
 944 000   1 339 

700 
     
  Kapitál a rezervy   
 700 000 Vyžiadaný podielový kapitál   700 000 
 5 000 Emisné ážio  5 000 
 239 000 Zisk a strata  634 700 
 944 000   1 339 

700 
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V priebehu roka, ktorý skončil 31. marca 2003, spoločnosť: 
 

 Predala stroj s prevodovou hodnotou 25 800 £ za 22 400 £. 
 

 Vykázala zisk pred zdanením 749 400 £ po zaúčtovaní odpisov v 
nasledovných sumách: 

 £ 
Budovy  4 000 
Stroj a  strojné vybavenie  110 200 
Inventár a zariadenie  28 100 
 142 300 

 
 Prijala úroky a dividendy z investícií vo výške 6 000 £ (pripísané pri 

príchode ako kreditná položka k zisku 749 400 £ v bode (b) vyššie). 
 

 Splatila dlžobné úpisy vo výške 250 000 £ (31. marca 2003). 
 
Od vás sa požaduje: 
 

 Vypracovať výkaz peňažných tokov pre spoločnosť SAF Ltd za rok, ktorý 
skončil 31. marca 2003. 

 
 Skomentovať stručne finančné postavenie spoločnosti, ktoré ste zistili vo 

vašej odpovedi na bod (a). 
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18.12 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU 
 

 Prírastky hotovosti: 
 

 Emisia podielov. 
 Výnosy z predaja investičného majetku. 

 
Úbytky hotovosti: 
 
 Zaplatené dane. 
 Úbytok bežných pasív (z podniku odchádza hotovosť na ich 

zaplatenie). 
 Prírastok bežných aktív. 
 Splatenie dlžobných úpisov. 
 Strata pred zdanením. 
 Vyplatené dividendy. 

 
Ani prírastok ani úbytok 

 
 Nové ocenenie (pretože žiadna hotovosť neprichádza do podniku ani 

neodchádza z podniku). 
 Odpisy (pretože žiadna hotovosť neprichádza do podniku ani 

neodchádza z podniku – zohľadnené iba pri zaznamenávaní 
prevádzkového zisku a prevádzkového peňažného toku, pretože zisk 
sa uvádza po zabezpečení odpisov). 
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2. (a) 
Algernon Limited 

Výkaz peňažných tokov za rok, ktorý skon čil 31. decembra 2002  
 
 Tisícky £ Tisícky £ 
Prevádzkové činnosti (poznámka 1)   32 
   
Výnosy z investícií a správy financií   

Zaplatené úroky  (15)  
Prijaté úroky  5 (10) 
   

Dane  - 
   
Investičné výdavky a finančné investície   

Nákup investícií  (30)  
Nákup strojného vybavenia  (1)  
Nákup budov  (40) (71) 
   

Ekvitné dividendy   
Vyplatené dividendy  (20) 
  (69) 

Financovanie   
Vydanie dlžobných úpisov 50  
Emisia podielov  12  62 
   

Úbytok hotovosti a hotovostných ekvivalentov (poznámka 
2)  

 (7) 

 
Poznámka 1 
 

Odsúhlasenie prevádzkového zisku s čistým prírastkom hotovosti z 
prevádzkových činností 

 
 Tisícky £ 
Prevádzkový zisk (viď postup) 30 
Odpisy  2 
Prírastok zásob  (10) 
Zvýšenie dlžníkov  (10) 
Zvýšenie veriteľov  20 
Čistý prírastok hotovosti prevádzkových 
činností 

32 

 
Postup: Výpočet prevádzkového zisku  
 tisícky £ 
Pohyb v zostatku účtu ziskov a strát  – 
Vyplatené dividendy  20 
Úroky dlžobných úpisov 15 
Prijaté úroky a dividendy  (5) 
Prevádzkový zisk  30 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

369 
 

Poznámka 2 
 

Analýza zmien hotovosti v priebehu roku 
 Tisícky £ 
Zostatok k 1. januáru 2002  3 
Čistý úbytok hotovosti  (7) 
Zostatok k 31. decembru 2002 (4) 
  

 Z výkazov peňažných tokov a sprievodných účtov by sa dal urobiť nasledovný 
záver: 

 
 Prevádzkový peňažný tok akurát pokrýva platby dividend a úrokov, po 

zohľadnení investičného príjmu. Prevádzkový peňažný tok však obsahuje 
znepokojujúce zvýšenie veriteľov. Ak by veritelia zostali na rovnakej 
úrovni, prevádzkový peňažný tok by bol vážne ohrozený zvýšeniami zásob 
a dlžníkov. Účet ziskov a strát odhaľuje, že v činnostiach nebol žiadny 
vzostup, čo spôsobuje, že sú neuspokojivé všetky pohyby prevádzkového 
kapitálu (zásoby, dlžníci, veritelia - a hotovosť). 

 
 Spoločnosť investovala výrazne do investičného majetku, tieto nákupy 

financovala takmer výlučne vydaním podielov a dlžobných úpisov. Napriek 
tomu nedošlo k zvýšeniu zisku. 

 
 Nákup investícií v hodnote 30 000 £ by nemusel byť rozumný, pokiaľ 

nepriniesol veľmi závažné obchodné výhody. 
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3. (a)  
SAF Ltd 

Výkaz peňažných tokov za rok, ktorý skon čil 31. marca 2003 
 

 £ £ 
Prevádzkové činnosti (poznámka 1)   862 400 
   
Výnosy z investícií a správy financií   

Zaplatené úroky  (40 000)  
Prijaté úroky  6 000 (34 000) 
   

Dane   (157 300) 
   
Investičné výdavky a finančné investície   

Nákup stroja a strojného vybavenia (W1)  (231 100)  
Nákup inventáru a zariadenia (W1)  (50 300)  
Nákup investícií  (61 200)  
Výnosy z predaja stroja  22 400 (320 200) 

   
Vyplatené ekvitné dividendy   
            Vyplatené dividendy  (175 000) 
  175 900 
Financovanie   

Splatenie dlžobných úpisov  (250 000) 
Úbytok hotovosti   (74 100) 
 
Poznámka 1 
 

Odsúhlasenie prevádzkového zisku s čistým prírastkom hotovosti z 
prevádzkových činností 
 £ 
Prevádzkový zisk (W2+3)  783 400 
Odpisy  142 300 
Strata z predaja stroja 3 400 
Zníženie zásob  40 500 
Zníženie dlžníkov 24 400 
Zníženie veriteľov  (131 600) 
Čistý prírastok hotovosti z prevádzkových činností 862 400 

 
Poznámka 2 

Analýza zmien hotovosti v priebehu roku 
 £ 
Zostatok k 1. aprílu 2002  89 200 
Čistý úbytok hotovosti  (74 100) 
Zostatok k 31. marcu 2003 (92 400-77 300)  15 100 
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Postupy 
 
1(a)  

Investi čný majetok 
 Stroj a 

strojné 
vybaveni

e 

Inventár 
a zaria-
denie. 

 Stroj a 
strojné 

vybaveni
e 

Inventár 
a zaria-
denie. 

 £ £  £ £ 
Zostatok  830 700 182 400 Predaje 25 800  
Hotovosť – 
prírastky 

231 100 50 300 Odpisy 110 200 28 100 

   Zostatok  925 800 204 600 
 1 061 

800 
232 700  1 061 

800 
232 700 

 
1(b)  

Stroj a strojné vybavenie – predaj 
 £  £ 

Prevod – stroj a strojné 
vybavenie 

25 800 Hotovosť – výnosy  22 400 

  Zisk a strata – strata z predaja 3 400 
 25 800  25 800 
 
2  

Účet ziskov a strát (iba kvôli jasnosti – uvedený zis k) 
 £  £ 

Dane  163 200 Zostatok 239 
000 

Dividendy  190 500   
Konečný zostatok  634 700 Zisk za rok  749 

400 
 988 400  988 

400 
 
3 Výpočet prevádzkového zisku 
 £ 

Zisk na otázku ( alebo postup 2 )  749 400 
Zaplatené úroky  40 000 
Investičný príjem  (6 000) 

 783 400 
 
 Nastalo výrazné zníženie veriteľov. Peňažný tok generovaný z prevádzky bol 

dostatočný na podporu značných investícií, splatenie dlžobných úpisov v hodnote 
250 000 £ a zníženie veriteľov. Toto sa dosiahlo čiastočne získaním 
prechodného úveru, ktorý znížil peňažný zostatok o 74 100 £ v priebehu roku. 

 
Spoločnosť sa javí ako vysoko zisková a má výrazne nižší ukazovateľ pomeru 
cudzieho a vlastného kapitálu v dôsledku splatenia dlžobných úpisov. 
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Kapitola 19 
 
Finan čné výkazníctvo vo verejnom sektore 
 
 
19.1 ÚVOD 
 
Po dokončení kapitol 1-18, by ste mali teraz dokonale chápať ako uplatňovať 
účtovné princípy v jednoduchých súkromných a neziskových organizáciách a v 
spoločnostiach súkromného sektora. V tomto poslednom module sa budeme 
zaoberať tým, ako uplatňovať tieto princípy na zložitejšie organizácie verejného 
sektora. 
 
19.2 CIELE 
 
Po preštudovaní tejto časti by ste mali dokázať: 
 

 Pochopiť rozdiely medzi organizáciami verejného a súkromného sektora, 
najmä ich cieľmi a to, ako tieto rôzne ciele vplývajú na finančné výkazy 
organizácií verejného a súkromného sektora. 

 
 Opísať užívateľov účtov najbežnejších organizácií verejného sektora a 

informácie, ktoré vyžadujú vo finančných výkazoch. 
 

 Pochopiť kľúčové účtovné zásady, kde sa spracovanie v štátnom sektore 
odlišuje od spracovania v súkromnom sektore. 

 
 Vypracovať súvahu a účet príjmov a výdavkov pre typickú organizáciu 

verejného sektora. 
 
 
19.3 VEREJNÝ A SÚKROMNÝ SEKTOR 
 
Čo je súkromný sektor? 
 
Termín ‘súkromný sektor’ sa všeobecne používa na opis spoločností s ručením 
obmedzeným, ktoré sú vedené s hlavným cieľom dosiahnuť zisk pre svojich 
podielnikov. Nie všetky spoločnosti sú však vedené s cieľom maximalizovať majetok 
podielnikov, najočividnejším príkladom sú charitatívne spoločnosti. Súkromný sektor 
takisto zahrnuje také organizácie ako napríklad spoločenstvo (napr. právnické a 
účtovnícke firmy), ktoré nie sú spoločnosťami, ale napriek tomu existujú, aby 
nadobudli zisk pre svojich majiteľov.  
 
Organizácie v súkromnom sektore vlastnia a financujú dobrovoľne podielnici. Tieto 
organizácie získavajú príjmy z činnosti a nie z príspevkov a daní. 
 
Čo je verejný sektor? 
 
Termín ‘verejný sektor’ je definovaný mnohými rôznymi spôsobmi. V tejto príručke 
používame tento termín tak, že znamená akúkoľvek organizáciu, ktorá je vedená 
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skôr za účelom poskytovať služby verejnosti, ako dosahovať zisk, a ktorej 
financovanie je kontrolované hlavne štátnou mocou, ktorá tiež monitoruje jej 
výkonnosť. Verejný sektor zahrnuje ministerstvá ústrednej vlády, miestne/regionálne 
správy, bytové družstvá, vzdelávacie ustanovizne (ako napríklad univerzity) a 
zdravotnícke organizácie. Z našej definície verejného sektora sme vylúčili charity 
kvôli nízkej úrovni  ich financovania a kontrol štátnou mocou. 
 
Organizácie v štátnom sektore sú financované verejnosťou a sú závislé od daňového 
systému.  
 
Podobnosti medzi sektormi 
 
Napriek týmto rozdielom existuje mnoho podobných čŕt v účtovníctve týchto dvoch 
sektorov. Obidva sektory používajú podvojné účtovníctvo, uplatňujú rovnaké 
základné účtovné zásady, ako napríklad prosperujúci podnik a výdavky budúcich 
období, a obidva sektory uplatňujú rovnaké účtovné štandardy. Preto je všetko to, čo 
ste sa naučili v kapitolách 1-18, rovnako uplatniteľné aj vo verejnom sektore. 
 
 
CVIČENIE 19.3 
 
Na základe poznania súkromného sektora, ktoré ste doteraz v tomto module získali, 
a vašich vedomostí o verejnom sektore, ktoré ste získali z organizácie, pre ktorú 
pracujete, vysvetlite hlavné rozdiely medzi cieľmi verejného a súkromného sektora. 
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ODPOVEĎ 
 
Kľúčovým cieľom spoločností súkromného sektora je spravidla maximalizovať 
majetok podielnikov. Robí sa to maximalizovaním ziskov a tým maximalizovaním 
výnosnosti produktívneho kapitálu a výnosu na akciu. Ako dočasný krok môžu 
riaditelia spoločnosti sledovať iné ciele, ktoré budú z dlhodobého hľadiska 
maximalizovať zisky, napríklad môžu uviesť nové produkty, alebo môžu vstúpiť na 
nové trhy kvôli zvýšeniu podielu na trhu, čo prípadne zvýši zisky. 
 
Hlavným cieľom organizácií verejného sektora, ako napríklad verejných 
ministerstiev, obecných orgánov a prevádzkovateľov zdravotných stredísk, nie je 
vyrábať tovar alebo služby na ďalší predaj, takže sa neriadia v prvom rade ziskom.  
Ich finančné ciele sú spravidla druhotné v porovnaní s ich spoločenskými cieľmi, 
ktoré môžu siahať od poskytovania bytov alebo vzdelania až k výberu daní. 
 
Dokonca aj obchodné spoločnosti vo verejnom sektore – ako napríklad komerčná 
spoločnosť na likvidáciu odpadov, ktorú vlastní obecný orgán – sa nemôžu 
porovnávať priamo so  súkromným sektorom, pretože často podliehajú 
nekomerčným obmedzeniam a majú ciele, ktoré sú pravdepodobne v rozpore s čisto 
obchodnými hľadiskami. V príklade obchodnej spoločnosti na likvidáciu odpadov by 
pravdepodobne jej pôsobenie bolo obmedzené na geografický región tohto 
nadriadeného obecného úradu a musela by platiť svojim pracovníkom mzdy, ktoré 
by boli v súlade s ostatnými pracovníkmi obecného úradu. 
 
Zdroj: Finančné výkazníctvo a zodpovednosť v štátnom sektore Veľkej Británie, 
CIPFA, 2001. 
 
 
19.4 FINANČNÉ VÝKAZY VO VEREJNOM SEKTORE 
 
19.4.1 UŽÍVATELIA VÝKAZOV VO VEREJNOM SEKTORE 
 
V študijnej kapitole 1 sme posudzovali užívateľov finančných výkazov všeobecne a 
skôr ako postúpime ďalej, budete si možno chcieť osviežiť svoje vedomosti na túto 
tému.  
 
Hlavní užívatelia finančných výkazov súkromného sektora sú podielnici spoločností a 
účtovné štandardy sa snažia zamerať na poskytovanie informácií potrebných pre 
podielnikov (ako napríklad výnos na akciu). V štátnom sektore sú však finančné 
výkazy zamerané na rozmanitejší okruh užívateľov, od platcov daní po ústrednú 
vládu.  
 
Kvôli pochopeniu účtovníctva v štátnom sektore potrebujeme posúdiť, kto sú ďalší 
užívatelia finančných výkazov verejného sektora a aké informácie požadujú vo 
finančných výkazoch. 
 
CVIČENIE 19.4.1 
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Uveďte konkrétnych užívateľov účtov organizácie, pre ktorú pracujete, iných ako tých 
užívateľov, o ktorých sme hovorili v kapitole 1. Pouvažujte, o aké informácie by sa 
zaujímali a prečo.  
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ODPOVEĎ  
 
Možné odpovede by mohli zahrnovať: 
 
Obecná správa  
 Spotrebitelia služieb, miestni da ňoví poplatníci / voli či – informácie o 

výkonnosti v porovnaní s cieľmi a informácie o najlepšom využití zdrojov na 
ocenenie výkonnosti rady. 

 Partneri súkromného sektora – napríklad spoločnosť uvažujúca o uzavretí 
zmluvy o poskytovaní vzdelávacích služieb s obecnou radou by sa zaujímala o 
celkové náklady na vzdelanie vynaložené v predchádzajúcich rokoch.  

 Konkurenti súkromného sektora  – služby poskytované obecnou správou, 
ako napríklad komerčná likvidácia odpadov alebo záhradnícke služby, by mohli 
byť tiež vykonávané konkurenčnými firmami súkromného sektora, ktoré by sa 
zaujímali o informácie o príjmoch a výdavkoch týchto služieb. 

 Ostatné organizácie obecnej správy – na účely orientačného testovania  a 
porovnávania. 

 Ústredná vláda – porovnávať štatistiky o pôžičkách verejného sektora na 
zaistenie fiškálneho súladu. 

 
Ústredná vláda 
 Ministri vlády – informácie o celkových výdavkoch, pôžičkách a o plnení 

cieľov, ktoré sľúbila vláda, za účelom zhodnotiť ich plnenie. Toto by malo dopad 
na rozhodnutia, vrátane schválenia rozpočtov budúcich rokov. 

 Spotrebitelia služieb, da ňoví poplatníci a voli či – informácie o plnení cieľov 
a volebných sľubov na zhodnotenie plnenia a rozhodnutia o tom, ako hlasovať. 

 Podniky – informácie o dostupnosti príspevkov /financovania (napr. výrobca 
leteckých motorov by sa zaujímal o úrovne financovania obrany). 

 
Nemocnica 
 Spotrebitelia, ako napríklad pacienti a skupiny pod pory pacientov – 

informácie o plnení cieľov ako sú poradovníky, informácie o priemerných 
výdavkoch na pacienta pre zhodnotenie toho, či nemocnica plní očakávané 
ciele. 

 Ústredná vláda  – pre zhodnotenie plnenia podmienok financovania, na 
plánovanie úrovní financovania v budúcich rokoch a na konsolidáciu celkového 
finančného výkazu ministerstva zdravotníctva. 

 Charity  – lekárske charity by mohli použiť finančné výkazy nemocnice 
napríklad na zhodnotenie toho, ktorá nemocnica najviac potrebuje darovaný 
dialytický prístroj pre obličky. 

 Ostatné nemocnice – súkromné nemocnice by sa zaujímali o informácie o 
finančnom výkaze verejných nemocníc kvôli zameraniu ich vlastného 
marketingu. Verejné nemocnice by sa zaujímali o informácie na účely 
orientačného testovania  a porovnávania. 

 
Univerzita 
 Orgány poskytovania príspevkov na výskum  – informácie o úrovniach 

financovania a plnení cieľov na stanovenie toho, ako sa príspevky využili a 
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ktoré univerzity by mali dostať príspevky v budúcnosti, ako napríklad príspevky 
na lekársky výskum. 

 Spotrebitelia ako napríklad študenti a študentské z väzy – informácie o 
získanom financovaní príspevkami za účelom lobovať v ústrednej vláde s 
cieľom získať viac peňazí. 

 Ostatné univerzity – na účely orientačného testovania  a porovnávania. 
 
19.4.2 CIELE A FUNKCIE FINAN ČNÝCH VÝKAZOV 
 
Rozdiely medzi verejným a súkromným sektorom prediskutované v časti 19.4.1 
vyššie znamenajú, že ciele a funkcie ich finančných výkazov sa takisto odlišujú. 
 
CVIČENIE 19.4.2 
 
Na základe štúdia spoločností súkromného sektora v tomto kurze a vašich 
vedomostí o organizácii verejného sektora, pre ktorú pracujete, porovnajte ciele a 
funkcie finančných výkazov týchto dvoch sektorov. 
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Odpove ď  
Vaša odpoveď bude závisieť od posudzovanej krajiny a organizácie, ale odpovede 
by mohli byť nasledovné: 
 
 Verejný sektor Súkromný sektor 
Súlad a 
správcovstvo 

Poskytujú záruku ústrednej vláde a 
daňovým poplatníkom o súlade so 
zákonnými a inými požiadavkami 
pri využívaní zdrojov zo strany 
organizácie. Napríklad súlad s 
limitmi pri financovaní 
zahraničných dlhov alebo s 
podmienkami financovania 
príspevkov. 

Vykazujú zisk za rok a merajú objem, 
ktorý sa dá rozdeliť podielnikom a 
poskytujú záruku podielnikom, že 
riaditelia viedli spoločnosť v 
najlepších záujmoch podielnikov a v 
súlade so zákonnými a regulačnými 
požiadavkami. 

Zodpovednos
ť  

Zabezpečujú zodpovednosť za 
správcovstvo verejných peňazí. 
Dávajú daňovým poplatníkom 
informácie na zhodnotenie plnenia 
zverejnených cieľov a zhodnotenie 
hospodárnosti, efektívnosti a 
účinnosti pri používaní zdrojov, 
ktoré má organizácia k dispozícii.  

Poskytujú informácie pre podielnikov, 
aby boli schopní zhodnotiť plnenie 
vlastných očakávaní, napríklad 
porovnaním s inými spoločnosťami 
fungujúcimi v tom istom sektore, s 
predchádzajúcimi rokmi, atď.  

Plánovanie Poskytujú základ pre plánovanie 
zdrojov a ďalších fondov, ktoré 
majú byť schválené, napríklad 
informácie na podporu žiadostí na 
schválenie ďalších prostriedkov. 

Riaditelia budú s väčšou 
pravdepodobnosťou využívať interné 
prevádzkové účty a projekty na 
budúce plánovanie, pretože viac 
závisia od aktualizovaných 
komerčných hľadísk ako od 
verejného financovania. 

Života-
schopnos ť  

Umožňujú užívateľom zhodnotiť, či 
organizácia dokáže pokračovať v 
poskytovaní služieb v budúcnosti. 
Napríklad univerzitu, ktorá 
vykazuje za niekoľko rokov deficit, 
by priaznivo neposudzoval 
prípadný uchádzač – študent, ak 
by malo dôjsť k uzatváraniu 
katedier v nasledujúcich rokoch v 
priebehu jeho štúdia. 

Umožňujú užívateľom zhodnotiť, či 
organizácia dokáže pokračovať v 
poskytovaní tovaru a služieb v 
budúcnosti. Napríklad potenciálni 
dodávatelia ohodnocujú úverovú 
spôsobilosť spoločnosti. Toto je 
oveľa dôležitejšie v súkromnom 
sektore, kde spoločnosti pravidelne 
krachujú, a je nepravdepodobné, že 
ich pred krachom zachráni vláda. 

Vzťahy s 
verejnos ťou  

Dať organizácii príležitosť 
poskytnúť prehľad o jej úspechoch  
vplyvným užívateľom, 
zamestnancom a verejnosti. 
Napríklad finančný výkaz obecnej 
správy by pravdepodobne 
obsahoval správu generálneho 
riaditeľa potvrdzujúcu voličom 
/daňovým poplatníkom úspechy 
obecnej správy v priebehu roka. 

Dať spoločnostiam príležitosť 
poskytnúť priaznivý obraz o sebe 
podielnikom a potenciálnym 
podielnikom s cieľom maximalizovať 
hodnotu ich podielov. Spoločnosti by 
tiež chceli načrtnúť priaznivý obraz 
zamestnancom /potenciálnym 
zamestnancom (z dôvodov náboru a 
zachovania), potenciálnym 
zákazníkom a dodávateľom. 

Zdroje 
skuto čností a 
údajov 

Poskytovať informácie širokému 
okruhu záujmových skupín. 
Napríklad odborová organizácia 
pre učiteľov skúmajúca výdavky na 

Skupiny, ktoré by využívali 
skutočnosti a údaje obsiahnuté v 
účtoch spoločnosti, predstavujú vládu 
(pre vnútroštátne štatistické účely, 
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vzdelávanie prostredníctvom 
obecnej správy za účelom lobovať 
v ústrednej vláde za zvýšené 
financovanie. 

ako napríklad zhodnotenie 
hospodárskeho rastu) a univerzity 
(pre výskum o trendoch v 
obchodovaní).  

 
 
 
19.5 ÚČTOVNÍCTVO V ŠTÁTNOM SEKTORE 
 
Po posúdení rozdielov medzi cieľmi organizácií verejného sektora a súkromného 
sektora a rôznych požiadaviek užívateľov finančných výkazov týchto dvoch sektorov, 
musíme teraz posúdiť, ako tieto rozdiely vyplývajú na obsah finančných výkazov. 
 
Kľúčovými rozdielmi medzi účtovníctvom v organizáciách verejného a súkromného 
sektora sú dôsledky skutočnosti, že organizácie verejného sektora sa zaoberajú skôr 
správcovstvom fondov a hospodárnosťou než generovaním zisku.  
 
V študijných kapitolách 15 a 16 sme sa naučili, ako vypracovať finančné výkazy pre 
spoločnosť súkromného sektora. Hoci sú základné účtovné zásady rovnaké pre 
organizáciu súkromného a tiež verejného sektora, predkladanie výkazov a niektoré 
podrobnosti účtovného spracovania sa odlišujú. Preto sa budeme teraz zaoberať 
tým, ako vypracovať finančné výkazy pre organizáciu verejného sektora, a 
zameriame sa iba na tie oblasti, kde sa spracovanie odlišuje od spracovania 
účtovníctva v súkromnom sektore, ktoré sme sa doteraz naučili. 
 
 
19.6 VÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV 
 
Organizácia verejného sektora nebude vypracovávať výkaz ziskov a strát, pretože jej 
cieľom nie je pravdepodobne generovanie zisku, ale namiesto toho vypracuje výkaz 
príjmov a výdavkov.  
 
Výkaz príjmov a výdavkov sumarizuje všetky finančné transakcie organizácie za rok. 
Pod finančnými transakciami chápeme každodenné bežné náklady na prevádzku a 
príjem (výnos) získaný z platieb za ne. Napríklad mzdové náklady sú finančnou 
transakciou, zatiaľ čo výdavky na investičný majetok, ako napríklad nový blok 
kancelárií, sú investičné výdavky, a objavujú sa v súvahe. 
 
Formát a predloženie výkazu príjmov a výdavkov sa odlišuje v závislosti od druhu 
organizácie, pretože sa snažia prezentovať informácie užívateľom finančných 
výkazov takým spôsobom, ktorý je pre nich najvhodnejší. 
 
Na druhej strane je príklad typického výkazu príjmov a výdavkov pre orgán obecnej 
správy vo Veľkej Británii. 
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 Hrubé 

výdavky  
v tis. £  

 
Príjem  
v tis. £  

Čisté 
výdavky  

 v tis. £  
    
Vzdelávanie, knižnice a umenie (582 650) 200 600 (82 050) 
Sociálne služby (412 554) 199 100 (13 454) 
Cesty a doprava (63 000) 20 000 (3 000) 
Služby plánovania a rozvoja (16 336) 4 300 (2 036) 
Služby životného prostredia (21 480) 2 600 (8 880) 
Voľný čas a ostatné služby (15 600) 3 100 (2 500) 
    
Čisté náklady na služby (1 111 620)  429 700 (681 920) 
    
Nezaplatené úroky   7 850 
Splatné úroky   (2 000) 
    
Suma, ktorú je potrebné uhradi ť zo verejného príspevku a od 
miestnych da ňových poplatníkov  

(676 070) 

    
Príjem z obecnej dane (občania)   165 550 
Príjem z obecnej dane (podniky)   208 175 
Finančný príspevok  od ústrednej 
vlády 

  305 000 

    
(Prebytok) / záporný zostatok za 
rok 

  2 655 

    
Začiatočný zostatok všeobecných 
fondov  

  2 645 

    
Konečný zostatok všeobecných fondov   5 300 

 
Určite ste si všimli nasledujúce hlavné rozdiely medzi týmto výkazom príjmov a 
výdavkov, a výkazmi ziskov a strát súkromného sektora, ktoré sme študovali 
predtým: 
 

 Výkaz príjmov a výdavkov obecného orgánu sa zameriava na poskytnutie 
informácií o výdavkoch a nákladoch a nie o ziskoch. To je v súlade s cieľmi 
obecného orgánu, ktorými je poskytovanie služieb obci. 

 
 Namiesto obratu z predaja tvoria príjem vo výkaze príjmov a výdavkov 

obecného orgánu inkasované obecné dane a finančné príspevky od ústrednej 
vlády, plus príjem získaný za každú službu (napr. príjem 3,1 milióna £ za 
služby v oblasti voľného času, čo by mohlo pozostávať zo vstupného za 
používanie mestských plavární a športových zariadení).  

 
 Orgány obecnej správy sú oslobodené od platenia daní, takže nemajú žiaden 

zdanenie. 
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 Všimnite si členenie účtov. Rôzne oblasti služieb, ako napríklad sociálne 
služby a služby v oblasti životného prostredia, sú zobrazené samostatne, aby 
bolo vidieť, ako boli prostriedky použité v každej oblasti – toto je známe ako 
účtovníctvo fondov. Centrálne náklady, ako napríklad účtovné a právne 
oddelenie, budú na rozumnom základe pridelené do rôznych odvetví služieb a 
zahrnuté v rámci výdavkov každej služby. Všimnite si, že nemocnica by na 
druhej strane mohla mať iba jedno odvetvie služieb, t.j. poskytovanie 
zdravotníckych služieb. 

 
19.7 VÝDAVKY 
 
Spracovanie výdavkov účtovného obdobia vo výkaze príjmov a výdavkov verejný 
sektora bude rovnaké ako u súkromného sektora – t.j. používa sa základ výdavkov 
budúcich období. Jediným rozdielom je to, že výdavky bude potrebné prideliť 
správnemu odvetviu služieb (napr. sociálne služby alebo cesty a doprava) a nie 
odbytovým nákladom, výdavkom na administratívu a distribúciu.  
 
19.8 PRÍJEM 
 
Zatiaľ čo účtovné techniky pre výdavky sú rovnaké ako pre verejný sektor, 
zúčtovanie príjmov je v istej miere odlišné, napriek tomu, že základný princíp 
výdavkov budúcich období stále platí. Je to preto, že namiesto predaja tovaru 
zákazníkom (kde jednoducho účtujeme na ťarchu dlžníkov a pripisujeme v prospech 
obratu na účtoch spoločnosti), máme v štátnom sektore viacero rôznych tokov 
príjmov.  
 
V našom vyššie uvedenom príklade obecného orgánu máme príjem z obecnej dane 
a príjem z príspevku ústrednej vlády plus príjem za každé odvetvie služieb. V 
nemocnici by sme mali taktiež príjem z príspevku ústrednej vlády a tiež poplatky 
účtované pacientom, napríklad za súkromné lekárske vyšetrenie. V univerzite by 
sme mali príspevky ústrednej vlády, príspevky od iných orgánov (napr. na výskumné 
účely) a poplatky účtované študentom. Budeme sa po rade zaoberať tým, ako 
spracovať každý z týchto zdrojov príjmov.  
 
19.8.1 PRÍJEM: PRÍSPEVKY 
 
Všetky organizácie verejného sektora dostanú príjem v podobe príspevku istého 
druhu, či už je to od ústrednej vlády (v prípade miestneho orgánu alebo nemocnice) 
alebo od iných strán (napr. príspevky súkromného sektora poskytnuté univerzitám 
na výskumné účely). Účtovné spracovanie príjmov zo verejných príspevkov je 
predpísané v IAS 20 “Účtovníctvo pre štátne príspevky a členenie štátnej pomoci vo 
výkazoch”. Táto IAS aplikovala pojem výdavkov budúcich období na príjmy z 
príspevkov, a pretože v súčasnosti nie je žiadna IAS, ktorá by sa zaoberala 
príspevkami od nevládnych orgánov, najlepšie je dodržiavať zásady z IAS 20 pre 
všetky príspevky. Preto bude účtovné spracovanie, ktoré je ďalej podrobne 
vysvetlené, použiteľné v rovnakej miere pre všetky druhy príspevkov.  
 
IAS 20 rozlišuje medzi dvoma druhmi príspevkov: finančné príspevky a investičné 
príspevky. 
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a) Finančné príspevky 
 
Finančný príspevok je príspevok, ktorý je poskytnutý na pokrytie výdavkov 
účtovného obdobia. Napríklad ústredná vláda by mohla poskytnúť obecnému orgánu 
každý rok príspevok na pokrytie predpokladaného schodku medzi príjmami z 
obecných daní a výdavkami na služby.   
 
Účtovné spracovanie znamená pre finančný príspevok urobiť zápis na strane Má dať 
hotovosti a zápis na strane Dal príjmu. Takže vo vyššie uvedenom výkaze príjmov a 
výdavkov obecného orgánu bolo prijatých v priebehu roka 305 miliónov £ vo 
finančných príspevkoch, čo malo za následok zápis na strane Dal účtu príjmov a 
výdavkov v sume 305 miliónov £ a zápis na strane Má dať hotovosti v súvahe.  
 
IAS 20 dáva možnosť výberu spracovania pre spoločnosti a vraví, že spoločnosti 
môžu namiesto toho odpočítať príjem z príspevkov voči súvisiacemu výdavku. Avšak 
v štátnom sektore je najlepšie zobrazovať výdavky a príjmy samostatne podľa toho, 
ako vyzerá výkaz príjmov a výdavkov, aj napriek tomu, že vplyv na čistý prebytok 
alebo deficit za dané obdobie je nulový. Takto získajú užívatelia účtov úplný obraz o 
spôsobe, akým bola organizácia v priebehu roka financovaná.  
 
Ak sa finančný príspevok získa v jednom období, ale celý príspevok alebo jeho časť 
sa týka neskoršieho obdobia, musí sa uplatniť zásada prispôsobenia a suma 
súvisiaca s neskorším obdobím sa musí odložiť až do tohto obdobia. Účtovná 
operácia by v tomto prípade predstavovala zápis na strane Má dať hotovosti a zápis 
na strane Dal odloženého príjmu v účtovnej súvahe (zaradená v rámci záväzkov – 
viď časť o účtovnej súvahe kvôli ďalším informáciám), a potom by sa zápis 
v nasledujúcom roku obrátil, takže tento príjem by bol uznaný až vtedy.  
 
Napríklad ak bol prijatý príspevok od ústrednej vlády 200 miliónov £ v priebehu 
finančného roka, ktorý sa končí 31. marca 2003, na pokrytie dvojročných výdavkov 
na údržbu ciest vo výške 100 miliónov ročne na konkrétnom úseku cesty, účtovné 
zápisy by boli nasledovné: 
 
Rok, ktorý skončil 31. marca 2003 

Má dať Hotovosť (účtovná súvaha)   200 miliónov £ 
Dal  Príjem z príspevku (účet príjmov a výdavkov)  100 miliónov £ 
Dal  Posunutý príjem (účtovná súvaha)   100 miliónov £ 

 
Rok, ktorý skončil 31. marca 2004 

Má dať Posunutý príjem (účtovná súvaha)  100 miliónov £ 
Dal  Príjem z príspevku (účet príjmov a výdavkov)  100 miliónov £ 

 
Ak bol finančný príspevok prijatý v priebehu tohto obdobia, ale kritériá súvisiace 
s celým príspevkom alebo jeho časťou neboli splnené, suma, ktorú organizácia musí 
splatiť vláde, by nemala byť priznaná vo výkaze príjmov a výdavkov za tento rok, ale 
mala by sa skôr zaradiť do záväzkov, aby sa odrazil záväzok organizácie splatiť túto 
sumu ústrednej vláde.  
 
Napríklad ústredná vláda poskytla nemocnici príspevok 500 000 £ vo finančnom 
roku, ktorý sa končí 31. marca 2003, na nábor 20 nových zdravotných sestier na 
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psychiatriu, aby sa zvýšila úroveň psychiatrickej starostlivosti s pripojenou 
podmienkou, že 25 000 £ sa musí vrátiť za každú sestru, ktorá nebola prijatá do 31. 
marca 2003. Ak nemocnica dokázala nájsť a získať iba 15 primerane kvalifikovaných 
zdravotných sestier, účtovné zápisy v priebehu roka by vyzerali nasledovne: 
 

Má dať Hotovosť (účtovná súvaha)    500 000 £ 
Dal  Príjem z príspevku (účet príjmov a výdavkov)  375 000 £ 
Dal  Veritelia (účtovná súvaha)     125 000 £ 

 
 
V nasledujúcom roku, keď sa štátu vrátilo 125 000 £, by účtovná operácia vyzerala 
nasledovne: 
 

Má dať Veritelia (účtovná súvaha)   125 000 £ 
Dal Hotovosť (účtovná súvaha)     

 125 000 £ 
 
b) Investi čné príspevky 
 
Investičné príspevky sa neposkytujú na pokrytie výdavkov účtovného obdobia, ale 
na financovanie investičného nákupu. Napríklad príspevok ústrednej vlády by sa 
mohol poskytnúť nemocnici na vybudovanie nového nemocničného oddelenia.  
 
Prínosy získané z investičného príspevku narastajú v priebehu niekoľkých období 
v budúcnosti. Kvôli uplatneniu zásady prispôsobenia sa príjem z príspevku musí 
priznať vo výkaze príjmov a výdavkov v priebehu obdobia, kedy sú prínosy získané, 
t.j. v priebehu ekonomickej životnosti majetku, s neuvoľneným zostatkom, ktorý 
zostáva v účtovnej súvahe.  
 
IAS 20 uplatňuje pojem prispôsobenia nariadením, že celá suma získaného 
príspevku sa zapíše na strane Dal posunutého príjmu pod záväzkami v účtovnej 
súvahe, a potom sa uvoľňuje do účtu príjmov a výdavkov každý rok počas životnosti 
majetku, tak že to kompenzuje ročný odpis. IAS 20 povoľuje ako alternatívnu 
možnosť odpočítať príspevok voči nákupom majetku, ale to nedáva užívateľom účtov 
úplný obraz o aktívach organizácie a o tom ako boli financované. 
 
Ilustrácia 
 
Ústredná vláda poskytuje univerzite príspevok 6 miliónov £ v priebehu finančného 
roka, ktorý končí 31. marca 2003, na vybavenie úplne nového fyzikálneho laboratória 
špičkovým výskumným zariadením. Univerzita odhaduje, že ekonomická životnosť 
vybavenia laboratória bude 10 rokov. Účtovné zápisy budú nasledovné: 
 
Rok, ktorý skončil 31. marca2003 
 
 Prijatie verejného príspevku  

 
Má dať Hotovosť (účtovná súvaha)    6 miliónov £ 
Dal  Posunutý príjem (účtovná súvaha)   6 miliónov £ 
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 Nákup laboratórneho zariadenia (za predpokladu, že všetky výdavky boli 
urobené v hotovosti) 

 
Má dať  Investičný majetok: vybavenie fyzikálneho laboratória  6 

miliónov £  
Dal  Hotovosť (účtovná súvaha)     6 miliónov 

£ 
 
 Odpis fyzikálneho laboratória (nad 10 rokov lineárny bez zostatkovej 

hodnoty) 
 

Má dať Odpisové výdavky (účet príjmov a výdavkov) 600 000 £ 
Dal Akumulované odpisy (účtovná súvaha)    600 000 £ 
 

 Priznanie tohtoročnej časti príjmu z príspevku (jedna desatina príspevku) 
 

Má dať Posunutý príjem (účtovná súvaha)    600 000 £ 
Dal Príjem z príspevku (účet príjmov a výdavkov)   600 000 £ 

 
 
 
 
Roky, ktoré sa končia 31. marca 2004 – 31. marca 2012 
 

 Odpis fyzikálneho laboratória (nad 10 rokov lineárny bez zvyškovej hodnoty) 
 

Má dať Odpisové výdavky (účet príjmov a výdavkov) 600 000 £ 
Dal Akumulované odpisy (účtovná súvaha)    600 000 £ 

 
 

 Priznanie tohtoročnej časti príjmu z príspevku (jedna desatina príspevku) 
 

Má dať Posunutý príjem (účtovná súvaha)   600 000 £ 
Dal Príjem z príspevku (účet príjmov a výdavkov)   600 000 £ 

 
 
Účinok uplatňovania spracovania investičného príspevku podľa IAS 20 je 
nasledovný: 
 

 Účtovná súvaha univerzity uvádza vybavenie fyzikálneho laboratória v rámci 
investičného majetku a nie odpočítaním verejného príspevku, aby sa uviedol 
nulový zostatok. Odpočítanie povoľuje IAS 20 pre spoločnosti, ale pre verejný 
sektor sa to nepovažuje za najlepšie riešenie, lebo užívatelia účtov musia mať 
úplný obraz o majetku organizácie a o financovaní tohto majetku. 

 
 Čistý dopad vo výkaze príjmov a výdavkov je nulový, lebo príjem zo verejného 

príspevku vo výške 600 000 £ uvoľnený každý rok je kompenzovaný 
odpisovými výdavkami 600 000 £. Tieto dve položky sú napriek tomu 
uvádzané samostatne, aby sa poskytol úplný obraz o univerzite a najmä 
o tom, ako bola financovaná. 
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CVIČENIE 19.8.1 
 
Aké sú účtovné zápisy pre nasledujúce údaje vo finančnom výkaze za rok, ktorý 
skončil 31. marca 2003?  
 

 Finančný príspevok 250 000 £ bol prijatý v januári 2003 na prevádzkové 
činnosti vo finančnom roku, ktorý skončil 31. marca 2003. 

 
 V apríli 2002 bol prijatý finančný príspevok 60 000 £ na financovanie nákladov 

na zamestnanie ďalšej osoby na dva roky od 1. apríla 2002 do 31. marca 
2004.  Náklady vzniknuté v roku do 31. marca 2003 boli 30 000 £. 

 
 V roku, ktorý skončil 31. marca 2003, bol prijatý finančný príspevok 300 000 

£. V priebehu roka musí vzniknúť výdavok 400 000 £ na konkrétny vzdelávací 
projekt v centre mesta, aby bol nárok na celú sumu 300 000 £.  Pravidlá 
príspevku uvádzajú, že nesmie financovať viac ako 75% celkových nákladov 
na projekt.  Ak sa predpokladaný výdavok vo výške 400 000 £ nedosiahne v 
roku, ktorý skončil 31. marca 2003, potom bude potrebné vrátiť časť 
príspevku. Skutočné výdavky na tento projekt v danom roku predstavovali iba 
350 000 £. 

 
 Bol prijatý príspevok 500 000 £ na financovanie 50% nákladov na výstavbu 

nového nemocničného oddelenia. Odhadovaná životnosť majetku je 20 rokov.  
 

ODPOVEĎ 
 

 Celkové finan čné príspevky sú zapísané na strane Dal ú čtu príjmov a 
výdavkov v roku, ktorého sa týkajú. Preto: 

 
 Má dať Banka    250 000 £ 
 Dal Účet príjmov a výdavkov   250 000 £ 
 
 Porovnajte príspevok s príslušným výdavkom. Prijat ý príspevok sa týka 

dvoch rokov, takže sa priznáva iba suma, ktorá zodp ovedá nákladom 
roku 2003. 
 
 Má dať Banka    60 000 £ 
 Dal Účet príjmov a výdavkov   30 000 £ 
 Dal Posunutý príjem   30 000 £ 

 
 

 Je potrebné spárova ť príspevok s príslušným výdavkom. Príslušný 
výdavok je 350 000 £, takže maximálny príspevok, ktorý sa dá prizna ť je 
262 500 £ (t.j. 75%).  Zostávajúcu časť príspevku bude potrebné 
nasledujúci rok splati ť.  

 
 Má dať Banka    300 000 £ 
 Dal Účet príjmov a výdavkov   262 500 £ 
 Dal Veritelia       37 500 £ 
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 Príspevok sa má v priebehu životnosti majetku priz nať v účte príjmov a 

výdavkov. Preto by sa malo prizna ť 25 000 £ ročne. Neuvo ľnený 
príspevok sa bude vies ť v účtovnej súvahe ako posunutý príjem. 
 Má dať Banka    500 000 £ 
 Dal Účet príjmov a výdavkov     25 000 £  
 Dal Posunutý príjem   475 000 £ 

 
 
 
19.8.2 PRÍJEM: POPLATKY 
 
Mnoho organizácií verejného sektora pokrýva časť svojich nákladov účtovaním 
poplatkov verejnosti alebo iným organizáciám za poskytnuté služby. Spracovanie 
tohto príjmu sa odlišuje od príjmu z príspevku, pretože v prípade účtovaných 
poplatkov organizácia poskytuje istú protislužbu (napr. poskytovanie súkromnej 
starostlivosti o pacienta), a nejde o príspevkovú transakciu, kde poskytovateľ 
príspevku nedostane na oplátku tovar alebo službu.  
 
Príklady poplatkov sú nasledovné: 
 

 Nemocnica  – poplatky účtované pacientom za súkromnú lekársku 
starostlivosť, ako napríklad kozmetická chirurgia a lekárenské poplatky za 
recepty. 

 Obecný orgán  – poplatky účtované podnikom za služby odvozu odpadkov, 
poplatky účtované verejnosti za používanie mestskej plavárne. 

 Univerzita – študentské poplatky účtované obecným vzdelávacím orgánom 
(za miestnych študentov) alebo samotným študentom (pre zahraničných 
študentov). 

Spracovanie poplatkového príjmu je menej komplikované ako spracovanie príjmu z 
príspevku, a je podobné spracovaniu predaja v spoločnosti súkromného sektora. 
 
Keď je organizácia oprávnená mať príjem v podobe poplatkov, priznáva poplatkový 
príjem v účte príjmov a výdavkov ako položku Dal, a zápis na strane Má dať je buď u 
hotovosti (ak bol zaplatený ihneď) alebo dlžníkov (ak sa majú zaplatiť neskôr). Pri 
priznávaní poplatkového príjmu musí organizácia uplatniť pojem realizácie, v súlade 
s ktorým sa príjem priznáva vtedy, keď boli služba alebo tovar poskytnuté. Napríklad 
obecný orgán zabezpečujúci odvoz komerčného odpadu má právo na tento 
poplatkový príjem, keď bol odpad odvezený, a nemocnica by mohla priznať poplatok 
za kozmetickú chirurgiu po úspešnom dokončení operácie.  
 
Ilustrácia 
 
V priebehu mesiaca február 2003 obecný orgán odviezol 8 ton komerčného odpadu 
z firmy London Cafés Ltd a 6 ton z firmy City Wine Bars Ltd. Za tieto odvozy vystavil 
faktúry za služby v sadzbe 50 £ za tonu. Podľa koncoročnej uzávierky k 31. marcu 
2003 London Cafés Ltd zaplatila, ale City Wine Bars Ltd nezaplatila. Účtovné zápisy 
budú nasledovné: 
 
(a) Pri vystavení faktúry: 
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Má dať  Dlžníci (London Cafes Ltd)   400 £ 
Má dať  Dlžníci (City Wine Beers Ltd)  300 £ 
Dal Príjem (účet príjmov a výdavkov)   700 £ 

 
(b) Pri zaplatení faktúry v marci 2003 
 

Má dať Hotovosť      400 £ 
Dal Dlžníci (London Cafes Ltd)    400 £ 

 
Preto bude výkaz príjmov a výdavkov za tento rok zahrnovať poplatkový príjem 700 
£, zatiaľ čo účtovná súvaha zahrnie zostávajúci zostatok 300 £ od City Wine Bars 
medzi dlžníkov. 
 
Organizácia verejného sektora môže čeliť problémom s nedobytnými pohľadávkami 
rovnako ako spoločnosť súkromného sektora, a prijaté spracovanie je rovnaké ako 
spracovanie, ktoré uplatňujú spoločnosti súkromného sektora, ktoré je uvedené 
v študijnej kapitole 8. Napríklad, ak City Wine Bars Ltd skrachuje krátko po 
koncoročnej uzávierke v marci 2003 a obecný orgán je presvedčený, že nezíska 
žiadny z dlhov, mala by sa urobiť rezerva na dlhy v súlade s IAS 10 “Udalosti po 
dátume účtovnej súvahy”.  
 
Účtovný zápis v roku, ktorý skončil 31. marca 2003, preto bude nasledovný: 
 
Má dať Výdavok nedobytných pohľadávok (účet príjmov a výdavkov) 300 £ 
Dal Dlžníci (City Wine Bars Ltd)       300 
£ 
 
 
Nemusí byť vždy vhodné priznať všetky poplatkové príjmy vo výkaze príjmov 
a výdavkov bežného roka, pretože zásada prispôsobenia sa musí uplatňovať vždy, 
a tak príjem by sa mal spárovať s príslušným výdavkom a poskytnutou službou.  
 
Ilustrácia 
 
Ak univerzita uzavrie jednoročnú zmluvu na poskytovanie výskumných služieb pre 
súkromnú spoločnosť začínajúc 1. decembra 2002, a spoločnosť zaplatí celý 
poplatok 12 000 £ na začiatku zmluvy, aké budú účtovné zápisy vo výkazoch 
univerzity za finančné roky, ktoré skončili 31. júla 2003 a 31. júla 2004? 
 
Rok, ktorý skončil 31. júla 2003 
 

Má dať Hotovosť (účtovná súvaha)    12 000 £ 
Dal Príjem (účet príjmov a výdavkov)    8 000 £ 
Dal Posunutý príjem (účtovná súvaha)   4 000 £ 

 
Rok, ktorý skončil 31. júla 2004 
 

Má dať Posunutý príjem (účtovná súvaha)  4 000 £ 
Dal Príjem (účet príjmov a výdavkov)    4 000 £ 
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19.8.3 PRÍJEM: DAŇ 
 
Orgán obecnej správy môže byť čiastočne financovaný obecnými daňami. Metóda 
výberu obecných daní sa odlišuje v jednotlivých štátoch EÚ. Napríklad vo Veľkej 
Británii vyberajú obecné orgány dane od jednotlivcov a podnikov v rámci svojej 
jurisdikcie na základe hodnoty obývaných nehnuteľností. 
 
Daň z príjmu by sa mala priznať vo výkaze príjmov a výdavkov za ten rok, ktorého sa 
týka. Napríklad obecné dane účtované obyvateľom za finančný rok, ktorý skončil 31. 
marca 2003, sa priznajú v priebehu finančného roka obecného orgánu, ktorý skončil 
v marci 2003, bez ohľadu na to, či všetci obyvatelia a podniky zaplatili obecnú daň, 
ktorú dlhovali ku koncu roka (čo sa stáva zriedkavo). 
 
V príklade na výkaz príjmov a výdavkov obecného orgánu, ktorý je uvedený v bode 
19.6, obsahuje výkaz príjmov a výdavkov príjem 165,55 miliónov z  obecnej dane 
občanov a 208,18 miliónov £ z komerčnej obecnej dane (t.j. účtovanej miestny 
firmám). Toto bude celková suma fakturovaná obecným orgánom v súvislosti 
s finančným rokom, ktorý skončil 31. marca 2003, mínus akékoľvek sumy odpísané 
za nedobytné pohľadávky.  
 
Predpokladajme, že z týchto súm fakturovaných a priznaných vo výkaze príjmov a 
výdavkov, iba 75% jednotlivcov a podnikov zaplatilo obecné dane do konca roka. 
V tomto prípade bude 25% celkovej fakturovanej sumy začlenených do položky 
dlžníci v koncoročnej účtovnej súvahe (41,39 miliónov £ za dane občanov a 52,04 
miliónov za komerčné dane). 
 
Účtovné zápisy za rok, ktorý skončil 31. marca 2003, budú preto nasledovné: 
 
(a) Faktúry vystavené za obecnú daň 
 

Má dať Dlžníci (občania)     165,55 miliónov £ 
Má dať Dlžníci (komerční)     208,18 miliónov £ 
Dal Príjem –daň občanov (účet príjmov a výdavkov)  165,55 

miliónov £ 
Dal Príjem – komerčná daň (účet príjmov a výdavkov)  208,18 

miliónov £ 
 
(b) Faktúry zaplatené občanmi a podnikmi – 75% zaplatených v priebehu roka 
 

Má dať Hotovosť      280, 29 miliónov £
  

Dal  Dlžníci (občania)      124,16 miliónov £ 
Dal Dlžníci (komerční)      156,13 miliónov £ 

   



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

389 
 

19.9 ZÁVER 
 
Užívatelia finančných výkazov verejného a súkromného sektora majú veľmi odlišné 
požiadavky v dôsledku rozdielu medzi cieľmi organizácie verejného a súkromného 
sektora. 
 
Hoci pre obidva sektory platia rovnaké základné účtovné zásady, existujú rozdiely 
v spracovaní určitých transakcií a v predkladaní finančných výkazov. 
 
Namiesto vypracovania výkazu ziskov a strát, ktorý zdôrazňuje zisk zarobený pre 
podielnikov spoločnosti, organizácia verejného sektora vypracuje výkaz príjmov 
a výdavkov, ktorý zobrazuje náklady na poskytovanie služieb v danom roku, 
a spôsob, akým bolo poskytovanie služby financované. 
 
Keď ste pochopili, ako sa zostavuje výkaz príjmov a výdavkov, overte si svoje 
znalosti v rámci nasledujúceho autotestu.  
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19.10 AUTOTEST 
 
Vypracujte výkaz príjmov a výdavkov pre obecnú radu v Rivendelle za rok, ktorý 
skončil 31. marca 2003, na základe nasledujúcich informácií s použitím predbežného 
formulára na nasledujúcej strane. 
 
 Celkové hrubé výdavky na služby boli 684 256 000 £. Rozdelenie medzi 

poskytovaním služieb v hrubej koncoročnej bilancii bolo nasledovné, aj keď 
náklady na sociálne služby v hrubej bilancii nezahrnovali dodatočné platby 531 
000 £ na invalidné dôchodky za posledný týždeň roka, ktoré boli nesprávne 
začlenené do hlavnej účtovnej knihy za roky 2003/04. 

 v tis. £  
Vzdelávanie, knižnice a umenie 443 993 
Sociálne služby 122 129 
Cesty a doprava 80 036 
Služby plánovania a rozvoja 26 870 
Služby v oblasti životného 
prostredia 

7 771 

Voľný čas a ostatné služby 3 457 
 
 Výdavok 340 000 £ za služby voľného času bol v priebehu roka nesprávne 

zaúčtovaný do služieb v oblasti životného prostredia. 
 
 Celkový hrubý príjem za služby v hrubej koncoročnej súvahe bol 137 073 £, 

a pozostával z nasledovných položiek: 
 v tis. £  
Vzdelávanie, knižnice a umenie 112 459 
Sociálne služby 12 569 
Cesty a doprava 6 539 
Služby plánovania a rozvoja 2 683 
Služby v oblasti životného 
prostredia 

523 

Voľný čas a ostatné služby 2 300 
 Dňa 31. marca 2003 bola vybraná hotovosť zo všetkých parkovacích 

automatov na parkoviskách, ale táto hotovosť nebola zapísaná do účtovného 
systému do 1. apríla 2003, čo spôsobilo, že príjem cesty a doprava vo výške 14 
000 £ bol zaradený do nesprávneho obdobia.  

 
 Celková obecná daň vyzbieraná v hotovosti a šekoch od miestnych 

obyvateľov a podnikov v priebehu roka predstavovala 289 576 000 £ a celkovo 
boli vo finančnom roku, ktorý skončil 31. marca 2003, vyfakturované dane vo 
výške 336 892 000 £. Z tejto fakturovanej sumy sa 152 033 000 £ týka daňových 
poplatníkov - podnikov.  

 
 Z investícií a bankových zostatkov boli získané úroky vo výške 14 124 000 £. 
 
 Prebytok na všeobecnom fonde k 1. aprílu 2002 bol 17 155 000 £. 
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 V priebehu roka boli prijaté štátne príspevky v celkovej výške 152 228 £, 
z ktorých 58 000 £ súviselo s projektom, ktorý ale bol odložený na budúci rok. 
Tento príspevok nie je potrebné štátu vrátiť.  
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Obecná rada Rivendell  
Výkaz príjmov a výdavkov  
Finan čný rok, ktorý skon čil 31. marca 2003  
 
 
 Hrubé 

výdavky  
v tis. £  

 
Príjem  
v tis. £  

Čisté 
výdavky  

v tis. £  
    
Vzdelávanie, knižnice a umenie 
 

   

Sociálne služby 
 

   

Cesty a doprava 
 

   

Služby plánovania a rozvoja 
 

   

Služby v oblasti životného prostredia 
 

   

Voľný čas a ostatné služby 
 

   

    
Čisté náklady na služby 
 

   

    
Získané úroky 
 

   

    
Suma, ktorú je potrebné uhradi ť zo verejného príspevku a od 
miestnych da ňových poplatníkov  
  

 

    
Príjem z obecnej dane (občania) 
 

   

Príjem z obecnej dane (podniky) 
 

   

Príspevok ústrednej vlády 
 

   

    
Prebytok / (záporný zostatok) za 
rok 
 

   

    
Začiatočný zostatok všeobecných 
fondov  

   

    
Konečný zostatok všeobecných 
fondov  
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19.11 RIEŠENIE 
 
 

Hrubé 
výdavky  

Príjem  Čisté 
výdavky  

v tis. £  v tis. £  v tis. £  

 

   
    
Vzdelávanie, knižnice a umenie 
 

(443 993) 112 459 (331 534) 

Sociálne služby                        
(výdavky = 122 129 + 531) 

(122 660) 12 569 (110 091) 

Cesty a doprava     
(príjem = 6 539 + 14) 

(80 036) 6 553 (73 483) 

Služby plánovania a rozvoja (26 870) 2 683 (24 187) 

Služby v oblasti životného 
prostredia  
(výdavky = 7 771 - 340) 

(7 431) 523 (6 908) 

Voľný čas a ostatné služby   
(výdavky = 3 457 + 340) 

(3 797) 2 300 (1 497) 

    
Čisté náklady na služby (684 787)  137 087 (547 700) 
    
Získané úroky   14 124 
    
Suma, ktorú je potrebné uhradi ť zo verejného príspevku a od 
miestnych da ňových poplatníkov  

(533 576) 

Príjem z obecnej dane pre občanov  
( = 336 892 – 152 033) 
 

  184 859 

Príjem z obecnej dane pre podniky 
 

  152 033 

Príspevok od ústrednej vlády                
 ( = 152 228 - 58) 

  152 170 

    
Prebytok / (záporný zostatok) za 
rok 

  (44 514) 

Začiatočný zostatok všeobecných 
fondov 

  17 155 

    
Kone čný zostatok všeobecných 
fondov  

  (27 359) 
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19.12 ÚČTOVNÁ SÚVAHA 
 
Po posúdení hlavných rozdielov medzi výkazom príjmov a výdavkov verejného 
sektora a výkazu ziskov a strát súkromného sektora sa teraz budeme zaoberať 
účtovnou súvahou. 
 
Nasleduje účtovná súvaha pre typickú organizáciu obecnej správy: 
 
 v tis. £ v tis. £ 
   
Čistý hmotný investičný majetok  1 651 298 
Investície  85 000 
Celkový investičný majetok  1 736 298 
   
Bežné aktíva    
- Zásoby a prebiehajúce práce 40 500  
 - Dlžníci 52 475  
 - Pokladničná hotovosť  125  
  93 100 
Bežné pasíva    
 - Veritelia (6 600)  
 - Prekročenie bankového úveru (1 500)  
  (8 100) 
   
Čisté bežné aktíva  85 000 
   
Celkové aktíva mínus bežné pasíva  1 821 298 
   
Dlhodobé pôžičky  (1 710 000) 
Odložené štátne príspevky (posunutý príjem)  (990) 
   
Čisté aktíva  110 308 
   
Financované z:   
Rezerva nového ocenenia investičného majetku  104 858 
Viazané rezervy  150 
Zostatok všeobecných fondov   5 300 
  110 308 
   
 
Na prvý pohľad môže táto účtovná súvaha vyzerať podobne ako účtovná súvaha 
firmy, ale existujú isté rozdiely v účtovnom spracovaní, o ktorých musíme vedieť. 
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19.12.1 INVESTIČNÝ MAJETOK  
 
Investičný majetok vlastnia organizácie súkromného a tiež verejného sektora, 
a základné princípy pre účtovníctvo investičného majetku sú rovnaké v obidvoch 
sektoroch. Predpisuje ich IAS 16 “Majetok, budovy a zariadenia”. 
 
IAS 16 vyžaduje, aby sa investičný majetok najprv uviedol v obstarávacej cene 
a potom sa môže novo oceniť podľa jeho aktuálnej hodnoty.  
 
Pre spoločnosti súkromného sektora je to voľba, ktorú môžu urobiť riaditelia 
spoločnosti, ale v organizácii súkromného sektora, budú miestne účtovné predpisy 
spravidla vyžadovať, aby sa investičný majetok novo oceňoval na aktuálnu hodnotu 
pravidelne (aspoň každých 5 rokov). 
 
Investičný majetok sa musí novo oceňovať na aktuálnu hodnotu v štátnom sektore 
kvôli tomu, aby: 
 

 Účtovná súvaha poskytovala úplný obraz majetku vlastneného organizáciou 
verejného sektora, aby sa užívateľom umožnilo pochopiť ekonomickú hodnotu 
majetku. Napríklad 200 ročná budova radnice by sa začlenila do účtovnej 
súvahy orgánu obecnej správy v zanedbateľnej cene, ak by sa prijalo 
účtovanie podľa historických nákladov, hoci v skutočnosti predstavuje reálna 
hodnota radnice mnoho miliónov libier. 

 
 Sa dali vykonávať porovnania a orientačné testovanie. Ak by sa náš orgán 

obecnej správy s 200 ročnou radnicou vedenou v historickej obstarávacej 
cene porovnával s iným orgánom, ktorý vlastní novo postavenú radnicu 
podobnej veľkosti, tieto dva orgány by mali veľmi rozdielne hodnoty účtovných 
súvah napriek tomu, že majú podobný majetok, čo by skreslilo výsledky 
porovnania. 

 
 IAS 16 vyžaduje, aby odpisové náklady boli založené na novo ocenenej 

sume, aby nové ocenenie zaistilo, že odpisové náklady budú reálnym údajom 
o nákladoch na používanie majetku, najmä v časoch stúpajúcich cien, kde by 
náklady na nahradenie boli vyššie ako pôvodná obstarávacia cena. Výkaz 
príjmov a výdavkov musí presne odrážať sumu prostriedkov spotrebovaných 
pri poskytovaní služieb, pretože inak by sa rozhodnutia o trhovej tvorbe cien, 
stanovení obecných daní a žiadostiach o financovanie ústrednou vládou robili 
nepresne. 

 
Zo študijnej kapitoly 7 už poznáte základné účtovníctvo pre investičný majetok 
a možno si budete chcieť obnoviť svoje vedomosti skôr, ako sa začnete zaoberať 
novým oceňovaním.  
 
Investičný majetok sa dá novo oceniť buď zvýšením jeho hodnoty kvôli celkovej 
inflácii, známym tiež ako prispôsobovanie stupňu inflácie, alebo prostredníctvom 
zvláštneho ocenenia kvalifikovaným odhadcom.  
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Keď sa investičný majetok novo oceňuje, účtovný zápis je na strane Má dať 
investičného majetku v súvahe a na strane Dal rezervy nového ocenenia 
investičného majetku v spodnej polovici súvahy. Zostatok rezervy nového ocenenia 
investičného majetku vo výške 104 858 000 £ vo vyššie uvedenej účtovnej súvahe 
vznikol ako výsledok nových ocenení investičného majetku. 
 
Rezerva nového ocenenia investičného majetku v organizácii verejného sektora je 
rovnaká a funguje rovnako ako revalvačná rezerva v podniku. 
 
Ilustrácia nového ocenenia  
 
Rok, ktorý skončil 31. marca2002 
 
Rada okresu Rohan stavia novú budovy školy za 100 000 £. Ekonomická životnosť 
školskej budovy sa odhaduje na 50 rokov, čo predstavuje ročný odpis vo výške 
2 000 £. 

 
Do finančného výkazu za rok sú preto zaradené nasledujúce zostatky: 
 

Účtovná súvaha  
Školská budova za historickú obstarávaciu 
cenu 

  
100 000 
£ 

Mínus akumulované odpisy    (2 
000) £ 

Čistá účtovná hodnota     
98 000 
£ 

  
Výkaz príjmov a výdavkov  
Vzdelávanie, knižnice a umenie: odpisové 
výdavky 

2 000 £ 

 
Rok, ktorý skončil 31. marca2003 
 
K 31. marcu 2003 bude škola novo ocenená s použitím indexov všeobecnej inflácie. 
Príslušné indexy, ako ich zverejňuje ústredná vláda, sú nasledovné: 
 
 31. marca 2002  100 
 31. marca 2003  105 
 
Pri novom ocenení školy sa musia dodržiavať nasledovné kroky. Všimnite si, že 
účtovné spracovanie prijaté v štátnom sektore sa mierne odlišuje od toho, ktoré je 
prijaté spoločnosťami súkromného sektora pri novom oceňovaní ich majetku a ktoré 
je uvedené v študijných kapitolách 7 a 16. 
 
1)Indexova ť obstarávaciu cenu budovy 
 
Nová hodnota budovy sa vypočíta podelením pôvodnej obstarávacej ceny menším 
indexom a vynásobením väčším indexom, t.j. 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

397 
 

 
100 000 £ x  105    =    105 000 £ 
                     100 

 
Účtovná operácia pre zvýšenie o 5 000 £ je 
 

Má dať   Investičný majetok prostriedky: budovy   
 £5,000 

Dal          Rezerva nového ocenenia investičného majetku  
 £5,000  

 
2) Indexova ť akumulované odpisy budovy 

 
Tak ako indexujeme obstarávaciu cenu budovy, musíme tiež indexovať 
akumulované odpisy budovy. Akumulované odpisy sa musia indexovať smerom 
nahor, lebo odpis bol založený na hodnote majetku, ktorá je teraz neaktuálna. 
 
Zvýšenie hodnoty sa vypočíta rovnako ako u obstarávacej ceny, t.j. 
 
2 000 £ x  105    =    2 100 £ 
                 100     
 
 
 
 
Účtovná operácia pre zvýšenie 100 £ je nasledovná: 
 

Má dať Rezerva nového ocenenia investičného majetku 100 £ 
Dal  Akumulované odpisy       100 £ 

 
3)         Účtova ť tohtoro čný odpis na základe novej hrubej ceny budovy 
 
Výpočet je nasledovný: 
 
105 000 £    =    2 100 £ 
50 rokov 
 
Účtovnou operáciou bude: 
 
 Má dať Účet príjmov a výdavkov   2 100 £ 
 Dal Akumulované odpisy     2 100 £ 
 
 
Do finančného výkazu pre rok, ktorý skončil 31. marca 2003, sú preto zaradené 
nasledovné zostatky: 
 
 

Účtovná súvaha  
  
Školská budova v cene 105 000 £ 
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Mínus akumulované odpisy (2 000 £ + 100 £ + 2 100 
£) 

(4 200) £ 

Čistá účtovná hodnota 100 800 £ 
  
Rezerva nového ocenenia investičného majetku (5 
000 £ - 100 £) 

4 900 £ 

 
 

 

Výkaz príjmov a výdavkov  
  
Vzdelávanie, knižnice a umenie: odpisové výdavky 2 100 £ 

 
 
Všimnite si, že odpisové výdavky na školu sa zvýšili z 2 000 £ vlani na 2 100 £ tento 
rok. To odráža zvýšené ‘reálne’ náklady na používanie školy. Pretože ceny stúpajú, 
ako je indikované infláciou v hodnote školy, náklady na prípadné nahradenie školy 
takisto stúpli, takže výkaz príjmov a výdavkov to odrazil. 
 
Zostatok 4 900 £ by zostal v rezerve nového ocenenia investičného majetku 
dovtedy, kým by sa majetok nepredal alebo vyradil, a v tom bode by sa previedol do 
všeobecných fondov.
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CVIČENIE 19.12.1 
 
Rada okresu Gondor postavila nový domov dôchodcov v obstarávacej cene 150 000 
£ v roku, ktorý skončil 31. marca 2002. Ekonomická životnosť domova sa odhaduje 
na 60 rokov. 
 
Indexy inflácie, ktoré zverejnila ústredná vláda, sú nasledovné: 
 
 31. marca 2002 100 
 31. marca 2003 105 
 
Aké sú účtovné zápisy vo vzťahu k domovu v obidvoch rokoch, a aké zostatky by sa 
zaradili do účtovnej súvahy a výkazu príjmov a výdavkov pre obidva roky v súvislosti 
s domovom? 
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ODPOVEĎ 
 
Rok, ktorý skon čil 31. marca 2002 
 
Postaviť domov (za predpokladu, že všetky platby dodávateľom sa robili v hotovosti) 
 

Má dať Investičný majetok: budovy   150 000 £ 
Dal Hotovosť       150 000 £ 

 
Odpisovať domov v priebehu 60 rokov 
 

Má dať Sociálne služby: odpisové výdavky   2 500 £ 
Dal  Akumulované odpisy      2 500 £ 

 
Rok, ktorý skon čil 31. marca 2003 
 
Novo oceniť domov:   50 000 £  x  105    =    157 500 £ 
                              100 
 
 Má dať Investičný majetok: budovy (157 500 £ - 150 000 £)  7 500 £ 
 Dal Rezerva nového ocenenia investičného majetku   7 
500 £ 
 
Použiť indexáciu na akumulované odpisy 
 
2 500 £  x  105    =    2 625 £ 
                 100 
 
 Má dať Rezerva nového ocenenia investičného majetku (2 625 £ - 2 500 
£) £125 
 Dal Akumulované odpisy      
 £125 
 
Odpisovať domov (157 500 v priebehu 60 rokov) 
 

Má dať Sociálne služby: odpisové výdavky   2 625 £ 
Dal  Akumulované odpisy      2 625 £ 

 
Koncoročné zostatky budú nasledovné: 

 31. 
marca 
2002 
£ 

 31. marca 
2003 
£ 

Účtovná súvaha    
Domov v historickej obstarávacej cene /  
aktuálne ocenenie 

150 000  157 500 

Mínus akumulované odpisy (2 500)  (5 250) 
Čistá účtovná hodnota 147 500  152 250 
    
Rezerva nového ocenenia investičného -  7 375 
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majetku (7 500 £ - 125 £) 
    
Výkaz príjmov a výdavkov    
Sociálne služby: odpisové výdavky 2 500  2 625 

 
19.12.2 DLŽNÍCI 
 
Zatiaľ čo dlžníci spoločnosti súkromného sektora predstavujú hlavne predaj, ktorý 
bol fakturovaný zákazníkom a zatiaľ nezaplatený, dlžníci v organizácii verejného 
sektora môžu pozostávať z mnohých rôznych položiek, vrátane nasledovných: 
 

 Nezaplatené obecné dane (viď 19.8.3, vyššie). 
 Služby preúčtované iným organizáciám verejného sektora, ale zatiaľ 

nezaplatené (napríklad nemocnica poskytujúca opatrovateľskú službu pre 
dôchodcov by mohla preúčtovať sumy orgánu obecnej správy, ktorý 
zodpovedá za sociálne služby). 

 Sumy, ktoré inkasujú iné organizácie verejného sektora v mene našej 
organizácie, ale zatiaľ nám ich nepoukázali. Napríklad orgán obecnej správy 
by mohol zaradiť policajnú daň, ktorá sa má preplatiť obecnej policajnej 
jednotke, do ročného daňového výmeru obecnej dane a zaradila by sa ako 
Dlžník v účtovnej súvahe policajnej jednotky, až kým ju táto nedostane. 

 Služby fakturované verejnosti, ale zatiaľ nezaplatené. Príklady zahrnujú 
poplatky za univerzitného študenta, poplatky obecného orgánu za zber 
odpadkov a poplatky súkromných pacientov nemocnice. 

 
19.12.3 ODLOŽENÉ ŠTÁTNE PRÍSPEVKY 
 
Zostatok odložených verejných príspevkov sa týka toho prvku prijatých príspevkov, 
ktorý bol odložený na nasledujúce roky, pretože nie je správne uviesť tento príjem z 
príspevku v tohtoročnom výkaze príjmov a výdavkov. Odloženie príjmu z príspevku 
bolo prediskutované v rámci časti o výkaze príjmov a výdavkov. 
 
Posunutý príjem je uvedený v účtovnej súvahe ako pohľadávka. Je to zostatok 
príjmu, ktorý bol prijatý v tomto roku, ale dá sa uviesť až v nasledujúcich obdobiach, 
t.j. bol odložený. Dôvod, prečo sa posunutý príjem zaraďuje do pohľadávok je ten, že 
je to jednoducho momentka v danom časovom momente, a teoreticky (hoci nie vždy 
prakticky) je organizácia zaviazaná ho vrátiť.  
 
19.12.4 FINANCOVANIE 
 
Podielnici vlastnia spoločnosti súkromného sektora, a teda zostatok podielového 
kapitálu, ktorý sa objavuje v spodnej časti účtovnej súvahy – ak si potrebujete 
občerstviť svoje vedomosti z tejto oblasti, pozrite si spätne študijnú kapitolu 15. 
 
V našej účtovnej súvahe verejného sektora si všimnete, že tam nie sú žiadne 
zostatky účastinného kapitálu, pretože nie sú žiadni podielnici. Organizácie 
verejného sektora, ako nemocnice a orgány obecnej správy, nevlastní nikto, pretože 
existujú pre dobro všetkých. Finančná časť účtovnej súvahy preto namiesto toho 
zahrnuje: 
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Rezerva nového ocenenia investi čného majetku 
 
Ako bolo prediskutované v časti 19.12.1 vyššie, táto rezerva vzniká vtedy, keď sa 
investičný majetok novo ocení smerom nahor. Podobá sa to revalvačnej rezerve v 
účtovnej súvahe súkromnej spoločnosti. 
 
 
Zostatok všeobecného fondu 
 
Čistý prebytok alebo záporný zostatok vo všeobecnom fonde. Ak vzniká vo výkaze 
príjmov a výdavkov v jednom roku prebytok, zvyšuje to zostatok všeobecného fondu, 
ktorý sa potom dá použiť, ak vznikne záporný zostatok vo výkaze príjmov 
a výdavkov nasledujúcich rokov. 
 
Viazané rezervy 
 
Organizácie verejného sektora môžu previesť zostatky zo všeobecného fondu do 
zvláštnych rezerv, aby boli viazané (t.j. pridelené) na konkrétny účel. To znamená, 
že tieto fondy sú pridelené a nie sú začlenené vo všeobecnom fonde, kde by mohli 
byť spotrebované nečakaným záporným zostatkom vzniknutým v jednom roku. 
Napríklad nemocnica by mohla viazať fondy každý rok, pretože vie, že budú musieť 
postaviť nový trakt nemocnice v období desiatich rokov, zatiaľ čo obecný orgán by 
mohol viazať fondy na renováciu obecného bytového fondu.  
 
 
19.12.5 KAPITÁLOVÉ NÁKLADY  
 
Ak kapitálové výdavky neboli financované z pôžičiek, organizácia má prostriedky 
k dispozícii na efektívne voľné použitie. Vedúci pracovníci a užívatelia účtov musia 
poznať reálne náklady na využívanie majetku, ktoré sú spravidla väčšie ako 
skutočné úroky platené poskytovateľom financií, a preto sa vypracoval systém 
kapitálových nákladov. V týchto jednoduchých termínoch sú náklady financovania 
organizácie verejného sektora sumou úrokov, ktoré by mohli byť inak získané z tých 
fondov, ktoré neboli viazané v majetku organizácie a systém kapitálových nákladov 
sa to snaží odraziť. Ďalším spôsobom posudzovania týchto nákladov je to, že sú to 
náklady vynaložené štátom pri požičiavaní peňazí na investovanie do poskytovania 
služieb.  
 
Cieľmi systému kapitálových nákladov je zaistiť, aby mohlo existovať: 
 

 Efektívnejšie využívanie kapitálových prostriedkov zvyšovaním povedomia 
o kapitálových nákladoch. 

 
 Reálnejšia tvorba cien služieb, napríklad na zaistenie pokrytia všetkých 

nákladov a toho, že konkurencia medzi štátnou a súkromnou nemocničnou 
starostlivosťou je korektná. 

 
Kapitálové náklady by sa mali stanovovať na základe aktuálnych a nie historických 
nákladov, aby sa zaistila možnosť porovnávania medzi organizáciami. Kapitálové 
náklady, inak známe ako pomyselné úrokové poplatky sa vypočítajú s použitím 
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stanovenej úrokovej miery (v súčasnosti 3,5% vo Veľkej Británii) a jej uplatnením na 
majetok organizácie s cieľom zobraziť to, aké by boli úrokové náklady na 
financovanie tohto majetku. 
 
Existuje viacero rôznych spôsobov začlenenia kapitálových nákladov do účtov 
v závislosti od charakteru a financovania plánov organizácie. Vo Veľkej Británii 
napríklad používajú obecné správy, ústredná vláda a nemocnice rôzne metódy, 
zatiaľ čo univerzity kapitálové náklady neuznávajú. Metóda zobrazená 
v nasledujúcom príklade môže byť vhodná pre situáciu organizácie v iných krajinách 
EÚ alebo môže vyžadovať prispôsobenie miestnym nariadeniam. 
 
 
Ilustrácia  
 
Pre účtovnú súvahu orgánu obecnej správy v 19.12 sa kapitálové náklady vypočítajú 
nasledovne: 
    

Celkový investičný majetok  1 736 298 
£ 

Bežné aktíva  93 100 £ 
Bežné pasíva  (8 100) £ 
Čisté bežné aktíva  85 000 £ 
   
Celkový investi čný majetok plus čisté 
bežné aktíva 

 1 821 298 
£ 

   
Pomyselná úroková miera  3,5% 
   
Kapitálové náklady  63 745 

 
Účtovnou operáciou pre kapitálové náklady by bol zápis na strane Má dať účtu 
príjmov a výdavkov a zápis na strane Dal všeobecného fondu. 
 
Táto položka nemá vplyv na čistú účtovnú súvahu organizácie, pretože zvyšuje 
a takisto znižuje všeobecný fond, ale je zaradená do výkazu príjmov a výdavkov, 
takže sú stanovené úplné náklady na poskytovanie služieb. Napríklad ak má 
organizácia za cieľ kryť vlastné náklady, mala by zaradiť všetky náklady vrátane 
nákladov na financovanie samej seba, aby sa určilo, či kryla všetky náklady.  
 
 
19.13         ZÁVER 
 
Organizácie súkromného a tiež verejného sektora pripravujú účtovné súvahy, aby 
vykázali finančný stav na konci roka, a pre obidva sektory platia rovnaké účtovné 
zásady. 
 
Napriek tomu existujú rozdiely v spracovaní rôznych položiek medzi sektormi, 
vrátane investičného majetku a financovania kapitálu. 
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Keď ste dokončili prácu nad celou touto študijnou kapitolou a dôkladne rozumiete 
tomu, ako vypracovať výkaz príjmov a výdavkov a účtovnú súvahu, pokúste sa 
o nasledovný autotest. 
 
 
19.14 AUTOTEST 
 
Hrubá súvaha nemocnice Weathertop k 31. marcu 2003 bola nasledovná: 
 
 v tis. £  v tis. £  
   
Hrubé prevádzkové náklady (bez miezd a odpisov) 32 876 - 
Príjem z poplatkov od súkromných pacientov - 10 587 
Mzdy 17 867 0 
Lekárnické poplatky účtované pacientom - 36 
Príjem zo verejného príspevku - 35 750 
Úroky získané z bankového zostatku - 20 
Prebytok všeobecného fondu k 1. aprílu 2002 - 5 553 
Rezerva nového ocenenia investičného majetku k 1. aprílu 
2002 - 24 897 
Viazané rezervy k 1. aprílu 2002 - 8 594 
Dlhodobé pôžičky  - 10 670 
Prekročenie bankového úveru  - 1 103 
Veritelia  - 3 447 
Zaplatené úroky 879 - 
Pokladničná hotovosť  3 - 
Dlžníci 861 - 
Zásoby liečiv 581 - 
Investície 100 - 
Pozemky (pred novým ocenením v roku 2003) 15 600 - 
Budovy (pred novým ocenením v roku 2003) 25 500 - 
Zariadenie 15 300 - 
Akumulované odpisy k 1. aprílu 2002: - - 
Budovy    - 4 460 
Zariadenie  - 4 450 
   

 
109 
567 

109 
567 

 
Poznámky 
 

 Ukazovatele indexovania inflácie boli nasledovné. Politikou nemocnice je 
novo neoceňovať zariadenie. 

 
31. marca 2002  100 
31. marca 2003  105 

 
 Nerobili sa žiadne úpravy pre odpisy roku 2003. Celkové ekonomické 

životnosti investičného majetku sú nasledovné: 
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pozemky – nekonečná 
budovy – 50 rokov 
zariadenie – 8 rokov 

 
 Všetok investičný majetok sa odpisuje na lineárnom základe a nemajú žiadne 

zostatkové hodnoty. Zariadenie nikdy nebolo novo ocenené a žiadne položky 
zariadenia nie sú úplne odpísané. 

 
 V priebehu roka bol získaný príspevok od ústrednej vlády na pokrytie nákupu 

nového dialytického prístroja pre obličky v cene 1,2 milióna £. Tento 
príspevok bol zaradený do príjmu z príspevku v sume 35,75 milióna £, a 
dialytický prístroj bol zaradený medzi zariadenie. 

 
 Strana Má dať pozostáva z poplatkov súkromných pacientov, ktoré ešte 

pacienti nezaplatili. Vedenie odhaduje, že 5% týchto dlhov nebude 
zaplatených nikdy a mala by sa ne vytvoriť rezerva. 

 
 Pomyselná úroková miera bola stanovená ústrednou vládou na 3,5%. 

 
 
Požiadavka 
 
Vypracujte výkaz príjmov a výdavkov pre nemocnicu Weathertop za rok, ktorý 
skončil 31. marca 2003 a účtovnú súvahu k tomuto dátumu, urobte úpravy pre vyššie 
uvedené položky. 
 
Postupujte cez úpravy v takej postupnosti, ako sú uvedené, a zapisujte si celú prácu. 
 
Kvôli pomoci môžete použiť predbežné výkazy príjmov a výdavkov a účtovnú súvahu 
na nasledujúcich stranách. 
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Nemocnica Weathertop  
Výkaz príjmov a výdavkov pre rok, ktorý skon čil 31. marca 2003  
 
 
 

 Hrubé 
výdavky v 

tis. £  

 
Príjem  
v tis. £  

Čisté 
výdavky v 

tis. £  
    
Zdravotnícke služby    
    
Čisté náklady na služby     
    
    
Získané úroky    
    
Zaplatené úroky    
    
Pomyselné úrokové náklady    
    
Suma, ktorá má by ť pokrytá zo 
verejného príspevku  

 
 

    
    
Štátne príspevky     
    
Prebytok / (záporný zostatok) za 
rok  

 
 

    
    
Začiatočný zostatok všeobecného 
fondu  

 
 

    
    
Úprava v dôsledku pomyselných 
úrokov  

 
 

    
    
Kone čný zostatok všeobecného 
fondu  
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Nemocnica Weathertop  
Účtovná súvaha k 31. marcu 2003  
 
 v tis. £  v tis. £  v tis. £  
Pozemok    
Budovy    
Zariadenie    
Čistý hmotný investičný majetok    
    
Investície    
Celkový investičný majetok    
    
    
Bežné aktíva    
- Zásoby     
 - Dlžníci    
 - Pokladničná hotovosť    
    
    
Bežné pasíva    
 - Veritelia    
 - Prekročenie bankového úveru    
    
    
Čisté bežné aktíva    
    
Celkové aktíva mínus bežné pasíva    
    
Dlhodobé pôžičky    
Odložené štátne príspevky    
    
Čisté aktíva    
    
    
    
Financované:    
Rezerva nového ocenenia investičného 
majetku 

   

Viazané rezervy    
Zostatok všeobecného fondu    
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19.15 ODPOVEDE NA OTÁZKY AUTOTESTU 
 
Nemocnica Weathertop  
Výkaz príjmov a výdavkov za rok, ktorý skončil 31. marca2003 
 
 
 

 Hrubé 
výdavky v 
tis. £ 

 
Príjem 
v tis. £ 

Čisté 
výdavky v 
tis. £ 

Zdravotnícke služby (52 235) 10 623 (42 612) 
    
Čisté náklady na služby  (52 235) 10 623 (42 612) 
    
Získané úroky   20 
Zaplatené úroky   (879) 
Pomyselné úrokové náklady   (1 534) 
     
Suma, ktorá má byť pokrytá zo 
verejného príspevku  

 
(45 005) 

    
Štátne príspevky (35 750-1 200+150)   34 700 
     
Prebytok / (záporný zostatok) za rok   (10 305) 
    
Začiatočný zostatok všeobecného fondu    5 553 
    
Úprava v dôsledku pomyslených úrokov   1 534 
    
Konečný zostatok všeobecného fondu   (3 218) 
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Weathertop Nemocnica 
Účtovná súvaha k 31. marcu 2003 
 

 tisíce £ tisíce £ tisíce £ 
Pozemok 16 380 - 16 380 
Budovy 
(odpis = 4 683 + 536) 26 775 (5 219) 21 556 
Zariadenie 
(odpis = 4 450 + 1 913) 15 300 (6 363) 8 937 
Čistý hmotný investičný 
majetok   46 873 
    
Investície   100 
Celkový investičný majetok   46 973 
    
Bežné aktíva    
- Zásoby    581 
 - Dlžníci   861  
 - Mínus rezerva na 
nedobytné pohľadávky  (43)  
   818 
 - Pokladničná hotovosť   3 
   1 402 
Bežné pasíva    
 - Veritelia  (3 447)  
 - Prekročenie bankového 
úveru  (1 103)  
   (4 550) 
Čisté bežné aktíva   (3 148) 
Celkové aktíva mínus bežné 
pasíva   43 825 
    
Dlhodobé pôžičky  (10 670)  
Odložené štátne príspevky  (1 050) (11 720) 
    
Čisté aktíva   32 105 
    
Financované:    
Rezerva nového ocenenia 
investičného majetku  
( = 24 897 + 780 + 1 275 - 
223)   26 729 
Viazané rezervy   8 594 
Zostatok všeobecného fondu   (3 218) 
   32 105 
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Poznámka: K 31. marcu 2003 existuje záporný zostatok vo všeobecnom fonde vo 
výške 3,2 milióna. Zatiaľ čo rezerva na záporný zadržaný zisk v súkromnom sektore 
by indikovala, že spoločnosť produkovala stratu a má snáď problémy, v štátnom 
sektore to nie je neobvyklé. 
 
 
Pracovný postup  
 
Všetky sumy sú uvedené v tis. £. 
 
(W1) Nové ocenenie pozemkov 
 
15 600 £  x  105    =    16 380 £ 
                   100      
 
Zvýšenie hodnoty  =   780 £      
 
Požadovaná účtovná operácia: 
 
Má dať Pozemok       780  £ 
Dal  Revalvačná rezerva investičného majetku    780 £ 
 
 
(W2) Nové ocenenie budovy 
 
(a) Zvýšenie v cene 
   
25 500 £  x  105    =    26 775 £ 
                   100 
     
Zvýšenie hodnoty        1 275 £     
 
Požadovaná účtovná operácia: 
 
Má dať  Budovy      1 275 £ 
Dal Rezerva nového ocenenia investičného majetku   1 275 £ 
 
(b) Zvýšenie akumulovaných odpisov 
 
4 460 £ x 105    =    4 683 £ 
               100 
 
Zvýšenie hodnoty   223 £ 
 
Požadovaná účtovná operácia: 
 
Má dať Rezerva nového ocenenia investičného majetku  £223 
Dal Akumulované odpisy      £223 
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(W3) Výpočet odpisu 
Pozemok: nekonečná ekonomická životnosť, takže žiadny odpis 
Budovy:  
 
Čisté náklady     26 775 £ 
Ekonomická životnosť    50 rokov 
Odpisové výdavky    536 £ 
 
Účtovná operácia: 
 
Má dať Odpisové výdavky (účet príjmov a výdavkov) 536 £ 
Dal Akumulované odpisy      536 £ 
 
Zariadenie: odpisové náklady v priebehu 8 rokov. 
 
Obstarávacia cena podľa hrubej súvahy 15 300 £ 
 
Odpis v priebehu 8 rokov   1 913 £ 
 
Účtovná operácia: 
 
Má dať Odpisové výdavky (účet príjmov a výdavkov) 1 913 £ 
Dal Akumulované odpisy      1 913 £ 
 
(W4) Verejný príspevok 
 
Príjem zo verejného príspevku vo výške 35 750 £ v hrubej súvahe nesprávne 
obsahuje 1 200 £ investičného príspevku. 
 
Požadovaná účtovná operácia vrátenie týchto 1 200 £ mimo príjmu z príspevku: 
 
Má dať  Príjem zo verejného príspevku    1 200 £ 
Dal Posunutý príjem (účtovná súvaha)   1 200 £ 
 
Ekonomická životnosť dialytického prístroja je 8 rokov, takže jedna osmina príspevku 
sa môže uviesť ako príjem v tohtoročnom výkaze príjmov a výdavkov: 
 
Má dať Posunutý príjem (účtovná súvaha)   150 £ 
Dal Príjem z príspevku (účet príjmov a výdavkov)   150 £ 
 
(W5) Rezerva na nedobytné pohľadávky 
 
Dlžníci v hrubej súvahe predstavujú celkovú sumu 861 £ a vedenie odhaduje, že 5% 
tejto sumy (43 £) nebude zaplatených a je potrebné na ne vytvoriť rezervu. 
 
Účtovná operácia je: 
 
Má dať  Výdavky na nedobytné pohľadávky (účet príjmov a výdavkov) £43 
Dal Rezerva na nedobytné pohľadávky (účtovná súvaha)   £43 
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(W6) Kapitálové náklady  
 
 

 v tis. £ v tis. £ v tis. £ 
Pozemok  16 380  
Budovy 26 775   
Mínus odpis (5 219) 21 556  
    
Zariadenie 15 300   
Mínus odpis (6 363) 8 937  
    
Investície  100  
    
Celkový investičný majetok   46 973 
    
Pokladničná hotovosť  3  
Dlžníci 861   
Rezerva (43) 818  
    
Zásoby  581  
    
Celkové bežné aktíva   1 402 
    
    
    
Veritelia  (3 447)  
Prekročenie bankového úveru  (1 144)  
    
Celkové bežné pasíva   (4 591) 
    
Celkové aktíva mínus bežné 
pasíva   43 825 
    
Pomyselná úroková miera   3,50% 
    
Pomyselné úroky   1 534 

 
Účtovná operácia pre pomyselné úrokové náklady: 
 
Má dať  Pomyselné úrokové výdavky   1 753 £ 
Dal Všeobecný fond      1 753 £ 
 
 
(W7) Výkaz príjmov a výdavkov 
 
Celkové výdavky: 32 876 £ + 17 867 £ + 536 £ (w3) + 1 913 £ (w3) + 43 £ (w5)  =  
53 235 £ 
 
Celkový príjem: 10 587 £ + 36 £ = 10 623 £ 
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Cvičenia a skúšobné otázky 
 
 
Úvod 
 
Na zvládnutie účtovníctva potrebujete obrovskú prax pri zodpovedaní otázok – 
hlavne takých otázok, ktoré sú spojené s výpočtami, nesmie sa však zabúdať na 
nevýpočtové aspekty. Typická otázka z finančného účtovníctva CIPFA zahrnuje 
obidva aspekty. 
 
Prezentované otázky sú rozdelené do troch skupín, ktoré zodpovedajú trom 
modulom tohto kurzu. 
 
Na začiatku každej otázky je uvedená časť alebo časti, ktorých sa otázka týka. 
Odpovede sú uvedené na konci tejto časti. 
 
Úroveň niektorých otázok týkajúcich sa úvodných častí je nižšia, ako sa vyžaduje pri 
skúškach, a tieto otázky sú zaradené na precvičenie po naštudovaní príslušného 
materiálu a nie ako kontrola pred skúškou. 
 
Na otázky modulu 1 sa dá odpovedať po preštudovaní modulu 1, zistíte však, že po 
preštudovaní všetkých modulov budú vaše odpovede úplnejšie. V rámci 
predskúškovej kontroly zistíte, že je užitočné prejsť si tieto otázky krátko pred 
skúškou, čo vám pomôže s otázkami, ktorých súčasťou nie sú výpočty. 
 
Vaša kontrola pred skúškou by mala obsahovať opätovné vypracovanie otázok 
autotestov na konci častí a toľko cvičebných a skúšobných otázok, koľko zvládnete. 
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Cieľ finančných výkazov a ich užívatelia (kapitola 1) 
 
Cieľom finančných výkazov je poskytnúť informácie o finančnom stave, výkonnosti a 
adaptabilite podniku, ktoré sú užitočné pre celý rad užívateľov v ekonomickom 
rozhodovaní.  
 
Požaduje sa od vás, aby ste vysvetlili: 
 
ako hlavné prvky finančných výkazov spoločnosti poskytujú tieto informácie; 
 
kto sú hlavní užívatelia finančných výkazov. 
 
(20 bodov) 
 
Regulačné prostredie (kapitola 1) 
 
Vo Veľkej Británii a Írsku je mnoho aspektov účtovníctva riešených normami, ktoré 
vydáva Výbor účtovných noriem alebo Rada účtovných noriem. 
 
V čom spočívajú podľa vášho názoru hlavné výhody toho, že užívatelia majú k 
dispozícii účtovné normy? 
 
(10 bodov) 
 
Účtovné zvyklosti a pojmy (kapitola 1) 
 
Vysvetlite nasledovné termíny: 
 
meranie peniazmi 
 
realizácia 
 
prosperujúci podnik 
 
(12 bodov) 
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4.  Účtovníctvo a základné záverečné účty (kapitoly 2 a 3) 
 
Spoločnosť Klondyke začala svoju činnosť 1. apríla 2003 obchodovaním s 
bižutériou. Prevádzka prebiehala v prenajatom obchode a transakcie za mesiac apríl 
boli nasledovné: 
 
 
 

Apríl   £ 
1.  Vložený kapitál  4 000 
 Nákupy  2 700 
 Zaplatené nájomné za mesiac  200 
 Rôzne výdavky   50 
7. Predaj za týždeň  2 600 
9. Mzda predavača  100 
 Nákupy 3 100 
 Rôzne výdavky  60 
14. Predaj za týždeň  3 150 
16. Mzda predavača 100 
 Výbery spoločnosti Klondyke 250 
 Nákupy  2 870 
 Opravy obchodu  150 
21. Predaj za týždeň 4 140 
23. Mzda predavača 100 
 Rôzne výdavky   70 
 Nákupy  2 140 
28. Predaj za týždeň  5 710 
30. Mzda predavača  100 
 Rôzne výdavky   80 
 Výbery spoločnosti Klondyke  500 

 
Na konci mesiaca boli predané všetky zásoby. 
 
Od vás sa požaduje: 
 
Zostaviť pokladničnú knihu spoločnosti Klondyke za tento mesiac. 
 
Zaúčtovať položky z pokladničnej knihy na správne účty hlavnej knihy. 
 
Vypracovať a odsúhlasiť hrubú súvahu. 
 
Vypracovať obchodný účet a účet ziskov a strát za tento mesiac a súvahu k 30. 
aprílu 2003. 
 
Urobiť potrebné záverečné účtovné zápisy v účtoch hlavnej knihy. 
 
(30 bodov) 
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5  Základné záverečné účty (kapitola 3) 
 
Zo záznamov spoločnosti Yukon bola vybratá nasledovná hrubá súvaha k 31. máju 
2003, ktorá obsahuje transakcie za rok k tomuto dátumu. 
 

 £ £ 
Kapitál k 1. júnu 2002   18 000 
Výbery 12 100  
Pokladničná hotovosť  19 900  
Mzdy  38 300  
Nákupy  188 800  
Predaj   270 000 
Osvetlenie a vykurovanie  8 700  
Rôzne výdavky   4 200  
Nájomné a poplatky  16 000  
 288 000 288 000 

 
Na začiatku ani na konci roka neboli žiadne zásoby tovaru. 
 
Od vás sa požaduje: 
 
vypracovať obchodný účet a účet ziskov a strát za rok, ktorý skončil 31. mája 2003, a 
súvahu k tomuto dátumu; 
 
vypočítať percento predaja predstavované hrubým ziskom. Ak Yukon stanovuje 
predajné ceny pridaním 50% k nákladom, aké by mohli byť príčiny rozdielu medzi 
percentom, ktoré ste vypočítali a plánovaným percentom? 
 
(14 bodov) 
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6.   Účtovanie výdavkov budúcich období (kapitola 5) 
 
Nasledovné informácie sa týkajú časovo rozlíšených výdavkov spoločnosti: 
 

Zostatok výdavkov 
budúcich období k 

31.12.01 31.12.0
2 

 £ £ 
Výdavky na motorové 
vozidlá  

700 500 

Kancelárske potreby  200  150 
Poplatky  250 0 
   

 
Hotovostné platby v priebehu roku 2002: 
 

 £ 
Výdavky na motorové 
vozidlá  

5 200 

Kancelárske potreby  2 400 
Poplatky  4 600 

 
Aké sú nasledovné výdavky za rok 2002: 
 
Výdavky na motorové vozidlá  
 
Kancelárske potreby 
 
Poplatky 
 
(6 bodov) 
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7.  Výdavky budúcich období a vypracovanie záverečných účtov (kapitola 6) 
 
Alison podniká ako obchodníčka a každoročne zostavuje finančné výkazy za rok, 
ktorý skončil 31. marca. 
 
K 31. marcu 2003 bola z jej záznamov vybratá nasledovnú hrubá súvaha: 
 
Hrubá súvaha k 31. marcu 2003 
 

 £ £ 
Kapitálový účet, zostatok k 1. aprílu 
2002  

 240 200 

Výbery  20 000  
Obchodné priestory  140 000  
Vybavenie  30 000  
Zásoby k 1. aprílu 2002 54 000  
Predaj  400 000 
Nákupy  280 600  
Mzdy  56 800  
Poplatky  4 800  
Osvetlenie a vykurovanie  3 700  
Reklama  32 200  
Rôzne výdavky  10 400  
Dlžníci a veritelia  18 000 21 500 
Pokladničná hotovosť  800  
Hotovosť v banke  10 400  
 661 700 661 700 

 
K dispozícii sú ďalšie nasledovné informácie: 
 
K 31. marcu 2003 boli zásoby vo výške 57 800 £. 
 
Zamestnancom majú byť vyplatené prémie vo výške 2 000 £ za rok, ktorý skončil 31. 
marca 2003. 
 
Poplatky vo výške 800 £ boli zaplatené vopred k 31. marcu 2003. 
 
Účet za elektrickú energiu, ktorý nebol zaplatený ale týka sa daného roku, 
predstavoval 700 £. 
 
Od vás sa požaduje vypracovať obchodný účet a účet ziskov a strát za rok, ktorý 
skončil 31. marca 2003, a súvahu k tomuto dátumu. Odpisy neberte do úvahy. 
 
(20 bodov) 
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8. Výdavky budúcich období a vypracovanie záverečného účtu (kapitola 6) 
 
Hilary je majiteľka firmy, ktorá zostavuje finančné výkazy každoročne k 31. 
decembru. Jej hrubá súvaha k 31. decembru 2002 bola nasledovná: 
 
Hilary 
Hrubá súvaha k 31. decembru 2002 
 

 £ £ 
Kapitál   610 000 
Predaj  885 000 
Nákupy  516 800  
Zásoby 1. januára 2002  45 900  
Platy a mzdy  186 200  
Reklama  27 200  
Zľavy poskytnuté a prijaté  6 100 7 080 
Výbery  31 000  
Vlastné obchodné priestory  410 000  
Inventár a vybavenie  210 500  
Dlžníci a veritelia  95 320 81 300 
Nájomné a poplatky  8 750  
Vykurovanie a osvetlenie  8 980  
Poistenie  7 770  
Rôzne výdavky   10 880  
Hotovosť v banke  17 980  
 1 583 

380 
1 583 380 

 
Záverečné zásoby boli 53 660 £. 
 
K 31. decembru 2002 existovali nasledovné výdavky budúcich období a náklady 
budúcich období: 
 
nedoplatky na reklame 3 160 £ 
 
poplatky zaplatené vopred 800 £ 
 
nedoplatky na elektrine 770 £ 
 
poistenie zaplatené vopred 1 060 £ 
 
Dňa 1. októbra 2002 súhlasila Hilary s prenajatím časti jej priestorov za 4 000 £ 
ročne. Prvá platba nájomného za štvrťrok do 31. decembra 2002 bola prijatá v 
januári 2003. 
 
Od vás sa požaduje vypracovať obchodný účet a účet ziskov a strát za rok, ktorý 
skončil 31. decembra 2002, a súvahu k tomuto dátumu. Odpisy neberte do úvahy. 
 
(20 bodov) 
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9. Odpisy, účtovanie investičného majetku (kapitola 7) 
 
Vysvetlite účel účtovania odpisov a uveďte dve metódy výpočtu odpisov. 
 
(5 bodov) 
 
Spoločnosť Marina Taxi Services začala činnosť 1. októbra 2000. Nákup a predaj 
taxíkov počas prvých troch rokov prevádzky bol nasledovný: 
 

Vozidlo  Dátum kúpy  Obstarávaci
a cena 

  £ 
   
A 1. október 2000  12 000 
B  1. október 2000  14 000 
C 1. október 2002  17 000 
   
 Dátum predaja  Výnosy 
  £ 
   
B 1. október 2002  6 000 
   

 
Podnik účtuje odpisy vo výške 20% ročne, počítané na lineárnom základe, ale 
neberie do úvahy zostatkové hodnoty. V roku nákupu je zabezpečený plný odpis a v 
roku predaja nie je žiadny odpis.  
 
 
Vypracujte nasledovné účty, ako by sa objavili v účtovných záznamoch spoločnosti 
Marina Taxi Services za každý rok, ktorý skončil 30. septembra 2001, 2002 a 2003: 
 
účet taxíkov 
 
účet rezervy na odpisy a 
 
účet predaja taxíkov 
 
(7 bodov) 
 
Uveďte výpočet odpisov pre každý z vyššie uvedených rokov v správnom časovom 
rozvrhu za predpokladu, že podnik účtoval odpisy v sadzbe 30% ročne 
prostredníctvom metódy zníženia zostatku.  
 
(3 body) 
(Celkove 15 bodov) 
10. Odpisy, účtovanie investičného majetku (kapitola 7) 
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Na začiatku finančného roku 1. apríla 2002 mala spoločnosť zostatok na účte 
prevádzkarne 372 000 £ a na účte rezervy na odpisy prevádzkarne 205 400 £. 
 
Politikou spoločnosti je zabezpečovať odpis s použitím metódy znižovania zostatku, 
uplatňovanej na investičný majetok vlastnený na konci finančného roku so sadzbou 
20% ročne. 
 
Dňa 1. septembra 2002 spoločnosť predala časti prevádzkarne za 13 700 £, ktoré 
nadobudla 31. októbra 1998 za cenu 36 000 £. Inštalačné náklady dodatočne 
predstavovali 4 000 £.  V priebehu roku 2000 boli v tejto prevádzkarni vykonané 
rozsiahle opravy, ktoré stáli 6 300 £ a kvôli zvýšeniu kapacity prevádzkarne bol v 
decembri 2000 namontovaný nový motor, ktorý stál 4 400 £. V priebehu rolu 2002 
bola vykonaná ďalšia generálna oprava, ktorá stála 2 700 £. 
 
Spoločnosť nadobudla novú náhradnú prevádzkareň 30. novembra 2002 za cenu 96 
000 £, vrátane inštalačných nákladov vo výške 7 000 £. 
 
Vypočítajte: 
 
zostatok obstarávacej ceny prevádzkarne k 31. marcu 2003; 
 
(3 body) 
 
(b) rezervu na odpisy prevádzkarne k 31. marcu 2003; 
 
(10 bodov) 
 
(c) zisk alebo stratu pri predaji prevádzkarne. 
 
(4 body) 
 
(Celkove 17 bodov) 
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11. Odpisy, účtovanie investičného majetku (kapitola 7) 
 
Uveďte a opíšte tri metódy odpisovania investičného majetku. 
 
(3 body) 
 
Vyberte metódu a vysvetlite dôvody vášho výberu pre každý z nasledujúcich 
majetkov. 
 
Technické vybavenie počítačov, ktoré stálo 2 500 £ a ktoré by sa pravdepodobne 
dalo nahradiť zložitejším modelom za pár rokov pri oveľa nižšej obstarávacej cene. 
 
Motorové  vozidlo, ktoré má plánovanú životnosť tri roky. 
 
Špecializovaná prevádzkareň, ktorej životnosť je plánovaná na dvadsať rokov, ktorej 
efektívnosť však bude s priebehom času klesať. 
 
Kancelársky nábytok so životnosťou osem rokov, pri ktorom sa nepredpokladá 
žiadna zostatková hodnota. 
 
(12 bodov) 
 
Vypracujte účtovné záznamy hlavnej knihy potrebné pre predaj nasledovného 
majetku: 
 
Vozidlo, ktoré stojí 10 500 £, pre ktoré boli urobené odpisy k dnešnému dňu vo 
výške 6 300 £. Predaj bude realizovaný za 5 300 £ v hotovosti. 
 
Ukážte, ako by tento majetok mal byť uvedený v súvahe pred predajom. 
 
(5 bodov) 
 
(Celkove 20 bodov) 
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12. Nedobytné a pochybné pohľadávky (kapitola 8) 
 
Tom vytvára rezervu na pochybné pohľadávky tak, že každý rok odloží nabok 5% z 
celkovej sumy dlžníkov. 
 
V jeho súvahe k 31. marcu 2002 boli dlžníci vo výške 186 000 £ a rezerva na 
pochybné pohľadávky bola 9 300 £. 
 
V priebehu roka, ktorý skončil 31. marca 2003, musel odpísať pohľadávky v celkovej 
sume 10 300 £. Jeho závereční dlžníci predstavovali sumu 219 000 £. 
 
Uveďte príslušné účtovné záznamy v účtoch Tomovej hlavnej účtovnej knihy. 
 
(6 bodov) 
 
Denníkové zápisy (kapitola 9) 
 
Finančný rok spoločnosti Expert Traders skončil 31. mája 2003. Do hlavnej účtovnej 
knihy je ešte potrebné zapísať nasledovné koncoročné úpravy. 
 
Záverečné zásoby k uzávierke k 31. máju 2003 boli ocenené na 33 600 £. 
 
Odpisy za rok, ktorý skončil 31. mája 2003, boli urobené nasledovne: 
 
 
na majetok 22 000 £ 
 
na vybavenie 24 000 £ 
 
 
na motorové vozidlá 40 000 £ 
 
 
Rezerva na pochybné pohľadávky sa má znížiť o 3 660 £. 
 
Faktúra na 1 440 £ obdržaná od spoločnosti XJ Supplies bola do knihy došlých 
faktúr zapísaná chybne v hodnote 1 044 £ a takto bola zaúčtovaná v systéme 
podvojného účtovníctva. 
 
 
Faktúra na 770 £ vystavená spoločnosti P Next bola správne zapísaná do knihy 
odoslaných faktúr, ale bola omylom zaúčtovaná na účet B Necht. 
 
 
Stĺpec pre poskytnuté zľavy v pokladničnej knihe bol spočítaný naviac o 99 £. 
 
 
Strana knihy tovaru vráteného dodávateľom bola správne spočítaná na 1 220 £, ale 
nesprávne prenesená na ďalšiu stranu ako 1 770 £. 
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Po úprave týchto položiek sú účty vyrovnané. 
 
Spoločnosť Expert Traders nevedie kontrolné účty pre dlžníkov a veriteľov ako 
súčasť systému podvojného účtovníctva. Môžete predpokladať, že každý rozdiel v 
hrubej súvahe k 31. máju 2003 bol dočasne zapísaný na účet prechodných položiek. 
 
Vystavte denníkové zápisy a ukážte, ako by sa vyššie uvedené úpravy začlenili do 
hlavnej účtovnej knihy spoločnosti Expert Traders. (Dátumy sa nevyžadujú). 
 
(14 bodov) 
 
Predpokladajte, že predbežný výpočet čistého zisku za rok, ktorý skončil 31. mája 
2003, bol pred zohľadnením týchto úprav 677 220 £. Vypočítajte revidovaný údaj pre 
čistý zisk so zohľadnením vyššie uvedených informácií. 
 
(6 bodov) 
 
(Celkove 20 bodov) 
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14.  Kontrolný účet knihy odoslaných faktúr (kapitola 10) 
 
Spoločnosť Merchant Ltd predáva väčšine svojich zákazníkov tovar na úver. 
Spoločnosť vedie kontrolný účet knihy odoslaných faktúr, aby kontrolovala systém 
výberu od dlžníkov. Pri vypracovaní záverečných finančných výkazov za rok, ktorý 
skončil 31. decembra 2002, účtovník zistil, že celkový súčet osobných účtov v knihe 
odoslaných faktúr činí 14 643 £ a zostatok na kontrolnom účte knihy odoslaných 
faktúr je 14 075 £. 
 
Následné zisťovanie odhalilo tieto chyby: 
 
Zostatok účtu dlžníka v sume 105 £ nebol zaradený do výpisu zostatkov. 
 
Predaje v denníku odoslaných faktúr boli spočítané o 875 £ menej. 
 
Prijatá hotovosť vo výške 740 £ bola zapísaná v osobnom účte ako 470 £. 
 
Poskytnuté zľavy vo výške 250 £ neboli zapísané v kontrolnom účte. 
 
Vyrovnávacia položka 475 £ v knihe došlých faktúr nebola zapísaná v kontrolnom 
účte. 
 
Zostatok osobného účtu bol spočítaný o 260 £ menej. 
 
Na tovar vrátený od zákazníkov v hodnote 225 £ sa v kontrolnom účte zabudlo. 
 
 
Nekrytý šek na 200 £ nebol zapísaný v kontrolnom účte. 
 
Hotovosť 243 £ prijatá od zákazníka bola pripísaná na ťarchu jeho účtu. 
 
 
Nedobytná pohľadávka 200 £ nebola zapísaná v kontrolnom účte. 
 
 
Prijatá hotovosť 280 £ bola pripísaná v prospech osobného účtu ako 28 £. 
 
 
Od vás sa požaduje: 
 
urobiť potrebné úpravy a uviesť opravené celkové súčty zostatkov knihy odoslaných 
faktúr a opravy v kontrolnom účte knihy odoslaných faktúr; 
 
(18 bodov) 
 
vysvetliť, aké sú výhody vedenia kontrolných účtov. 
 
(4 body, celkove 22 bodov) 
 
15. Odsúhlasenie s výpisom z bankového účtu (kapitola 11) 
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Vysvetlite stručne hlavné účely vypracovania výkazu o odsúhlasení s výpisom z 
bankového účtu. 
 
(5 bodov) 
 
Z informácií o bankových transakciách, ktoré sú ďalej uvedené, máte vypracovať 
výkaz spoločnosti o odsúhlasení s výpisom z bankového účtu k 31. decembru 2002. 
 
Pokladničná kniha spoločnosti 
 
2002   2002   
Dec.  £ Dec.  £ 
2.  Zostatok prevedený z 

predchádzajúcej strany 985 
2 D Limited  123 

   2.  M Corporation Limited 402 
4. G & Company 3 041 5. Mzdy  5 371 
4. P Limited 862  5. Pokladničná hotovosť 89 
12.  U & Sons 1 749 5.  Q & Sons  326 
12. P & Q 2 680 8.  T Limited  48 
12.  N Associates 3 124  9.  J & Sons  1 060 
15.  A Limited 678  12. Mzdy  5 288 
16. K & Company  2 413 12. Pokladničná hotovosť 73 
16. X Limited 29  13. Y Limited  145 
22.  J & Sons  1 840 16. G & Company 36 
24. S Limited  1 026 19. Mzdy  5 197 
24. XYZ Limited 3 003 19. Pokladničná hotovosť 81 
24.  R Electrical  Limited 1 156 22. U & Sons  247 
30. Z Limited  2 331 22. S Limited  762 
31. C & Sons 704  22.  B & Company  97 
31.  V Limited  85  22.  W & Sons  431 
31.  F Sons & Company 

Ltd 
1 598 23.  O Limited  158 

31. Konečný zostatok 347  24. Mzdy  5 316 
   29. Pokladničná hotovosť 78 
   29. H Limited  504 
   29.  N Associates  65 
   30. M Corporation Limited 120 
   30.  P & Q  234 
   31.  D Limited  1 145 
   31. L Limited 93 
   31.  E Associates 162 
  27 651   27 651 
 
Výkaz o účte spoločnosti z bankových kníh 
 
  Platby Príjmy Zostatok  
  £ £ £  
Dec
. 
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1.    1 011  
4. Rôzny úver   3 903   
4. 466267  26    
4. 465272  402   4 486  
5. 465274 89    
5. 465271  123    
5. 465273  5 371  1 097 O/D 
10. 465276  48   1 145 O/D 
12. 465279  73    
12. Rôzny úver   7 553   
12. 465278  5 288  1 047  
15. Rôzny úver   678  1 725  
16. Rôzny úver   2 442 4 167  
17. 465275  326  3 841  
19. 465282  5 197    
19. 465281  36    
19. 465283  81   1 473 O/D 
22. Rôzny úver   1 840 367  
23. 465280  145  222  
24. Rôzny úver   5 185   
24. 465285  762    
24. 465290  78    
24. 465289 5 316  749 O/D 
29. 465286  97  846 O/D 
30. 465288  158    
30. Rôzny úver   2 331 1 327  
31. Poplatky 531    
31. Rôzny úver   2 387   
31. Dividendy z investícií  1 608   
31. 465291  504    
31. 465293  120   4 167  
 
(15 bodov) 
 
(Celkove 20 bodov) 
 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

428 
 

16.  Neúplné účtovné zápisy (kapitola 13) 
 
Hrubá súvaha živnostníka Snodgrassa k 1. januáru 2002 je nasledovná: 
 

  Má dať  Dal 
  Tisíce £  Tisíce £ 
Kapitál    600 
Investičný majetok (čistý)  350  
Obchodní dlžníci   200  
Náklady budúcich období  - nájomné 8  
 - poistenie  12  
Obchodní veritelia    180 
Výdavky budúcich období  - elektrina   9 
 - telefón  1 
Zásoby   200  
Banka   20   
  790 790 

 
Nasledovné informácie sú uvedené za rok: 
 

   Tisíce £ 
Príjmy od zákazníkov    1 000 
Platby dodávateľom    700 
Platby za : nájomné  30 
 poistenie  20 
 elektrina  25 
 telefón   10 
 mzdy   100 
Osobné výdavky majiteľa    50 
Poskytnuté zľavy    8 
Odpísané nedobytné 
pohľadávky 

  3 

Odpisy    50 
 
K decembru 2002 sú uvedené nasledovné zostatky: 
 

   Tisíce £ 
Obchodní dlžníci    250 
Náklady budúcich období  - nájomné  10 
 - telefón   2 
Obchodní veritelia    160 
Výdavky budúcich období  - elektrina  7 
 - poistenie   6 
Zásoby    230 

 
Od vás sa požaduje vypracovať obchodný účet a účet ziskov a strát za rok a súvahu 
k 31. decembru 2002. 
 
(15 bodov) 
 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

429 
 

17. Neúplné účtovné zápisy (kapitola 13) 
 
Dňa 1. januára začína pán Bends podnikať s kúpou a predajom motorových vozidiel. 
K dispozícii máte súhrn jeho podnikového účtu príjmov a výdavkov za rok do 31. 
decembra (všetky údaje sú v tisícoch £). 
 

Príjmy  Tisíce £ 
Vložený kapitál (1. január)  100 
Od zákazníkov (po odpočítaní bezcenného šeku, viď poznámka 
iii nižšie)  

400 

10% pôžička od matky (1. január)  50 
 550 
  
Platby  Tisíce £ 
Dodávateľom nových áut  320 
Dodávateľom ojazdených áut  93 
Mzdy  36 
Nájomné  15 
Kúpa nábytku  5 
Nákup vybavenia predvádzacej miestnosti  5 
Poistenie, elektrina a kancelárske potreby  7 
Bankové poplatky  1 
Prevody na súkromný bankový účet  26 
 508 

 
Máte informácie o tom, že: 
 
Splatné nájomné predstavuje 3 000 £ za každé 3-mesačné obdobie. 
 
Pán Bends kúpil celkove 37 nových áut v cene 10 000 £ každé. Jedno z nich zničil 
požiar deň predtým, ako pán Bends podpísal poistnú zmluvu, dve používa pán 
Bends a jeho vedúci predavač a 27 bolo predaných so ziskovou prirážkou 20% k 
cene (za jedno ešte nebolo doteraz zaplatené). 
 
Pán Bends mal problém s úplne prvým ojazdeným autom, ktoré predal. Prijal šek na 
5 000 £, ktorý sa ukázal byť bezcenným a nedokázal nájsť zákazníka. Odvtedy sa 
všetky ojazdené vozidlá predávali za hotovosť. Všetky nákupy ojazdených vozidiel 
boli tiež za hotovosť. 
 
Štyri ojazdené vozidlá zostali k 31. decembru v zásobách. Obstarávacie ceny na 
tieto vozidlá pre pána Bendsa boli 6 000 £, 6 000 £, 7 000 £ a 8 000 £. 
 
Všetok investičný majetok sa má odpisovať so sadzbou 20% za rok. 
 
Vypracujte v správnom poradí: 
 
obchodný účet pre nové autá; 
 
obchodný účet pre ojazdené autá; 
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výkaz ziskov a strát pre podnik za rok; 
 
súvahu k 31. decembru. 
 
V riešení jasne uveďte výpočet všetkých údajov. 
 
(25 bodov) 
 
18. Kluby a združenia (kapitola 14) 
 
Aktíva a pasíva spoločenského klubu okresu Kerrier k 1. januáru 2002 boli 
nasledovné:  
 
Hotovosť uložená v banke 380 £; nábytok a vybavenie 420 £; barové zásoby 120 £; 
nájomné dlžné za obecný dom 30 £. 
 
Nasleduje súhrn príjmov a platieb klubu za rok, ktorý skončil 31. decembra 2002: 
 

Príjmy  £ 
Zostatok k 1. januáru 2002 380 
Členské  1 420 
Výročný bál  750 
Predaj v bare  2 040 
Spolu  4 590 
  
Platby  
Nákupy do baru  1 485 
Výdavky na výročný bál 580 
Nájomné za obecný dom  840 
Výdavky tajomníka  225 
Nákup nábytku  200 
Mzdy správcu na čiastočný úväzok  580 
Spolu 3 910 

 
K dispozícii sú tiež nasledovné informácie: 
 
Zásoby v bare k 31. decembru 2002 boli 150 £. 
 
K 31. decembru 2002 sa dlhovalo nájomné za obecný dom vo výške 110 £. 
 
Členské poplatky v sume 300 £ prijaté v roku 2002 boli platbami vopred za rok 2003 
(výnos budúcich období). 
 
Urobte odpisy vo výške 10% ročne (znížením zostatkového základu) pre nábytok a 
vybavenie. 
 
Vypracujte účet príjmov a výdavkov za rok, ktorý skončil 31. decembra 2002, a 
súvahu k tomuto dátumu. 
(20 bodov) 
19.  Kluby a združenia (kapitola 14) 
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Pokladník klubu Grand Car pán Etro vypracoval nasledovný účet príjmov a platieb za 
rok, ktorý skončil 31. marca 2003. 
 

Príjmy  £ Platby  £ 
Prevedený zostatok  Nákupy do baru 32 100 
1. apríl 2002  6 095 Mzdy barmana 14 100 
Členské poplatky  15 830 Nájomné za hracie 

automaty  
600 

Tržby baru  46 300 Nájomné za klubovňu  2 400 
Výročná večera – predaj 
lístkov 

12 150 Čestný dar pokladníkovi 1 800 

Tržby z hracích automatov  650 Čestný dar tajomníkovi 2 400 
  Poistenie 960 
 

 
Konečný zostatok 31. 
marca 2003 26 665 

 81 
025£ 

 81 
025£ 

 
K dispozícii sú nasledovné dodatočné informácie, podľa ktorých sa má postupovať: 
 

K 31. marcu  2002 2003 
 £  £ 
Barové zásoby  10 300 6 300 
Veritelia nákupov do baru 1 600 2 900 
Nedoplatky členských poplatkov  830 1 400 
Členské poplatky zaplatené vopred (výnos 
budúcich období)  

400  200 

Vybavenie (pôvodná cena 9 300 £) ocenené na  7 660 6 775 
 
Nájomné 150 £ je splatné za hracie automaty za rok, ktorý skončil 31. marca 2003.  
Ešte nebolo zaplatené. 
 
Nebola uhradená platba spoločnosti zabezpečujúcej pohostenie na výročnej večeri v 
roku 2002. Tento účet je 10 300 £. 
 
Od vás sa požaduje vypracovať nasledovné: 
 
Zostatok akumulovaných prostriedkov k 31. marcu 2002. 
(3 body) 
 
Účet príjmov a výdavkov za rok, ktorý skončil 31. marca 2003, pričom jasne uviesť 
podporné účty pre členské poplatky a obchodovanie v bare a súvahu k tomuto 
dátumu. 
(20 bodov) 
 
Stručné oznámenie riadiacemu výboru klubu s upozornením na hlavné záležitosti, 
ktoré môžu vyžadovať pozornosť z hľadiska účtov, ktoré ste vypracovali. 
(7 bodov) 
(Celkove 30 bodov) 
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20. Vplyvy a nariadenia ovplyvňujúce finančné výkazy spoločnosti (kapitola 15) 
 
Stručne vysvetlite, čo ovplyvňuje a reguluje spôsob, akým spoločnosť prezentuje 
finančné výkazy. 
 
(15 bodov) 
 
21. Vypracovanie finančných výkazov spoločnosti (kapitola 16) 
 
Z účtovných kníh spoločnosti QWS Limited bola 31. októbra 2002 vybratá 
nasledovná hrubá súvaha: 
 

  Má dať  Dal 
  £  £ 
Priestory v obstarávacej cene  180 000  
Zariadenie v obstarávacej cene  121 200  
Motorové vozidlá v obstarávacej cene   26 500  
Akumulované odpisy (oprávky): Priestory   30 000 
 Zariadenie   64 100 
 Motorové 

vozidlá  
 8 250 

Zásoby k 1. novembru 2001  28 500  
Dlžníci and veritelia   7 625  6 495 
Hotovosť   100  
Banka   10 295  
Obyčajné podiely, každý po 1 £, 
splatené v plnom rozsahu  

  100 000 

Zostatok ziskov a strát k 1. novembru 
2001 

  40 180 

Predaj    379 600 
Nákupy   132 400  
Zľavy    1 570 
Doprava z firmy  2 325  
Mzdy a platy   85 300  
Teplo a svetlo   12 650  
Rezerva na pochybné pohľadávky    450 
Výdavky na vozidlá   3 600  
Telefón, poštovné, kancelárske 
potreby  

 2 100  

Obchodné poplatky   15 400  
Doprava do firmy   2 650  
  630 

645£ 
630 645 £ 

 
Dôležité sú takisto nasledovné poznámky: 
 
Na jedného zo zákazníkov spoločnosti, ktorý dlhoval 600 £, bol vyhlásený bankrot. 
Táto suma sa má odpísať ako nedobytná pohľadávka. 
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Rezervu na pochybné pohľadávky je potrebné upraviť tak, aby sa rovnala 8% z 
dlžníkov. 
 
Záverečné zásoby 31. októbra 2002 boli ocenené na hodnotu 30 750 £ 
prostredníctvom fyzickej inventúry v tento deň. Nezahrnujú tovar v cene 2 000 £, 
ktorý bol dodaný pánovi L. Brownovi na predaj alebo vrátenie. Tento tovar bol 
odoslaný 28. októbra 2002 a pán L. Brown ešte neoznámil, či si chce tovar nechať 
alebo nie. Ohľadne tohto tovaru nebol urobený žiadny zápis do účtov. 
 
Je potrebné urobiť úpravy pre nasledujúce výdavky budúcich období a náklady 
budúcich období ku koncu roka: 
 

 Výdavky 
budúcich 
období 

Náklady 
budúcich 
období 

 £  £ 
Telefóny  150  60 
Obchodné poplatky   1,500 
Výdavky na vozidlá  740  
Teplo a svetlo  220  

 
Odpisy za rok sa majú urobiť nasledovne: 
 

Priestory  4% ročne z obstarávacej ceny 
Vybavenie  25%  ročne znížením zostatku 
Motorové vozidlá 20% ročne z obstarávacej ceny 

 
Z ročných ziskov je potrebné zabezpečiť zdanenie 35 000 £. 
 
Riaditelia navrhli konečnú dividendu 10 penny na podiel. 
 
Od vás sa požaduje: 
 
uviesť účet rezervy na pochybné pohľadávky potom, ako urobíte vyššie naznačené 
úpravy, a uviesť dôvody, prečo sa vytvára rezerva na pochybné pohľadávky; 
     (5 bodov) 
 
vypracovať obchodný účet spoločnosti a účet ziskov a strát za rok, ktorý skončil 31. 
októbra 2002; 
(11 bodov) 
 
vypracovať súvahu spoločnosti k 31. októbru 2002; (zálohovú daň zo zisku 
spoločnosti neberte do úvahy); 
(7 bodov) 
 
opíšte postup, ako ste naložili s tovarom odoslaným na predaj alebo vrátenie s 
odkazom na účtovné pojmy podľa okolností. 
(3 bodov) 
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(Celkove 26 bodov) 
 
22. Vypracovanie finančných výkazov spoločnosti (kapitola 16) 
 
Súhrnná hrubá súvaha spoločnosti Helen Ltd k 31. decembru po výpočte čistého 
prevádzkového zisku bola nasledovná: 
 

 Má dať  Dal 
 Tisíce £  Tisíce £ 
   
Obyčajné podiely, každý po 50 penny   10 000 
10% prioritné podiely, každý po 1 £   9 000 
10% dlžobné úpisy   8 000 
Investičný majetok v čistej účtovnej hodnote  35 000  
Bežné aktíva  30 100  
Veritelia   20 000 
Ážio   9 000 
Zostatok ziskov a strát k 1. januáru   3 000 
Úroky dlžobných úpisov  400  
Prioritné dividendy  450  
Čistý prevádzkový zisk za rok   8 450 
Predbežné obyčajné dividendy  2 000  
Daň zo zisku spoločnosti   500 
 67 950  67 950 

 
Je potrebné zohľadniť nasledovné skutočnosti: 
 
Budova v súčasnej čistej účtovnej hodnote 5 000 000 £ sa má novo oceniť na 
9 000 000 £. 
 
Majú byť navrhnuté prioritné dividendy 450 000 £ a konečné obyčajné dividendy 10 
penny na podiel.  
 
 
Zostatok na účte dane zo zisku spoločnosti vyjadruje nadbytočnú rezervu dane za 
predchádzajúci rok. Daň zo zisku spoločnosti za bežný rok sa odhaduje na 
3 000 000 £. 
 
 
Od vás sa požaduje vypracovať hotové finančné výkazy pre interné použitie v rámci 
dostupných informácií. Dane neberte do úvahy s výnimkou prípadov konkrétne 
uvedených v otázke. 
 
(12 bodov) 
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23. Interpretácia finančných výkazov (kapitola 17) 
 
Združenie škótskych výrobcov (SMA) začalo poskytovať svojim členom štatistické  
údaje, aby mohli zistiť, či sú konkurencieschopní alebo nie. Jedna časť týchto 
štatistík sa zaoberá účtovnými ukazovateľmi vrátane nasledovných ukazovateľov, 
ktoré SMA považuje za štandard pre túto časť britského priemyselného odvetvia: 
 
doba výberu dlhov 2 mesiace 
 
doba zaplatenia veriteľom 2 mesiace  
 
 
ukazovateľ bežnej likvidity 2.4: 1 
 
 
skúška úverovej bonity 1.7: 1 
 
 
výnosnosť produktívneho kapitálu 15% 
 
 
miera hrubého zisku 16% 
 
 
miera čistého zisku 10% 
 
 
Nasledovné informácie sú prevzaté z finančných výkazov spoločnosti Multi-Task plc 
za rok 2002. Spoločnosť Multi-Task je členom SMA. 
 

 Tisíce £ 
Predaj  920 
Náklady na predaný tovar  730 
Administratívne náklady  75 
Distribučné náklady  64 
Úroky dlžobných úpisov  26 
Dividendy vyplatené a navrhované  23 
Nerozdelený zisk za rok  2 
Podielový kapitál  450 
Rezervy  621 
Dlžobné úpisy  260 
Veritelia  87 
Navrhované dividendy  10 
Investičný majetok  710 
Zásoby  380 
Dlžníci  182 
Banka  156 
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Od vás sa požaduje: 
 
vypočítať ukazovatele pre spoločnosť Multi-Task kvôli porovnaniu so štandardnými 
údajmi SMA a uviesť v každom prípade, či je údaj spoločnosti Multi-Task v porovnaní 
so štandardom priaznivý alebo nie; 
(14 bodov) 
 
vysvetliť, prečo by mohlo mať porovnanie s normami SMA obmedzený význam pre 
spoločnosť Multi-Task; 
(3 body) 
 
 
vysvetliť, čo sa myslí pod indikátorom pomeru cudzieho a vlastného kapitálu a ako 
sa používa na príklade spoločnosti Multi-Task. 
(3 body) 
 
(Celkove 20 bodov) 
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24. Analýza ukazovateľov (kapitola 17) 
 
Spoločnosti P Ltd a R Ltd sú maloobchodnými podnikmi s podobným sortimentom 
tovaru. Ich finančné výkazy sú zhrnuté nasledovne: 
 
Obchodné účty a účty ziskov a strát - 
rok, ktorý skončil 31. decembra 2002 
 
  P Ltd    R Ltd  
  £ £ £ £ 
Predaj   350 000  250 000 
Mínus: Náklady na predaný tovar     
 Začiatočné zásoby  110 000  40 000  
 Plus: Nákupy 270 000  170 000  
  380 000  210 000  
Mínus: Záverečné zásoby  120 000 260 000 50 000 160 000 
      
Hrubý zisk   90 000  90 000 
mínus: Výdavky     
 Mzdy a platy 19 500  15 000  
 Odmena riaditeľov  11 500  8 000  
 Ostatné výdavky 9 000 40 000 10 000 33 000 
      
Čistý zisk   50 000  57 000 
Plus: Zostatok z minulého roka  10 000  3 000 
   60 000  60 000 
      
Mínus: Prídely     
 Rezervný fond  5 000  5 000  
 Dividendy  30 000 35 000 25 000 30 000 
Zostatok  prevádzaný do 

nasledujúceho roka 
 25 000  30 000 
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Súvahy k 31. decembru 2002 
 
  P Ltd   R Ltd  
  £ £ £ £ 
Investičný majetok      
Zariadenie v obst. 
cene 

 35 000  8 000  

Mínus:  Odpisy doteraz 10 000 25 000 2 000 6 000 
      
Vozidlá v obst. cene  36 000  22 000  
Mínus:  Odpisy doteraz 20 000 16 000 9 000 13 000 
   41 000  19 000 
      
Bežné aktíva      
Zásoby   120 

000 
 47 000  

Dlžníci   67 500  32 000  
Banka   6 500  25 000  
  194 

000 
 104 000  

Mínus:  bežné pasíva     
Veritelia  100 

000 
 18 000  

   94 000  86 000 
   135 

000£ 
 105 000 

£ 
Financované:      
emitovaným 
podielovým 
kapitálom 

  100 000  60 000 

rezervami      
rezervným fondom  10 000  15 000  
účtom ziskov a strát  25 000 35 000 30 000 45 000 
   135 

000£ 
 105 000 

£ 
 
Vypočítajte desať dôležitých účtovných ukazovateľov (iných ako výnosnosť 
produktívneho kapitálu), ktoré sú  relevantné pre obidve tieto spoločnosti a stručne 
opíšte porovnania podľa každého ukazovateľa. 
 
(15 bodov) 
 
Základnou mierou efektívnosti je výpočet výnosnosti produktívneho kapitálu (ROCE). 
 
Definujte a opíšte ťažkosti pri výpočte tohto ukazovateľa. 
Vypočítajte ROCE pre každú spoločnosť a vyjadrite, čo prezrádzajú. 
 
(7 bodov, celkove 22 bodov) 
25. Výkazy peňažných tokov (kapitola 18) 
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Z nasledujúcich informácií vypracujte výkaz peňažných tokov za rok, ktorý skončil 
30. apríla 2003. Ak to bude potrebné, použite formulár v časti 3.4 ako základ. 
 
Súvahy k 30. aprílu 
 
   2003  2002 
  £ £ £ £ 
Investičný majetok      
Inventár obchodu v obst. 
cene 

 38 189  33 189  

Mínus:  súhrnné odpisy  15 362 22 827 9 420 23 769 
      
TV prijímače na prenájom 
v obst. cene  

 39 250  39 250  

Mínus:  súhrnné odpisy 28 712 10 538 18 175 21 075 
      
Motorové vozidlá v obst. 
cene 

 38 200  27 200  

Mínus:  súhrnné odpisy 6 670 31 530 8 135 19 065 
   64 895  63 909 
Bežné aktíva      
Zásoby TV prijímačov na 
predaj 

 24 107  19 206  

Dlžníci   10 134  12 101  
Náklady budúcich období   1 786  952  
Hotovosť v banke   11 200    
   47 227  32 259 
      
Mínus bežné pasíva      
Veritelia   14 019  17 803  
Výdavky budúcich období  805  737  
Prečerpanie bankového 
účtu  

 ––  7 186  

Rezerva na daň zo zisku 
spoločnosti  

 5 100  4 300  

Navrhované dividendy   1 500  1 000  
   21 424  31 026 
   90 

698£ 
 65 

142£ 
Podielový kapitál a rezervy      
Emitovaný podielový 
kapitál  

  30 000  25 000 

Ážiový účet   10 000  5 000 
Účet ziskov a strát   50 698  35 142 
   90 

698£ 
 65 

142£ 
 
V roku, ktorý skončil 30. apríla 2003, boli predané motorové vozidlá za 4 250 £. 
Pôvodne stáli 10 500 £ a boli odpísané na 3 965 £. 
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(20 bodov) 
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Odpovede 
 
Odpovede na cvičenia a skúšobné otázky 
 
 
 
1. Cieľ finančných výkazov a ich užívatelia (kapitola 1) 
 
(i) Finančný stav. Finančný stav podniku ilustruje jeho súvaha, ktorá zahŕňa všetky 
aktíva a pasíva ku konkrétnemu dátumu. Ukazuje teda, čo podnik vlastní (priestory, 
prevádzkareň, zásoby tovaru na predaj, hotovosť v banke a ostatné aktíva) a čo 
dlhuje (napríklad peniaze splatné dodávateľom, pôžičky, prečerpania na bankovom 
účte) a ako vyrovnávací údaj, prostriedky vložené majiteľmi – vlastný kapitál 
podniku. 
 
(ii) Výkonnosť. Výkonnosť sa meria odpočítaním výdavkov na prevádzku od 
vygenerovaných príjmov. V prípade obchodnej organizácie predstavuje príjem 
predaj, od ktorého sa odpočítajú náklady na predaný tovar (nákupy upravené o 
zásoby na začiatku a na konci obdobia) a prevádzkové výdavky (mzdy a platy, 
nájomné, poplatky, osvetlenie, vykurovanie a všetky ostatné výdavky vzniknuté pri 
prevádzkovaní podniku). Tieto údaje sú zhromaždené vo výkaze ziskov, ktorý 
sumarizuje príjmy a výdavky za obdobie, ktoré skončilo k dátumu súvahy. (Neskôr 
sa naučíte, že výkaz ziskov sa často nazýva výkaz ziskov a strát). 
 
(iii) Finančná adaptabilita. Finančná adaptabilita organizácie sa meria jej  
schopnosťou generovať hotovosť. FRS1 požaduje od mnohých spoločností a iných 
subjektov vypracovanie výkazu, ktorý uvádza zdroje, z ktorých tiekla do podniku 
hotovosť a na čo sa minula. Tento výkaz sa nazýva výkaz peňažných tokov. 
 
Hlavnými užívateľmi finančných výkazov sú: 
 
podielnici a perspektívni podielnici 
 
existujúci a potenciálni veritelia 
 
dodávatelia 
 
zákazníci 
 
zamestnanci 
 
štátna správa 
 
široká verejnosť. 
 
Poznámka. Toto je dobrý príklad otázky, ktorá sa dá zodpovedať po preštudovaní 
modulu 1, ale ktorú lepšie pochopíte, keď dokončíte celý kurz. 
Regulačné prostredie (kapitola 1) 
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Užívatelia chcú spoľahlivé účtovné informácie a normy pomáhajú zvyšovať túto 
spoľahlivosť. Všeobecne povedané, normy majú racionálny základ, sú akceptované 
a dodržiavajú sa. To znamená, že spoločnosti nebudú môcť prijať pochybné účtovné 
stratégie, rozhodne nie v oblastiach, ktorých sa týkajú účtovné normy alebo zákony o 
spoločnostiach. 
 
 
Mnohé normy vyžadujú sprístupnenie dodatočných informácií, ktoré pomôžu 
užívateľom porozumieť finančným výkazom. 
 
Skutočnosť, že účtovné normy platia pre všetky veľké spoločnosti, znamená, že 
porovnateľnosť medzi nimi je zmysluplnejšia. Existencia noriem zvyšuje kvalitu 
účtovných informácií, ako bolo vysvetlené, a spoločnosti ich musia plniť alebo riskujú 
správu audítora s určitou výhradou a/alebo opatrenie zo strany Výboru kontroly 
finančného výkazníctva (FRRP) alebo ministerstva obchodu. 
 
Účtovné zvyklosti a pojmy (kapitola 1) 
 
Meranie peniazmi 
 
Finančné výkazy sú podávané v peňažných termínoch, a preto môžu obsahovať iba 
položky, ktoré sa dajú merať v peniazoch. To znamená pojem merania peniazmi. 
 
Napríklad odbornosť pracovných síl by mohla byť dôležitým aktívom pre spoločnosť, 
ale tomuto aktívu je ťažké alebo nemožné priradiť hodnotu. Preto nikdy nie je časťou 
finančných výkazov. 
 
Realizácia 
 
Pojem realizácie sa týka bodu, v ktorom je rozumné zobrať si úver kvôli zisku. Aby 
bol zisk skutočný, musel existovať skutočný predaj položky – realizácia. Nevyžaduje 
sa, aby sa za tovar prijala skutočne hotovosť, musí však byť konvertovaná do formy, 
v ktorej je primerane isté, že sa stane hotovosťou, ako napríklad dlh splatný od 
niekoho, kto je schopný ho zaplatiť. 
 
Prosperujúci podnik 
 
Pojem prosperujúceho podniku predstavuje myšlienku, že finančné výkazy sú 
vypracované na základe, že podnik bude pokračovať v činnosti aj v blízkej 
budúcnosti. 
 
Napríklad ak je podnik v dobrom finančnom stave, bude rozumné zaradiť odbornú 
prevádzkareň do súvahy v jej pôvodnej cene Mínus sumy odpísané z tejto ceny 
pomocou odpisov počas jej životnosti. Ak podniku hrozí kolaps (podnik 
neprosperuje), táto prevádzkareň by mohla mať iba zostatkovú hodnotu pri vyradení 
investície a musela by sa začleniť do súvahy s touto nízkou hodnotou.  
 
V SSAP 2 nie je „blízka budúcnosť“ presne definovaná, ale v smerniciach pre audity 
sa pre posudzovanie audítorov, čo sa týka prosperujúceho podniku, navrhuje bežne 
obdobie šiestich mesiacov od dátumu auditu alebo jeden rok po dátume súvahy, 
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čokoľvek z toho nastane neskôr. Takisto by nemala existovať indikácia zámeru alebo 
potreba obmedziť operácie po tomto dátume. 
 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

444 
 

 
 
Účtovníctvo a základné záverečné účty (kapitola 2 a 3) 
 
Klondyke 
(a)           Pokladničná kniha 
 
2003   £ 200

3 
  £ 

Apríl 1.  Kapitál  4 000 Apríl 1. Nákupy  2 700 
 7. Predaj  2 600   Nájomné za 

mesiac  
200 

 14. Predaj  3 150   Rôzne výdavky  50 
 21. Predaj 4 140   9. Mzdy  100 
 28. Predaj 5 710   Nákupy  3 100 
      Rôzne výdavky  60 
     16

. 
Mzdy 100 

      Výbery 250 
      Nákupy  2 870 
      Opravy v obchode  150 
     23

. 
Mzdy 100 

      Rôzne výdavky  70 
      Nákupy  2 140 
     30

. 
Mzdy  100 

      Rôzne výdavky 80 
      Výbery 500 
      Konečný zostatok  7 030 
   19 600 

£ 
   19 600 

£ 
19X
1 

       

Máj  1. Začiatočný 
zostatok  

7 030     
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Účty hlavnej knihy (so záverečnými účtovnými zápismi, ako sa požaduje v bode (e)) 
 
Kapitál 
 
2003   £ 2003   £ 
Apríl 30. Účet výberov 750 Apríl 1. Hotovosť  4 000 
  Konečný zostatok 7 030 Apríl 30

. 
Účet ziskov a strát  3 780 

   7 780 
£ 

   7 
780£ 

    2003    
    Máj  1. Začiatočný zostatok  7 030 
 
Nájomné 
 
2003   £ 2003   £ 
Apríl 1. Hotovosť 200 Apríl 30

. 
Účet ziskov a strát 200 

 
Rôzne výdavky 
 
2003   £ 2003   £ 
Apríl 1. Hotovosť  50 Apríl 30

. 
Účet ziskov a strát 260 

 9. Hotovosť  60     
 23. Hotovosť 70     
 30. Hotovosť  80     
   £260    £260 
   
Mzdy 
 
2003   £ 2003   £ 
Apríl 9.  Hotovosť  100 Apríl 30

. 
Účet ziskov a strát 400 

 16. Hotovosť 100     
 23. Hotovosť 100     
 30. Hotovosť 100     
   £400    £400 
 
Nákupy 
 
200
3 

  £ 200
3 

  £ 

Apríl 1. Hotovosť 2 700  Apríl 30. Obchodný účet  10 810 
 9. Hotovosť  3 100     
 16. Hotovosť  2 870     
 23. Hotovosť  2 140     
   £10 

810 
   £10 

810 
Predaj 
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200
3 

  £ 200
3 

  £ 

Apríl  30. Obchodný účet 15 600 Apríl 7. Hotovosť  2 600 
     14. Hotovosť  3 150 
     21. Hotovosť  4 140 
     28. Hotovosť  5 710 
   £15 

600 
   £15 

600 
 
Výbery 
 
2003   £ 2003   £ 
Apríl 16. Hotovosť  250 Apríl 30

. 
Kapitálový účet 750 

 30. Hotovosť  500     
   £750    £750 
 
Opravy v obchode 
 
2003   £ 2003   £ 
Apríl 16. Hotovosť  150 Apríl 30

. 
Účet ziskov a strát 150 

 
 
Hrubá súvaha, 30. apríl 2003 
 
 £ £ 
Pokladničná hotovosť  7 030  
Kapitál   4 000 
Nájomné  200  
Rôzne výdavky  260  
Mzdy  400  
Nákupy  10 810  
Predaj   15 600 
Výbery  750  
Opravy v obchode  150   
 £19 600 £19 600 
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Klondyke 
Obchodný účet a účet ziskov a strát 
za mesiac, ktorý skončil 30. apríla 2003 
 
  £ £ 
Predaj    15 600 
Mínus:  Náklady na 

predaj 
  

 Nákupy   10 810 
Hrubý zisk    4 790 
Mínus: Výdavky   
 Nájomné 200  
 Mzdy  400  
 Opravy v 

obchode  
150  

 Rôzne výdavky  260  1 010 
Čistý zisk    3 780 
 
Klondyke 
Súvaha 
k 30. aprílu 2003 
 
  £ 
Aktíva   
Pokladničná hotovosť   7 030 
Kapitál   
Suma vložená 1. apríla 2003  4 000 
Plus:  Zisk za mesiac  3 780 
  7 780 
Mínus:  Výbery  750 
  7 030 
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Základné záverečné finančné výkazy (kapitola 3) 
 
Yukon 
Obchodný účet a účet ziskov a strát 
za rok, ktorý skončil 31. mája 2003 
 
  £ £ 
Predaj    270 000 
Mínus:  Náklady na 

predaj 
  

 Nákupy   188 800 
Hrubý zisk    81 200 
Mínus: Výdavky   
 Nájomné a 

poplatky 
16 000  

 Mzdy  38 300  
 Svetlo a kúrenie 8 700  
 Rôzne výdavky  4 200 67 200 
Čistý zisk    £14 000 
 
Yukon 
Súvaha k 31. máju 2003 
 
  £ 
Aktíva   
Pokladničná hotovosť   19 900 
   
Kapitál   
K 1. júnu 2002   18 000 
Plus:  Zisk za rok k dátumu  14 000 
  32 000 
Mínus:  Výbery  12 100 
  19 900 
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Percento hrubého zisku z predaja je 30,07%. Plánované percento je 33,33% (nie 
50%, mimochodom - pripočítaním 50% k nákladom dostaneme percento 33,33% z 
predaja – skúste to). 
 
Možné dôvody pre schodok sú nasledovné: 
 
chyby pri vystavovaní účtov; 
 
straty v dôsledku krádeží v obchode; 
 
krádež hotovosti z tržieb zo strany zamestnancov; 
 
predaj niektorého tovaru za menej ako je plná cena s prirážkou. 
 
Účtovanie výdavkov budúcich období (kapitola 5) 
 
Výdavky na motorové vozidlá 
 
2002  £ 2002  £ 
31. 
dec. 

Hotovosť  5 200  1. jan. Začiatočný zostatok  700 

 Začiatočný 
zostatok  

500  31. 
dec. 

Účet ziskov a strát  5 000 

  5 700   5 700 
 
Kancelárske potreby 
 
2002  £ 2002  £ 
31.dec.  Hotovosť  2 400 1. jan. Začiatočný zostatok  200 
 Zostatok 150 31. 

dec. 
Účet ziskov a strát  2 350 

  2 550   2 550 
 
Poplatky 
 
2002  £ 2002  £ 
31. 
dec. 

Hotovosť  4 600 1. jan. Začiatočný zostatok  250 

   31. 
dec. 

Účet ziskov a strát   4 350 

  4 600   4 600 
 
Účty hlavnej knihy sa tu v skutočnosti nevyžadovali. K odpovedi by sa dalo dospieť 
pripočítaním a odpočítaním: 
  
 Výdavky na 

motorové vozidlá 
Kancelár. potreby Poplatky 

 £ £ £ 
Začiatočné 
výdavky budúcich 

(700)  (200)  (250) 
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období 
Hotovosť  5 200  2 400  4 600 
Záverečné výdavky 
budúcich období 

500  150 0 

 5 000  2 350  4 350 
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Výdavky budúcich období a vypracovanie záverečných účtov (kapitola 6) 
 
Alison 
Obchodný účet a účet ziskov a strát za rok, ktorý skončil 31. marca 2003 
 
  £ £ 
Predaj    400 000 
Mínus:  Náklady na predaj   
 Začiatočné zásoby 54 000  
 Nákupy  280 600  
  334 600  
Mínus:  Záverečné zásoby 57 800 276 800 
Hrubý zisk    123 200 
Mínus: Výdavky   
 Mzdy (56 800 + 2 000)  58 800  
 Poplatky (4 800 - 800)  4 000  
 Osvetlenie a vykurovanie (3 700 + 

700)  
4 400  

 Reklama  32 200  
 Rôzne výdavky  10 400 109 800 
Čistý zisk    £13 400 
 
Alison 
Súvaha k 31. marcu 2003 
 
  £ £ £ 
Investičný majetok     
 Obchodné priestory    140 000 
 Vybavenie    30 000 
    170 000 
Bežné aktíva     
 Zásoby   57 800  
 Dlžníci   18 000  
 Náklady budúcich období  800  
 Hotovosť v banke   10 400  
 Pokladničná hotovosť  800  
   87 800  
Mínus: Bežné pasíva    
 Veritelia  21 500   
 Výdavky budúcich období 

(2 000+700)  
2 700   

   24 200 63 600 
    233 600 
     
Kapitál:  k 1. aprílu 2002    240 200 
Plus:  Čistý zisk za rok k dátumu    13 400 
    253 600 
Mínus:  Výbery    20 000 
    233 600 
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Výdavky budúcich období a vypracovanie záverečných účtov (kapitola 6) 
 
Hilary 
Obchodný účet a účet ziskov a strát za rok, ktorý skončil 31. decembra 2002 
 
  £ £ 
Predaj    885 000 
Mínus:  Náklady na predaj   
 Začiatočné zásoby 45 900  
 Nákupy  516 800  
  562 700  
Mínus:  Záverečné zásoby 53 660 509 040 
Hrubý zisk    375 960 
Získané zľavy   7 080 
Pohľadávky na 
nájomnom 

  1 000 

   384 040 
Mínus: Výdavky   
 Mzdy a platy  186 200  
 Nájomné a poplatky (8 750 - 800)  7 950  
 Osvetlenie a vykurovanie (8 980 + 

770)  
9 750  

 Poistenie (7 770 - 1 060)  6 710  
 Reklama (27 200 + 3 160)  30 360  
 Rôzne výdavky  10 880  
 Poskytnuté zľavy  6 100 257 950 
Čistý zisk    126 090 
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Hilary 
Súvaha k 31. decembru 2002 
 
  £ £ £ 
Investičný majetok     
 Vlastné priestory    410 000 
 Inventár a vybavenie    210 500 
    620 500 
Bežné aktíva     
 Zásoby   53 660  
 Dlžníci   95 320  
 Náklady budúcich období a 

príjem v nedoplatkoch  
(800 + 1 060 + 1 000) 

 

2 860 

 

 Hotovosť v banke   17 980  
   169 820  
     
Mínus: Bežné pasíva    
 Veritelia  81 300   
 Výdavky budúcich období  

(3 160 + 770) 
3 930 85 230 84 590 

    £705 
090 

     
     
Kapitál k 1. januáru 2002    610 000 
Plus:  Čistý zisk za rok k dátumu    126 090 
    736 090 
Mínus:  Výbery    31 000 
    705 090 
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Odpisy, účtovanie  investičného majetku (kapitola 7) 
 
Účelom účtovania odpisov podľa SSAP 12 je rozdeliť obstarávaciu cenu alebo nové 
ocenenie investičného majetku čo najkorektnejšie na obdobia, kedy plynie prospech 
z jeho využívania. 
 
Sú dve metódy počítania odpisov: 
 
Lineárna metóda, v ktorej sa každý rok zaúčtuje percento obstarávacej ceny mínus 
zostatková hodnota, čím sa sume rovnomerne rozvrhne na príslušné roky. 
 
Metóda znižovania zostatku, v  ktorej sa vezme percento zostatku prevedeného z 
predchádzajúceho roku (plus akékoľvek pridania v bežnom roku). 
 
Ilustrácia (predpokladá sa nulová zostatková hodnota) 
 

 Priame 
20% 

Znižovanie 
zostatku 
20% 

 £ £ 
Obstarávacia cena majetku  1 000  1 000 
Odpisy rok 1 200 200 
 800  800 
Odpisy rok 2  200  160 
 600  640 
a tak ďalej   
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(i)  
Marina Taxi Services 
Účet taxíkov 
 

2000  £ 2000  £ 
1. okt. Hotovosť (voz. A) 12 000    
 Hotovosť (voz. B) 14 000    
  26 000    
      
2002   2002   
1. okt. Hotovosť (voz. C) 17 000  1. okt. Prevod – účet 

predaja – cena 
vozidla B) 14 000 

   2003   
   30. sept. Konečný zostatok 29 000 
  43 000   43 000 
2003      
1. okt. Začiatočný 

zostatok (A+C)  
29 000    

 
Účet rezervy na odpisy 
 

2001  £ 2001  £ 
30.sep
t. 

Konečný zostatok 5 200 30.sept
. 

Účet ziskov a strát  

    20% X 26 000 £ 5 200 
2002      
30.sep
t. 

Konečný zostatok  10 400 1. okt. Začiatočný 
zostatok  

5 200 

   30.sept
. 

Účet ziskov a strát  

    20% X 26 000 £ 5 200 
  10 400   £10 

400 
2002   2002   
1. okt. Prevod – účet 

predaja  
 1. okt. Začiatočný 

zostatok  
10 400 

 2 X 20% X 14 000 £ 5 600    
30.sep
t. 

Konečný zostatok  10 600 30.sept
. 

Účet ziskov a strát  

    20% X 29 000 £ 5 800 
  16 200   16 200 
   2003   
   1. okt. Začiatočný 

zostatok  
10 600 

 
Účet predaja taxíkov 
 

2002   £  2002  £ 
1. okt. Účet taxíkov 14 000 1. okt. Rezerva na odpisy  5 600 
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    Hotovosť  6 000 
  

 
30.sep
t. 

Účet ziskov a strát  
- strata z predaja 2 400 

  14 000   14 000 
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(ii) Odpisy s použitím metódy znižovania zostatku o 30%  
 
 Vozidlo 

A 
Vozidl
o 
B  

Vozidl
o 
C 

Celkové 
odpisy 
 

 £ £ £ £ 
Rok, ktorý skončil 30. septembra 
2001 

    

Obstarávacia cena taxíkov  12 000 14 000   
Odpisy @ 30%  3 600 4 200  7 800 
 8 400  9 800   
Rok, ktorý skončil 30. septembra 
2002 

    

Odpisy @ 30%  2 520 2 940   5 460 
 5 880  6 860   
Rok, ktorý skončil 30. septembra 
2003 

    

Obstarávacia cena taxíkov    17 000  
Hodnota, na ktorú boli odpísané 
predané taxíky  

(5 880)    

     
Odpisy @ 30% –––– 2 058 5 100 7 158 
  4 802 11 900  
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Odpisy, účtovanie  investičného majetku (kapitola 7) 
 
(a)      Prevádzkareň – obstarávacia cena 
 

2002  £  2002  £ 
1. apr. Zostatok  372 000 1. 

sept. 
Prevod - predaj  
(4 000 + 36 000 + 
4 400) Viď pozn. 1  44 400 

30.nov
. 

Hotovosť  96 000    

   2003   
   31.mar

. 
Zostatok  423 600 

  468 000   468 000 
 
(b)     Rezerva na odpisy 
 

2002  £  2002  £ 
1. 
sept. 

Prevod – predaj 
(viď postup 1) 

25 200 1. apríl Zostatok  205 400 

2003   2003   
31.ma
r. 

Zostatok  228 880 31.mar
. 

Účet ziskov a strát 
20% X (423 600- 
180 200)  48 680 

  254 080   254 080 
 
(c)      Predaj prevádzkarne 
 

2002  £  2002  £ 
1. 
sept. 

Prevod – obstar. 
cena prevádzkarne 

44 400 1. 
sept. 

Prevod - odpisy  25 200 

    Hotovosť – výťažok z 
predaja  

13 700 

   2003   
  

 
31.mar
. 

Účet ziskov a strát - 
strata z predaja 5 500 

  44 400   44 400 
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Postup 1 Výpočet odpisov predanej prevádzkarne 
 
 Pôvodná 

prevádzkare
ň 
31.3.99 

Nový 
motor 
31.3.01 

Celkove 

 £  £ £ 
    
Pôvodná obstarávacia cena  40 000  4 400  
    
Rok skončil 31.3.99    
20% X 40 000 £ 8 000  8 000 
 32 000   
    
Rok skončil 31.3.00    
20% X 32 000 £ 6 400  6 400 
 25 600   
    
Rok skončil 31.3.01    
20% X 25 600 £ 5 120   
20% X 4 400 £  880  6 000 
 20 480 3 520  
Rok skončil 31.3.02    
20% X 20 480 £ 4 096   
20% X 3 520 £  704  4 800 
 16 384 2 816 25 200 
 
Poznámka 1. Musíte roztriediť položky v otázke, ktoré sú kapitálom a ktoré príjmami. 
Musíte kapitalizovať pôvodnú obstarávaciu cenu a nový motor. Opravy aj generálna 
oprava predstavujú náklady účtovného obdobia a boli odpísané pri vzniku. 
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Odpisy, účtovanie  investičného majetku (kapitola 7) 
 
(i) Lineárna metóda. Percento pôvodnej obstarávacej ceny mínus zostatková 
hodnota sa odpisuje každý rok. Výsledkom je rozvrhnutie ceny netto rovnomerne na 
obdobie používania aktíva. 
 
(ii) Metóda znižovania zostatku. Percento ceny sa odpíše v prvom roku. V 
nasledujúcich rokoch sa to isté percento použije na čistú účtovnú hodnotu na 
začiatku roka. Výsledkom je rozvrhnutie ceny na obdobie používania tak, že náklady 
sa perspektívne znižujú v priebehu rokov. 
 
(iii) Metóda strojových hodín. Ročné odpisy sú úmerné miere používania stroja. Ak 
sme schopní primerane presne odhadnúť celkovú životnosť stroja v hodinách a 
poznáme ročné využitie, stanovíme odpisy nasledovne: 
 
Cena  X  využitie v roku 
  celková životnosť. 
 
(i) Aktívum s takou krátkou životnosťou by sa mohlo odpísať ihneď. Ak sa má 
odpísať v priebehu (povedzme) 2 rokov, bolo by rozumné použiť lineárny systém a 
na tomto základe odpisovať obstarávaciu cenu mínus odhadovaná zostatková 
hodnota. Mohlo by byť žiaduce urobiť odpisy úmerne počtu mesiacov používania v 
každom príslušnom roku. 
 
(ii) Lineárny systém používa väčšina spoločností na motorové vozidlá. Mohol by sa 
vyskytnúť prípad znižovania zostatku z toho dôvodu, že skutočná miera odpisov 
vozidiel má tendenciu byť najväčšia v prvom roku. Napriek tomu by som zvolil 
lineárnu metódu, pretože SSAP 12 považuje odpisy za spôsob rozvrhnutia nákladov 
a nie za pokus odraziť skutočné koncoročné hodnoty v súvahe. 
 
(iii) Vyvodený záver v otázke spočíva v tom, že náklady na opravy sa budú v 
neskorších rokoch zvyšovať tak, ako bude prevádzkareň znižovať efektivitu. Toto by 
mohol byť argument pre použitie metódy znižovania zostatku pri snahe vyrovnať 
celkové ročné opravy a odpisy. Vcelku by som predsa zvolil lineárny systém z 
dôvodu uvedeného v bode (ii). Takisto by som sa informoval, aby som si potvrdil 
životnosť, pretože veľmi málo špecializovaných prevádzkarní má životnosť dvadsať 
rokov. 
 
(iv) Neexistuje dôvod odchýliť sa tu od lineárnej metódy z dôvodu uvedeného v bode 
(ii). 
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Predaj vozidla 
 

 £  £ 
Prevod – 
obstarávacia cena 
vozidla  

10 500 Prevod – odpisy vozidla  6 300 

Účet ziskov a strát  Hotovosť  5 300 
Zisk z predaja  1 100   
 11 600  11 600 

 
Zobrazenie v súvahe 
 
  

Obstarávaci
a cena 

Súhrnné 
odpisy 
/oprávky 

Čistá 
účtovná 
hodnota 

 £ £ £ 
Investičný majetok    
Motorové vozidlá  10 500  6 300  4 200 
 
Nedobytné a pochybné pohľadávky (kapitola 8) 
 
Existujú dva spôsoby účtovania nedobytných a pochybných pohľadávok: 
 
Použitie dvoch účtov:   Odpísané nedobytné pohľadávky  
Rezerva na pochybné pohľadávky 
 
Použitie jedného účtu:   Nedobytné a pochybné pohľadávky 
 
Nasledujúce riešenia zobrazujú obidve metódy. 
 
Dva účty 
 
Účet odpísaných nedobytných pohľadávok 
 

2003   £  2003  £ 
31.ma
r. 

Rôzni dlžníci 10 300 31.mar
. 

Účet ziskov a strát 11 950 

 Rezerva na 
pochybné 
pohľadávky  1 650 

  

 
  11 950   11 950 

 
Účet rezervy na pochybné pohľadávky 
 

2003  £  2002  £ 
31.ma
r. 

Konečný zostatok 10 950 1. apríl Začiatočný zostatok  9 300 

   2003   
   31.mar Účet ziskov a strát 1 650 
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. 
  10 950   10 950 
   1. apríl Začiatočný zostatok 10 950 
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Jeden účet 
 
Účet nedobytných a pochybných pohľadávok 
 

2003   £  2002   £ 
31.ma
r. 

Rôzni dlžníci 10 300 1. apríl Začiatočný zostatok  9 300 

   2003   
 Konečný zostatok 10 950 31.mar

. 
Účet ziskov a strát 

11 950 
  21 250   21 250 
   31.mar

. 
Začiatočný zostatok  

10 950 
 
Skúšobné otázky môžu obsahovať obidve metódy v závislosti od účtov, ktoré je 
potrebné použiť. 
 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

464 
 

Denníkové zápisy (kapitola 9) 
 
Expert Traders 
 

  Má dať Dal 
  £ £ 
(i) Účet zásob  33 600  
 Obchodný účet   33 600 
 Začlenenie záverečných zásob do účtov 

do 31. mája 2003 
  

(ii) Účet ziskov a strát  86 000  
 Účty rezerv na odpisy:   
 Majetok   22 000 
 Vybavenie   24 000 
 Motorové vozidlá   40 000 
 Rezerva na odpisy potrebná za rok, ktorý 

skončil 31. mája 2003 
  

(iii) Rezerva na pochybné pohľadávky  3 660  
 Účet ziskov a strát  3 660 
 Zníženie rezervy na pochybné pohľadávky 

k 31. máju 2003 
  

(iv) Nákupy  396  
 XJ Supplies (účet knihy došlých faktúr)   396 
 Oprava chyby pri zapísaní faktúry   
(v) P.Next (kniha odoslaných faktúr)  770  
 B.Next (kniha odoslaných faktúr)   770 
 Oprava chyby pri zaúčtovaní do knihy 

odoslaných faktúr 
  

(vi) Účet prechodných položiek  99  
 Poskytnuté zľavy   99 
 Oprava chyby pri pridaní stĺpca pre 

poskytnuté zľavy v pokladničnej knihe 
  

(vii) Vrátené dodávky 550  
 Účet prechodných položiek   550 
 Oprava chyby pri prenose súčtu vrátených 

dodávok 
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Expert Traders 
 
Úprava zisku 
 

  £ £ 
  + - 
 Zisk podľa predbežných výkazov  677 220  
(i) Začlenenie záverečných zásob 33 600  
(ii) Začlenenie odpisov   86 000 
(iii) Zníženie rezervy na pochybné 

pohľadávky 
3 660  

(iv) Oprava chyby pri zapísaní faktúry 
za nákup 

 
396 

(vi) Súčtová chyba (navyše) pri 
poskytnutých zľavách  

99 
 

(vii) Nadhodnotené vrátené dodávky   550 
  714 579  
  86 946 86 946 
 Revidovaný zisk  627 633  

 
Poznámka 
Táto otázka nevyžaduje, aby ste uviedli účet prechodných položiek. V skutočnosti by 
vyzeral nasledovne: 
 
Účet prechodných položiek 
 
 £  £ 
Rozdiel  451   
Poskytnuté zľavy (vi) 99  Vrátené dodávky (viii)  550 
    
 550  550 
 
Boli by ste schopný spätným postupom vypočítať pôvodný rozdiel tak, že vložíte 
opravné zápisy, ako sú uvedené, a takto dospejete k rozdielu 451 £. 
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Kontrolný účet knihy odoslaných faktúr (kapitola 10) 
 
Merchant Ltd 
 
Úpravy zostatkov knihy odoslaných faktúr  
 

  £ £ 
  + - 
 Celkove na otázku  14 643  
(i) Vynechaný zostatok  105  
(iii) Nesprávne zaúčtovaná hotovosť   270 
(vi) Nesprávny súčet účtu knihy 

odoslaných faktúr (menej) 
260  

(ix) Oprava chyby pri zaúčtovaní hotovosti 
(2 x 243 £)  

 
486 

(xi) Oprava chyby pri zaúčtovaní hotovosti   252 
  15 008 1 008 
  1 008  
  14 000  

 
Kontrolný účet knihy odoslaných faktúr  
 
  £   £ 
      
 Začiatočný zostatok  14 075 (iv) Poskytnutá zľava  250 
(ii)  Nesprávny súčet 

denníka odoslaných 
faktúr (menej)  

875 (v) Druhá strana účtu 
knihy došlých faktúr 

475 

(viii) Nekrytý šek 200 (vii) Vrátený tovar  225 
(x) Nedobytné pohľadávky  200    
    Konečný zostatok  14 000 
  15 150   15 150 
 
Výhody vedenia kontrolných účtov: 
 
Zabezpečujú kontrolu aritmetickej správnosti príslušnej hlavnej knihy. 
 
Pomáhajú pri hľadaní rozdielov tak, že ich lokalizujú do jednej časti účtovných 
záznamov. 
 
Umožňujú získať celkový súčet dlžníkov bez potreby výpisu zostatkov. 
 
Odradzujú od podvodov a chýb najmä vtedy, ak kontrolný účet vypracúva iná osoba 
ako osoba zodpovedná za zostavovanie príslušnej hlavnej knihy. 
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 Odsúhlasenie s výpisom z bankového účtu (kapitola 11) 
 
Odsúhlasenie s výpisom z bankového účtu zabezpečuje dôležitú nezávislú kontrolu 
správnosti podnikovej pokladničnej knihy. Proces vypracovania odsúhlasenia 
zaisťuje, že všetky položky prechádzajúce cez bankový účet podniku sú zapísané v 
pokladničnej knihe. 
 
Takisto sa zistia chyby zo strany banky. 
 
Diskusia 
 
Táto časť otázky vyžaduje určitú prácu na samotnej otázke, ktorá spočíva v 
odčiarknutí čo najväčšieho počtu položiek, aby sa získali informácie potrebné pre 
zostavenie výkazu o odsúhlasení s výpisom z bankového účtu. Aj keď sa to 
konkrétne nevyžaduje, je najlepšie urobiť potrebné záznamy v pokladničnej knihe 
pre položky, ktoré prešli cez bankový účet, ale neboli ešte zapísané do pokladničnej 
knihy. 
 
Odsúhlasenie s výpisom z bankového účtu k 31.12.X5 
 

  £ £ 
Zostatok podľa bankového 
výpisu  

  4 167 

Mínus: nepredložené šeky  - 1 060  
 - 247  
 - 431  
 - 65  
 - 234  
 - 1 145  
 - 93  
 -  162 (3 437) 
Zostatok podľa 
nepredloženej hotovosti  

  730 

 
Pokladničná kniha 
 
2002  £ 2002  £ 
Dec. 31 Investičný príjem 1 608 Dec.31 Zostatok  347 
    Bankové poplatky  531 
    Konečný zostatok 730 
  1 608   1 608 
2003      
Jan.1 Začiatočný zostatok  730    
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Neúplné účtovné zápisy (kapitola 13) 
 
Snodgrass 
Obchodný účet a účet ziskov a strát za rok, ktorý skončil 31. decembra 2002 
 
  Tisíce £ Tisíce £ 
Predaj (postup 1)   1 061 
Mínus:  Náklady na predaj   
 Začiatočné zásoby  200  
 Nákupy (postup 2) 680  
  880  
 Záverečné zásoby  (230) (650) 
Hrubý zisk    411 
    
Výdavky    
 Mzdy  100  
 Nájomné (Postup 3)  28  
 Poistenie (Postup 3)  38  
 Telefón (Postup 3)  7  
 Elektrina (Postup 3)  23  
 Poskytnutá zľava 8  
 Nedobytné pohľadávky  3  
 Odpisy  50 (257) 
    
Čistý zisk    154 
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Snodgrass 
Súvaha k 31. decembru 2002 
 
  Tisíce £ Tisíce £ Tisíce £ 
Investičný majetok (čistá 
účtovná hodnota)  

   300 

     
Bežné aktíva     
 Zásoby   230  
 Dlžníci   250  
 Náklady budúcich 

období (10+2)  
 12  

 Hotovosť v banke (P4)   85  
   577  
     
Mínus:  Bežné pasíva    
 Veritelia  160   
 Výdavky budúcich 

období (7+6)  
13 (173) 404 

    704 
     
Kapitál     
 k 1. januáru 2001  600  
 Plus: Zisk za rok k 

dátumu  
 154  

   754  
 Mínus: Výbery   (50)  704 
    704 
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Postupy 
 
Výpočet predajov 
 
Celkový účet knihy odoslaných faktúr  
 
 Tisíce £  Tisíce £ 
Začiatoční dlžníci  200  Tržby od zákazníkov 1 000 
  Poskytnutá zľava 8 
Predaj (vyrovnávací údaj) 1 061 Odpísané nedobytné 

pohľadávky  
3 

  Závereční dlžníci  250 
 1 261   1 261 
 
Výpočet nákupov 
 
Celkový účet knihy došlých faktúr 
 
 Tisíce £  Tisíce £ 
Platby dodávateľom 700 Začiatoční veritelia  180 
Závereční veritelia  160 Nákupy (vyrovnávací údaj) 680 
 860   860 
    
 
Výpočet výdavkov 
 
 Nájomné Poisteni

e 
Elektrina Telefón 

 Tisíce £ Tisíce £ Tisíce £ Tisíce £ 
Začiatočné náklady budúcich období 
(výdavky budúcich období) 

8  12  (9) (1) 

Platby  30 20 25 10 
Záverečné (náklady budúcich 
období)/ výdavky budúcich období  

(10) 6 7 (2) 

Výdavky za rok  28  38 23 7 
(Možno uprednostníte vypracovanie 
účtov hlavnej knihy) 

    

 
Výpočet záverečného pokladničného zostatku  
 

 Tisíce 
£ 

Tisíce 
£ 

Začiatočný zostatok   20 
Tržby   1 000 
Mínus: platby (na otázku)  700 1 020 
 30  
 20  
 25  
 10  
 100  
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 50  (935) 
Záverečný zostatok   85 

 
Neúplné účtovné zápisy (kapitola 13) 
 
Pán Bends 
Obchodný účet – nové autá za rok, ktorý skončil 31. decembra 
 

 Tisíce 
£ 

Tisíce 
£ 

Predaj 27 X (10 000 £ + 20%)   324 
Mínus: Náklady na predaj   
Nákupy (37-1-2) = 34 X 10 000 £  340  
Mínus: záverečné zásoby (34-27) X 10 
000 £  

(70) (270) 

Hrubý zisk   54 
 
Poznámka: Toto súhlasí s 27 predajmi X 2 000 £ zisku z každého auta. 
 
Obchodný účet – ojazdené autá za rok, ktorý skončil 31. decembra 
 

 Tisíce 
£ 

Tisíce 
£ 

Predaj (postup 1)   93 
Mínus: Náklady na predaj   
Nákupy (na otázku)  93  
Mínus: záverečné zásoby (6+6+7+8)  (27)  (66) 
   
Hrubý zisk   27 

 
Pán Bends 
Účet ziskov a strát za rok, ktorý skončil 31. decembra 
  Tisíce £ Tisíce £ 
Hrubý zisk: Nové autá   54 
 Ojazdené autá   27 
   81 
Mínus:  Výdavky   
 Mzdy  36  
 Nájomné  12  
 Poistenie, elektrina a kancelárske potreby 7  
 Odpisy: nábytok a vybavenie  2  
 motorové vozidlá (2 X 10 000 £ @ 20%)  4  
 Strata spôsobená požiarom 10  
 Nedobytná pohľadávka  5  
 Úroky pôžičky  5  
 Bankové poplatky  1  (82) 
    
 Čistá strata   (1) 
Pán Bends 
Súvaha k 31. decembru 
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  Tisíce 

£ 
Tisíce 
£ 

Tisíce £ 

Investičný 
majetok 

    

 Nábytok a vybavenie 10 (2) 8 
 Motorové vozidlá  20  (4)  16 
  30 (6) 24 
     
Bežné aktíva     
 Zásoby (70+ 27)   97  
 Dlžníci   12  
 Náklady budúcich období 

(nájomné 15-12) 
 3  

 Hotovosť v banke   42  
   154  
Mínus:  Bežné pasíva    
 Veritelia (nové autá 370-320)  50   
 Úroky pôžičky  5 (55)  99 
    123 
     
Kapitál     
 Vložený 1. januára   100  
 Mínus: čistá strata za rok   1  
   99  
 Mínus: Výbery   (26) 73 
     
Pôžička     50 
    123 
 
Postup 
 
Výpočet predaja ojazdených áut 
 

 tisíce £ 
Tržby od zákazníkov  400 
Bezcenný šek 5 
 405 
Mínus: týkajúce sa nových áut (324-12 ešte 
nezaplatené)  

(312) 

 93 
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Poznámky 
 
Toto bola ťažká otázka, ale vyžadovala iba použitie štandardných techník a pozorné 
preštudovanie otázky. 
 
Výpočet predajov ojazdených vozidiel predstavoval prvý problém. Keď si uvedomíte, 
že tento údaj sa musí vypočítať, je jasné, že sa to dá urobiť iba s použitím 
hotovostných tržieb od zákazníkov. Keď odpočítame tržby týkajúce sa nových áut, 
môžeme vypočítať tržby za ojazdené autá. 
 
Nepoistená škoda 10 000 £ na novom aute musí byť uvedená ako položka na účte 
ziskov a strát s hrubými nákupmi s vylúčením jedného zničeného a dvoch 
služobných áut. Rovnakým spôsobom sa musí nezaplatené auto v sume 5 000 £ 
počítať ako predaj s pripísaním škody na ťarchu účtu ziskov a strát. 
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Kluby a združenia (kapitola 14) 
 
Spoločenský klub okresu Kerrier 
Účet príjmov a výdavkov za rok, ktorý skončil 31. decembra 2002 
 
  £ £ £ 
Príjmy:     
 Členské príspevky (1 420 – 300)    1 120 
     
 Prebytok v bare:    
 Predaj   2 040  
     
 Začiatočné zásoby  120   
 Nákupy  1 485   
  1 605   
 Mínus: záverečné zásoby  (150) (1 455) 585 
     
 Prebytok z výročného plesu    
 Tržby   750  
 Mínus: výdavky   (580) 170 
    1 875 
     
Mínus:  Výdavky    
 Nájomné za obecný dom (840-

30+110) 
 920  

 Výdavky tajomníka  225  
 Mzdy správcu na čiastočný úväzok   580  
 Odpisy nábytku a vybavenia   62 (1 787) 
Prebytok za rok     88 
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Spoločenský klub okresu Kerrier 
Súvaha k 31. decembru 2002 
 
  £ £ £ 
Investičný majetok     
 Nábytok a vybavenie    
 k 31. decembru 2001   420  
 Prírastky za rok   200  
   620  
 Mínus: odpisy   (62) 558 
     
Bežné aktíva Zásoby v bare   150  
 Hotovosť v banke (4 590 - 3 910)   680  
   830  
     
 Mínus: bežné pasíva    
 Členské príspevky vopred  300   
 Nájomné za obecný dom  110 (410) 420 
     
    978 
     
Účet prostriedkov 
klubu 

    

 K 1. januáru 2002    
 (380+420+120-30)    890 
 Prebytok za rok    88 
    978 
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Kluby a združenia (kapitola 14) 
Klub Grand Car  
Výpočet akumulovaných prostriedkov k 31. marcu 2002 
 
  £ £ 
Aktíva    
 Hotovosť v banke   6 095 
 Zásoby v bare   10 300 
 Nedoplatky na členských poplatkoch   830 
 Vybavenie   7 660 
   24 885 
    
Mínus: Pasíva   
 Veritelia baru  1 600  
 Členské poplatky zaplatené vopred  400  2 000 
Akumulované 
prostriedky  

  22 885 

 
Klub Grand Car  
Účet príjmov a výdavkov za rok, ktorý skončil 31. marca 2003 
 
  £ £ 
Príjmy    
 Členské poplatky (postup 1)   16 600 
 Výročná večera:   
 predaj lístkov  12 150  
 náklady  10 300  
 prebytok   1 850 
    
   18 450 
Strata v bare (postup 2)   (5 200) 
Strata z hracích 
automatov 

   

 Tržby  650  
 Nájomné za hracie automaty  750  
   (100) 
   13 150 
Výdavky    
 Nájomné za klubovňu  2 400  
 Čestné dary: tajomník  2 400  
 pokladník  1 800  
Poistenie   960  
Odpisy vybavenia (7 
660-6 775)  

 
885  8 445 

 Prebytok za rok   4 705 
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Klub Grand Car  
Súvaha k 31. marcu 2003 
  
  Obstarávaci

a cena 
(Brutto) 

Súhrnné 
odpisy  
(Korekcia) 

Čistá 
účtovná 
hodnota 

Investičný majetok   £  £  £ 
 Vybavenie  9 300 (2 525 ) 6 775 
     
Bežné aktíva     
 Zásoby v bare   6 300  
 Nedoplatky na 

členských príspevkoch  
 1 400  

 Hotovosť v banke   26 665  
   34 365  
     
Mínus: Bežné pasíva    
 Veritelia - bar  2 900   
 Členské príspevky 

zaplatené vopred  
200   

 Výročná večera  10 300   
 Výdavky budúcich 

období 
150 (13 550) 20 815 

    27 590 
Akumulované 
prostriedky 

    

 k 1. aprílu 2002 (podľa 
(a)) 

  22 885 

 Plus: prebytok za rok k 
dátumu 

  4 705 

    27 590 
 
Postupy 
 
Výpočet členských príspevkov 
 
Členské príspevky 
 
 £  £ 
Začiatočné – nedoplatky 830 Začiatočné – zaplatené 

vopred  
400 

Účet príjmov a výdavkov 
(vyrovnávací údaj)  16 600 

Prijatá hotovosť  15 830 

Záverečné – zaplatené 
vopred 

200  Záverečné – nedoplatky  1 400 

 17 630  17 630 
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Výpočet straty v bare 
 
  £ £ 
Tržby    46 300 
Mínus:  Náklady na predaj   
 Začiatočné zásoby  10 300  
 Nákupy (postup 3)  33 400  
  43 700  
 Mínus: záverečné zásoby  (6 300) (37 400) 
    
Hrubý zisk    8 900 
 Mzdy barmana   (14 100) 
    
Čistá strata v bare    (5 200) 
 
Výpočet nákupov pre bar 
 
Kontrolný účet nákupov pre bar 
 
 £  £ 
Platby  32 100 Začiatočný zostatok  1 600 
Záverečný zostatok  2 900 Nákupy pre bar  33 400 
  (podľa zostatku)  
 35 000  35 000 
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Adresát: Riadiaci výbor klubu 
 
Odosielateľ: účtovník 
 
10. júna 2003 
 
Existuje viacero bodov, ktoré sú dôvodom pre obavy ohľadne účtov klubu za rok do 
31. marca 2003. 
 
Strata v bare 
 
Bar vykazuje značnú stratu v sume 5 200 £ po zohľadnení barmanovej mzdy. Je 
potrebné okamžite vyšetriť túto otázku (samozrejme, pokiaľ nie je vašou politikou 
účtovať v bare veľmi nízke ceny a takýto výsledok ste očakávali). 
 
Pri tomto vyšetrovaní je potrebné skontrolovať nasledujúce body: 
 
Zásoby v bare klesli z 10 300 £ na začiatku roka na 6 300 £ na konci roka. Mohol byť 
tento problém aspoň čiastočne spôsobený chybami pri inventúre? 
 
Mzda barmana je veľmi vysoká. Nie je v tomto údaji chyba? 
 
Ako sa dá porovnať percento skutočne získaného hrubého zisku 19,2% (zisk 8 900 £ 
z obratu 46 300 £) s vašou politikou pri stanovovaní cien v bare? Ak existuje 
schodok, mohol by naznačovať krádež zásob alebo tržieb. 
 
Nedoplatky na členských poplatkoch 
 
Pri vypracovaní týchto výkazov sa predpokladalo, že všetky nedoplatky na členských 
poplatkoch v celkovej výške 1 400 £ budú zaplatené. Nie je potrebná rezerva na 
nedobytné členské príspevky? 
 
Hracie automaty 
 
Hracie automaty vykazujú stratu – čo je veľmi neobvyklý výsledok. Tržby sú 
priemerne 13 £ za týždeň. Buď sú tieto údaje správne a prenájom automatov by sa 
mal ukončiť (alebo by sa automaty mali nahradiť atraktívnejšími automatmi) alebo sú 
eventuálne tieto údaje nesprávne a došlo k sprenevere tržieb z hracích automatov. 
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Pokladničný zostatok 
 
Klub má značný pokladničný zostatok. Dokonca aj po zaplatení účtu za výročnú 
večeru a zaplateniu ostatným veriteľom zostane k dispozícii viac ako 10 000 Ł. 
Pokiaľ nemá klub konkrétne plány, ako ich použiť, snáď na nákup ďalšieho 
vybavenia, mala by sa posúdiť možnosť investovať tieto prostriedky bezpečným 
spôsobom tak, aby priniesli príjem pre klub. 
 
Poznámka 
 
Odpoveď na časť (c) je rozsiahlejšia, ako by sa dalo očakávať podľa skúšobných 
podmienok 7 bodov, ale mali by byť spomenuté a stručne opísané aspoň štyri 
uvedené body. 
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Vplyvy a nariadenia ovplyvňujúce finančné výkazy spoločnosti (kapitola 15) 
 
Spôsob, akým spoločnosť predkladá finančné výkazy, podlieha piatim hlavným 
vplyvom a nariadeniam: 
 
Zákon o spoločnostiach z roku 1985 (ako bol zmenený a doplneným zákonom o 
spoločnostiach z roku 1989) a podobná legislatíva v Severnom Írsku a v Írskej 
republike uvádzané v zvyšku tejto odpovede ako zákon o spoločnostiach. 
Zákon o spoločnostiach má zásadný vplyv na spôsob, akým spoločnosť predkladá 
finančné výkazy, pretože stanovuje štandardný formát, ktorý sa musí dodržať pri 
vypracovaní výkazu ziskov a strát a súvahy, a takisto vyžaduje zverejniť mnohé 
údaje, ktoré doplnia informácie uvedené v týchto dokumentoch. 
Zákon o spoločnostiach tiež stanovuje základné účtovné zásady a metódy ocenenia 
majetku, ktoré sa takisto musia plniť. 
 
SSAP (Výkazy štandardných účtovných postupov) a FRS (Normy finančného 
výkazníctva) 
SSAP vydané Výborom účtovných noriem do roku 1990 a FRS vydané Radou 
účtovných noriem od tejto doby sa takisto musia plniť. Doplňujú, nemôžu však 
nahradiť ustanovenia zákonu o spoločnostiach (pozrite si však bod (iii) ďalej). SSAP 
a FRS sa zaoberali väčšinou hlavných položiek vo finančných výkazoch, napríklad 
ocenením zásob (SSAP 9) a odpismi (SSAP 12). FRS 1 vyžaduje od spoločnosti, 
aby vypracovávala výkaz peňažných tokov ako súčasť finančných výkazov. 
 
Pravdivý a objektívny pohľad  
 
Zákon o spoločnostiach vyžaduje, aby finančné výkazy poskytovali pravdivý a 
objektívny pohľad. To spravidla znamená súlad s ustanoveniami tohto zákona, 
SSAP a FRS, avšak od SSAP a FRS je možné sa odchýliť, ak je to potrebné preto, 
aby finančné výkazy uvádzali pravdivý a objektívny pohľad. Finančné výkazy sa 
takisto musia podrobiť auditu a spoločnosť musí byť teda ovplyvnená stanoviskom 
audítora v tom, čo je pravdivý a objektívny pohľad. 
 
Všeobecne akceptované účtovné zásady (GAAP) 
 
V oblastiach, ktoré nie sú pokryté zákonmi o spoločnostiach, SSAP a FRS, existuje 
súbor účtovných postupov – všeobecne akceptované účtovné zásady – ktoré budú 
ovplyvňovať spôsob, akým spoločnosť predkladá finančné výkazy. 
 
Pre spoločnosti, ktoré sú kótované na burze cenných papierov, existuje niekoľko 
dodatočných požiadaviek na sprístupnenie údajov uložených burzou cenných 
papierov. 
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Vypracovanie finančných výkazov spoločnosti (kapitola 16) 
 
QWS Limited 
Rezerva na pochybné pohľadávky 
 
2002   £  2002  £ 
31. okt. Účet zákazníkov 600 1. nov. Začiatočný zostatok  450 
31. okt. Konečný zostatok  

 
31. 
okt. 

Účet ziskov a strát  
712 

 (8% X 7 625 £– 600 
) 

562   
 

      
  1 162   1 162 
      
   2002   
   1. nov. Začiatočný zostatok  562 
 
Rezerva na pochybné pohľadávky sa vytvára tak, že zisk daného obdobia sa 
vypočíta potom, ako je naň zaúčtovaná akákoľvek strata, ktorá môže vzniknúť, ak je 
pohľadávka k dátumu súvahy pochybná a mala by sa ukázať ako nedobytná. 
Odpočítanie rezervy od dlžníkov v súvahe znamená tiež, že dlžníci sú správne 
ocenení podľa najlepšieho odhadu ich realizovateľnej hodnoty. Vytvorenie rezervy 
ako protipól k odpísaniu pohľadávky znamená to, že tento zostatok zostane v knihe 
odoslaných faktúr a snaha zinkasovať ju pretrváva. 
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QWS Limited 
Obchodný účet a účet ziskov a strát za rok, ktorý skončil 31. októbra 2002 
 
  £ £ £ 
Predaj     379 600 
Mínus:  Náklady na predaj    
 Začiatočné zásoby   28 500  
 Nákupy   132 400  
 Doprava do firmy   2 650  
   163 550  
Mínus:  Záverečné zásoby (30 750+2 000)  (32 750) (130 800) 
     
Hrubý zisk     248 800 
Výdavky     
 Poplatky (15 400 – 1 500)   13 900  
 Mzdy a platy   85 300  
 Telefón, poštovné a kancelárske potreby  

(2 100+90)  
 2 190  

 Osvetlenie a vykurovanie (12 650+220)   12 870  
 Výdavky na vozidlá (3 600+740)   4 340  
 Doprava z firmy   2 325  
 Získané zľavy   (1 570)  
 Nedobytné a pochybné pohľadávky 

(podľa bodu (a))  
 712  

 Odpisy    
 Priestory  7 200   
 Vybavenie  14 275   
 Motorové vozidlá  5 300 26 775  
    (146 842) 
Čistý zisk pred 
zdanením 

   
101 958 

     
Dane     (35 000) 
Čistý zisk po 
zdanení 

   
66 958 

Navrhovaná 
dividenda 

- 10 penny na podiel   
(10 000) 

    56 958 
Začiatočný 
nerozdelený 
zisk  

    

40 180 
Konečný 
nerozdelený 
zisk  

    

97 138 
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QWS Limited 
Súvaha k 31. októbru 2002 
 
Investičný 
majetok 

 Obstarávaci
a cena  
(Brutto) 

Súhrnné 
odpisy 
(Korekcia) 

Čistá 
účtovná 
hodnota 

  £  £  £ 
 Priestory  180 000 (37 200) 142 800 
 Vybavenie  121 200 (78 375) 42 825 
 Motorové vozidlá 26 500 (13 550) 12 950 
  327 700 (129 125) 198 575 
     
Bežné 
aktíva 

    

 Zásoby   32 750  
 Dlžníci (7 625-600-562)  6 463  
 Náklady budúcich období  1 560  
 Hotovosť v banke a pokladničná 

hotovosť 
 10 395  

   51 168  
Mínus: Veritelia: sumy splatné do 

jedného roka 
   

 Obchodní veritelia  6 495   
 Výdavky budúcich období 

(150+740+220)  
1 110   

 Dane  35 000   
 Navrhované dividendy  10 000 (52 605) (1 437) 
     
Celkové 
aktíva 

Mínus bežné pasíva    197 138 

     
Vyžiadaný Podielový kapitál    
 100 000 obyčajných podielov, 

každý po 1 £ 
  100 000 

 Účet ziskov a strát    97 138 
     
    197 138 
 
Tovar dodaný na predaj alebo vrátenie sa spracuje ako časť záverečných zásob, 
pretože vlastníctvo sa k dátumu súvahy nezmenilo. Pán L. Brown má právo vrátiť 
tovar a dovtedy, kým sa nevyjadrí, že si tovar nechá, sa tento tovar nemôže 
považovať za predaný. Takéto spracovanie je v súlade s koncepciou obozretnosti, 
ktorá nedovoľuje príjem predpokladať a s koncepciou realizácie, ktorá nedovoľuje 
počítať so ziskom, pokiaľ nebol realizovaný v hotovosti alebo jeho realizácia v 
hotovosti je zaistená mimo akejkoľvek pochybnosti. 
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Vypracovanie finančných výkazov spoločnosti (kapitola 16) 
 
Helen Limited 
Účet ziskov a strát za rok, ktorý skončil 31. decembra 
 
  Tisíce 

£ 
Tisíce 
£ 

Tisíce 
£ 

Čistý prevádzkový zisk za 
rok 

   8 450 

Úroky dlžobných úpisov 
(400+400)  

   (800) 

Čistý zisk pred zdanením    7 650 
     
Dane  - bežný rok   3 000  
 - nadhodnotená rezerva za 

predchádzajúci rok  
 (500) (2 500) 

Zisk po zdanení     5 150 
     
Dividendy:  prioritné: zaplatené  450   
 navrhované  450 900  
     
 obyčajné: predbežne vyplatené  2 000   
 konečné navrhované  2 000 4 000 (4 900) 
Nerozdelený zisk za rok     250 
Začiatočný nerozdelený 
zisk  

   3 000 

Konečný nerozdelený zisk     3 250 
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Helen Limited 
Súvaha k 31. decembru 
 
  Tisíce 

£ 
Tisíce £ Tisíce 

£ 
Investičný majetok v čistej 
účtovnej hodnote 

    

(35 000+4 000)     39 000 
     
Bežné aktíva    30 100  
Mínus:  Bežné pasíva    
 Veritelia  20 000   
 Daň zo zisku spoločnosti  3 000   
 Úroky dlžobných úpisov  400   
 Dividendy: prioritné  450   
 obyčajné 2 000 (25 850)  
    4 250 
     
    43 250 
Podielový kapitál     
10% prioritné podiely, každý po 
1 £  

   9 000 

Obyčajné podiely, každý po 50 
penny  

   10 000 

    19 000 
Rezervy     
 Ážiový účet   9 000  
 Revalvačná rezerva   4 000 13 000 
     
Účet ziskov a strát     3 250 
    35 250 
10% dlžobné úpisy     8 000 
    43 250 
 
Poznámky 
 
Otázka neobsahovala žiadny pokyn vytvoriť rezervu na nezaplatené úroky dlžobných 
úpisov za polrok do 31. decembra. Musíte uviesť, že je to potrebné! 
 
Veľmi ľahko sa urobí chyba pri výpočte navrhovanej obyčajnej dividendy. Suma je 10 
penny na podiel. Pretože podiely sú v hodnote po 50 penny, je ich 20 000 000, a 
dividendy sú teda 2 000 000 £. 
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Interpretácia účtov (kapitola 17) 
 
 
 
  Multi-Task S M A Porovnanie 
(i) Doba inkasa pohľadávok    
 182  X  365 

920 
72 dní 60 dní Nepriaznivé 

(ii) Doba zaplatenia veriteľom    
  87    X   365 

730 
43,5 dňa  60 dní Priaznivé 

(iii) Ukazovateľ bežnej likvidity 
(UBL) 

   

 CA = 380+182+156 
CL          87+10 

7,4:1  2,4:1 Nepriaznivé – 
ukazovateľ Multi-
Tasku je príliš 
vysoký, 
naznačuje 
mrhanie 
prostriedkami. 
(Avšak priaznivé 
z hľadiska 
finančnej sily.) 

(iv) Skúška úverovej bonity     
 QA = 182+156  

CL       87+10  
3,5:1  1,7:1  Nepriaznivé – 

viď bod (iii) 
(v) ROCE (viď postupy 1 a 2)    
    51      X 100  

1 331 
3,8%  15% Nepriaznivé 

(vi) Miera hrubého zisku (viď postup 
1) 

   

 190  X  100  
920 

20,6%  16% Priaznivé 

(viii) Miera čistého zisku (viď postup 1 
) 

   

  51   X  100  
920 

5,5%  10% Nepriaznivé 
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Porovnanie by mohlo mať obmedzený význam, pretože žiadne dve porovnania nie 
sú presne rovnaké, a spoločnosť Multi-Task by mohla mať významné rozdiely pri 
porovnaní s priemerom škótskych spoločností. Iným faktorom je nedostatok ďalších 
informácií o povahe týchto údajov. V ukazovateľoch (i) a (ii) sa predpokladalo, že 
údaje dlžníkov a veriteľov sú všetko obchodné položky. Keby neboli, údaje o inkase 
a platbách spoločnosti Multi-Task by mohli byť bližšie k daným normám. Pre 
ukazovateľ (ii) by sa získal presnejší údaj, ak by bol známy údaj o nákupoch. V 
skutočnosti by sa mal použiť tento a nie náklady na predaj.  
 
Ukazovatele (i) a (ii) by takisto mohli byť skreslené, ak bol obchod sezónny, a 
predaje a nákupy sa porovnávali s dlžníkmi a veriteľmi, ktorých údaje boli v sezóne 
vysoké a na konci roka nízke. 
 
Indikátor pomeru cudzieho a vlastného kapitálu je percentom celkového dlhodobého 
kapitálu poskytnutého pôžičkovým kapitálom a inými výpožičkami. Je to užitočný 
ukazovateľ rizika, ktoré znášajú všetci poskytovatelia kapitálu. Čím vyšší je podiel 
kapitálu z pôžičiek, tým vyššie je riziko, pretože úroky pôžičky sa musia platiť bez 
ohľadu na to, či sa dosahuje zisk alebo nie. Ak je výnos získaný z požičaných peňazí 
väčší, ako úroky, ktoré sa za ne platia, indikátor pomeru cudzieho a vlastného 
kapitálu pracuje v prospech podielnikov majetku, ak je však výnos nižší, je to pre 
vlastníkov majetku zlé. 
 
V prípade spoločnosti Multi-Task je indikátor pomeru cudzieho a vlastného kapitálu 
mierny (260/1 331 alebo 19,5%), ale nízky výnos získavaný z kapitálu (ukazovateľ 
(v) uvádza, že ROCE je 3,8%) znamená, že indikátor pomeru cudzieho a vlastného 
kapitálu kladie určité bremeno na podielnikov majetku, pretože úroky pôžičky v sume 
26 000 £ pohlcujú tesne viac ako polovicu prevádzkového zisku 51 000 £. 
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Postupy 
 
Výpočet hrubého a čistého zisku spoločnosti Multi-Task plc 
 

 Tisíce £ 
Predaj  920 
Náklady na predaný tovar  730 
Hrubý zisk  190 
Administratívne náklady  (75) 
Distribučné náklady (64) 
Čistý zisk pred zaúčtovaním úrokov dlžobných úpisov 51 
Úroky dlžobných úpisov  (26) 
Čistý zisk po zaúčtovaní úrokov dlžobných úpisov  25 

 
Výpočet výnosnosti produktívneho kapitálu pre spoločnosť Multi-Task plc 
 

  
Podielový kapitál  450 
Rezervy  621 
 1 071 
Dlžobné úpisy  260 
 1 331 
  
Eventuálne môžeme použiť:  
  
Investičný majetok  710 
Zásoby  380 
Dlžníci  182 
Banka  156 
 1 428 
Mínus: veritelia (87+10)  (97) 
 1 331 
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 Analýza ukazovateľov (kapitola 17)   P Ltd   R Ltd 
 
 

(i) Hrubý zisk ako % z predaja   
    
  90  X  100  

350 
25,7%  

    
  90  X  100  

250 
 36% 

    
(ii) Čistý zisk ako % z predaja   
    
  50  X  100  

350 
14,3%  

    
  57  X  100  

250 
 22,8% 

    
(iii) Výdavky ako % z predaja   
    
 Mzdy  5,6%  6,0% 
 Odmena riaditeľov  3,3%  3,2% 
 Ostatné výdavky  2,6%  4,0% 
    
(iv) Ukazovateľ bežnej likvidity   
    
 194  

100 
1,94:1  

    
 104  

 18 
 5,78:1 

    
(v) Ukazovateľ krátkodobej likvidity    
  74  

100 
0,74:1  

    
 57  

18 
 3,17:1 
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  P Ltd R Ltd  
(vi) Doba obratu zásob   
    
 120  X  365  

260 
168 dní  

    
  47  X  365  

160 
 107 dní 

    
(vii) Doba inkasa pohľadávok   
    
 67,5  X  365  

350 
70 dní  

    
  32  X  365  

250 
 47 dní 

    
(viii) Doba zaplatenia veriteľom   
    
 100  X  365  

270 
135 dní  

    
  18  X  365  

170 
 39 dní 

    
(ix) Predaj - investičný majetok   
    
 350  

 41 
8,5  

    
 250  

 19 
 13,2 

    
(x) Predaj - celkové čisté aktíva   
    
 350/135  2,6  
    
 250/105   2,4 
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Prakticky všetky tieto ukazovatele hovoria, že spoločnosť R Ltd je lepšia ako 
spoločnosť P Ltd. 
 
Spoločnosť R Ltd je ziskovejšia, čo sa týka predaja (ukazovatele (i) a (ii)). 
 
Percento výdavkov vynaložených na predaj u spoločnosti R Ltd je približne rovnaké 
ako u spoločnosti P Ltd (ukazovateľ (iii)). 
 
Ukazovateľ bežnej likvidity a ukazovateľ krátkodobej likvidity spoločnosti R Ltd sú 
obidva veľmi vysoké. Pre spoločnosť R Ltd môže byť sotva potrebné mať 
pokladničný zostatok, ktorý prevyšuje veriteľov spolu. To naznačuje nedostatočné 
využívanie prostriedkov. 
 
Ukazovateľ bežnej likvidity spoločnosti P Ltd je pravdepodobne v poriadku. 
Ukazovateľ krátkodobej likvidity spoločnosti by mohol byť dôvodom pre obavy. 
Porovnanie s predchádzajúcimi rokmi by ukázalo, či je situácia spoločnosti P Ltd 
skutočne nebezpečná. Ukazovateľ (iv) naznačuje, že úroveň zásob u spoločnosti P 
Ltd je veľmi vysoká. Ich zníženie by pravdepodobne vyriešilo akýkoľvek problém s 
likviditou. 
 
Ukazovateľ doby obratu zásob (vi) u obidvoch spoločnosť je dosť vysoký. V prípade, 
že to nevyžaduje charakter obchodovania, malo by sa prijať opatrenie na ich 
zníženie. 
 
U obidvoch spoločností je doba inkasovania pohľadávok (viii) primerane uspokojivá 
(u spoločnosti R Ltd očividne lepšia než u spoločnosti P Ltd). 
 
Doba zaplatenia veriteľom (vii) u spoločnosti R Ltd je veľmi dobrá, avšak spoločnosť 
R Ltd by sa mala pokúsiť, aby bola doba inkasovania pohľadávok kratšia ako doba 
zaplatenia veriteľom. Doba zaplatenia veriteľom u spoločnosti P Ltd je naozaj veľmi 
zlá a určite poškodzuje vzťahy spoločnosti s dodávateľmi. Je potrebné súrne 
opatrenie na jej zníženie. 
 
Ukazovatele (ix) a (x) uvádzajú celkovú efektívnosť spoločností vo výnosoch z 
investičného majetku a celkových aktív. Spoločnosť R Ltd je lepšia vo vzťahu k 
investičnému majetku, ale vo vzťahu k celkovým aktívam je spoločnosť P Ltd v 
lepšej situácii, pretože spoločnosť R Ltd rozsiahle investovala do bežných aktív. 
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(i) Výnosnosť produktívneho kapitálu (ROCE) sa spravidla počíta tak, že sa zoberie 
zisk pred zdanením a pred zaúčtovaním úrokov pôžičky ako percento z dlhodobého 
kapitálu (podielový kapitál plus rezervy plus pôžičky). Ťažkosti pri tomto výpočte sú 
nasledovné: 
 
Je potrebné zachovať konzistenciu definície. 
 
Je potrebné sa vyhnúť tomu, aby sa zisk po zaúčtovaní úrokov pôžičky dával do 
súvislosti s požičaným kapitálom. 
 
Problémy pri definovaní zisku najmä vtedy, keď sa porovnávajú dve spoločnosti s 
rôznymi účtovnými postupmi. 
 
Problémy pri stanovení vloženého kapitálu. Tento údaj je často zavádzajúci, pretože 
aktíva sa uvádzajú v ich obstarávacej cene mínus odpisy, zatiaľ čo reálna hodnota 
sa v skutočnosti zvýšila v dôsledku inflácie a iných faktorov. 
 
(ii) Výpočet ROCE  
 
 

 P Ltd R Ltd 
50/135 X 100  37,0%  
57/105 X 100   54,3% 

 
Obidva údaje sú veľmi vysoké. Údaj pre spoločnosť R Ltd by mohol byť dokonca 
ešte vyšší, ak by sa znížila nehospodárna investícia do bežných aktív. Údaj 
spoločnosti P Ltd by sa mohol o niečo zlepšiť, ale pravdepodobne v menšom 
rozsahu ako u spoločnosti R Ltd, pretože rozpätie hrubého zisku spoločnosti P Ltd je 
nižšie. 
 



FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO 

 
  

 

494 
 

Výkazy peňažných tokov (kapitola 18) 
 
Výkaz peňažných tokov za 
rok, ktorý skončil 30. apríla 2003 
 
 £ £ 
Peňažný príjem z prevádzkových činností (poznámka 1)   35 936 
   
Výnosy z investícií a správy financií   
Vyplatené dividendy   (1 000) 
   
Dane - daň zo zisku spoločnosti   (4 300) 
   
Investičné činnosti   
   
Nákup inventáru obchodu (38 189-33 189)  5 000  
Nákup motorových vozidiel (Postup 1)  21 500  
Výťažok z predaja motorových vozidiel  (4 250)  
  (22 250) 
   
Čistý úbytok hotovosti z investičných činností   8 386 
Financovanie   
Emisia podielov (5 000+5 000)  10 000  
   
Čistý prírastok hotovosti z finančných činností   10 000 
   
Zvýšenie hotovosti a peňažných ekvivalentov   18 386 
   
 
Poznámka 1. Odsúhlasenie prevádzkového zisku s čistým prírastkom hotovosti z 
prevádzkových činností 
 

 £ 
Prevádzkový zisk (Postup 3)  22 156 
  
Odpisy (Postup 2)  21 549 
Zisk pri predaji motorových vozidiel (Postup 1)  (285) 
Zvýšenie zásob (24 107 - 19 206)  (4 901) 
Pokles dlžníkov (1 967-834)  1 133 
Pokles veriteľov (3 784-68)  (3 716) 
 35 936 
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Poznámka 2. Zmena pokladničných zostatkov v priebehu roku 
 

 £ 
Zostatky k 1. máju 2002 (prečerpanie)  7 186 
  
Čistý prírastok hotovosti  18 386 
  
Zostatok k 30. aprílu 2003  11 200 

 
Postupy 
 
Výpočet hotovosti zaplatenej za motorové vozidlá, odpisov a zisku pri predaji 
motorových vozidiel 
 
Motorové vozidlá – obstarávacia cena 
 
 £  £ 
Začiatočný zostatok  27 200 Prevod - predaj  10 500 
    
Hotovosť (vyrovnávací 
údaj) 

21 500 Záverečný zostatok  38 200 

    
 48 700  48 700 
 
Motorové vozidlá – odpisy 
 
 £  £ 
Prevod - predaj  
(10 500-3 965) 6 535 

Začiatočný zostatok  8 135 

 
 

Účet ziskov a strát 
 (vyrovnávací údaj)  5 070 

Záverečný zostatok  6 670   
 13 205  13 205 
 
Motorové vozidlá - predaj 
 
 £  £ 
Prevod – obstarávacia 
cena 10 500 

Prevod – odpisy  6 535 

    
Účet ziskov a strát – zisk  285  Hotovosť – výťažok z 

predaja  
4 250 

    
 10 785  10 785 
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Výpočet celkových odpisov za rok 
 

 £ 
Motorové vozidlá podľa postupu 1  5 070 
Inventár obchodu (15 362-9 420)  5 942 
TV prijímače (28 712-18 175)  10 537 
  
 21 549 

 
Výpočet prevádzkového zisku 
 
Účet ziskov a strát 
 
 £  £ 
Dane  5 100 Začiatočný zostatok  35 142 
Dividendy  1 500   
  Zisk za rok  
  (vyrovnávací údaj)  22 156 
    
Záverečný zostatok  50 698   
 57 298  57 298 
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SLOVNÍK 
 
 Ážio  - Keď sa akcia vydá za cenu nad jej menovitú hodnotu alebo nominálnu 

hodnotu, tento prebytok je známy ako ážio. 
 Akcie -  Rozdelenie kapitálu spoločnosti s ručením obmedzeným na časti.  
 Aktíva (Podnikové účtovníctvo diel 1 - kapitola 1): Prostriedky vlastnené 

firmou. 
 Akumulovaný fond  - forma kapitálového účtu  pre neziskovo orientovanú 

organizáciu. 
 Amortizácia  - pojem používaný namiesto odpisu, keď sa aktíva spotrebúvajú 

jednoducho z dôvodu plynutia času. 
 ASB  - Výbor pre účtovné normy, organizácia zodpovedná za stanovenie 

účtovných noriem vo Veľkej Británii. 
 
 

 Banková pokladni čná kniha  - Pokladničná kniha, ktorá obsahuje iba zápisy, 
týkajúce sa platieb banke a z banky. 

 Bankový výpis - Výpis, ktorý vydáva banka zákazníkovi a ktorý zobrazuje 
bežný účet zákazníka vedený v banke.  

 Bežné aktíva   - Aktíva pozostávajúce z hotovosti, tovaru na ďalší predaj 
alebo položiek s krátkou životnosťou.  

 Bežné pasíva - Pasíva, ktoré je potrebné zaplatiť v roku účtovnej súvahy. 
 
 
 Časovo rozlíšené výdavky Výdavok, za ktorý bola prijatá náhrada, ale ktorý 

nebol zaplatený do konca obdobia. Je zaradený do účtovnej súvahy pod 
bežnými pasívami ako ' výdavky budúcich období'. 

 Časovo rozlíšený príjem - príjem (bežne) z iného zdroja ako hlavný zdroj 
príjmu podniku, ako napríklad nezaplatené nájomné za nepoužívanú 
kanceláriu v ústredí spoločnosti, ktoré malo byť zaplatené do konca obdobia, 
ale ktoré nebolo prijaté do tohto dátumu. Pridáva sa v účtovnej súvahe 
k dlžníkom. 

 Čisté bežné aktíva - Bežné aktíva mínus bežné pasíva. Tento údaj 
predstavuje sumu prostriedkov, ktorú má podnik vo forme pohotovo 
prevediteľnej na hotovosť. To isté ako obežný kapitál.  

 Čistá strata  - Keď sú náklady na predaný tovar plus výdavky väčšie ako 
príjmy.  

 Čistý zisk - Keď príjmy z predaja plus ostatné príjmy, ako napríklad 
inkasované nájomné, prevyšujú sumu nákladov na predaný tovar plus ostatné 
výdavky. 

 
 
 Daň zo zisku spolo čnosti  - Forma priameho zdaňovania odvádzaná zo 

ziskov spoločností. Sadzbu určuje každý rok finančný zákon. 
 Druhá strana ú čtu - Druhá strana účtu, pre položky pokladničnej knihy, je 

vtedy, keď sú v pokladničnej knihe uvedené debetné a tiež kreditné zápisy, 
ako napríklad keď sa hotovosť vloží do banky. 

 Denné knihy  - Knihy, v ktorých sa najprv zapisujú predaje na úver, nákupy 
a vrátenie  tovaru a dodávok. Podrobnosti sa potom zaúčtujú z denných kníh 
do účtov hlavnej účtovnej knihy.  
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 Dlhopis - Pôžička spoločnosti. Cenný papier alebo dokument, ktorý 
potvrdzuje pôžičku spoločnosti spravidla s pečiatkou spoločnosti, a uvádza 
pevnú úrokovú mieru. 

 Debetná karta -  Karta spojená s bankovým účtom alebo účtom stavebnej 
spoločnosti a používaná na platby za tovar a služby tak, že sa zaťaží 
majiteľov účet. Debetné karty sa spravidla spájajú s inými prostriedkami ako 
napríklad bankomatom a funkciami šekovej záruky. 

 Dlžník - Osoba, ktorá dlhuje podniku peniaze za tovar alebo služby, ktoré jej 
boli dodané. 

 Derivát - Zmluvný vzťah, kde sa platba odvodzuje od ceny alebo sadzby istej 
podkladovej položky napr. úrokových mier, indexu cien cenných papierov, 
trhových cien cenných papierov. 

 Dividendy - Suma odovzdaná podielnikom ako ich podiel na ziskoch 
spoločnosti.  

 Dobro činná spolo čnos ť - Spoločnosť, ktorá existuje na charitatívne účely, 
a nie na generovanie zisku pre podielnikov. 

 Dlhodobé záväzky - Záväzky, ktoré nemusia byť zaplatené do dvanástich 
mesiacov od dátumu účtovnej súvahy. 

 
 
 Ekvivalenty hotovosti  - Dočasné investície hotovosti, ktorú podnik 

v súčasnosti nepotrebuje, ako napríklad prostriedky uložené na krátkodobý 
termínovaný účet v banke. Takéto investície musia byť pohotovo zmeniteľné 
do hotovosti alebo dostupné ako hotovosť do troch mesiacov. 

 
 
 Finan čný príspevok  – Príspevok poskytnutý na pokrytie výdavkov 

účtovného obdobia. 
 Finan čný nájom  - Toto je dohoda, prostredníctvom ktorej nájomca požíva v 

podstate všetky riziká a prospechy súvisiace s vlastníctvom majetku okrem 
právneho nároku.  

 Finan čný nástroj  - Akákoľvek zmluva, ktorá spôsobuje vznik finančného 
aktíva jedného subjektu a finančného pasíva alebo majetkového nástroja 
iného subjektu.  

 Finan čné výkazy / Finan čný výkaz - Zaužívanejší pojem používaný na 
označenie výkazov vypracovaných na konci účtovných období, ako napríklad 
obchodný výkaz a výkaz ziskov a strát a účtovná súvaha, (niekedy uvádzané 
ako 'konečná účtovná uzávierka' alebo jednoducho 'účtovná uzávierka'). 

 
 
 Goodwill - Suma, ktorá predstavuje hodnotu pridanú k hodnote podniku z 

dôvodu takých faktorov ako vernosť zákazníkov, dobrá povesť, preniknutie na 
trhu a odborné znalosti. 

 
 
 Hotovos ť - Pokladničné zostatky a  zostatky na bankovom účte, plus 

prostriedky investované v 'ekvivalentoch hotovosti'. 
 Hlavná (nominálna) ú čtovná kniha - Iný názov pre hlavnú účtovnú knihu. 

Hlavná ú čtovná kniha - Účtovná kniha pre všetky účty okrem účtov pre 
zákazníkov a dodávateľov.  
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 Hlavná ú čtovná kniha nákupov - Variant knihy došlých faktúr, kde sa dajú 
viesť spolu v jednej knihe jednotlivé účty veriteľov, či už za tovar alebo 
výdavky ako kancelárske potreby alebo výdavky na motorové vozidlá. 

 Hrubá súvaha  - Zoznam názvov účtov a ich zostatkov v účtových knihách ku 
konkrétnemu dátumu, uvedený v stĺpcoch Má dať a Dal. 

 Hrubý zisk - Keď príjem z predaja prevyšuje náklady na predaný tovar. 
 
 
 IAS - Medzinárodné účtovné normy 
 IFAC - Medzinárodná federácia účtovníkov 
 Investi čný majetok - Majetok s dlhou životnosťou, ktorý bol kúpený so 

zámerom používať ho v podniku a nie so zámerom len ho predať.  
 IPSAS - Medzinárodné účtovné normy verejného sektora 

 
 

 Konsolida čné účtovníctvo -   Tento pojem znamená spájanie samostatných 
finančných výkazov skupiny spoločností do jednej účtovnej súvahy a účtu 
zisku a straty. Z toho dôvodu sú známe ako skupinové finančné výkazy. 

 Kontrolný ú čet  - Účet, ktorý kontroluje aritmetickú správnosť hlavnej 
účtovnej knihy. 

 Kmeňové akcie  - Akcie, ktoré majú nárok na dividendy potom, ako boli 
vyplatené dividendy za prioritné akcie. 

 Kniha odoslaných faktúr - Účtovná kniha pre osobné účty zákazníkov. 
 Kry ť vlastné náklady - Keď sú všetky výdavky vynaložené organizáciou 

pokryté jej príjmami, t.j. za dané obdobie nie je ponechaný záporný zostatok. 
 Kapitál  - Celkové prostriedky investované a ponechané v podniku jeho 

majiteľom. 
 Kapitálový náklad  - Výdavok uvedený vo výkaze príjmov a výdavkov 

organizácie verejného sektora, ktorý predstavuje náklady na zabezpečenie 
financií pre organizáciu. Známy tiež ako pomyselný úrok. 

 Kapitálový príspevok - Príspevok, ktorý sa poskytuje na financovanie 
nákupu investičnej položky, t.j. investičného majetku. 

 Kapitálové výdavky - Keď podnik vynaloží peňažné prostriedky, aby kúpil 
investičný majetok alebo zvýšil jeho hodnotu. 

 Kapitálový nástroj   - Akákoľvek metóda použitá na získanie financií. 
Zahrnuje akcie a pôžičky. 

 Konsolida čné účtovníctvo -   Tento pojem znamená spájanie samostatných 
finančných výkazov skupiny spoločností do jednej účtovnej súvahy a účtu 
zisku a straty. Z toho dôvodu sú známe ako skupinové finančné výkazy. 

 
 
 Lineárna metóda - Metóda výpočtu odpisu, ktorá znamená odpočítanie 

rovnakej sumy každé účtovné obdobie od pôvodnej obstarávacej ceny 
investičného majetku. 

 Likvidácia  - Keď obchodná spoločnosť ukončí prevádzku a jej majetok je 
likvidovaný. 

 Metóda znižovania zostatku - Metóda výpočtu odpisu založená na zásade, 
že vypočítate ročný odpis z investičného majetku ako percento zostatku po 
odpočítaní doterajšieho odpisu prevedeného na začiatok obdobia.  
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 Náklady budúcich období  - Výdavky, ktoré boli zaplatené vopred, úžitok 

z ktorých bude získaný v nasledujúcom období. Sú začlenené v účtovnej 
súvahe pod bežnými aktívami ako 'náklady budúcich období'. 

 Nákupy -  Tovar kúpený podnikom za hlavným účelom jeho ďalšieho predaja. 
 Návratnos ť prostriedkov podielnikov - Čistý zisk ako percento kmeňového 

akciového kapitálu plus všetky rezervy, často skracovaný ako ROSF 
a častejšie používaný ako alternatívny pojem, rentabilita vlastných zdrojov. 

 Nepredložený šek  - Šek, ktorý bol odovzdaný veriteľovi, ale ktorý ešte 
nedostala a nespracovala banka vystaviteľa. 

 Nekrytý šek - Šek, ktorý banka vystaviteľa odmietla preplatiť.  
 Nezisková organizácia  - Organizácia, ktorá je vedená z iných dôvodov, ako 

je generovanie zisku pre podielnikov. Príklady zahrnujú dobročinné 
organizácie, ktoré existujú kvôli vykonávaniu užitočnej práce v spoločnosti 
a kluby, ktoré existujú pre prospech a potešenie ich členov. 

 
 
 Obežný kapitál   - Bežné aktíva mínus bežné pasíva. Údaj vyjadruje sumu 

prostriedkov podniku, ktoré majú formu pohotovo prevoditeľnú na hotovosť. 
To isté ako čisté bežné aktíva.  

 Obchodná spolo čnos ť - Firma, v ktorej pracujú dvaja alebo viac ľudí 
spoločne ako vlastníci za účelom dosahovania ziskov.  

 Obrat zásob - Počet prípadov, kedy sú zásoby predané v účtovnom období. 
(Známy tiež ako 'obrat zásob'.) 

 Obsah nad formou - Keď má skutočný obsah prednosť pred právnou formou. 
 Obchodný výkaz a výkaz ziskov a strát -  Finančný výkaz, v ktorom sa 

vypočíta hrubý zisk a tiež čistý zisk.  
 Odpis  - Časť obstarávacej ceny investičného majetku spotrebovaná priebehu 

obdobia, kedy ho firma používa. Predstavuje odhad toho, koľko z celkovej 
ekonomickej užitočnosti investičného majetku sa využilo v každom účtovnom 
období. Účtuje sa na strane Má dať účtu ziskov a strát a na strane Dal účtu 
investičného majetku hlavnej účtovnej knihy. 

 Opatrnos ť - Zaistenie toho, že zisk sa nezobrazuje ako príliš vysoký, alebo 
že majetok sa neuvádza v príliš vysokej hodnote a že finančné výkazy sú 
neutrálne: čiže ani zisky ani straty nie sú podhodnotené ani nadhodnotené. 
Odložené štátne príspevky - Viď definíciu posunutých príjmov . 

 Obecná správa / obecný orgán - Štátna organizácia, ktorá zodpovedá za 
poskytovanie služieb miestnym občanom v konkrétnej geografickej oblasti, 
ako napríklad mesto, skupina miest alebo väčšia vidiecka oblasť. Činnosti by 
mohli zahrnovať poskytovanie vzdelania, sociálne služby, zdravotnícka 
starostlivosť a byty pre miestnych občanov, toto sa však líši podľa jednotlivých 
krajín v rámci EÚ. Príjmy môžu byť čiastočne alebo úplne financované 
z obecných daní. Obecná správa existuje rovnako ako ústredná vláda 
a spravidla sa jej zodpovedá.  

 
 

 Pokladni čná kniha - Účtovná kniha prvotných zápisov pre pokladničné 
a bankové príjmy a výdavky. 

 Posunutý príjem - Príjem, ako napríklad príspevok, ktorý bol prijatý 
v priebehu obdobia, ale ktorý je organizácia oprávnená uviesť až v neskoršom 
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období, t.j. bol odložený. Posunutý príjem sa v účtovnej súvahe objavuje 
medzi pasívami.  

 Posunutý príjem - Zostatok zaradený do pasív v účtovnej súvahe za prijatý 
príjem, ktorý sa má odložiť do budúcich rokov. 

 Príspevok  – Peniaze, ktoré organizácii poskytli iní bez očakávania 
akejkoľvek protihodnoty. Napríklad ústredná vláda môže poskytnúť príspevok 
miestnej nemocnici na pokrytie jej prevádzkových nákladov. 

 Pojem historických nákladov  - Aktíva sú bežne uvádzané v obstarávacej 
cene.  

 Pojem podnikate ľského subjektu  - Predpoklad, že sa budú zaznamenávať 
iba transakcie, ktoré ovplyvňujú firmu a nie súkromné transakcie vlastníka. 

 Pasíva - Celkové prostriedky dlhované za majetok dodaný do podniku alebo 
výdavky vzniknuté a ešte nezaplatené. 

 Pojem merania peniazmi - Pojem, že účtovníctvo sa zaoberá iba 
skutočnosťami, ktoré sa dajú merať v peňažných termínoch, a pre tento účel 
sa dajú použiť merania, u ktorých je všeobecná zhoda ohľadne ich vhodnosti. 

 Právo sú časných akcionárov na nákupy nových akcií za nižšiu cenu   
Vydanie akcií existujúcim podielnikom.  

 Pravdivý a objektívny poh ľad - Výraz, ktorý používajú audítori na označenie 
toho, či podľa ich názoru finančné výkazy korektne zobrazujú stav záležitostí 
a finančnú výkonnosť spoločnosti. 

 Podielnici -  Osoby, ktoré vlastnia akcie v spoločnosti, t.j. majitelia 
spoločnosti. 

 Pojem realizácie - Do výkazu ziskov a strát by sa mali zaradiť iba zisky 
a straty realizované k dátumu účtovnej súvahy. Aby bol zisk realizovaný, musí 
byť primerane isté, že existuje a že sa dá odmerať s dostatočnou 
spoľahlivosťou.  

 Pomyselný úrok - Viď kapitálové náklady. 
 Prečerpanie - Nástroj poskytnutý bankou, ktorý umožňuje zákazníkovi 

vlastniacemu bežný účet v banke minúť viac, ako sú prostriedky na účte. 
Úroky sa účtujú denne zo sumy prečerpania k danému dátumu a prečerpanie 
je splatné kedykoľvek na požiadanie zo strany banky. 

 Príjmy -   Finančná hodnota tovaru a služieb predaných zákazníkom. 
 Prioritné akcie  - Akcie, ktoré majú právo na dohodnutú sadzbu dividend 

skôr, ako čokoľvek dostanú obyčajní akcionári. 
  Pojem výdavkov budúcich období - vyjadruje, že zisk je rozdielom medzi 

príjmami a výdavkami vzniknutými pri generovaní týchto príjmov. 
 Prémiové akcie  - Akcie, ktoré sú vydané existujúcim podielnikom bezplatne. 

(Tiež známe ako emisia nových akcií akcionárom v pomere vlastníctva 
predchádzajúcej emisie.) 

 Pojem prosperujúceho podniku - Predpoklad, že podnik bude pokračovať 
vo svojej činnosti v predvídateľnej budúcnosti. 

 Pomer cudzieho kapitálu k vlastnému kapitálu - Pomer dlhodobých 
pôžičiek a prioritných akcií uvádzaný ako percento celkových prostriedkov 
podielnikov, dlhodobých pôžičiek a prioritných akcií. 

 Podvojné ú čtovníctvo - Systém, kde sa každá transakcia zaúčtuje dva razy, 
raz na strane Má dať a raz na strane Dal. 

 Poskytnuté z ľavy - Zľava z dlžnej sumy poskytnutá zákazníkom, ktorí platia 
svoje účty včas. 
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 Prijaté z ľavy -  Zľava zo sumy, ktorú podniku poskytol dodávateľ, keď bol 
účet vyrovnaný pred uplynutím doby splatnosti. Objavujú sa ako príjem v časti 
ziskov a strát obchodného účtu a účtu ziskov a strát. 

 
 

 Revalva čná rezerva investi čného majetku - Účet v spodnej časti účtovnej 
súvahy, kde sú zaúčtované všetky nové ocenenia investičného majetku. 
Podobná revalvačnej rezerve v spoločnosti súkromného sektora. 

 Rozpracovanos ť - Položky, ktoré nie sú na konci obdobia dokončené. 
 Rezervné ú čty - Prevod pridelených ziskov na účty na použitie v budúcich 

rokoch.  
 Rentabilita vlastných zdrojov - Čistý zisk ako percento kmeňového 

akciového kapitálu plus všetky rezervy, často používaná skratka ROOE. 
Zaužívanejší termín používaný pre tento pojem je 'návratnosť prostriedkov 
podielnikov'. 

 Revalva čný ú čet /rezerva - Účet používaný na zapísanie ziskov a strát pri 
novom ocenení majetku. Známy tiež ako rezerva nového ocenenia v účtovnej 
súvahe verejného sektora.  

 Reproduk čná hodnota - Hodnota tovaru vypočítaná ako jeho predajná cena 
mínus náklady pred predajom. 

 Rezerva   Suma odpísaná alebo zadržaná ako zabezpečenie odpisu, obnovy 
alebo zníženia hodnoty majetku, alebo zadržaná ako zabezpečenie 
akejkoľvek známej pohľadávky, ktorej suma sa nedá stanoviť s ‘úplnou 
presnosťou’. 

 Rezerva na nedobytné poh ľadávky - Účet, ktorý uvádza predpokladané 
sumy dlžníkov k dátumu účtovnej súvahy, ktorí nebudú schopní zaplatiť svoje 
účty. Riaditelia - Vedúci predstavitelia, ktorých menovali podielnici, aby pre 
nich riadili spoločnosť.  

 
 
 Strana Dal  - Pravá strana účtov pri podvojnom zápise. 
 Strana Má da ť - Ľavá strana účtov v podvojnom zápise. 
 Skúška úverovej bonity (Podnikové účtovníctvo diel 1 - kapitola 47): 

Ukazovateľ porovnávajúci bežné aktíva mínus zásoby s bežnými pasívami. 
 Správcovstvo  Riadenie, dohliadanie a zodpovednosť za operácie 

a prostriedky organizácie. 
 Spolo čnos ť s ru čením obmedzeným - Organizácia vlastnená jej 

podielnikmi, ktorej zodpovednosť je obmedzená jej účastinným kapitálom. 
Forma organizácie, ktorá bola vytvorená podľa zákona o spoločnostiach ako 
samostatná právnická osoba, od ktorej sa vyžaduje plnenie ustanovení 
zákona o spoločnostiach. Členovia spoločnosti, známi ako podielnici, sú 
zodpovední za zaplatenie iba plnej ceny podielov a nie za akúkoľvek ďalšiu 
sumu, t.j. ich zodpovednosť je obmedzená 

 Strata - Výsledok predaja tovaru za menšiu sumu ako boli jeho náklady. 
 Spočítavanie  - Sčítavanie údajov. 
 
 Šeková knižka  - Knižka, ktorá obsahuje formuláre (šeky), ktoré sa používajú 

na platenie peniazmi z bežného účtu. 
 Štátne príspevky - Príspevok poskytnutý štátom. 
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 Techniky odhadu - Metódy prijaté za účelom získať odhady peňažných súm 
pre položky, ktoré sa objavujú vo finančných výkazoch. 

 
 
 Účet - Časť podvojných zápisov, ktorá obsahuje podrobnosti o transakciách 

pre konkrétnu položku.  
 Účet ziskov a strát  - Účet, v ktorom sa vypočíta čistý zisk. 
 Účtovné zásady - Zásady, základy, zvyklosti, pravidlá a postupy, ktoré 

uplatňuje subjekt, ktoré špecifikujú, ako sa majú vplyvy transakcií a ostaných 
udalostí odraziť v jeho finančných výkazoch. 

 Účtovná uzávierka (alebo kone čná účtovná uzávierka)  - pojem, ktorý sa 
predtým používal na označenie výkazov vypracovaných na konci účtovných 
období, ako napríklad obchodný výkaz alebo výkaz ziskov a strát a účtovná 
súvaha. V súčasnosti sa viac používa výraz 'finančné výkazy'.  

 Účtovníctvo zdrojov - Široko používaná prax v štátnom sektore, kedy sú vo 
finančnom výkaze rozdielne činnosti organizácie vykazované samostatne. 

 Účet prechodných položiek  - Účet, v ktorom môžete zapísať sumu rovnú 
rozdielu v hrubej súvahe, zatiaľ čo sa snažíte nájsť príčinu chyby(chýb), ktorá 
vyústila do toho, že hrubá súvaha nie je vyrovnaná.  

 Účet v tvare písmena T - Usporiadanie účtov v účtovných knihách.  
 Účet akumulovaných odpisov  - účet, kde sa odpis akumuluje pre účely 

účtovnej súvahy. Používa sa kvôli tomu, aby sa údaj o obstarávacej cene 
(alebo ocenení) ponechal ako zostatok v účte investičného majetku. (Niekedy 
sa chybne uvádza ako 'účet rezervy na odpisy').  

 Účet príjmov a výdavkov - Účet pre neziskové organizácie alebo 
organizácie verejného sektora na zistenie prebytku alebo straty, ktoré boli 
dosiahnuté za dané obdobie. 

 Účtovníctvo - Proces zapisovania údajov o účtovných transakciách 
v účtovných knihách. 

 Účtovné knihy pôvodných záznamov - Knihy, kde sa urobí prvý zápis, ktorý 
zaznamená transakciu. (Niekedy sa uvádzajú ako 'Účtovné knihy prvotných 
zápisov'.)  

 Uzavretie ú čtu  - Sčítanie a podčiarknutie účtu, na ktorom nie je nevyrovnaný 
zostatok. Ukazovate ľ verite ľ/nákupy  - Ukazovateľ, ktorý ohodnotí, ako dlho 
trvá podniku, kým zaplatí veriteľom. 

 Ukazovate ľ bežnej likvidity  - Ukazovateľ, ktorý porovnáva bežné aktíva 
s bežnými pasívami.  

 Ukazovate ľ dlžník/predaj - Ukazovateľ, ktorý ohodnotí, ako dlho trvá 
dlžníkom, kým zaplatia svoje dlhy.  

 
 Valné zhromaždenie (AGM)  - Zhromaždenie podielnikov spoločnosti, ktoré 

sa vo Veľkej Británii podľa zákona o spoločnostiach má konať každý rok. 
 Verite ľ  - Osoba, ktorej sa dlhujú peniaze za tovar alebo služby. 
 Verejná spolo čnos ť - Spoločnosť, ktorá môže vydávať svoje akcie verejne 

a pre ktorú neexistuje maximálny počet akcionárov. 
 Vkladový ú čet - Bankový účet pre peniaze, ktoré sa majú dlhodobo uložiť. 
 Vzájomne kompenzovaná chyba - Keď sa dve chyby v rovnakej výške, ale 

na opačných stranách účtov vzájomne vyrovnajú. 
 Výkaz peňažných tokov  - Výkaz, ktorý zobrazuje, ako organizácia 

generovala hotovosť a ako s ňou narábala. Členenie stanovuje FRS 1. 
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 Vyvážené vyhodnotenie výsledkov  - Technika, ktorá zhodnocuje výkonnosť 
cez vyváženú sadu štyroch hľadísk - zákazníci, interné procesy, znalosti a 
rast organizácie a finančný rast. 

 Výdavky /náklady ú čtovného obdobia/ - Výdavky potrebné na každodennú 
činnosť podniku. 

 Výnosnos ť produktívneho kapitálu - Čistý zisk ako percento vloženého 
kapitálu, často používaná skratka ROCE.  

 Výkaz o odsúhlasení s výpisom z bankového ú čtu - Výpočet 
porovnávajúci zostatok pokladničnej knihy so zostatkom bankového výpisu. 

 Výbery  - Prostriedky, ktoré vybrali z podniku majitelia na súkromné účely. 
 Viazané rezervy - Prostriedky, ktoré boli pridelené na konkrétny účel a sú 

vedené v samostatnej rezerve v účtovnej súvahe. 
 Vlastný majetok -  Iný názov pre kapitál majiteľa. 
 Výdavky -  Hodnota všetkých peňažných prostriedkov, ktoré boli 

spotrebované na dosiahnutie príjmov.  
 
 

 Závažnos ť - Niečo by sa malo zaradiť do finančných výkazov iba vtedy, ak by 
to bolo zaujímavé pre podielnikov, t.j. pre tých ľudí, ktorí využívajú výkazy 
finančného účtovníctva. Nemusí to byť závažné pre každého podielnika, ale 
musí to byť závažné pre niektorého podielnika, skôr ako si to zaslúži 
zaradenie.  

 Zákon o spolo čnostiach z roku 1985  - Zákon prijatý britským parlamentom, 
ktorý obsahuje legislatívu o účtovníctve spoločností a formát finančných 
výkazov spoločnosti.  

 Zhodnos ť - Dodržiavanie rovnakej metódy zapisovania a spracovania 
transakcií. 

 Zásoby - Tovar na sklade, s ktorým podnik bežne narába, a ktorý je vlastnený 
so zámerom ďalšieho predaja. Môžu to byť hotové výrobky, rozpracované 
výrobky alebo suroviny, ktorých čaká premena na hotové výrobky, ktoré sa 
potom predajú. (Známe tiež ako zásoby. (V anglickom origináli použitý iný 
výraz pre slovo zásoby)).  

 Zastaranos ť - Stať sa zaostalým.  
 Zanesenie - Úkon prenosu informácií do účtov hlavnej knihy z účtovných kníh 

prvotných zápisov.  
 Zisk - Výsledok predaja tovaru alebo služieb za viac ako sú ich obstarávacie 

náklady. 
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the correction of errors 
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ons of a business can be dealt with in the records you have met so far 
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because most transa 
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ctions are cash received and paid  
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purchases day book 
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There remains a small minority of non-routine transactions which have to be 
accommodated. These are transactions which cannot be recorded in the main 
accounting records 
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After studying this section you should be able to 
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Formátované odrážky a číslovanie 
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Explain the reasons why the journal is needed 
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Formátované odrážky a číslovanie 
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Construct journal entries dealing with a range of possible situations 
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Formátované odrážky a číslovanie 
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Explain the types of error that can occur in an accounting system 
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Formátované odrážky a číslovanie 
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Distinguish between errors which cause a difference in the trial balance and those 
which do not 
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Formátované odrážky a číslovanie 
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pen a suspense account to record a difference and make the entries necessary to 
correct the errors causing that difference. 
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To record these transactions we introduce another book into the system: the journal.  
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The journal is a special book which exists to provide a record - 
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book of original entry’  
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for all transactions which do not fit into the main accounting records we have 
considered so far. 
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Let us take a simple example, the writing off of a bad debt.  
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his requires a credit to the account of the debtor concerned and a debit to bad debts 
account.  
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We could make entries directly into the sales ledger and nominal ledger accounts 
concerned 
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but it is useful and necessary to have a record of any such transactions so that they 
can be traced 
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his is where the journal comes in 
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Formátované odrážky a číslovanie 
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The business cash book records movements on the business bank account. The 
bank also records these transactions. It should therefore be possible to agree the two 
records, although there will be some causes of difference 
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The process of agreeing the balance shown by the cash book and the balance 
shown by the bank statement is referred to as reconciling the two balances. The 
statement showing how the agreement is affected is the bank reconciliation 
statement 
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The first step in the reconciliation is to check off and tick all items in the cash book 
with the corresponding items in the bank statement. Any errors found will be 
corrected. At the end of this step there will probably be some unticked items in the 
bank statement, and almost certainly some unticked items in the cash book. 
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There is a point that needs clarifying here. We enter payments on the credit side of 
the cash book but the bank debits our account with payments we make. The reason 
for this apparent inconsistency is that the bank statement is the bank’s ledger 
account for us. If our bank account is in credit we have money in our account which 
the bank owes us - from the bank’s point of view those with money in the bank are its 
creditors 
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Here are some possible items you may have noted 
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Items debited by the bank. 
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Items credited by the bank. 
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Dividends credited direct to the account. 
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Overdraft interest. 
 

Strana 207: [39] Odstránené   13. 6. 2003 10:55:00 

Dishonoured cheques. 
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Standing order receipts. 
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Authorised standing order payments. 
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Giro account receipts 
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You may have noted some of the following 
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Cheques drawn and entered in the cash book but which have not yet passed 
through the clearing system and reached the bank 
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unpresented cheques 
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 not yet credited by the bank 
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perhaps because sent by post 
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are all additional transactions which must be recorded in the cash book 
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unless they are errors by the bank 
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are caused by a difference in timing only. If nothing is done, they will eventually reach 
the bank and the two records will once again agree. But to agree the balances at a 
given point in time all these timing differences must be taken into account 
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The bank reconciliation statement therefore is the agreement of the cash book 
balance with the bank statement balance by allowing for timing differences 
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 OF THE BANK RECONCILIATION STATEMENT 
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The form of the statement is normally as follows 
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Bank reconciliation statement as at  
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Balance as per bank statement 
 



Strana 207: [58] Odstránené   13. 6. 2003 11:15:00 

lodgements not credited 
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cheques drawn but not presented 
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Balance as per cash book 
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The reconciliation begins with the balance shown in the bank statement 
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We then add the lodgements not credited 
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 because they have already been recorded in the cash book and will increase the 
balance according to the bank as soon as the bank processes them 
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If the bank balance is overdrawn, the opening balance will be a negative, and the 
lodgements not credited will be deducted because they will operate to reduce the 
overdraft. If the balance remains overdrawn after that the cheques drawn but not 
presented will be added because they will increase the overdraft 
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The cash book balance shown in the reconciliation is, of course, the balance after the 
entry of all the additional transactions recorded by the bank but not in the cash book 
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This activity gives you practice at all the stages of agreeing the cash book and the 
bank statement 
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The cash book and the bank statement are given on the next two pages 
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The stages of your work are as follows 
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Tick off all possible items in the cash book with those in the bank statement 
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Note as you do so that in some cases you have to add several cash book debits 
togethe 
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r to arrive at the figures in the bank statement 
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This is because cheques received are entered individually into the cash book but the 
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 bank only shows the total paid in, thus making the bank reconciliation checking 
easier 
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Study the unticked items 
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Unticked items in the bank statement ha 
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ve to be entered into the cash book, so open up a simple cash b 
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ook showing the balance of 
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overdrawn with which the 
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then record the additional transactions 
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the unticked items in the bank statement 
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Unticked items in the cash book from the reconciliation statement 
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By adjusting the bank balance of 
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you should be able to agree it to the cash book balance 
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 as revised by the insertion of the additional transactions in 
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 £  £ 
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Current 
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assets 
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Debtors 
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Strana 240: [92] Odstránené   14. 6. 2003 12:00:00 

Current 
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Liabilities 
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Creditors 
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, 
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 £ 
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Strana 250: [96] Odstránené gmwg 6. 5. 2003 15:32:00 

    
    
    
    
    
 

 


