
 

Centrum poradenstva a vzdelávania n.o. 
 

 

 

 

Účtovná závierka  

a daňové priznanie k dani z príjmov 

neziskových účtovných jednotiek 

za rok 2017 

(pracovný materiál) 

 

 

 

 

 

 

 

Lektorky:  RNDr. Ing. Marcela Dobešová 

    Ing. Magdaléna Feniková 



Účtovná závierka a daňové priznanie v neziskových účtovných jednotkách za rok 2017 

 

 

© RNDr. Ing. Marcela Dobešová, Ing. Magdaléna Feniková      5 

 

11. Nárok na vrátenie DPH pri tovare určeného na charitatívnu podporu vyvezenom mimo EÚ sa účtuje v 

prospech účtu 546 – Dary 

12. K 1. januáru 2014 sa zrušili zápisy na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 

opačným zápisom. Vplýva  to  zo  zmeny zrušenia oceňovania majetku  reálnou hodnotou  (§ 25 ods.7 

zákona o účtovníctve). V prípade že oceňovací rozdiel je značným potom k majetku je potrebné účtovať 

opravnú položku. 

3 Účtovná	uzávierka		

Účtovnej uzávierke podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení  neskorších predpisov (tretia časť) 

predchádza prípravná  fáza pred uzatváraním účtovných kníh  a potom následne uzatváranie účtovných 

kníh.  Týka  sa  to  všetkých  NÚJ,  ktoré  účtujú  v sústave  podvojného  účtovníctva  (ďalej  PÚ)  a v sústave 

jednoduchého účtovníctva (ďalej JÚ) bez ohľadu na to, či majú, alebo nemú predkladať účtovnú závierku 

tretím osobám. 

Ak  má  NÚJ  organizačné  zložky  a podobne,  ktoré  nemajú  právnu  subjektivitu  –  nie  sú  samostatnými 

právnickými osobami, je potrebné, aby tieto tiež zahrnula do svojej účtovnej závierky. 

Informácie v účtovnej závierke by mali byť: 

 užitočné  – účtovná  závierka  informuje  o základných  údajoch  účtovnej  jednotky  –  o jej majetku, 

finančných  prostriedkoch,  zadlžení  organizácie,  ako  aj  o budúcich  príjmoch  z pohľadávok, 

o nákladoch a výnosoch organizácie, 

 zrozumiteľné – účtovníctvo je vedené v slovenskom jazyku, sú použité účtovné metódy a účtovné 

zásady  podľa  príslušného  opatrenia  pre  neziskové  účtovné  jednotky,  účtovníctvo  je  vedené 

v listinnej alebo technickej forme, ktorú je možné previesť do podoby čitateľnej pre používateľa, 

 porovnateľné – údaje sa vykazujú za bežné účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka 

a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, 

 spoľahlivé – informácie v účtovnej závierke musia poskytovať verný a pravdivý obraz o hospodárení 

účtovnej jednotky a o finančnej situácii účtovnej jednotky, 

 verné  –  obsah  položiek  účtovnej  závierky  zodpovedá  skutočnosti  a je  v súlade  s ustanovenými 

účtovnými zásadami a účtovnými metódami, 

 včasné – ak je účtovná závierka zostavená do 6 mesiacov v súlade so zákonom o účtovníctve alebo 

v inom  termíne,  ktorý  ustanovuje  osobitný  hmotno‐právny  predpis,  podľa  ktorého  postupuje 

konkrétna účtovná jednotka, 

 úplné  –  v účtovnej  závierke  sú  zachytené  všetky  významné  informácie  o situácii  v účtovnej 

jednotke.  

Účtovná závierka sa zostavuje ako 

 riadna účtovná závierka – k poslednému dňu účtovného obdobia, 

 mimoriadna účtovná závierka – pri likvidácii účtovnej jednotky, konkurze, alebo pri uplynutí času 

alebo dosiahnutia účelu, na ktorý bola zriadená – napr. pri neinvestičnom fonde. 
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 Stav  hmotného majetku  sa musí  preukázať  ku    dňu,  ku  ktorému  sa  zostavuje  účtovná  závierka, 

údajmi  fyzickej  inventúry  upravenými  o  prírastky  a  úbytky  uvedeného  majetku  za  dobu  od 

ukončenia  fyzickej  inventúry  do  konca  účtovného  obdobia,  prípadne  za  dobu  od  začiatku 

nasledujúceho  účtovného  obdobia  do  dňa  ukončenia  fyzickej  inventúry  v  prvom mesiaci  tohto 

účtovného obdobia.  

Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva, musí obsahovať 

údaje podľa zákona. 

Stav   majetku,  záväzkov,  rozdielu majetku  a  záväzkov  v  inventúrnych  súpisoch  sa  porovnáva  so  stavom 

majetku,  záväzkov  a  rozdielu  majetku  a  záväzkov  v účtovníctve  a výsledky  porovnania  sa  uvedú 

v inventarizačnom zápise. Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť 

účtovníctva. Inventarizačný zápis obsahuje údaje v rozsahu zákona o účtovníctve. 

Ku dňu účtovnej závierky musí byť zabezpečená zhoda účtovného stavu so skutočnosťou. Tento súlad sa 

dosiahne zaúčtovaním inventarizačných rozdielov v zmysle zákona o účtovníctve (§ 8 ods. 3). 

Tiež  osobitný  význam má  inventarizácia  rôznych  zmluvných  vzťahov,  nárokov  a povinností,  o ktorých  sa 

neúčtuje, ale ktoré sa v závierke uvádzajú v poznámkach k súvahe, označované ako iné aktíva a iné pasíva. 

3. Kontrola účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní  

V podvojnom účtovníctve sa kontroluje účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, ktorý nesmie mať 

k obdobiu, kedy uzatvárame účtovné knihy,  zostatok. Na účte 431 po otvorení účtovných kníh sa prenesie 

hospodársky výsledok z predchádzajúceho účtovného obdobia.  

Orgány  účtovnej  jednotky  rozhodnú  o zisku,  resp.  o strate,  ktorá  sa  zaúčtuje  po  vystavení  interného 

účtovného dokladu. Ak príslušné orgány nerozhodnú o rozdelení účtovného zisku, prípadne účtovnej straty, 

zaúčtuje  sa  tento  nerozdelený  zisk  alebo  strata  na  účet 428  ‐  Nevysporiadaný  výsledok  hospodárenia 

minulých rokov. 

4. Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok  

Postupy  účtovania  stanovujú,  že  konečný  zostatok  nesmú mať  účty  111  –  Obstaranie materiálu,  131  – 

Obstaranie tovaru ak na nich účtujeme a účet 395 – Vnútorné zúčtovanie. 

5. Kontrola zaúčtovania poskytnutých i prijatých preddavkov, prípadne ich vyúčtovanie 

Jedná sa o poskytnuté preddavky: 

 vyplatené zamestnancom, prípadne členom štatutárnych orgánov alebo dobrovoľníkom (účet 

335). Najčastejšie to môžu byť poskytnuté preddavky v zmysle zákona o cestovných náhradách za 

účelom úhrady výdavkov zamestnanca (člena štatutárneho orgánu, dobrovoľníka) vyslaného na 

pracovnú cestu, alebo preddavky paušálneho charakteru osobám zabezpečujúcim drobné nákupy, 

 vyplatené iným účtovným jednotkám na predmetné plnenie (účet 052, 314), 

 vyplatené partnerským účtovným jednotkám pri realizácií projektov (účet 314, 346, 348). 

Prijaté preddavky sa môžu týkať: 
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 prijaté preddavky od klientov za vecné plnenie poskytovanej služby (účet 324), 

 prijaté od iných účtovných jednotiek pri realizácií projektov (účet 324, 346, 348). 

Dokladovou  inventúrou  sa  zisťuje,  či  prijaté,  prípadne  poskytnuté  preddavky  nie  je  potrebné  do  konca 

účtovného obdobia zúčtovať.  

6. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom a rozpočtom samospráv 

Podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách § 8a z výdavkov štátneho rozpočtu možno v súlade 

so  zákonom  o  štátnom  rozpočte  na  príslušný  rozpočtový  rok  poskytovať  dotácie  právnickým osobám  a 

fyzickým osobám. Dotácie  vo  svojej  vecnej  pôsobnosti môže poskytovať  správca  kapitoly,  orgán  štátnej 

správy, ktorý je svojimi príjmami a výdavkami zapojený na rozpočet správcu kapitoly, alebo ak tak ustanovia 

osobitné zákony, iná rozpočtová organizácia. 

Dotácie  sa  poskytujú  len  na  základe  osobitného  zákona  v  rozsahu,  spôsobom  a  za  podmienok  ním 

ustanovených alebo ustanovených podrobnejšie iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným 

na jeho vykonanie. Poskytovateľ dotácie môže ustanovené podmienky podrobnejšie určiť, prípadne môže 

určiť  ďalšie  podmienky,  ktorými  sa  zabezpečí  maximálna  hospodárnosť  a  efektívnosť  použitia  dotácie. 

Poskytovateľ dotácie  je povinný pri poskytnutí dotácie  jednoznačne písomne vymedziť účel, na ktorý sa 

dotácia poskytuje.  

Osobitné zákony: 

 Zákon č. 434/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

 Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

 Zákon č. 524/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 

 Zákon č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 Zákon  č.  544/2010  Z.z.  o  dotáciách  v  pôsobnosti  Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny 

Slovenskej republiky 

 Zákon č. 181/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií  v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky 

Dotácie, granty, príspevky z verejných zdrojov môžu byť 

 zo štátneho rozpočtu, 

 z rozpočtu samospráv a VÚC, 

 z európskych fondov, 

Dotuje sa  

 bežná činnosť (podľa druhovej klasifikácie bežných výdavkov, kategória 600), 

 vo výnimočných prípadoch aj investičná činnosť ‐ obstaranie dlhodobého majetku (z kapitálových 

výdavkov, kategória 700)  

Zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) možno financovať bežnú činnosť, prípadne investičnú. 

Pre aktuálne programové obdobie sú to nasledovné fondy, ktoré sa riadia jednotným súborom pravidiel: 

o Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 

o Európsky sociálny fond (ESF) 


