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2. Postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva v príkladoch

2. Postupy účtovania v sústave podvojného
účtovníctva v príkladoch
Predmetom bežného účtovníctva je účtovanie účtovných prípadov a vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov,
o rozdiele majetku a záväzkov, o výnosoch, o nákladoch, o príjmoch,
o výdavkoch a o výsledku hospodárenia. Účtovníctvo teda zisťuje, meria,
hodnotí činnosť organizácie z hľadiska


stavu a pohybu majetku a



výsledkov hospodárenia, ktoré účtovná jednotka dosiahla za
sledované obdobie.
Informácie z účtovníctva a účtovná závierka, ktorá je výstupným
produktom účtovníctva a zobrazuje činnosti neziskovej účtovnej jednotky
vyjadrené v peňažných jednotkách za určité časové obdobie, sa poskytujú
osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Výstupy z účtovníctva by mali
byť presné a pravdivé. Dosiahnu sa dodržiavaním zákona o účtovníctve
a Opatrením MF SR o postupoch účtovania v sústave podvojného
účtovníctva pre účtovné jednotky, ktoré nie sú zriadené za účelom
podnikania pri zachovaní všeobecných účtovných zásad.

2.1 Účtovné zásady
Účtovné zásady a účtovné metódy určujúce spôsoby oceňovania a ich
použitie pri vedení účtovníctva majú podstatný význam. Sú súčasťou
vnútroorganizačných (interných) predpisov každej neziskovej účtovnej
jednotky.
Jedná sa o nasledovné účtovné zásady vyplývajúce zo zákona o účtovníctve:
1) Bilančná kontinuita – konečné zostatky účtov sa rovnajú
začiatočným stavom účtov v nasledujúcom účtovnom období.
2) Predpoklad nepretržitosti vo fungovaní účtovnej jednotky –
účtovná závierka má vychádzať z predpokladu nepretržitého
© MVO Servis s.r.o.
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Príklad č. 0-01
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – PC server za účelom
vzdelávania a na podnikateľské aktivity:
NÚJ obstarala PC server v januári 2018 z viacerých zdrojov za 3 200 eur:
Zdroj
Dotácia z MŠVVaŠ SR
Grant Nadácie SPP
Vlastné zdroje
Spolu:

Suma
1 000 €
1 400 €
800 €
3 200 €

Server sa využíva na hlavnú činnosť - ďalšie vzdelávanie dospelých a časť
využíva na podnikateľské aktivity v rámci programu samofinancovania,
ktoré tvorí 20 % z celkovej činnosti.
Z uvedeného príkladu vyplývajú viaceré úlohy:
1) Ako zaúčtovať viaczdrojové obstaranie dlhodobého hmotného
majetku?
2) Dlhodobý hmotný majetok zaradiť do užívania!
3) Zostaviť odpisový plán pre dlhodobý hmotný majetok – PC server!
4) Zaúčtovať odpisy a ich vpyv na daň z príjmu roku 2018!
Riešenie:
Úloha č. 1)
Zdroj obstarania
Percento z
Suma
Rok
dlhodobého
obstarávacej
obstarania
majetku
ceny

2018

Účtovací predpis
MD

D

Dotácia MŠ SR

1 000 €

31,25%

221

384

Grant SPP

1 400 €

43,75%

221

384

800 €

25,00%

3 200 €

100,00%

042

321

Vlastné zdroje
Obstarávacia cena

Úloha č. 2)
Rok

Opis účtovného prípadu

2018 Zaradenie do 1. odpisovej sk.

28

Cena
obstarania
3 200 €

Účtovací predpis
MD

D

022

042
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2. Účtová trieda 5 – Náklady na činnosť

Por.
Opis účtovného prípadu
čís.
1. Pokuty a penále
1.1. Zmluvné pokuty za neodobratie alebo
prekročenie dodávok elektrickej energie,
plynu a pod.
1.2. Predpis zmluvných pokút a úrokov z
omeškania
1.3. Penále za neoprávnené vyplatené sociálne
dávky a dávky NP a prípadne oneskorené
finančné úhrady odvodov
1.4. Penále a úrok z odkladu platenia dane
1.5. Pokuty a penále z daňového úradu
1.6. Poplatky sankčného charakteru
1.7. Sankcie za nesprávne použitie dotácii
(pokuty, penále)
2. Odpísanie pohľadávok
2.1. Odpísanie pohľadávky pri trvalom upustení
od jej vymáhania
2.2. Odpis pohľadávky z dôvodu jej postúpenia
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.

Úroky
Platené úroky z úverov
Úrok z úverov
Úrok z prijatej pôžičky
Úrok z finančného prenájmu
Kurzové straty
Kurzová strata zistená na konci roka pri
uzatváraní účtovných kníh pri valutovej
pokladnici
4.2. Kurzová strata zistená na konci roka pri
uzatváraní účtovných kníh z devízových
účtov
4.3. Kurzová strata zistená pri zániku
pohľadávky v cudzej mene
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Účtovací predpis
MD
D

541

321

541

379

542

336

542
542
542

341, 342
345
345

542

346, 348

543
543

311, 315,
378
311, 315,
378

544
544
544
544

221
231, 461
249, 479
379

545

211

545

221

545

311, 315,
378
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predpisu4) s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú
evidenciu podľa osobitného predpisu,4a)
b) rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky,

c) register účtovných závierok (ďalej len „register").
(2) Osoby podľa odseku 1 písm. a) sa považujú za účtovnú jednotku.

Komentár:
Zákon o účtovníctve upravuje:
-

vedenie účtovníctva,

-

zostavovanie účtovnej závierky a ich zverejňovanie,

-

register účtovných závierok.

Potrebné je odlíšiť tzv. „bežné účtovníctvo“, pod ktorým sa rozumie
účtovanie o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva - v
priebehu roku a prácami na konci roku pri vykonávaní účtovnej
závierky a vykazovaní jednotlivých údajov v účtovnej závierke.
Následne sa tieto účtovné závierky ukladajú v registri účtovných
závierok, v ktorom sú vo verejnej časti prístupné účtovné dokumenty
– nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne
prospešné služby, ako aj neinvestičných fondov. Ostatné neziskové
účtovné jednotky sú v neverejnej časti registra.
Zákon o účtovníctve definuje subjekty, ktoré majú povinnosť viesť
účtovníctvo. Z pohľadu neziskových účtovných jednotiek je
podstatné, že ide vždy o právnickú osobu. Každá právnická osoba je
účtovnou jednotkou, ktorá je povinná viesť účtovníctvo. Povinnosť
viesť účtovníctvo majú aj zahraničné osoby, ak na území Slovenskej
republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných
predpisov. Pri neziskových účtovných jednotkách je to napríklad
organizačná zložka zahraničnej nadácie.
Účtovníctvo vedú aj organizačné zložky slovenských právnických
osôb napr. zväzu záhradkárov, poľovníkov, rybárov a podobne, ak
majú právnu subjektivitu.
4

) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
) § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4a

180
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