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Analýza účtovnej závierky 
1. Všeobecná charakteristika účtovnej závierky.  Účtovná závierka ako súčasť účtovníctva. 

Používatelia účtovných informácii z účtovnej závierky. 

2. Cieľ účtovnej závierky. Požiadavky na informácie prezentované v účtovnej závierke. 

Funkcie účtovnej závierky.  

3. Druhy účtovných závierok. Právna úprava účtovnej závierky. 

4. Bilančná politika účtovnej závierky. Elementárne účtovné zásady. Všeobecne uznávané 

účtovné zásady. Účtovné metódy. Vnútorné predpisy účtovnej jednotky pre oblasť 

účtovníctva. 

5. Uzávierkové práce – obsah prác na konci účtovného obdobia. Závierkové účtovné prípady. 

Upravujúce závierkové účtovné prípady. Inventarizácia.  

6. Preskúmanie zhody syntetických účtov a analytickej evidencie. Kontrola princípu 

bilančnej kontinuity. Kontrola účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní. 

7. Akruálny princíp. Časová a vecná súvislosť nákladov a výnosov. 

8. Prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene na tuzemskú menu ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka. Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať 

ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, konečný zostatok. Doúčtovanie 

nevyfakturovaných splnených dodávok majetku a poskytnutých služieb. 

9. Zistenie a zaúčtovanie pohľadávok s neurčitou výškou. Upresnenie výšky záväzkov. 

Stanovenie a zúčtovanie reálnej hodnoty majetku a záväzkov. 

10. Zistenie dôvodov účtovanie rezerv a stanovenie ich výšky. 

11. Zistenie dôvodov na zaúčtovanie opravných položiek a stanovenie ich výšky. 

12. Doúčtovanie ostatných účtovných prípadov bežného účtovného obdobia. Upresnenie 

štruktúry výsledku hospodárenia. Výpočet výsledku hospodárenia pred zdanením daňou 

z príjmov. 

13. Výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov. Výpočet a zaúčtovanie odloženej dane z 

príjmov. 

14. Kontrola správnosti účtovných zápisov. Uzatvorenie účtovných kníh. 

15. Štruktúra individuálnej účtovnej závierky. Všeobecné požiadavky na zostavenie 

individuálnej účtovnej závierky. Časová následnosť procesov účtovnej závierky. 

16. Overenie účtovnej závierky audítorom. Zverejňovanie údajov z účtovnej závierky. 

Register účtovných závierok. 

17. Súvaha. Obsah a štruktúra. Členenie majetku. Členenie zdrojov majetku. Zásady 

zostavovania súvahy. Formy prezentácie. 

18. Výkaz ziskov a strát. Obsah a štruktúra. Druhové členenie nákladov. Účelové členenie 

nákladov. Zásady zostavovania výkazu ziskov a strát. Formy prezentácie. 

19. Poznámky – obsah a štruktúra. Prehľad peňažných tokov. Metódy vykazovania eňažných 

tokov. Prehľad zmien vlastného imania. Formy prezentácie. 

20. Finančná analýza individuálnej účtovnej závierky. Vstupné a výstupné údaje finančnej 

analýzy. Metódy finančnej analýzy a jej ukazovatele. 


