
zostavený k.............  20.. 
(v celých eurách) 

mesiac  rok mesiac  rok 
Za obdobie od do 
 
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od do 

Dátum vzniku účtovnej jednotky 

Účtovná závierka Účtovná závierka  

 
riadna

  
zostavená

 mimoriadna  schválená

priebežná

IČO   Kód SK NACE 
  

 
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky 

Sídlo účtovnej jednotky 
Ulica  Číslo

PSČ   Názov obce 
 

Číslo telefónu Číslo faxu 
/ /

 

E-mailová adresa 

 Zostavené dňa: 
 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva: 
 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky: 
 

Podpisový záznam člena 
štatutárneho orgánu účtovnej 
jednotky: 
  Schválené dňa: 

 

      
 

DIČ

VZS Úč ZF 2 - 01 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

záručného fondu 

. .

MF SR 2012 

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/22273/2008-74 

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/23781/2012-74 

0 0



Ozna-
čenie 

 
POLOŽKA 

 

Číslo 
poz-

námky 
Bežné účtovné 

obdobie 
Predchádzajúce účtovné 

obdobie 

a b c 1 2 
a. Personálne náklady    

a.1. mzdové náklady a sociálne náklady    

a.2. ostatné personálne náklady    

b. Ostatné náklady na prevádzku    

c. Odpisy    

d. Čisté zníženie hodnoty majetku a 
odpísanie majetku    

e. Ostatné náklady    

1. Výnosy z úrokov    

2./f. Zisk/strata z operácií s dlhopismi    

3./g. Zisk /strata z predaja majetku a z prevodu 
majetku    

I. Náklady na správu záručného fondu    

h. náklady na úroky a podobné náklady    

i. Tvorba rezerv na záväzky na vyplácanie 
náhrad    

j. Daň z príjmov    

II. Náklady na financovanie záručného 
fondu    

A. Zisk alebo strata za účtovné 
obdobie po zdanení    

 

MF SR 2012 



mesiac  rok mesiac  rok 
Za obdobie od do 
 
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od do 

Dátum vzniku účtovnej jednotky 

Účtovná závierka Účtovná závierka  

 
riadna

  
zostavená

 mimoriadna  schválená

priebežná

IČO   Kód SK NACE 
  

 
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky 

Sídlo účtovnej jednotky 
Ulica  Číslo

PSČ   Názov obce 
 

Číslo telefónu Číslo faxu 
/ /

 

E-mailová adresa 

 Zostavené dňa: 
 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva: 
 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky: 
 

Podpisový záznam člena 
štatutárneho orgánu účtovnej 
jednotky: 
  Schválené dňa: 

 

      
 

DIČ

 

 

 
platobnej inštitúcie alebo inštitúcie elektronických peňazí  

zostavený k.............. 20.... 

 (v celých eurách)

VZS Úč PI&IEP 2 - 04 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

. .

MF SR 2012 

0 0



Ozna-
čenie 

 
POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné 

obdobie 
a b 1 2 

1. Výnosy z odplát za používanie platobných 
služieb   

2.  
Výnosy z úrokov z BÚ pre finančné 
prostriedky prijaté od používateľov platobných 
služieb 

  

a. 
Náklady na odplaty a provízie z BÚ pre 
finančné prostriedky prijaté od používateľov 
platobných služieb 

  

3. Výnosy z investícií FP prijatých od 
používateľov platobných služieb   

b. Transakčné náklady z investícií FP prijatých 
od používateľov platobných služieb   

I. Čistý zisk z platobných služieb   
4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi   
5./d. Zisk/strata z derivátov   

6/.e.  
Zisk/strata z operácií s devízami 
a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou 
menou 

  

7. Výnosy z dividend   
8. Výnosy z úrokov z investičných nástrojov   

f. Transakčné náklady na obstaranie/predaj 
investičných nástrojov   

9./g. 
Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia 
hodnoty/zníženia hodnoty finančného majetku 
a z odpísaného/odpísania finančného majetku 

  

II. Zisk/strata z operácií s investičnými 
nástrojmi   

10. Tržby z predaja tovaru   
h. Náklady na predaný tovar   

11./i. 
Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia 
hodnoty/zníženia hodnoty tovaru a z 
odpísaného/odpísania tovaru 

  

III. Zisk/strata z obchodnej činnosti   

12./j. Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z 
prevodu majetku    

k. Mzdové náklady a sociálne náklady    
l. Ostatné osobné náklady   
m. Odpisy hmotného majetku   
n. Odpisy nehmotného majetku   
o. Zníženie hodnoty hmotného majetku   
p. Zníženie hodnoty nehmotného majetku   
r. Ostatné prevádzkové náklady   
IV. Prevádzkové náklady   
s. Náklady na úroky a podobné náklady   
t. Dane a poplatky   
V. Náklady na financovanie    

MF SR 2012 



Ozna-
čenie 

 
POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné 

obdobie 
a b 1 2 

13./u. Podiel na zisku alebo strate v dcérskych úč.j. 
a pridružených úč.j.    

A. Zisk  alebo strata  za účtovné obdobie 
pred zdanením   

v. Splatná daň z príjmov 
 

  
y. Odložená daň z príjmov   

B. Zisk alebo strata za účtovné 
obdobie po zdanení    

 

MF SR 2012 



mesiac  rok mesiac  rok 
Za obdobie od do 
 
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od do 

Dátum vzniku účtovnej jednotky 

Účtovná závierka Účtovná závierka  

 
riadna

  
zostavená

 mimoriadna  schválená

priebežná

IČO   Kód SK NACE 
  

 
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky 

Sídlo účtovnej jednotky 
Ulica  Číslo

PSČ   Názov obce 
 

Číslo telefónu Číslo faxu 
/ /

 

E-mailová adresa 

 Zostavené dňa: 
 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva: 
 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky: 
 

Podpisový záznam člena 
štatutárneho orgánu účtovnej 
jednotky: 
  Schválené dňa: 

 

      
 

DIČ

 

 

 

zostavený k.............. 20.... 

 (v celých eurách)

pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie  

 VZS Úč PZFI 2 - 04 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

. .

MF SR 2012 

0 0



Ozna-
čenie 

 
POLOŽKA 

 

Číslo 
pozná
mky 

Bežné účtovné 
obdobie 

Predchádzajúce účtovné 
obdobie 

a b c 1 2 

1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy        

a. Náklady na úroky a obdobné náklady    

I. Čisté úrokové výnosy    

2. Výnosy z odplát a provízií     

b. Náklady na odplaty a provízie    

II. Zisk alebo strata z odplát a provízií    

3./c. Zisk alebo strata z obchodovania 
s cennými papiermi, derivátmi a devízami  

   

4./d. Zisk alebo strata z predaja majetku a z 
prevodu majetku  

   

III. Zisk alebo strata z obchodovania a 
z predaja majetku 

   

5./e. Čistý výnos/čistý náklad zo zrušenia/vzniku  
záväzkov 

   

6./f. 

Čistý výnos/čistý náklad zo zrušenia 
zníženia ocenenia majetku/zo zníženia 
hodnoty majetku a z

 odpísan®ho/odp²sania majetku  

   

7. Ostatné výnosy    

g. Ostatné náklady    

g.1. personálne náklady    

g.1.1. mzdové náklady a sociálne náklady     

g.1.2. ostatné personálne náklady    

g.2. odpisy    

g.2.1. odpisy hmotného majetku    

g.2.2. odpisy nehmotného majetku    

A. Zisk  alebo strata  za účtovné obdobie pred 
zdanením 

   

i. Daň z príjmov    

i.1. splatná daň z príjmov    

i.2. odložená daň z príjmov    

B. Zisk alebo strata za účtovné 
obdobie po zdanení  

   

 

MF SR 2012 
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