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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

 

Informácia 

k zostaveniu priebežnej účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej 

jednotky od 1.1.2018 v konkurze a v likvidácií 

  

S účinnosťou od 1.1.2018 boli doplnené spoločné ustanovenia (§ 5 nižšie uvedených opatrení) 

týkajúce sa zostavenia priebežnej účtovnej závierky na účely zistenia základu dane účtovnej 

jednotky v konkurze alebo v likvidácii  v nasledujúcich  opatreniach Ministerstva financií SR, 

a to aj v prípade, keď zákon č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o účtovníctve“)  v § 18 ods. 3 a ods. 4 tieto údaje vyžaduje: 

 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej 

závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie 

pre malé účtovné jednotky, a   

 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej 

závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie 

pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu. 

 

Doplnené znenie § 5 :  

Od 1.1.2018 pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky na účely zistenia základu dane 

účtovnej jednotky v konkurze alebo v likvidácii sa v súvahe, vo výkaze ziskov a strát a v 

poznámkach nevykazujú údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. 

Doplnením uvedeného ustanovenia do opatrení pre malé a veľké účtovné jednotky sa 

zjednotil spôsob vykazovania údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

s účtovnou jednotkou zatriedenou ako mikro účtovná jednotka.  

Od 1.1.2018 pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky na účely zistenia základu dane 

účtovnej jednotky v konkurze alebo v likvidácii všetky veľkostné skupiny (mikro, malá 

a veľká)  účtovných jednotiek  nevykazujú údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie v súvahe, vo výkaze ziskov a strát a v poznámkach   

Vzhľadom na to, že od 1.1.2018 sa údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

nevypĺňajú (stĺpce 2 a 4  v súvahe a     stĺpec 2 vo výkaze ziskov a strát) nie je potrebné 

uvádzať dátum bezprostredne predchádzajúceho obdobia na prvej strane priebežnej 

účtovnej závierky. 
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Príklad č. 1: Malá účtovná jednotka a veľká účtovná jednotka 

Malá (veľká) účtovná jednotka vstúpila do likvidácie od 1.5.2015 a skončila likvidáciu 

k 1.3.2019. Aké účtovné závierky bude zostavovať malá (veľká) účtovná jednotka a na akých 

vzoroch tlačív? 

 

Účtovná jednotka zostaví: 

1. Mimoriadnu ÚZ k 30.4.2015 – za obdobie od 1.1.2015 do 30.4.2015 

2. Priebežnú ÚZ k 31.12.2015 – za obdobie od 1.5.2015 do 31.12.2015 

3. Priebežnú ÚZ k 31.12.2016 – za obdobie od 1.5.2015 do 31.12.2016 (kumulatívne) 

4. Priebežnú  ÚZ k 31.12.2017 – za obdobie od 1.5.2015 do 31.12.2017(kumulatívne) 

5. Priebežnú ÚZ k 31.12.2018 – za obdobie od 1.5.2015 do 31.12.2018(kumulatívne) 

6. Mimoriadnu ÚZ k 1.3.2019 – za obdobie od 1.5.2015 do 1.3.2019 

 

Mimoriadne ÚZ k 30.4.2015 a k 1.3.2019  

- mimoriadnu účtovnú závierku zostaví účtovná jednotka na vzoroch tlačív Úč POD 

(označenie tlačiva: UZPODv14), ktorej neoddeliteľnými súčasťami sú: Súvaha (Úč 

POD 1-01), Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01), Poznámky (Úč POD 3-01), ktoré sú 

prílohou opatrení MF SR pre zostavenie účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky 

(MF/23378/2014-74) a pre veľké účtovné jednotky (MF/23377/2014-74) 

- mimoriadna UZ k 1.3.2019 bude zostavená na uvedenom tlačive za predpokladu, že 

nedôjde k zmene týchto vzorov tlačív MF SR. 

 

Priebežnú ÚZ k 31.12.2015  

- účtovná jednotka zostaví na samostatných vzoroch tlačív: Súvaha priebežnej 

účtovnej závierky Úč POD 1-04  (označenie tlačiva UVPOD104v11), Výkaz ziskov a 

strát priebežnej účtovnej závierky Úč POD 2-04 (označenie tlačiva UVPOD204v09); 

- Poznámky Úč POD PÚZ 3-04 (obsahová náplň poznámok je uvedená v prílohe č. 3  

k opatreniu MF SR č. 4455/2003-92 v znení neskorších predpisov),  

- údaje v priebežnej účtovnej závierke k 31.12.2015 uvedie účtovná jednotka  podľa § 

2a Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 (na pravej strane výkazov Úč POD1-04, Úč 

POD 2-04, Úč POD 3-04 sa uvádza celý dátum, tzn. deň, mesiac a rok pre  bežné aj 

bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie).   

 

Priebežná ÚZ zostavená pred 31.12.2015 

Ak účtovná jednotka vstúpila  do konkurzu alebo do likvidácie napr. v roku 2013 alebo v roku 

2014 a likvidácia alebo konkurz pokračuje aj v roku 2018 a v ďalších rokoch, pri zostavení 

priebežnej účtovnej závierky za rok 2013 a rok 2014 bude postupovať rovnako ako v roku 

2015. 

 

Priebežnú ÚZ k 31.12.2016, k 31.12.2017 a k 31.12.2018 

-  zostaví účtovná jednotka na vzoroch tlačív Úč POD (označenie tlačiva: UZPODv14), 

ktorej neoddeliteľnými súčasťami sú: Súvaha (Úč POD 1-01), Výkaz ziskov a strát 
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(Úč POD 2-01), Poznámky (Úč POD 3-01), to znamená na tých istých  tlačivách ktoré 

sú v súčasnosti určené pre zostavenie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky. 

 

Malá a veľká účtovná jednotka v konkurze a v likvidácii  uvádza dátumy o bežnom 

a bezprostrednom predchádzajúcom období na prvej strane účtovnej závierky takto: 

Účtovná 

závierka 

Bežné   obdobie Bezprostredne predchádzajúce   

obdobie 

od do od do 

Mimoriadna 

k 30.4.2015 

1.1.2015 30.4.2015 1.1.2014 

 

31.12.2014 

 

Priebežná 

k 31.12.2015 

1.5.2015 31.12.2015 1.1.2015 

  

30.4.2015 

  

Priebežná 

k 31.12.2016 

05/2015 12/2016 01/2015 

 

04/2015 

 

Priebežná 

k 31.12.2017 

05/2015 12/2017 01/2015 

 

04/2015 

 

Priebežná 

k 31.12.2018 

05/2015 12/2018 Neuvádza sa Neuvádza sa 

Mimoriadna  

k 1.3.2019 

05/2015 03/2019 01/2015 04/2015 

 

  

Daňovník má povinnosť podať daňové priznania a účtovné závierky takto: 

 

1) v termíne do 31.7.2015 * 

1. DP za obdobie od 1.1.2015 do 30.4.2015  

Mimoriadna účtovná závierka k 30.4.2015 

 

2) v termíne do 3.4.2018* (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.3.2018) 

2. DP za obdobie od 1.5.2015 do 31.12.2017 

Priebežná účtovná zavierka k 31.12.2015, k 31.12.2016 a k 31.12.2017 

 

3) v termíne do 1.4.2019* (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.3.2019) 

3. DP za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 

Priebežná účtovná závierka k 31.12.2018 

 

4) v termíne do 1.7.2019 *  (najbližší nasledujúci pracovný deň po 30.6.2019) 

4. DP za obdobie od 1.1.2019 do 1.3.2019 

Mimoriadna účtovná závierka k 1.3.2019 

*) ak nedôjde k  predĺženiu lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov  

  

Spôsob výpočtu   základu dane v 2. DP v čase konkurzu a likvidácie za obdobie od 1.5.2015 

do 31.12.2017 je stanovený v ustanovení  § 14 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ako súčet 

jednotlivých základov dane vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky alebo obdobie kratšie 

ako kalendárny rok. Tento základ sa určí z výsledku hospodárenia vykázaného v priebežnej 

účtovnej závierke zostavenej ku koncu každého kalendárneho roka, ktorý je súčasťou 
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zdaňovacieho obdobia počas trvania likvidácie alebo konkurzu. Z dôvodu, že priebežné 

účtovné závierky sú zostavené kumulatívne musí daňovník pri výpočte najskôr vyčísliť 

výsledok hospodárenia z jednotlivých priebežných účtovných závierok rozdielom a následne 

tieto rozdiely sčítať, t.j.  

VH na r. 100 v 2.DP = ∑ [(VH rok 2017* – VH rok 2016*) + (VH rok  2016* – VH rok  2015*) + VH 
rok 2015*] 
*výsledky hospodárenia z priebežnej účtovnej závierky k 31.12.2015, k 31.12.2016 a k 31.12.2017 

 

Takto vyčíslený výsledok hospodárenia v 2. DP na r. 100  bude daňovník upravovať cez 

položky  zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo znižujúce výsledok hospodárenia 

v súlade so znením zákona o dani z príjmov platným k 31.12. kalendárneho roka, ku 

ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka počas konkurzu a likvidácie.  

 

S účinnosťou od 1.1.2018  sa informácie v priebežnej účtovnej závierke mikro účtovnej 

jednotky budú vykazovať kumulatívne a to v  nadväznosti na nové znenie § 18 ods. 4 

zákona   o účtovníctve. Z § 18 ods. 4 zákona o účtovníctve sa od 1.1.2018  vypustila 

posledná veta, ktorá do 31.12.2017 ustanovovala vykazovať informácie  vo výkaze 

ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky za vykazovanú 

časť účtovného obdobia (nie kumulatívne). 

 

Príklad č. 2: Mikro účtovná jednotka 

 (rovnaký príklad ako č. 1 upravený na podmienky mikro účtovnej jednotky z dôvodu 

zvýraznenia rozdielov) 

Mikro účtovná jednotka vstúpila do likvidácie od 1.5.2015 a skončila likvidáciu k 1.3.2019. 

Aké účtovné závierky bude zostavovať táto  mikro účtovná jednotka a na akých vzoroch 

tlačív? 

 

Mikro účtovná jednotka má povinnosť zostaviť nasledovné účtovné závierky, pričom vždy 

použije vzor účtovnej závierky Úč MÚJ – označenie tlačiva: UZMUJv14, ktorého súčasťou 

sú: Súvaha (Úč MÚJ 1-01), Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01) a Poznámky (Úč MÚJ 3-

01): 

1. Mimoriadnu ÚZ k 30.4.2015 – za obdobie od 1.1.2015 do 30.4.2015 

2. Priebežnú ÚZ k 31.12.2015 – za obdobie od 1.5.2015 do 31.12.2015 

3. Priebežnú ÚZ k 31.12.2016 – za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 

4. Priebežnú ÚZ k 31.12.2017 – za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 

5. Priebežnú ÚZ k 31.12.2018 – za obdobie od 1.5.2015 do 31.12.2018(kumulatívne) 

6. Mimoriadnu ÚZ k 1.3.2019 – za obdobie od 1.5.2015 do 1.3.2019 

 

Mikro účtovná jednotka v konkurze a v likvidácii  uvádza dátumy o bežnom a bezprostrednom 

predchádzajúcom období na prvej strane účtovnej závierky takto: 

 Účtovná 

závierka 

Bežné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 

obdobie 

od do od do 

Mimoriadna 01/2015 04/2015 01/2014 12/2014 
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k 30.4.2015   

Priebežná 

k 31.12.2015 

05/2015 12/2015 Neuvádza sa Neuvádza sa 

Priebežná 

k 31.12.2016 

01/2016 12/2016 Neuvádza sa Neuvádza sa 

Priebežná 

k 31.12.2017 

01/2017 12/2017 Neuvádza sa Neuvádza sa 

Priebežná 

k 31.12.2018 
05/2015 12/2018 Neuvádza sa Neuvádza sa 

Mimoriadna  

k 1.3.2019 

05/2015 03/2019 01/2015 04/2015 

 

Nepehliadnite! 

Ak deň, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka, 

je totožný s dňom priebežnej účtovnej závierky, priebežná účtovná závierka sa nezostavuje (§ 

17 ods. 6 zákona o účtovníctve).  

 

K zatriedeniu účtovnej jednotky, ktorá je v konkurze alebo v likvidácii: 

 

a) účtovná jednotka nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do 

likvidácie alebo po vyhlásení konkurzu, 

b) ak účtovná jednotka nebola zatriedená do veľkostnej skupiny pred vstupom do 

likvidácie alebo pred vyhlásením konkurzu, počas celého účtovného obdobia 

likvidácie alebo konkurzu zostavuje účtovné závierky ako malá účtovná jednotka 

(jedná sa o prípady tých účtovných jednotiek, ktoré vstúpili do likvidácie resp. bol 

vyhlásený konkurz v účtovnom období za účinnosti zákona o účtovníctve, keď nebola 

povinnosť zatrieďovania účtovných jednotiek do veľkostných skupín). 

 

 

Ďalšie informácie k zostavovaniu priebežnej účtovnej závierky  zverejnené na portáli FS SR 

www.financnasprava.sk : 
 

 K povinnostiam účtovnej jednotky v súvislosti s likvidáciou 

Informácia k povinnostiam účtovnej jednotky v súvislosti s likvidáciou  

 

 K zostaveniu priebežnej účtovnej závierky  

      Informácia k zostaveniu priebežnej účtovnej závierky 

  

 Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke 

 Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke 

 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR 

Centrum podpory pre dane 

Jún 2018  

http://www.financnasprava.sk/
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/Uctovnictvo/2017.10.06_likvidacia.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/Uctovnictvo/2017_03_27_Priebezna_UZ_upr.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2017/2017.05.12_uctov_uzavierka.pdf

