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Analýza účtovnej závierky – otázky na skúšku 
 
 1. okruh 
 
1. Charakteristika účtovnej závierky vo všeobecnosti a vo väzbe na obsah účtovníctva 

z časového hľadiska. 
 

2. Obsah účtovnej uzávierky a jej postavenie v rámci obsahu účtovníctva z časového 
hľadiska. Štruktúra účtovnej závierky v nadväznosti na sústavu účtovníctva. 

 
3. Cieľ účtovnej závierky. 

 
4. Funkcie účtovnej závierky. Hľadiská členenia účtovných závierok (druhy účtovných 

závierok). 
 

5. Právna úprava účtovníctva v SR (so zameraním na účtovnú závierku podnikateľov). 
 

6. Harmonizácia účtovníctva v rámci krajín Európskej únie. 
 

7. Medzinárodné štandardy finančného vykazovania (IFRS). Americké všeobecne 
uznávané účtovné zásady (US GAAP). 

 
8. Triedenie účtovných jednotiek na veľkostné skupiny. 

 
9. Charakteristika a obsah bilančnej politiky. Tiché rezervy. 

 
10. Účtovné zásady a účtovné metódy ako nástroje zabezpečenia verného a pravdivého 

zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, v účtovnej závierke. 
 

11. Zmena účtovných zásad a zmena účtovných metód. Zmena v účtovných odhadoch. 
Oprava chýb minulých účtovných období. 

 
12. Vnútorné predpisy účtovnej jednotky pre oblasť účtovníctva. 

 
13. Obsah prác na konci účtovného obdobia – podstata a význam. 

 
14. Inventarizácia. 

 
15. Preskúmanie zhody syntetických účtov a analytickej evidencie. Kontrola dodržania 

princípu bilančnej kontinuity. Kontrola účtu 431 – Výsledok hospodárenia 
v schvaľovaní. 

 
16. Účtovné prípady, ktoré sa účtujú  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z 

dôvodu zabezpečenia správnosti a úplnosti účtovníctva prostredníctvom dodržania 
účtovných zásad a účtovných metód: Inventarizačné rozdiely. Časové rozlíšenie nákladov 
a výnosov v užšom zmysle.  

 
17. Účtovné prípady, ktoré sa účtujú  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z 

dôvodu zabezpečenia správnosti a úplnosti účtovníctva prostredníctvom dodržania 
účtovných zásad a účtovných metód: Kurzové rozdiely z prepočtu majetku a záväzkov v 
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cudzej mene na menu euro ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Účtovné 
prípady účtované na účtoch, ktoré nesmú mať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, konečný zostatok. 

 
18. Účtovné prípady, ktoré sa účtujú  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z 

dôvodu zabezpečenia správnosti a úplnosti účtovníctva prostredníctvom dodržania 
účtovných zásad a účtovných metód: Nevyfakturované splnené dodávky majetku a 
poskytnutých služieb. Pohľadávky s odhadovanou výškou. 

 
19. Účtovné prípady, ktoré sa účtujú  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z 

dôvodu zabezpečenia správnosti a úplnosti účtovníctva prostredníctvom dodržania 
účtovných zásad a účtovných metód: Rezervy. 

 
20. Účtovné prípady, ktoré sa účtujú  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z 

dôvodu zabezpečenia správnosti a úplnosti účtovníctva prostredníctvom dodržania 
účtovných zásad a účtovných metód: Opravné položky. 

 
21. Účtovné prípady, ktoré sa účtujú  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z 

dôvodu zabezpečenia správnosti a úplnosti účtovníctva prostredníctvom dodržania 
účtovných zásad a účtovných metód: Spresnenie výšky záväzkov. Zmena reálnej 
hodnoty. 

 
22. Identifikovanie ostatných skutočností bežného účtovného obdobia (okrem závierkových 

a upravujúcich závierkových účtovných prípadov), ktorými sa zabezpečí správnosť a 
úplnosť účtovníctva – bežného účtovníctva (bežné účtovné prípady) aj účtovnej závierky 
(iné aktíva, iné pasíva).  

 
23. Výpočet výsledku hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov. 

 
24. Výpočet a zaúčtovanie dane z príjmov (splatnej a odloženej) a výsledku hospodárenia po 

zdanení daňou z príjmov 
 

25. Kontrola správnosti účtovných zápisov. Uzatvorenie účtovných kníh. 
 

 
 
2. okruh 
 
26. Všeobecné náležitosti účtovnej závierky. Vysvetlenie označenia súčastí účtovnej 

závierky podnikateľov podľa veľkostných skupín. 
 

27. Všeobecné požiadavky na zostavenie individuálnej účtovnej závierky a s tým súvisiace 
povinnosti účtovnej jednotky (podnikateľa). 

 
28. Uloženie a zverejnenie dokumentov v registri účtovných závierok. 

 
29. Všeobecná charakteristika súvahy. Forma súvahy (všeobecne). 

 
30. Obsah súvahy malej a veľkej účtovnej jednotky. 
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31. Štruktúra súvahy malej a veľkej účtovnej jednotky. 
 

32. Požiadavky na vykazovanie niektorých položiek v súvahe malej a veľkej účtovnej 
jednotky: vykazovanie dlhodobého finančného majetku, vykazovanie krátkodobého 
finančného majetku a finančných účtov, vykazovanie pohľadávok, vykazovanie 
záväzkov. 

 
33. Požiadavky na vykazovanie niektorých položiek v súvahe malej a veľkej účtovnej 

jednotky: vykazovanie položiek vlastného imania, vykazovanie účtov s premenlivým 
zostatkom, vykazovanie rezerv, vykazovanie odloženej dane z príjmov. 

 
34. Všeobecná charakteristika výkazu ziskov a strát. 

 
35. Štruktúra, forma a obsah výkazu ziskov a strát malej a veľkej účtovnej jednotky. 

 
36. Poznámky ako súčasť účtovnej závierky – všeobecná charakteristika, všeobecné 

požiadavky na zostavenie poznámok malej a veľkej účtovnej jednotky, obsahová náplň 
poznámok účtovnej závierky malej a veľkej účtovnej jednotky. Prehľad o pohybe 
vlastného imania. 

 
37. Osobitosti súčastí účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky. 

 
38. Prehľad peňažných tokov – charakteristika základných pojmov. 

 
39. Charakteristika a obsah peňažných tokov z jednotlivých činností v prehľade peňažných 

tokov. 
 

40. Metódy vykazovania peňažných tokov v prehľade peňažných tokov. 
 

41. Všeobecná charakteristika a ciele finančnej analýzy. Charakteristika základných pojmov 
používaných vo finančnej analýze. 

 
42. Vstupné a výstupné údaje finančnej analýzy. Metódy finančnej analýzy. 

 
43. Analýza finančnej situácie na podklade absolútnych ukazovateľov vykázaných 

v súvahe: Základné vzťahy v súvahe a dodržanie zlatého bilančného pravidla. Overenie 
zachovania majetkovej podstaty podniku. 

 
44. Analýza finančnej situácie na podklade absolútnych ukazovateľov vykázaných 

v súvahe: Horizontálna analýza ukazovateľov súvahy. Vertikálna analýza ukazovateľov 
súvahy. 

 
45. Analýza výnosnosti na podklade absolútnych ukazovateľov výkazu ziskov a strát: 

Horizontálna a vertikálna analýza ukazovateľov výkazu ziskov a strát. Ukazovatele:  
ekonomická pridaná hodnota (EVA), hodnota pridaná trhom (MVA). 

 
46. Analýza výnosnosti na podklade absolútnych ukazovateľov výkazu ziskov a strát: 

Horizontálna analýza výsledku hospodárenia. Ukazovatele rentability. 
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47. Ukazovatele likvidity a ich ekonomická interpretácia. 
 

48. Ukazovatele zadlženosti a ich ekonomická interpretácia. 
 

49. Ukazovatele aktivity a ich ekonomická interpretácia. 
 

50. Ukazovatele konštruované na báze cash flow a ich ekonomická interpretácia. 
 
 
Literatúra: 
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Právne normy: 
 
Zákon č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve  v znení neskorších predpisov.    
  
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v 
sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov. 
 
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky 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, v znení neskorších 
predpisov. 
 
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky 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, v znení neskorších predpisov. 
 
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/15464/2013-74, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek 
individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na 
zverejnenie pre mikro účtovné jednotky, v znení neskorších predpisov. 
 
 


