
ÚČTOVNÍCTVO

Poznámky k účtovnej závierke

za rok 2020



Poznámky za rok 2020 je 

možné pripraviť pre Mikro, 

Malé alebo Veľké ÚJ



Poznámky k účtovnej závierke

pre Mikro účtovnú jednotku



Pre každú voľbu je možné 

zobraziť si krátku informáciu 





Ak sú k dispozícii trvalé údaje z 

predchádzajúcich rokov, program 

dáva možnosť ich prevzatia





Stačí zadať absolútne podiely a 

ostatné už môže dorátať program



Po vyplnení údajov je 

užitočné si ich uložiť ...



Univerzálna aktualizácia slúži skôr ako 

technická pomoc, ak niektorý z údajov treba 

vyplniť technicky neštandardným postupom





Touto voľbou sa pripravia 

údaje do prílohy z 

účtovníctva



Ak už sme poznámky 

vytvorili, máme niekoľko 

možností, ako postupovať 

...



Po príprave údajov 

môžeme poznámky 

sfinalizovať



Tu môžeme zadať 

požadované voliteľné 

súčasti poznámok



Postupne vyplníme všetky 

požadované údaje.

Na záložky môžeme priamo

klikať ...

...alebo sa medzi nimi 

môžeme presúvať 

navigačnými šípkami



Niektoré údaje program 

predplní na základe 

analýzy obsahu saldokonta



Túto záložku vyplní asi 

každá spoločnosť ...



Po vyplnení údajov v 

poslednej karte môžeme 

priamo vytvoriť PDF







Táto voľba pomôže pri 

podávaní poznámok ako 

prílohy k účtovnej závierke



Vyberieme si vhodnú 

formu a program nám 

napovie, ako na to ...



Zvolíme si možnosť podania cez 

portál FSSR: najprv sa podá 

účtovná závierka ...



...a potom sa k nej pripojí 

príloha ...



Poznámky k účtovnej závierke

pre Malú účtovnú jednotku



Aktualizácia trvalých údajov je 

identická s aktualizáciou pre 

Mikro



Po príprave údajov môžeme 

poznámky sfinalizovať ale v 

inom okne ako Mikro



Tu môžeme zadať 

požadované voliteľné 

súčasti poznámok

...záložiek je výrazne viac ...



Postupne vyplníme všetky 

požadované údaje.

Na záložky môžeme priamo

klikať ...

...alebo sa medzi nimi 

môžeme presúvať 

navigačnými šípkami



Niektoré údaje program 

predplní na základe 

analýzy obsahu saldokonta



Túto záložku vyplní asi 

každá spoločnosť ...



Po vyplnení údajov v 

poslednej karte môžeme 

priamo vytvoriť PDF







Technika podania poznámok je 

rovnaká ako pri Mikro...



Poznámky k účtovnej závierke

pre Veľkú účtovnú jednotku



Aktualizácia trvalých údajov je 

identická s aktualizáciou pre 

Mikro



Pripravené dáta sú exportované do 

Poznámok EQUILIBRIS ...(EXCEL)

Ak všetko beží dobre, tak sa sám otvorí





Poznámky môžeme 

interaktívne dokončiť





...a vyexportovať do PDF





Určíme parametre pre 

vytvorenie PDF



Technika podania poznámok je 

rovnaká ako pri Mikro...



... a je to ...


