
Výkazy na konci roka 

Účtovná 
závierka 

• Z Wintesu 

Poznámky 
ako príloha k UZ 

• Z Wintesu 

Daňové 
priznanie 

• podklady z Wintesu 



Účtovná závierka (od r. 2014) 
. 

Súvaha 

. 

Výsledovka . 

Poznámky 



Veľké účtovné jednotky 
01 - Súvaha 

02 - Výsledovka 

Malé účtovné jednotky 
01 - Súvaha 

02 - Výsledovka 

09 - Poznámky 

19 - Poznámky 



Mikro účtovné jednotky 
71 - Súvaha 

72 - Výsledovka 

79 - Poznámky 



Výkaz poznámky vyžaduje  
špeciálny postup 

• Vypočíta sa resp. vytvorí sa  
• Uloží sa 
• Neskôr sa už len načítava z archívu a opravuje 



Výkaz poznámky je potrebné uložiť do 
archívu výkazov. 

Uloženie 
výkazu do 

archívu 

Načítanie 
výkazu z 
archívu 



Práca s poznámkami 

• 09 Poznámky  pre veľké ÚJ  ...........   Má čiastočne automatizovanú náplň 
• 19 Poznámky pre malé ÚJ ............... Nemá automatizovanú náplň 
• 79 Poznámky pre MUJ .............  Nemá automatizovanú náplň 

Naplnenie na 
základe číselníka 

Aväčšinu 
údajov totiž 
tvoria texty 



Poznámky však umožňujú:  

• Nakopírovať texty z minulého obdobia 
o Len pre nastavenú poznámku 
o Všetky poznámky v oddieli 
o Pre celý výkaz 

 
• Nakopírovať  hodnoty z minulého obdobia do stĺpcov minulé obdobie 

o Pre oddiel 
o Pre celý výkaz 

Pozor na zaokrúhlenie a následné opravy 



Kopírovanie z predch. obdobia 

Ak používateľ minulý rok uložil výkaz poznámky do archívu výkazov 
 
Funkcia je prístupná cez pravý klik myši počas editácie výkazu 



Keď sú súvaha a výsledovka 
aj poznámky pripravené 

Exportujeme pre edane 



Doporučený postup 

• Vypočítať výkaz súvaha 
• Vypočítať výkaz Výsledovka 
• Načítať z archívu poznámky 
• Tlač výkazu „Poznámky“  

• Export do PDF formulára  
     pre „Malé“ a „Mikro“ (19,79) 
• Tlač vo variante „pre vlastnú potrebu“  a uloženie  
   „poznámok“ v tvare PDF  pre „Veľké“ (09) 

• Export výkazov súvaha a výsledovka do XML 
• Vyvolanie programu edane 
• Vloženie „poznámok“ ako prílohy do edane 
• Odoslanie na portál finančnej správy  



krok za krokom 

na  príklade 

si to 

Ukážme 

Ako celý 
proces 

prebieha? 



Vypočítam súvahu 



Súvaha je vypočítaná 

Súvaha 



Vypočítam výsledovku 



Výsledovka je vypočítaná 

Výsledovka 



Načítam z archívu poznámky 
Načítaj 

poznámky 



Poznámky sú načítané Poznámky 



Uloženie poznámok do PDF súboru 

Toto nie je to správne 
tlačidlo. 

 Exportuje do XML 



Uloženie poznámok do PDF súboru 

Toto tlačidlo použije 
„Veľká organizácia“ 

(poznámky 09) 
 pretože program nemá 
pre výkaz 09 definovaný 

PDF-formulár 

Toto tlačidlo použije „Malá 
alebo mikro organizácia“ 

(poznámky 19,79) 



„Nepríjemný“ oznam   
ak sme zvolili nesprávne 

 
od roku 2018 iba pre výk.č. 09 



Toto je to 
správne 

tlačidlo pre 09 

Poznámky pre veľké org.  
uložíme do PDF-súboru  

pomocou tlače pre internú potrebu 

Pre číslo výkazu poznámok 09 
sa postupuje takto: 



Tlač pre internú potrebu 



V záhlaví tlače máme tlačidlo pre tlač 
do PDF 

Toto tlačidlo 
zabezpečí vyvolanie 
externého programu 
napr. “PDF Creator “ 



Uložiť ako ... 



PDF súbor uložíme do adresára 



Krátke odbočenie  

PDF creator 



Ako nastaviť v parametroch výkazov,  
„PDF-Creator“ 

Kliknúť na 
parametre 

Vybrať  z 
rozbaľovačky 



Návrat k hlavnej téme 



Pre číslo výkazu poznámok 19,79 
je možné postupovať inak 

Kliknúť 



Pre číslo výkazu poznámok 19,79 
je možné postupovať inak 

Kliknúť 



Pre číslo výkazu poznámok 19,79 
je možné postupovať inak 

Nastaviť 
dátumy a 
ostatné  

Nové – 
pribudlo 

tohto roku 



Pre číslo výkazu poznámok 19,79 
je možné postupovať inak 

Uložiť ako 
pdf 



Pre číslo výkazu poznámok 19,79 
je možné postupovať inak 

Zvoliť adresár a 
meno, tak aby 
sme ho vedeli 

nájsť 



Pokračujeme v elektronickom podávaní 



Existuje niekoľko možností 
 elektronického podania 

Program eDane 

Program eDane-Java 

Portál 
www.financnasprava.sk 

Elektronická značka „Podpísať 
EZ-ou“ 

Zaručený elektronický podpis  
„Podpísať  ZEP-om“ 

Občiansky preukaz Kep pin  
„Podpísať  KEP-om“ 

Ako 
podpisovať 

Umožňuje aj 



Prihlásiť sa 

Ako na  
www.financnasprava.sk 



Ako na  
www.financnasprava.sk 



Ako na  
www.financnasprava.sk 



Ako na  
www.financnasprava.sk 

Formulár 
výkazu hľadám 

tu 

Nie tu 



Ako na  
www.financnasprava.sk 

Toto použiť v 
prípade obč. 

preukazu 



Ako na  
www.financnasprava.sk 

Potvrdenka o 
podaní príde do 
schránky správ 



Ako na  
www.financnasprava.sk 

Zobrazte si správy 
v schránke správ 



Po skončení prác na 
 www.financnasprava.sk  
sa nezabudnite odhlásiť 

 

http://www.financnasprava.sk/


Ako teda s elektronickým podaním 
 vo WINTES 



Nastavíme si záložku s výkazom 
„súvaha“ alebo „výsledovka“ 



Exportujeme do XML 

To je to 
správne 
tlačidlo 



Zaokrúhlime výkaz 



Zadáme parametre pre export 



Export je ukončený 



Vyvolať edane  

Môže sa 
objaviť otázka 



Edane automaticky načítajú výkaz 



Opravíme prípadné chyby a 
spustíme kontroly 

Skontrolovať 



Vložíme poznámky, ktoré sme predtým 
uložili ako PDF-súbor.  

Použijeme 
tlačidlo Prílohy 



Pridáme prílohu z disku 

kliknúť 



Vybrať súbor z adresára 

kliknúť 



Poznámky sú vložené 

Poznámky v 
zozname 

príloh 



Skontrolujte si počet príloh 

Mám správny 
počet príloh? 



Po vložení prílohy sa zneprístupní 
tlačidlo odoslať 

Ako to 
odošlem? 



Znova spustím kontroly 

kliknúť 



Sprístupní sa tlačidlo odoslať 

Odošlem 



potvrdenie 

požiadavka 

požiadavka Požiadavka 

Niekedy je potrebné čakať na 
potvrdenie o prijatí dlhšie 

Je to 
spôsobené 
vysokým 

zaťažením 
serverov 
finančnej 

správy 

Požiadavka 

Požiadavka 

Požiadav
ka Požiadav

ka 

Požiadav
ka 

Požiadav
ka 

Požiadavka 

Moja 
požiadav

ka 



Požiadav
ka 

Požiadavka 

Požiadavka 

Požiadav
ka Požiadav

ka 

Požiadav
ka 

Požiadav
ka 

Požiadavka 

Moja 
požiadavka 

potvrdenie 

požiadavka 

požiadavka Požiadavka 

Výnimočne sa môže stať, že nebude 
spracovaná (internet, poruchy...) 

Zopakovať neskôr 



Dodatky, tipy, triky 



Zobrazovanie a tlač textov v poznámkach 

Počiatočné 
naplnenie vykoná 

program 

1. 



Keď si texty naplním 1. 



Môže sa stať, že v tlači  
to bude vyzerať takto: 

Prečo to 
nerozdeľuje do 

správnych 
koloniek? 

1. 



Program rozdeľuje texty v takýchto typoch 
poznámok na základe pravidla 

 o dvoch medzerách  

Napríklad 

Hlavný predmet podnikania: poľnovýroba, obchodná činnosť 

Tu kde by sme to 
chceli oddeliť do 

ďalšieho stĺpca je len 
jedna medzera  

1. 



Ak dáme do textu aspoň dve medzery  
Ďalšia časť textu prejde pri tlači do 

ďalšieho stĺpca  

1. 



Správne rozdelenie 

Obchodné meno:        DEMO verzia 
Sídlo:       Distributor 
Právna forma:        sro 
Dátum vzniku:        1.1.1990 
Hlavný predmet podnikania:        poľnovýroba, obchodná činnosť 
Subjekt verejného záujmu:        nie 
Účtovné obdobie:        2016 
 

Všetky texty, ktoré 
chceme mať v druhom 

stĺpci sú oddelené aspoň 
dvoma medzerami 

1. 



Ak chcem viacej stĺpcov ... 

Dlhodobý hmotný a nehmotný odpisovaný majetok     číslo účtu       doba odpisovania (počet rokov)      odpisová sadzba % 
Software                                             013            4      25 
Ostatný DNM                                      019            4      25 
Stavby                                                021         25        4 
Počítače s príslušenstvom                 022.A        5      20  
Dopravné prostriedky                         023           7      14,3 
Ostatné stroje                                     022.A        7      14,3  
Ostatný dlhodobý hmotný majetok      029           5       20  

 

Napríklad poznámka C3-G)Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok  

Nemusí to byť 
zarovnané, systém 

dvoch medzier 
zabezpečí , že pri tlači 

to bude zarovnané 

2 medzery 

2 medzery 2 medzery 

1. 



Poznámka v tlačovej zostave 1. 



Ako zistiť, ktoré účty sú napočítané v 
kolónke výkazu 

2. 



Ako zistiť, ktoré účty sú napočítané v 
kolónke výkazu 

Tento oznam sa objaví v 
prípade, že je to 
 závislá kolónka. 

To znamená, že je 
napočítaná z iných riadkov. 

2. 



Ako zistiť, ktoré účty sú napočítané v kolónke 
výkazu 

účet. 
hodnota 

Ak je kolónka nezávislá objaví sa nasledovné okno. 

U1 – aktuálne obdobie 
U9 – minulé obdobie 

2. 



Ako zistiť, ktoré účty sú napočítané v kolónke 
výkazu 

Môžem 
zmeniť 

vlastnosti 
zobrazenia 

Využijem 
napríklad pri 

výkaze 
„výsledovka“ 

2. 



Ako zabrániť dorovnaniu zaokrúhlenia na riadku 

Zaokrúhlenie 
nezávislých kolóniek 

1. krok 

Výpočet závislých 
kolóniek  

2. krok 

Dorovnanie 
zaokrúhlenia  

3. krok 

Kroky 2. a 3.  sa  
opakujú kým 

nenastane 
 optimálny stav 

Pre súvahu je optimalnym stavom  
ak aktíva=pasívam 

Pre výsledovku je optimalnym stavom  
ak hosp. výsledok je najbližšie 
pôvodnej nezaokr. hodnote 

Je potrebné vedieť, že 

3. 



výkaz 

Zaokrúhlené 
hodnoty 

Nenastali 
podstatné 

zmeny 

Vazby 
sú OK 

Ako zabrániť dorovnaniu zaokrúhlenia na riadku 

Optimálne 
zaokrúhlenie 

3. 



Ako zabrániť dorovnaniu zaokrúhlenia na riadku 

Pred 
zaokrúhlením 

Po 
zaokrúhlení 

Napríklad 

Očakávaná 
hodnota by 

bola 
152 750 

3. 



Ako zabrániť dorovnaniu zaokrúhlenia na riadku 

Pravý klik myši 
na prislušnom 

riadku 

3. 



Ako zabrániť dorovnaniu zaokrúhlenia na riadku 

Doplniť riadok do 
zoznamu 

zakázaných 
riadkov 

3. 



Ako zabrániť dorovnaniu zaokrúhlenia na riadku 

Zopakovaním 
zaokrúhlenia 

dosiahneme, že 
dorovnanie zaokrúhlenia  
 riadok 100  vynechá a 

použije iný riadok 

3. 



Do ktorých riadkov sa napočítava účet 

Na formulári 
„Číselníky“  
kliknúť  na 

4. 



Do ktorých riadkov sa napočítava účet 

Zadať účet stačí 
aj syntetika 

Výsledok 
hľadania 

4. 



Pripravujeme 

• Možnosť nápočtu aj zo zdrojových súborov miezd   
      napr. Roc Pol 2-01 oddiel 304 
• Možnosť nápočtu výsledoviek aj z mesačných, 

kvartálnych údajov 
 
• Úprava redizajn opisu výkazov pre vlastnú potrebu 
 
• Prehľadnejšie zobrazovanie oddielov vo výkaze 

„Poznámky“ 
 



Kontakt a dotazy 

www.asoftpo.sk 
asoft@slovanet.sk 

anderko@slovanet.sk 

http://www.asoftpo.sk/

