
 

8. B  Časové rozlíšenie 
 

 

Náklady a výnosy účtované v ÚT 5-Náklady a 6-Výnosy sa účtujú časovo rozlíšené, t.j. len 
do toho ÚO (účtovného obdobia) s ktorým vecne a časovo súvisia.  
Časovo rozlišovať môžeme náklady a výnosy len vtedy, ak: 

� je známy ich  vecný obsah 
� je známa presná suma 
� je určené obdobie, kt. sa týkajú 

 
V súvislosti s časovým rozlišovaním nákladov a výnosov je dôležité jednoznačne odlišovať 
pojmy: ●  N á k l a d y  a v ý d a v k y  (skúmať ich časový súlad; nesúlad) 
 ●  V ý n o s y  a p r í j m y (skúmať ich časový súlad; nesúlad) 
 
** Náklad  – je zníženie ekonomických úžitkov ÚJ v ÚO 
** Výdavok  – je úbytok peňažných prostriedkov 
 
Môžu vzniknúť 

1. Náklady budúcich období 
- ak výdavok časovo predchádza nákladu  

 

  � napr. Nájomné zaplatené vopred na 2 roky dopredu 200.000,-- 
     v roku 2006: Výdavok 200.000,-- 
  Náklad 100.000,-- 

 v roku 2007: Výdavok   –––––––– 
  Náklad 100.000,-- 
 
Výdavok časovo predchádza N – 381 (A) 

v roku 2006 
1. VBÚ Zaplatené nájomné   200.000,-- 381 221 
2. ID Nájomné pripadajúce  na rok 2006  100.000,-- 518 381 
v roku 2007 
1. ID nájomné pripadajúce na rok 2007 100.000,-- 518 381 

 
 

2. Výdavky budúcich období 
- ak náklad časovo predchádza výdavkom 

 

  �napr. Zaplatené nájomné na 2 roky pozadu 200.000,-- 
 r.2006: Výdavok      ––––––– 
  Náklad 100.000,-- 
 r.2007: Výdavok 200.000,-- 
  Náklad 100.000,-- 
 
Náklad časovo predchádza výdavku – 383 (P- záväzok) 

v roku 2006 
1. ID Podiel nájomného na rok 2006   100.000,-- 518 383 
v roku 2007 
1. ID Podiel nájomného pripadajúceho na rok 2007  100.000,-- 518 383 
2. VBÚ úhrada nájomného na 2 roky 200.000,-- 383 221 

 
 



 

8. B  Časové rozlíšenie 
 

** Výnos- rozumieme náhradu N zvýšenú o zisk. 
** Príjem –  rozumieme prírastok peňažných prostriedkov. 
 
Môžu vzniknúť: 

1. Výnosy budúcich období 
- ak príjem časovo predchádza výnosom 

  

  � napr. prijaté nájomné na 2 roky dopredu 200.000,-- 
v roku 2006: Príjem 200.000,-- 
  Výnos 100.000,-- 

 v roku 2007: Príjem        –––––––– 
 Výnos     100.000,-- 
 

Príjem časovo predchádza výnosom- 384 (P- záväzok) 
v roku 2006 

1. VBÚ Inkaso nájomného na 2 roky dopredu   200.000,-- 221 384 
2. ID Podiel nájomného na rok 2006  100.000,-- 384 602 
v roku 2007 
1. ID Podiel nájomného na rok 2007 100.000,-- 384 602 

 
2. Príjmy budúcich období 

- ak výnos časovo predchádza príjmu 
 

  � napr. prijaté nájomné na 2 roky pozadu 200.000,-- 
 r.2006: Príjem            ––––––– 
  Výnos 100.000,-- 
 r.2007: Príjem 200.000,-- 

        Výnos  100.000,-- 
 

Výnos časovo predchádza príjmom- 385 (A) 
v roku 2006 

1. ID Podiel nájomného na rok 2006   100.000,-- 385 602 
v roku 2007 
1. ID Podiel nájomného prijatého na rok 2007  100.000,-- 385 602 
2. VBÚ Inkaso nájomného na 2 roky 200.000,-- 221 385 
 


