12.B Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky sa účtujú v ÚT 2,3
Dlhodobé záväzky sa účtujú v ÚT 4- Kapitálové účty a dlhodobé záväzky.
Dlhodobé záväzky- ide o záväzky, ktoré vznikajú tak isto z obchodných a kapitálových vzťahov, ale
s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.
411- Základné imanie
- je trvalý vlastný zdroj krytia majetku, kt. sa do podnikania vložil pri vzniku firmy, alebo
neskôr pri jeho zvyšovaní.
- je súhrn peňažných a nepeňažných vkladov spoločníkov v peňažnom vyjadrení
- zmena výšky ZI sa zapisuje do OR, povinne vytvárajú kapitálové spoločnosti
Zmeny ZI v a.s.
Počas svojej existencie môže a.s. zvyšovať alebo znižovať ZI. O zmenách ZI rozhoduje na
základe návrhu predstavenstva valné zhromaždenie akcionárov ;(zmena ZI si vyžaduje zmenu stanov
spoločnosti a zápis do OR, ktorým sa zosúladí výška ZI zapísaného v OR so skutočnou)

Zmeny sú najprv zaúčtované na účet 419- Zmeny základného imania
ZI v a.s. sa môže zvýšiť: - upísaním nových akcií alebo vydaním nových akcií
- uplatnením práv majiteľov dlhopisov pri ich výmene za akcie
- z účtovného zisku
napr:
1. ID
Zvýšenie ZI upisovaním nových akcií
500 000,-- 353
419
2. VBÚ Splatenie upísaných akcií
500 000,-- 221
353
3. ID
Výpis o OR o zvýšení ZI
500 000,-- 419
411
ZI v a.s. sa môže znížiť: - znížením menovitej hodnoty akcií
- vzatím určitého počtu akcií z okruhu
napr:
1. ID
Celková suma znížen. ZI
6 000 000,-ID
Záväzok voči spoločníkom
3 000 000,-ID
Pokrytie straty min. rokov
1 000 000,-ID
pokrytie straty bežn. obdobia
2 000 000,-2. ID
Výpis z OR o znížení ZI
6 000 000,-3. VBÚ Zaplatenie záväzkov akcionárov
3 000 000,--
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Kapitálové fondy- sa tvoria zo zdrojov, kt. plynú do ÚJ zvonka
- zdrojom ich tvorby preto nie je zisk ÚJ
- ide o fondy, tvorené napr. z emisného ážia, prijatých darov, kapit. vkladov...
*emisné ážio = rozdiel medzi menovitou hodnotou a vyššou predajnou cenou akcií
(412) príp.vkladov pri zvyšovaní ZI upisovaním nových akcií príp. vkladov.
* dary (413) = vlastný zdroj kr. majetku, lebo nemusí byť vrátený patria sem aj
účty 417- Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov a
418- Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov
Fondy tvorené zo zisku- vytvárajú sa výhradne zo zisku ÚJ a môžu byť:
a)zákonné (tvoria sa povinne) 421, 422
b)dobrovoľné (tvorené podľa rozhodnutia ÚJ) 423-štatutárne fondy, 427-ostatné fondy
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
- rozumie sa ním VH po zdanení daňou z príjmov. Vzhľadom na to, že VH sa delí až v nasledujúcom
účtovnom období, prevedie sa pri otváraní účtov k prvému dňu účtovného obdobia na účet 431- VH
v schvaľovaní so súvzťažným zápisom na účte 701 ako: zisk 701/431 a strata 431/701.
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Výsledok hospodárenia minulých rokov
- ide tu o prevedené VH z minulých rokov, pričom môže ísť o:
• nerozdelený zisk minulých rokov 428, alebo
• neuhradenú stratu minulých rokov 429.
Kapitálové účty- sa nachádzajú v ÚT 4,obsahuje len účty P= zdrojov krytia ÚJ (vlastné a cudzie).
*Z hľadiska OZ treba rozlíšiť založenie a vznik ÚJ.
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Význam účtu 431- Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
Na konci ÚO by každá ÚJ mala rozdeliť dosiahnutý zisk. Keďže však nie je reálne, aby sa
k 31.12. zvolalo valné zhromaždenie, kde by sa malo rozhodnúť, ako bude zisk ďalej delený,
dosiahnutý zisk sa prevedie na účet 431, odkiaľ sa s ním bude v ďalšom ÚO počas šiestich mesiacov
manipulovať.
Účty s rovnakým zameraním:
231, 2321-461
361-471
241-473
324-475
326-476
322-478
325,379,249-47

