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DIČ

priebežná

IČO

SID

Kód SK NACE


/



Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu

Číslo faxu

0
e-mailová adresa

Zostavené dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

0)65
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Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

IČO

/ SID

PRÍJMY

Č. r.

Nezdaňovaná
činnosť

Zdaňovaná činnosť

a

b

1

2

Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa

01

Z majetku

02

Z darov a príspevkov

03

Z členských príspevkov

04

Z podielu zaplatenej dane z príjmov

05

Z verejných zbierok

06

Z úverov a pôžičiek

07

x

Z dedičstva

08

x

Z organizovania podujatí

09

Z dotácií

10

Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky

11

Z predaja majetku

12

Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov

13

Fond prevádzky, údržby a opráv

14

Ostatné

15

Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15)

16

x

x

VÝDAVKY

Č. r.

Nezdaňovaná
činnosť

Zdaňovaná činnosť

a

b

3

4

Zásoby

17

Služby

18

Mzdy, poistné a príspevky

19

Dary a príspevky iným subjektom

20

Prevádzková réžia

21

Splátky úverov a pôžičiek

22

Sociálny fond

23

Ostatné

24

Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24)

25

Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 25)

26

Daň z príjmov

27
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FINANČNÝ SPRAVODAJCA

360

9/2012

Vysvetlivky
1. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vypĺňa podľa registra organizácií vedeného Štatistickým
úradom Slovenskej republiky.
2. Identifikátor SID sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelený.
3. Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vypĺňa, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
4. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007
Z. z., ktorým sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
Príjmy
1. Údaje v jednotlivých riadkoch výkazu sa uvádzajú z príslušných stĺpcov peňažného denníka v členení podľa § 9 ods. 12 písm. d).
2. V riadku 2 sa uvádzajú najmä príjmy z nájmu, úroky z peňažných vkladov a výnosy z cenných papierov; ak tieto príjmy podliehajú zdaňovaniu, vykazujú sa v stĺpci 2.
3. V riadku 5 sa uvádzajú príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu25).
4. V riadku 14 sa uvádzajú len údaje účtovnej jednotky, ktorá je spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov5).
Výdavky
1. Údaje v jednotlivých riadkoch výkazu sa uvádzajú z príslušných stĺpcov peňažného denníka v členení podľa § 9 ods. 12 písm. e).
2. V riadku 19 sa uvádzajú aj preddavky na daň a daň z príjmov zo závislej činnosti podľa toho, či
ide o zdaňovanú činnosť alebo nezdaňovanú činnosť.
3. V riadku 20 sa uvádzajú dary a príspevky iným právnickým osobám a fyzickým osobám.
4. V riadku 24 sa uvádzajú ostatné výdavky s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vykazuje v riadku
27.
5. V riadku 26 sa uvádza výsledok hospodárenia účtovnej jednotky za účtovné obdobie pred zdanením.
6. V riadku 27 stĺpci 4 sa uvádza uhradená daň z príjmov vrátane dane vyberanej zrážkou 36).

Použité skratky:
SID – rozlišovací znak pre účtovné jednotky, ktoré majú totožné identifikačné číslo organizácie
SK NACE – kód hlavnej činnosti
Č. r. – číslo riadku
r. – riadok

36) § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

