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Príloha č. 3 k opatreniu č. 14880/2003-92

VZOR

Výkaz o nákladoch na správnu činnosť
Fondu národneho majetku Slovenskej republiky

k ........................................ 20 ............... (v celých eurách)

mesiac rok mesiac rok

za obdobie od do

Účtovná závierka Účtovná závierka

*) *)

– riadna – zostavená

– mimoriadna – schválená

– priebežná

*) vyznačuje sa krížikom X

IČO

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavený dňa: Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:

Schválený dňa:

MF SR 2008

Úč FNM SR 2-01



Riadok Položky Ročný
rozpočet

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

01 Náklady na materiál a služby súčet (r. 02 až r. 12)

02 spotreba materiálu a palív

03 spotreba energie

04 opravy a udržovanie

05 cestovné

06 reprezentačné

07 výkony spojov

08 nájomné

09 inzercia

10 audit

11 preprava

12 ostatné podľa schváleného rozpočtu

13 Osobné náklady súčet (r. 14 až r. 17)

14 mzdové náklady

15 odmeny členov orgánov fondu

16 zákonné sociálne poistenie

17 doplnkové dôchodkové sporenie

18 Zákonné sociáln náklady (r. 19 až r. 26)

19 školenie

20 odstupné

21 odchodné

22 práce neschopnosť

23 príspevok na stravovanie

24 tvorba sociálneho fondu

25 ostatné sociálne náklady

26 zdravotná starostlivosť

27 Dane a poplatky

28 Finančné náklady súčet (r. 29 až r. 31)

29 úroky

30 kurzové straty

31 ostatné finančné náklady

32 Iné náklady na činnosť súčet (r. 33 a r. 34)

33 škody

34 ostatné mimoriadne náklady

35 Prevádzkové náklady celkom súčet
(r. 01 + r. 13 + r. 18 + r. 27 + r. 28 + r. 32)
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Riadok Položky Ročný
rozpočet

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce

obdobie
36 Dlhodobý majetok celkom súčet (r. 37 až r. 42)

37 dlhodpobý nehmotný majetok

38 pozemky

39 investície k bytom

40 samostatné hnuteľné veci

41 doprava

42 výpočtová technika

43 Náklady na správnu činnosť celkom (r. 35 + r. 36)
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Vysvetlivky

1. V riadku „kontrolné číslo“ sa vykazuje algebraický súčet hodnotových údajov na jednotlivých riad-
koch výkazu.

2. Názvy a náplň na jednotlivých riadkoch výkazu nadväzujú na schválený rozpočet fondu.

3. Skratka r. – riadok.
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