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VZOR

Výkaz o majetku a záväzkoch
k . . . . . . . . . . . 20....
(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)
mesiac

rok

mesiac

za obdobie od

rok

do
Účtovná závierka:
riadna
mimoriadna

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
1/2

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

IČO

/ SID

MAJETOK

Č. r.

Účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

Dlhodobý nehmotný majetok

01

Dlhodobý hmotný majetok

02

Dlhodobý finančný majetok

03

Zásoby

04

Pohľadávky

05

Peniaze

06

Ceniny

07

Priebežné položky (+/-)

08

Bankové účty

09

Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný
majetok

10

Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10)

11

ZÁVÄZKY

Č. r.

Účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

3

4

Záväzky

12

z toho: sociálny fond

13

fond prevádzky, údržby a opráv

14

Úvery a pôžičky

15

Záväzky celkom (súčet r. 12 a r.15)

16

Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r.16)

17

2/2
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FINANČNÝ SPRAVODAJCA

363

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 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.
Majetok
1. V riadkoch 1 a 2 sa uvádzajú údaje z knihy dlhodobého majetku v zostatkových cenách, pri dlhodobom majetku v obstarávaní sa vykazuje v obstarávacej cene zaúčtovanej ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka.
2. V riadkoch 3 a 10 sa uvádzajú údaje z knihy finančného majetku.
3. V riadku 4 sa uvádzajú údaje z knihy zásob.
4. V riadku 5 sa uvádza údaj o zostatku z knihy pohľadávok.
5. V riadku 6 sa uvádza údaj o zostatku z pokladničnej knihy.
6. V riadku 7 sa uvádzajú údaje z knihy cenín.
7. V riadku 8 sa uvádzajú údaje z príslušného stĺpca peňažného denníka. Ak je zostatok priebežných
položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v stĺpci príjem,
uvedie sa do výkazu so znamienkom „+“. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v stĺpci výdavok, uvedie sa do výkazu so znamienkom „-“.
8. V riadku 9 sa uvádzajú údaje z príslušného stĺpca peňažného denníka.
Záväzky
1. V riadku 13 sa uvádza konečný zostatok z knihy sociálneho fondu.
2. V riadku 14 sa uvádza konečný zostatok z knihy fondu prevádzky, údržby a opráv.

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

