
Príloha č. 4 k opatreniu č. 1407/2003-92

VZOR

VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVÄZKOCH A PRÍJMOCH
A VÝDAVKOCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

k ........................................

IČO Me-
siac Rok Kód ok-

resu Kód obce

Názov účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

e-mail

Zostavená dňa: Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
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A. MAJETOK A ZÁVÄZKY

Číslo
riadku

Stav k 1. 1.
Stav

k ..................

a b 1 2

MAJETOK
Dlhodobý nehmotný majetok

11

Dlhodobý hmotný majetok 12

Dlhodobý finančný majetok 13

Zásoby 14

Peňažné
prostriedky

na bankových účtoch 15

vklady na vkladných knižkách 16

17

v pokladnici 18

Ceniny 19

Pohľadávky 20

Krátkodobé cenné papiere a krátkodobý finančný majetok 21

ZÁVÄZKY
Dodávatelia

22

Ostatné záväzky 23

Kontrolné číslo 91

Stav peňažných prostriedkov vykázaný na r. 15 až 18 sa rovná súčtu údajov na r. 38 stĺ. 4,
+ r. 41 stĺ. 4 + r. 47 stĺ. 5 až 9.

B. PRÍJMY A VÝDAVKY

Názov položky
Číslo

riadku
Schválený
rozpočet

Výsledok
od začiatku

roka

a b 3 4

PRÍJMY
Zostatok peňažných prostriedkov na začiatku roka

24

Príjmy od obyvateľstva 25

z toho : príjmy zo vstupného 26

Ostatné príjmy 27

Súčet      (r. 23 + 24 + 26) 28



Príspevok od zriaďovateľa 29

Príjmy celkom (r. 27 + 28) 30

VÝDAVKY
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodo-
bého hmotného majetku a ostatné kapitálové výdavky

31

Výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania 32

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 33

Tovary a služby energia, voda, para, plyn, materiál 34

ostatné 35

Iné výdavky 36

z toho : výdavky na tvorbu vlastných fondov 37

Výdavky celkom (r. 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 38

Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 29 – 37) 39

Nevyúčtované
zostatky priebež-
ných položiek

Príjmy 40

Výdavky 41

Rozdiel (r. 39 – r. 40)
+/- 42

Kontrolné číslo 92

C. Príjmy a výdavky fondov

Číslo
riadku

Sociálny
fond

Rezervný
fond

Fond
reproduk-

cie

Ostatné
fondy

Združené
prostriedky

a b 5 6 7 8 9

Stav k 1. 1. 43

Príjmy v priebehu roka 44

S ú č e t    r. 42 + 43 45

Výdavky na obstaranie dlhodobého
majetku 46

Ostatné výdavky 47

Stav na konci obdobia 48

Kontrolné číslo 93

Vysvetlivky na zostavenie výkazu:

1) V časti A sa uvádza

a) na riadkoch 11 a 12 stav dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
podľa údajov z pomocnej knihy o zložkách majetku v zostatkových cenách,



b) na riadku 13 stav finančného majetku podľa údajov z pomocnej knihy o zložkách majetku
v cenách podľa § 24 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve,

c) na riadku 14 stav zásob podľa údajov z pomocnej knihy knihy zásob v cenách podľa § 25 zá-
kona o účtovníctve,

d) na riadkoch 15 až 18 stav peňažných prostriedkov podľa údajov peňažného denníka,

e) na riadku 19 stav cenín podľa údajov z pomocnej knihy o zložkách majetku,

f) na riadkoch 20 a 21 stavy pohľadávok a záväzkov podľa pomocnej knihy pohľadávok a zá-
väzkov v cenách podľa § 25 zákona o účtovníctve.

2) V častiach B a C sa uvádzajú údaje z peňažného denníka.

Poznámky:


