
Príloha č. 2 k opatreniu č. 1487/2004-74

VZOR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
k ........................................

IČO Mesiac Rok Kód okresu 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:

MF SR 2004

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV  2 - 01



Časť A

Číslo
účtu Náklady Číslo

riadku

Účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobieHlavná činnosť Podnikateľská

činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 001

502 Spotreba energie 002

503 Spotreba ostatných neskladovateľných
dodávok 003

504 Predaný tovar 004

511 Opravy a udržiavanie 005

512 Cestovné 006

513 Náklady na reprezentáciu 007

518 Ostatné služby 008

521 Mzdové náklady 009

524 Náklady na zákonné zdravotné
a sociálne poistenie 010

525 Ostatné sociálne poistenie 011

527 Zákonné sociálne náklady 012

528 Ostatné sociálne náklady 013

531 Cestná daň 014

532 Daň z nehnuteľností 015

538 Ostatné dane a poplatky 016

541 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 017

542 Ostatné pokuty a penále 018

543 Odpis pohľadávky 019

544 Úroky 020

545 Kurzové straty 021

546 Dary 022

548 Manká a škody 023

549 Iné ostatné náklady 024

551 Odpisy dlhodobého nehmotného
a dlhodobého hmotného majetku 025

552
Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

026

553 Predané cenné papiere a podiely 027

554 Predaný materiál 028

556 Tvorba zákonných rezerv 029

559 Tvorba opravných položiek 030

Účtové skupiny 50 až 55
celkom súčet (r. 001 až r. 030) 031

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 031) 994



Číslo
účtu

Výnosy, daň z príjmov a výsledok
hospodárenia

Číslo
riadku

Účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobieHlavná činnosť Podnikateľská

činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

601 Tržby za vlastné výrobky 032

602 Tržby z predaja služieb 033

604 Tržby za predaný tovar 034

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 035

612 Zmena stavu zásob polotovarov 036

613 Zmena stavu zásob výrobkov 037

614 Zmena stavu zvierat 038

621 Aktivácia materiálu a tovaru 039

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 040

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného
majetku 041

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 042

641 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 043

642 Ostatné pokuty a penále 044

643 Platby za odpísané pohľadávky 045

644 Úroky 046

645 Kurzové zisky 047

648 Zúčtovanie fondov 048

649 Iné ostatné výnosy 049

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku 050

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 051

653 Tržby z predaja cenných papierov
a podielov 052

654 Tržby z predaja materiálu 053

655 Výnosy z krátkodobého finančného
majetku 054

656 Zúčtovanie zákonných rezerv 055

659 Zúčtovanie opravných položiek 056

691 Príspevok na bežné výdavky 057

Účtová trieda 6 celkom
súčet (r. 032 až r. 057) 058

Výsledok hospodárenia pred zdanením
( r. 058 mínus r. 031) (+/-) 059

591 Splatná daň z príjmov 060

595 Dodatočne platená daň z príjmov 061

Výsledok hospodárenia po zdanení
r. 059 mínus (r. 060 a r. 061) (+/-) 062

Kontrolné číslo súčet ( r. 032 až  r. 062) 995



Časť B *  Náklady rozpočtových organizácií

Náklady Číslo riadku Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b c 1 2

410 Materiálové náklady 001

420 Služby 002

430 Finančné náklady 003

440 Mzdové náklady 004

450 Náklady na zdravotné a sociálne poistenie 005

460 Manká a škody 006

470 Odpisy a zostatková cena dlhodobého hmotného a
dlhodobého nehmotného majetku súčet (r. 008 až 010) 007

AÚ 470 Odpisy  dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 008

AÚ 470 Odpisy drobného dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku 009

AÚ 470 Zostatková cena dlhodobého  nehmotného a hmotného
majetku 010

480 Iné náklady 011

Účtová trieda 4 celkom
súčet (r. 001 až r. 007 + 011) 012

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 012) 996

*) Zostavuje sa za hlavnú činnosť.

Vysvetlivky

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií.

(2) Ako právna forma účtovnej jednotky sa uvádza rozpočtová organizácia, štátny fond, príspevková organizácia, obec a vyš-
ší územný celok.

(3) Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny v tisícoch.

(4) Názvy riadkov sa uvádzajú a náplň riadkov sa vykazuje podľa príslušných účtov účtových skupín alebo účtových tried pod-
ľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú po-
drobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie,
obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 567/2003 Z. z.).

(5) V účtovnom výkaze sa uvádzajú konečné stavy účtov zistené narastajúcim spôsobom od prvého dňa účtovného obdobia do
posledného dňa účtovného obdobia.

(6) Na jednotlivých riadkoch účtovného výkazu sa vykazujú konečné stavy analytických účtov označených v účtovnom výkaze
AÚ a konečné stavy syntetických účtov.

(7) V stĺpci účtovné obdobie sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov k poslednému
dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(8) V časti A stĺpci 3 sa vykazuje súčet stĺpcov 1 a 2.

(9) V stĺpci 4 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú konečné stavy príslušných účtov k poslednému dňu
účtovného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza účtovnému obdobiu, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(10) V časti A na riadku 059 sa vykazuje výsledok hospodárenia pred zdanením zistený ako súčet konečných stavov účtov úč-
tovej triedy 6 znížený o súčet konečných stavov účtových skupín 50 až 55.

(11) Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel v príslušných stĺpcoch bez ohľadu na mate-
matické znamienka.


