
 

       Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/21232/2014-31 

                      

Príloha č. 6a k opatreniu č. MF/21513/2012-31 

                      

                      

   VZOR               

          FIN 6a - 04 

                      

                      

                             

                                 

Výkaz vybraných údajov z účtovníctva subjektu verejnej správy  

                                 

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

                                 

         (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)          

                                 

 IČO        Mesiac Rok    Kód okresu   Kód obce    

                                                        

                                 

                                 

 Názov subjektu verejnej správy           

                                                                

                                                                

                                 

 Právna forma               

                                                                

                                 

 Sídlo   

 Ulica a číslo                   

                                                                

                                 

 PSČ    Názov obce                 

                                                                

                                 

 Smerové číslo telefónu Telefónne číslo       

Faxové 

číslo         

                                                              

                                 

 Emailová adresa                     

                                                                

                                 

                                 

  

 

Zostavený dňa: 

 

 

 

 
 

Podpisový záznam štatutárneho orgánu  

alebo člena štatutárneho orgánu  

subjektu verejnej správy: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Položka Č. r. 

Skutočnosť k 

..................................... 

bežného účtovného 

obdobia 

Skutočnosť k 31. 

decembru 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

a b 1 2 

Tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb  01     

Tržby za tovar 02     

Náklady na predaný tovar 03     

Aktivácia 04     

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 05     

Spotreba materiálu a energie 06     

Náklady na služby 07     

Manká a škody na zásobách 08     

Manká a škody na dlhodobom majetku 09     

Mzdové náklady 10     

Povinné príspevky na zákonné poistenie platené zamestnávateľom 11     

v tom: dôchodkové poistenie 12     

ostatné 13     

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 14     

Dobrovoľné sociálne poistenie 15     

Sociálne náklady 16     

Ostatné dane a poplatky súvisiace z činnosťou účtovnej jednotky 17     

v tom: daň z motorových vozidiel 18     

ostatné 19     

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého  

hmotného majetku 20     

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a 

dlhodobého  hmotného majetku  21     

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého  hmotného 

majetku 22     

Príjmy dotácií a subvencií na produkty 23     

Príjmy dotácií a subvencií  na produkciu 24     

Príjem dividendy a ostatných podielov na zisku 25     

Vyplatené dividendy a ostatné podiely na zisku 26     

Nákladové úroky 27     

Výnosové úroky 28     

Výnosy z pokút a penále 29     

Náklady na pokuty a penále 30     

Prijaté odškodné 31     

Platené odškodné 32     

Prijaté nájomné z pôdy 33     

Platené nájomné z pôdy 34     

Prijaté dary 35     

Poskytnuté dary 36     

Ostatné príspevky iným osobám 37     

 



 

Vysvetlivky: 

 

1. Výkaz sa vypĺňa za subjekty verejnej správy uvedené v prílohe č. 6c.  

2. Vo výkaze sa uvádzajú hodnoty vychádzajúce z nákladov a výnosov alebo príjmov a výdavkov narastajúcim 

spôsobom od začiatku účtovného obdobia ku koncu príslušného štvrťroka bežného účtovného obdobia 

a k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.   

 


