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e-mailová adresa

Zostavené dňa: Podpisový záznam osoby 

zodpovednej za vedenie 

účtovníctva:

Podpisový záznam osoby 

zodpovednej za zostavenie 

účtovnej závierky:

Podpisový záznam 

štatutárneho orgánu alebo 

člena štatutárneho orgánu 

účtovnej jednotky:

Ulica a číslo

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

priebežná

IČO SID Kód SK NACE

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Účtovná závierka:

riadna
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mimoriadna

za obdobie od do

Výkaz o príjmoch a výdavkoch                       

k . . . . . . . . . . .   20.... 

   mesiac   rok   mesiac        rok

         Výkaz NO Uč. 1-01
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(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) 

..



PRÍJMY Č. r. 
Nezdaňovaná 

činnosť
Zdaňovaná činnosť

a b 1 2

Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa 01

Z majetku 02

Z darov a príspevkov 03 x

Z členských príspevkov 04

Z podielu zaplatenej dane z príjmov 05 x

Z verejných zbierok 06

Z úverov a pôžičiek 07 x

Z dedičstva 08 x

Z organizovania podujatí 09

Z dotácií 10

Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky 11

Z predaja majetku 12

Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov 13

Fond prevádzky, údržby a opráv 14

Ostatné 15

Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15) 16

VÝDAVKY Č. r. 
Nezdaňovaná 

činnosť
Zdaňovaná činnosť

a b 3 4

Zásoby 17

Služby 18

Mzdy, poistné a príspevky 19

Dary a príspevky iným subjektom 20

Prevádzková réžia 21

Splátky úverov a pôžičiek 22

Sociálny fond 23

Ostatné 24

Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24) 25

Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 25) 26

Daň z príjmov 27

IČO

2/2

/ SID


	UctovneObdobieOdMesiac: 
	UctovneObdobieOdRok: 
	UctovneObdobieDoMesiac: 
	UctovneObdobieDoRok: 
	DIC: 
	NazovUctovnejJednotky1: 
	NazovUctovnejJednotky2: 
	Ulica1: 
	Ulica2: 
	PSC: 
	NazovObce: 
	EmailovaAdresa: 
	CisloTelefonu: 
	CisloFaxu: 
	ZostaveneDna: 
	Periodicita: Off
	ICO: 
	KuDnuDenMesiac: 
	KuDnuRok: 
	Tab1_1_1: 
	Tab1_1_2: 
	Tab1_1_3: 
	Tab1_1_4: 
	Tab1_1_5: 
	Tab1_1_6: 
	Tab1_1_7: 
	Tab1_1_8: 
	Tab1_1_9: 
	Tab1_1_10: 
	Tab1_1_11: 
	Tab1_1_12: 
	Tab1_1_13: 
	Tab1_1_14: 
	Tab1_1_15: 
	Tab1_1_16: 
	Tab1_1_17: 
	Tab1_1_19: 
	Tab1_1_20: 
	Tab1_1_21: 
	Tab1_1_22: 
	Tab1_1_23: 
	Tab1_1_24: 
	Tab1_1_25: 
	Tab1_1_26: 
	Tab1_1_27: 
	Tab1_1_18: 
	Tab1_2_1: 
	Tab1_2_2: 
	Tab1_2_4: 
	Tab1_2_6: 
	Tab1_2_9: 
	Tab1_2_10: 
	Tab1_2_11: 
	Tab1_2_12: 
	Tab1_2_13: 
	Tab1_2_14: 
	Tab1_2_15: 
	Tab1_2_16: 
	Tab1_2_17: 
	Tab1_2_27: 
	Tab1_2_18: 
	Tab1_2_19: 
	Tab1_2_20: 
	Tab1_2_21: 
	Tab1_2_22: 
	Tab1_2_23: 
	Tab1_2_24: 
	Tab1_2_25: 
	Tab1_2_26: 
	Tel_1: 
	Zero: 0
	SID: 
	SkNace1: 
	SkNace2: 
	SkNace3: 
	ICO-copy: 
	SID-copy: 


