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Vybrané položky Súvahy vstupujúce do výpočtu 
ostatných záväzkov  

   

   

 riadky Súvahy Úč ROPO SFOV 1-01   

 STRANA PASÍV 
Číslo 
riadku 

 

 b c 

 Ostatné dlhodobé záväzky (479) 141 

 Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 

 Záväzky zo sociálneho fondu  (472)  144 

 Záväzky z nájmu (474AÚ)  145 

 Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)  146 

 Iné záväzky  (379AÚ)  149 

 Dodávatelia (321) 152 

 Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 

 Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 

 Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)  156 

 Záväzky z nájmu (474AÚ)  157 

 Iné záväzky  (379AÚ)  160 

 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)  161 

 Zamestnanci (331)  163 

 Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 

 Ostatné dane a poplatky  (345)  169 

 Súčet - spolu  
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Vybrané položky Súvahy vstupujúce do výpočtu ostatných pohľadávok  

  

  

riadky Súvahy Úč ROPO SFOV 1-01   

STRANA AKTÍV 
Číslo 
riadku 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) 010 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) 023 

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) 032 

Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – dlhodobé 049 

Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - (391AÚ) 051 

Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 052 

Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 053 

Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 056 

Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 057 

Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 059 

Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – krátkodobé 061 

Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - (391AÚ) 063 

Poskytnuté prevádzkové preddavky  (314AÚ) - (391AÚ) 064 

Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 065 

Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov  (316AÚ) - (391AÚ) 066 

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií 
zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ) 068 

Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ) 069 

Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 070 

Ostatné dane a poplatky  (345) - (391AÚ) 075 

Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 078 

Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 079 

Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 081 

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 096 

Náklady budúcich období (381) 111 

Komplexné náklady budúcich období (382) 112 

Príjmy budúcich období (385) 113 

Súčet – spolu  

 
 
 
 
 
 
 

 


