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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 27. novembra 2008
č. MF/23960/2008-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. augusta 2003 č. 14875/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku
Slovenskej republiky a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek
účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14875/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 361/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) členenie podľa jednotlivých mien podľa § 4 ods. 7 zákona,“.
2. Za § 18 sa vkladajú § 18a až 18c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenských korún na eurá

Otvorenie účtovných kníh k 1. januáru 2009
(1) Účty hlavnej knihy sa k 1. januáru 2009 otvoria v eurách a informatívne v slovenských korunách. Suma v slovenských korunách sa nezapočítava do obratu strany má dať a strany dal účtu.
Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania
k 31. 12. 2008 sa účtujú ako začiatočné stavy jednotlivých začiatočných stavov majetku, záväzkov a vlastného imania po prepočítaní zo slovenských korún na eurá podľa § 37b zákona a zaokrúhlení na najbližší eurocent 26). Začiatočné stavy účtov sa účtujú na základe účtovného dokladu, v ktorom sa uvádzajú začiatočné stavy v eurách aj v slovenských korunách.
(2) Začiatočné stavy súvahových účtov v eurách sa pri otvorení hlavnej knihy účtujú účtovnými
zápismi na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech príslušných novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania. V prospech účtu 701 – Začiatočný
účet súvahový sa účtujú začiatočné stavy so súvzťažným zápisom na ťarchu novootvorených účtov majetku.
(3) Po zaúčtovaní jednotlivých súvahových účtov podľa odsekov 1 a 2, ak sa celková suma
strany má dať účtu 701 – Začiatočný účet súvahový nerovná celkovej sume strany dal účtu
701 – Začiatočný účet súvahový, vzniknutý rozdiel sa vyrovná účtovne buď na ťarchu účtu 701 –
Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech analytického účtu 416 – Fond pri-
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vatizácie a euro alebo v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom
na ťarchu analytického účtu 416 – Fond privatizácie a euro. Tvorba alebo zníženie účtu 416 –
Fond privatizácie z dôvodu prechodu na euro sa účtuje na osobitne vytvorenom analytickom účte
k tomuto účtu.
(4) Jednotlivé zložky analytickej evidencie v slovenských korunách k príslušnému začiatočnému stavu účtu majetku, záväzkov a vlastného imania tvoriace podklad účtovania na tomto účte, sa
prepočítajú zo slovenských korún na eurá kurzom podľa § 37b zákona. Pri zaokrúhľovaní jednotlivých zložiek analytickej evidencie prepočítaných zo slovenských korún na eurá sa postupuje
podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky, ak osobitný predpis neustanovuje inak, napríklad
pre zaokrúhľovanie miezd za mesiac december27). Celková suma analytickej evidencie v eurách
k príslušnému začiatočnému stavu súvahového účtu sa zaokrúhli na najbližší eurocent26), ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(5) Rozdiel medzi celkovou sumou analytickej evidencie prepočítanou podľa odseku 4, o ktorej sa účtuje na príslušnom začiatočnému stavu majetku, záväzkov a vlastného imania sa v účtovníctve vyrovná úpravou začiatočného stavu príslušného účtu. Rozdiel sa účtuje na ťarchu analytického účtu 416 – Fond z privatizácie a euro alebo v prospech analytického účtu 416 – Fond z privatizácie a euro.
§ 18b
Peňažné prostriedky získané v predzásobení
Peňažné prostriedky v eurách získané v predzásobení v roku 2008 sa účtujú
a)

na ťarchu účtu 211 – Pokladnica v eurách so súvzťažným zápisom v prospech účtu 221 –
Bankové účty alebo 211 – Pokladnica v slovenských korunách, ak nastane úhrada za prijaté
eurá v roku 2008,

b)

na podsúvahových účtoch, ak nastane úhrada za prijaté eurá v roku 2009; 1. januára 2009
sa účtujú na ťarchu účtu 211 – Pokladnica so súvzťažným zápisom v prospech účtu 261 – Peniaze na ceste alebo 231 – Krátkodobé bankové úvery, ak sa poskytol úver.
§ 18c
Účtovanie slovenských korún v roku 2009

V roku 2009 sa peňažné prostriedky v slovenských korunách v hotovosti účtujú na účte 211 –
Pokladnica po prepočítaní slovenských korún na eurá konverzným kurzom a zaokrúhlení na najbližší eurocent26).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26 až 28 znejú:
„26)§ 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa
ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti
s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.
27) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 251/2008
Z. z., ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na menu euro pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť
cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného
dôchodkového sporenia, sociálnych dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej
sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb.“.
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Čl. II
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre
Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 362/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa
takto:
1. V § 3 ods. 6 písm. a) sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovom „eurách“.
2. V § 3 ods. 6 písm. b) sa slová „slovenskú menu kurzom Národnej banky Slovenska platným“ nahrádzajú slovami „eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“.
3. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
„4a
Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 sa použije len pri zostavení účtovnej závierky k 31.decembru
2008 za účtovné obdobie roku 2008.“.
4. Prílohy č. 1 až 3 sa nahrádzajú prílohami č. 1 až 3 k tomuto opatreniu.
5. Za prílohu č. 3 sa dopĺňa príloha č. 4, ktorá je prílohou č. 4 k tomuto opatreniu.
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008, s výnimkou čl. I bodu 1, bodu 2 a to § 18a
a 18c a čl. II bodov 1, 2 ,3, 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Ján Počiatek, v. r.
minister financií

Referent: Ing. Mária Horváthová, tel.: 02/59 58 34 78, odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/23960/2008-74
Príloha č. 1 k opatreniu č. 14880/2003-92
Súvaha Úč FNM SR 1-01

VZOR

Súvaha Fondu národného majetku
Slovenskej republiky
k ........................................ 20 ............... (v celých eurách)
mesiac
za obdobie od

rok

mesiac

rok

do

Účtovná závierka

Účtovná závierka

*)

*)
– riadna

– zostavená

– mimoriadna

– schválená

– priebežná

*) vyznačuje sa krížikom

X

IČO

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

PSČ

Smerové číslo telefónu

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

MF SR 2008

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:
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Bezprostredne
predchádzajúce
Číslo
účtovné obdobie
riadku
Brutto Korekcia Netto
Netto
1
2
3
4
c
Bežné účtovné
obdobie

Označenie

STRANA AKTÍV

a

b
Spolu majetok r. 002 + r. 026

001

A.

Neobežný majetok r. 003 + r. 009 + r. 016

002

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok
súčet (r. 004 až r. 008)

003

A.I. 1. Softvér (013) - /073 /

004

2. Oceniteľné práva (014) - /074/

005

3. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019, 01X) - /079, 07X, /

006

4. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
(041)

007

5. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051)

008

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok

súčet (r. 010 až r. 015) 009

A.II.1. Pozemky (031)

010

2. Stavby (021) - /081/

011

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) - /082/

012

4. Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029, 02X, 032) - /089, 08X/

013

5. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
(042)

014

6. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052)

015

A.III.

807

Dlhodobý finančný majetok

súčet (r. 017 až r. 025) 016

A.III. 1. Cenné papiere a podiely minimálne s 51 % účasťou
(061)

017

2. Cenné papiere a podiely s viac ako 20 % účasťou
a menej ako 51 % účasťou (062)

018

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
(063, 065)

019

4. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA)

020

5. Majetok fondu (064)

021

6. Prenajatý majetok fondu (068)

022

7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
(053)

023

8. Obstarávaný dlhodobý majetok (043)

024

9. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
(053)

025

B.

Obežný majetok r. 027 + r. 031 + r. 037

B.I.

Dlhodobé pohľadávky

026

súčet (r. 028 až r. 030) 027

B.I.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A,
314A, 316 ,31XA, )

028

2. Pohľadávky z privatizácie (315 A)

029

3. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 373A, 375A, 376A,
378A)

030
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STRANA AKTÍV

a

b
Krátkodobé pohľadávky

súčet (r. 032 až 036) 031

B.II.1 Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A,
314A, 316, 31XA)

B.III.

Bezprostredne
predchádzajúce
Číslo
účtovné obdobie
riadku
Brutto Korekcia Netto
Netto
1
2
3
4
c
Bežné účtovné
obdobie

Označenie

B.II.

11/2008

032

2. Pohľadávky z privatizácie (315 A)

033

3. Sociálne zabezpečenie (336)

034

4. Daňové pohľadávky (341, 342, 345)

035

5. Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 373A, 375A, 376A, 378A)

036

Finančné účty

súčet (r . 038 až r. 045) 037

B.III.1. Peniaze (211, 213, 21X)

038

2. Účty v bankách (221A, +/-261)

039

3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
221A

040

4. Účty v bankách na prostriedky z privatizácie s dobou
viazanosti dlhšou ako jeden rok (222 A)

041

5. Účty v bankách na prostriedky z privatizácie s dobou
viazanosti najviac jeden rok (222A)

042

6. Krátkodobý finančný majetok
(251, 253, 256, 257A, 25X)

043

7. Krátkodobé cenné papiere a podiely na privatizáciu
(257A)

044

8. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259)

045
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Označenie
a

A.

Číslo
Bežné
riadku účtovné obdobie
c
5

STRANA PASÍV
b
Spolu vlastné imanie a záväzky r. 047 + r. 051

046

Vlastné imanie r. 048 až r. 050

047

A.I.1. Základné imanie (411)

048

2. Fond privatizácie (416)

049

3. Fond osobitných prostriedkov (417)

050

B.

Záväzky r. 052 + r. 056 + r. 064 + r. 071

B.I.

Rezervysúčet

051

(r. 053 až r. 055) 052

B.I.1. Rezervy zákonné (451A)

053

2. Ostatné dlhodobé rezervy (459 A, 45XA)

054

3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)

055

B.II.

Dlhodobé záväzky

súčet (r. 057 až r. 063) 056

B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)

057

2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)

058

3. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

059

4. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

060

5. Vydané dlhopisy (473A)

061

6. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

062

7. Ostatné dlhodobé záväzky ( 479A, 47XA, 373A, 377A)

063

B.III.

Krátkodobé záväzky

súčet (r. 065 až r. 070) 064

B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X,
065
475A, 478A, 479A, 47XA)
2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A)

066

3. Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)

067

4. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A)

068

5. Daňové záväzky (341, 342, 345, 34X)

069

6. Ostatné záväzky ( 367,373A, 377A, 379A, 479A, 47X)

070

B.IV.

Bankové úvery a výpomoci

súčet (r. 072 až r. 074) 071

B.IV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)

072

2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A,
46XA)

073

3. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A)

074

809
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
6

810
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Vysvetlivky
1. Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v riadku súvahy vyjadruje účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.
2. Ak je v riadku súvahy účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.
3. Za znamienkom mínus (-) sú v súvahe uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 2.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/23960/2008-74
Príloha č. 2 k opatreniu č. 14880/2003-92
Úč. FNM SR 1-01

VZOR

Výkaz o tvorbe a použití majetku
Fondu národneho majetku Slovenskej republiky
k ........................................ 20 ............... (v celých eurách)
mesiac
za obdobie od

rok

mesiac

rok

do

Účtovná závierka

Účtovná závierka

*)

*)
– riadna

– zostavená

– mimoriadna

– schválená

– priebežná

*) vyznačuje sa krížikom

X

IČO

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

PSČ

Smerové číslo telefónu

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavený dňa:

Schválený dňa:

MF SR 2008

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:
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Riadok

Položky

01

Začiatočný stav fondu privatizácie

02

Tvorba celkom (r. 03 a r. 04 a r. 06 až r. 17)

03

Privatizovaný majetok, ktorý prešiel na fond

04

Zisk z účasti fondu na podnikaní obchodných spoločností

05

z toho: dividendy

06

Výnos z predaja akcií akciových spoločností a podielov

07

Akcie a podiely, ktoré neboli predmetom rozhodnutia o privatizácii
a ktoré fond nadobudol ako akcionár alebo spoločník

08

Majetok, ktorý prešiel na fond v dôsledku odstúpenia od zmluvy
o privatizácii majetku

09

Výnosy z predaja majetku

10

Iné výnosy z predaja akcií, podielov a majetku (úroky, úroky z
omeškania, kurzové rozdiely)

11

Výnos z prenájmu majetku fondu

12

Výnos z rozdielu medzi súpisom majetku a fyzickou inventúrou pri
odstúpení fondu od zmluvy o privatizácii majetku

13

Výnos z prijatých úrokov na účtoch fondu v bankách

14

Tržby z predaja a likvidácie majetku zo správnej činnosti fondu

15

Finančné prostriedky, ktoré sú podľa osobitných predpisov príjmom
osobitného účtu ministerstva hospodárstva

16

Tvorba fondu z prepočtu majetku, záväzkov a vlastného imania
na eurá

17

Ostatné položky

18

Použitie majetku fondu celkom ( r. 19 + r. 56 až r. 61 )

19

Použitie majetku fondu (r. 20 + r. 31 + r. 43 až r. 55)

20

Použitie v súlade s rozhodnutím o privatizácii
(súčet r. 21 až r. 30)

21

Založenie akciovej spoločnosti alebo inej obchodnej spoločnosti

22

Vklad do obchodnej spoločnosti

23

Predaj majetku podniku alebo jeho časti

24

Predaj majetkovej účasti na podnikaní obchodnej spoločnosti inej
právnickej osobe

25

Prevod privatizovaného majetku na obce

26

Prevod privatizovaného majetku na účely zdravotného,
nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia
a na účely aktívnej politiky zamestnanosti

27

Prevod majetku na Slovenský pozemkový fond

28

Prevod majetku oprávnenej osobe

29

Prevod na Reštitučný investičný fond

30

Úhrada nákladov vynaložených nadobúdateľom na vysporiadanie
ekologických záväzkov vzniknutých pred privatizáciou

11/2008
Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2
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11/2008
Riadok

Položky

31

Použitie v súlade s rozhodnutím vlády (súčet r. 32 až r. 42)

32

Plnenie záväzkov podnikov určených na privatizáciu

33

Posilnenie zdrojov bánk a sporiteľní určených na poskytnutie úverov

34

Splnenie záruk za úvery obchodných spoločností, v ktorých má
fond aspoň 34 % majetkovú účasť

35
36

Podpora rozvojových programov Slovenskej republiky
Plnenie štátnych záruk za bankové úvery

37

Financovanie splácania štátneho dlhu v priebehu rozpočtového roka

38
39
40

Doplnenie zdrojov v systéme financovania zdravotníctva
Úhrada častí záväzkov Štátneho fondu cestného hospodárstva
Slovenskej republiky
Posilnenie štátnych finančných aktív

41

Vysporiadanie cenových rozdielov k cenám tepla a vody

42

Finančné kompenzácie nákladov obcí na plynárenské zariadenia,
ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu

43

Zvýšenie základného imania obchodných spoločností

44

Náklady spojené so správnou činnosťou fondu v rozsahu určenom
rozpočtom

45

Finančná náhrada subjektom, voči ktorým mal privatizovaný
podnik zodpovednosť za nedostatky, pričom táto zodpovednosť
neprešla na nadobúdateľa

46

Úhrada nákladov spojených s podporou privatizácie

47

Nákup majetku a majetkových účastí, na ktoré má fond predkupné
právo

48

Na uspokojovanie nárokov oprávnených osôb podľa osobitných
predpisov a úhradu nákladov reštitučných a privatizačných
súdnych sporov
Na úhradu na ťarchu osobitného účtu ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky

49
50

Na prevod prostriedkov do majetku obcí v rozsahu 25% podielu
na úhrnnom čistom výnose z predaja prevádzkových jednotiek

51

Na úhradu neuspokojenej časti pohľadávok štátu z hľadiska
životného prostredia voči úpadcovi

52

Na úhradu nákladov spojených s emisiou, splatením dlhopisov
fondu a ich výnosov

53

Na úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy
alebo na uzatvárenie zmlúv o nájme takto získaného majetku

54

Na nakladanie s majetkovými účasťami fondu nadobudnutými fondom

55

Na ďalšie účely, ak tak ustanoví osobitný zákon

56

Odpustenie časti kúpnej ceny a započítanie investícií

57

Platené úroky a poplatky bankám a k úverom

58

Strata zo zrušenia spoločnosti založenej fondom, odpísanie
pohľadávok na základe súdneho rozhodnutia

59

Nároky z ručenia

60

Ostatné použitie majetku fondu

61

Použitie fondu z prepočtu majetku, záväzkov a vlastného imania
na eurá

62

Rozdiel medzi tvorbou a použitím fondu (r. 01 + r. 02 - r. 18)

813
Bežné
účtovné
obdobie
1

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie
2

814
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Vysvetlivky
1. Suma položky v riadku 02 v stĺpci 1 predstavuje sumu tvorby majetku fondu za účtovné obdobie.
2. Suma položky v riadku 18 v stĺpci 1 predstavuje sumu použitia majetku fondu za účtovné obdobie.
3. Suma položky v riadku 62 v stĺpci 1 predstavuje zostatok majetku fondu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
4. Sumy položiek v jednotlivých riadkoch tvorby a použitia majetku fondu sa vykazujú v súlade so zákonom č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších
predpisov.

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/23960/2008-74
Príloha č. 3 k opatreniu č. 14880/2003-92
Úč FNM SR 2-01

VZOR

Výkaz o nákladoch na správnu činnosť
Fondu národneho majetku Slovenskej republiky
k ........................................ 20 ............... (v celých eurách)
mesiac
za obdobie od

rok

mesiac

rok

do

Účtovná závierka

Účtovná závierka

*)

*)
– riadna

– zostavená

– mimoriadna

– schválená

– priebežná

*) vyznačuje sa krížikom

X

IČO

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

PSČ

Smerové číslo telefónu

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavený dňa:

Schválený dňa:

MF SR 2008

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

816
Riadok

Položky

01

Náklady na materiál a služby súčet (r. 02 až r. 12)

02

spotreba materiálu a palív

03

spotreba energie

04

opravy a udržovanie

05

cestovné

06

reprezentačné

07

výkony spojov

08

nájomné

09

inzercia

10

audit

11

preprava

12

ostatné podľa schváleného rozpočtu

13

Osobné náklady súčet (r. 14 až r. 17)

14

mzdové náklady

15

odmeny členov orgánov fondu

16

zákonné sociálne poistenie

17

doplnkové dôchodkové sporenie

18

Zákonné sociáln náklady (r. 19 až r. 26)

19

školenie

20

odstupné

21

odchodné

22

práce neschopnosť

23

príspevok na stravovanie

24

tvorba sociálneho fondu

25

ostatné sociálne náklady

26

zdravotná starostlivosť

27

Dane a poplatky

28

Finančné náklady súčet (r. 29 až r. 31)

29

úroky

30

kurzové straty

31

ostatné finančné náklady

32

Iné náklady na činnosť súčet (r. 33 a r. 34)

33

škody

34

ostatné mimoriadne náklady

35

Prevádzkové náklady celkom súčet
(r. 01 + r. 13 + r. 18 + r. 27 + r. 28 + r. 32)

Ročný
rozpočet

11/2008
Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
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11/2008
Riadok

Položky

36

Dlhodobý majetok celkom súčet (r. 37 až r. 42)

37

dlhodpobý nehmotný majetok

38

pozemky

39

investície k bytom

40

samostatné hnuteľné veci

41

doprava

42

výpočtová technika

43

Náklady na správnu činnosť celkom (r. 35 + r. 36)

Ročný
rozpočet

817
Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

818
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Vysvetlivky
1. V riadku „kontrolné číslo“ sa vykazuje algebraický súčet hodnotových údajov na jednotlivých riadkoch výkazu.
2. Názvy a náplň na jednotlivých riadkoch výkazu nadväzujú na schválený rozpočet fondu.
3. Skratka r. – riadok.

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/23960/2008-74
Príloha č. 4 k opatreniu č. 14880/2003-92
Úč FNM SR 2-01

VZOR

Výkaz o nákladoch na správnu činnosť
Fondu národneho majetku Slovenskej republiky
k ........................................ 20 ............... (v tisícoch Sk)
mesiac
za obdobie od

rok

mesiac

rok

do

Účtovná závierka

Účtovná závierka

*)

*)
– riadna

– zostavená

– mimoriadna

– schválená

– priebežná

*) vyznačuje sa krížikom

X

IČO

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

PSČ

Smerové číslo telefónu

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavený dňa:

Schválený dňa:

MF SR 2008

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:
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Riadok

Položky

01

Náklady na materiál a služby súčet (r. 02 až r. 12)

02

spotreba materiálu a palív

03

spotreba energie

04

opravy a udržovanie

05

cestovné

06

reprezentačné

07

výkony spojov

08

nájomné

09

inzercia

10

audit

11

preprava

12

ostatné podľa schváleného rozpočtu

13

Osobné náklady súčet (r. 14 až r. 17)

14

mzdové náklady

15

odmeny členov orgánov fondu

16

zákonné sociálne poistenie

17

doplnkové dôchodkové sporenie

18

Zákonné sociáln náklady (r.19 až r.26)

19

školenie

20

odstupné

21

odchodné

22

práce neschopnosť

23

príspevok na stravovanie

24

tvorba sociálneho fondu

25

ostatné sociálne náklady

26

zdravotná starostlivosť

27

Dane a poplatky

28

Finančné náklady súčet (r. 29 až r. 31)

29

úroky

30

kurzové straty

31

ostatné finančné náklady

32

Iné náklady na činnosť súčet (r. 33 a r. 34)

33

škody

34

ostatné mimoriadne náklady

35

Prevádzkové náklady celkom súčet (r. 01 + r. 13 + r.
18 + r. 27 + r. 28 + r. 32)

Ročný
rozpočet

11/2008
Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
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Riadok

Položky

36

Dlhodobý majetok celkom súčet (r. 37 až r. 42)

37

dlhpdobý nehmotný majetok

38

pozemky

39

investície k bytom

40

samostatné hnuteľné veci

41

doprava

42

výpočtová technika

43

Náklady na správnu činnosť celkom (r. 35 + r. 36)

Ročný
rozpočet

821
Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostrednep
redchádzajúce
obdobie

822
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Vysvetlivky
1. V riadku „kontrolné číslo“ sa vykazuje algebraický súčet hodnotových údajov na jednotlivých riadkoch výkazu.
2. Názvy a náplň na jednotlivých riadkoch výkazu nadväzujú na schválený rozpočet fondu.
3. Skratka r. – riadok

