
Účtovné výkazy, výstup  v PDF formáte – metodické usmernenie. 

Obdobnou metodikou  ako pre tvorbu výkazov v evidencii   DPH,  je verzia IS NORIS rozšírená aj o  
možnosť vytvorenia podkladových súborov pre elektronické vykazovanie na internete a zobrazenie 
v štruktúre FDF,PDF. pre výkazy: 

• Súvaha Úč pod 1-01 

• Výkaz ziskov a strát Úč pod 2-01  
 
Konfiguračné nastavenie 

Záznam zložky Organizácia vlastná v parametroch vlastníka je doplnený o nové atribúty a vzťah pre:  

•  identifikáciu prvej strany výkazu (ulica, telefón, fax) 

• DV na identifikáciu firmy podľa klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev.2 (2008) 
(OKEČ SK NACE) 

 

      

1. Spracovanie  údajov do formulára PDF (FDF)  
 
Formulár v štruktúre PDF (FDF) je spracovaný v 100% zhode s originálnymi tlačivami  

zverejnením na stránke daňového riaditeľstva www.drsr.sk 
Podklady získame generovaním zostáv v evidencii účtovníctva/účtovné zostavy. 
Formulár záznamu je doplnení o nový vzťah “ Šablóna (pdf)“  s uvedením definície šablóny v štruktúre PDF 



 

Po vygenerovaní dát a ich uložení  je umožnené šablóny aplikovať nad prehľadom Uložených zostáv  

 

Rozhranie pre  určenie možnosti vytvorenia súboru v štruktúre „FDF“ a uloženia 
do vybraného adresára dátového zariadenia (disk, USB kľúč, ...)  

 



V prípade potvrdenia otázky na „ANO“ je umožnené vytvoriť  fdf súbor a následne z podkladových dát 

vytlačiť formulár v štruktúre dokumentu „PDF“ 

 

Z uloženého súboru v štruktúre „UVPOD2-09_RRRRMMDD_HHMM.fdf““ kde RRRRMMDD_HHMM sú 

časové údaje vzniku súboru, je umožnené zobraziť a vytlačiť dokument výkazu aj v neskoršom období 

 
2. Distribúcia knižníc,  scriptov a formulárov 

 
Skript: 
suvaha_vysledovka.sql pre zabezpečenie úprav štruktúry dát a nových definícií  
 
Knižnice: 
\ REPORTS \ dph21rep.pbl 
\ REPORTS \ UVPOD1-09-print.pdf 
\ REPORTS \ UVPOD2-09-print.pdf 
\ REPORTS \ UVPOD1-11-print.pdf 
\ REPORTS \ UVPOD2-09b-print.pdf 
\ PATCH \ adph21.pbd 
\ PATCH \ _legis64_eu_21.pbd 
\ jadro21sru.pbd 
\ ekon21.pbd 
\ ekonsk_21.pbd 
 
 
Data pre offline Import OKEC SK NACE: 
\ Import \ Import_OKEC_SKNACE.TXT 
 
Po inštalácii je nutné: 
- importovať dáta OKEC 
- naviazať na Organizacii vlastnej dyn .vzťah OKEC, 
- naplniť 6 nových údajov v spodnej časti formulára (ulica, číslo...) 
- na hlavičke definície Uctovnej zostavy nastaviť príslušnú FDF šablónu do nového atribútu „Šablóna (pdf):“. 


