OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 11. decembra 2013
č. MF/19566/2013-31,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej
závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
v znení neskorších predpisov

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 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek
individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie
č. 639/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie
č. 627/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (oznámenie č. 555/2009 Z. z.)
a opatrenia z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31 (oznámenie č. 402/2012 Z. z.) sa mení
a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za slová „ukladania účtovnej závierky“ vkladajú slová „a výročnej správy“.
2. V § 1 odseky 5 a 6 znejú:
„ (5) Riadna účtovná závierka v elektronickej podobe sa ukladá do registra účtovných závierok (ďalej
len „register“) prostredníctvom systému štátnej pokladnice2) takto:
a) súvaha a výkaz ziskov a strát do 5. februára nasledujúceho účtovného obdobia, okrem súvahy
a výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorou je Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré
sa predkladajú do 10. februára nasledujúceho účtovného obdobia,
b) poznámky do 30. apríla nasledujúceho účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje
inak2a).
(6) Mimoriadna účtovná závierka v elektronickej podobe sa ukladá do registra prostredníctvom
systému štátnej pokladnice2) do 30 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa zostavuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) Napríklad § 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 1 ods. 7 sa slová „Predložením účtovnej závierky podľa odsekov 5 a 6“ nahrádzajú slovami
„Uložením účtovnej závierky do registra“.

4. V § 1 odsek 9 znie:
„(9) Výročná správa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovovať výročnú správu
podľa osobitného predpisu6a), sa ukladá v elektronickej podobe do registra prostredníctvom systému
štátnej pokladnice2).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
„§ 3a
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.
6. Za § 4c sa vkladá § 4d, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 4d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014
Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2014 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej
účtovnej závierky k 31. decembru 2013, ktorá sa zostavuje po 1. januári 2014.“.
7. V prílohe č. 1 prvá strana vzoru súvahy znie:
„Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25755/2007-31

VZOR
Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

SÚVAHA
k .............................. (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka:
riadna
mimoriadna

Za obdobie
Mesiac

Mesiac

Rok

od
IČO

Názov účtovnej jednotky

do

Rok

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

.“.
8. V prílohe č. 2 prvá strana vzoru súvahy znie:

„Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/25755/2007-31

VZOR
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
k .............................. (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka:
riadna
mimoriadna

Za obdobie
Mesiac
od

Mesiac

Rok
do

Rok

IČO

Názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

.“.
9. Príloha č. 3 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.
10. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá je prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Peter Kažimír
podpredseda vlády a minister financií

