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VZOR
VÚ – EB 1-01

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV
v

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k ................................ 20........
celých eurách
tisícoch eur
miliónoch eur*)
mesiac

rok

Za účtovné obdobie od

rok

mesiac

rok

do

Za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

Dátum vzniku účtovnej jednotky

IČO

mesiac

DIČ

rok
do
účtovná závierka:*)
- riadna
- mimoriadna

účtovná závierka:*)
- zostavená
- schválená
Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
PSČ

Názov obce

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa
Zostavený dňa:

MF SR 2013
*) Vyznačuje sa krížikom

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:

X .
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Časť I. Vybrané údaje z aktív a pasív
Položka
a
MAJETOK
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Pohľadávky voči bankám
Finančný majetok na obchodovanie
Finančný majetok na predaj
Kladná reálna hodnota zabezpečovacích derivátov
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky z poistenia
Majetok zo zaistenia
Investície držané do splatnosti
Hmotný majetok
Nehmotný majetok
Splatná daňová pohľadávka
Odložená daňová pohľadávka
Ostatný majetok
Náklady a príjmy budúcich období
Majetok spolu
ZÁVÄZKY
Záväzky voči bankám
Záväzky z obchodovania
Záporná reálna hodnota zabezpečovacích derivátov
Záväzky voči klientom
Záväzky zo zaistenia
Emitované dlhové cenné papiere
Technické rezervy na poistenie
Ostatné finančné záväzky
Ostatné záväzky
Splatný daňový záväzok
Odložený daňový záväzok
Ostatné rezervy
Výnosy a výdavky budúcich období
Záväzky spolu
VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie
Kapitálové fondy
Oceňovacie rozdiely
Nerozdelený zisk/ neuhradená strata (-)
Vlastné imanie spolu
Záväzky a vlastné imanie spolu
Podsúvahové položky

č. r.
b
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
x
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
x
31
32
33
34
35
36
37

Bežné účtovné
obdobie
c

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
d
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Časť II. Vybrané údaje o výsledku hospodárenia
Položka

č. r.

a
Úrokové výnosy
Úrokové náklady
Čisté úrokové výnosy
Hrubé zaslúžené poistné
Podiel zaisťovateľov na hrubom zaslúženom poistnom
Čisté zaslúžené poistné
Výnosy z poplatkov z bankových záruk
Výnosy z poplatkov a provízií
Ostatné výnosy
Vyplatené poistné plnenia
Rezervy na poistné plnenia
Rezervy na nedostatočnosť poistného
Podiel zaisťovateľov na poistných plneniach
Podiel zaisťovateľov na rezervách na poistné plnenia
Ostatné rezervy
Všeobecné prevádzkové náklady
Odpisy
Opravné položky k majetku
Kurzové zisky/straty (-) netto
Zisk/strata (-) pred zdanením
Daň z príjmov
Zisk/strata (-) po zdanení
Ostatné súčasti súhrnného výsledku za účtovné
obdobie:
Oceňovacie rozdiely
Daň z príjmov vzťahujúca sa na iný súhrnný výsledok
Ostatné súčasti súhrnného výsledku za účtovné
obdobie po zdanení
CELKOVÝ SÚHRNNÝ VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ
OBDOBIE

b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Bežné účtovné
obdobie
c

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
d

x
23
24
25
26
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Časť III. Ostatné vybrané údaje
Prehľad o počte zamestnancov:
Názov položky
a
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov

Bežné účtovné obdobie
1

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
2

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka z toho:
Počet vedúcich zamestnancov

Vysvetlivky:
(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom
Slovenskej republiky.
(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
(3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou
sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
(4) Údaje, ktorými sú smerové číslo telefónu, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa, sú dobrovoľne
vypĺňanými údajmi.
(5) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú v eurách a v rovnakej mernej jednotke ako je použitá
v individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa § 17a zákona. Ak funkčnou menou individuálnej účtovnej
závierky zostavenej podľa § 17a zákona nie je mena euro, prepočítajú sa na účely uvádzania údajov vo výkaze
vybraných údajov údaje v cudzej mene na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným
Európskou centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a zaokrúhlia sa na celé tisíce.
(6) V časti III. sa v riadku „Počet vedúcich zamestnancov“ vykazuje počet členov Rady banky, členov dozornej
rady a vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu.
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