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Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 
VZOR 

                                    FIN 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov                                                                                                                                      

 

 
VYBRANÉ PASÍVA 

 
(1. časť) 

Emitované dlhopisy Zmenky 
Bankové  

úvery 

Investičné 

dodávateľské úvery 

 

Dodávateľské úvery 
Úvery od Štátneho 

fondu rozvoja bývania 

Č.r. 
Nesplatená 

menovitá 

hodnota 

Úrok 

 

Nesplatená 

menovitá 

hodnota 

Úrok 

 

Nesplatená 

menovitá 

hodnota 

Úrok 

 

Nesplatená 

menovitá 

hodnota 

Úrok 

 

Nesplatená 

menovitá 

hodnota 

Úrok 

 

Nesplatená 

menovitá 

hodnota 

Úrok 

 

 a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO 

OBDOBIA (r. 2 + r. 3 + r.6 + r.10 až r.12) 
        

    

2. a) nefinančné korporácie     x x       

3. b) finančné korporácie             

4.      z toho: 

     poisťovacie spoločnosti 
    x x   

    

5.      penzijné fondy     x x       

6. c) verejná správa spolu 

     (r.7 až r. 9) 
    x x   

    

7.      ústredná správa     x x       

8.      územná samospráva     x x       

9.      fondy sociálneho poistenia 

     a zdravotného poistenia 
    x x   

    

10.  d) domácnosti     x x       

11.  e)  neziskové inštitúcie slúžiace  

      domácnostiam 
    x x   

    

12.  f) zahraničie             

 II. TRANSAKCIE             

13. Zvýšenie stavu pasív (r.14 + r.15 + r.18 + 

r.22 až r.24)  
        

    

14.  a) nefinančné korporácie     x x       

15.  b) finančné korporácie             
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16.      z toho: 

     poisťovacie spoločnosti 
    x x   

    

17.      penzijné fondy     x x       

18.  c) verejná správa spolu  

     (r.19 až r. 21) 
    x x   

    

19.      ústredná správa     x x       

20.      územná samospráva     x x       

21.      fondy sociálneho poistenia 

     a zdravotného poistenia 
    x x   

    

22.  d) domácnosti     x x       

23.  e)  neziskové inštitúcie slúžiace  
      domácnostiam     x x       

24.  f) zahraničie             

25. Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 + r.30 + 

r.34 až r.36) 
        

    

26.  a) nefinančné korporácie     x x       

27.  b) finančné korporácie             

28.      z toho:  

     poisťovacie spoločnosti 
    x x   

    

29.      penzijné fondy     x x       

30. c) verejná správa spolu          

    (r.31 až r. 33) 
    x x   

    

31.      ústredná správa     x x       

32.      územná samospráva     x x       

33.      fondy sociálneho poistenia 

     a zdravotného poistenia 
    x x   

    

34.  d) domácnosti     x x       

35.  e)  neziskové inštitúcie slúžiace  

      domácnostiam 
    x x   

    

36.  f) zahraničie             

37. III. ZMENY V OCENENÍ  (+/-)             

38. IV. OSTATNÉ ZMENY  (+/-)             
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39. V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU 

VYKAZOVANÉHO OBDOBIA 

kumulatívne (r.1 + r 13 – r.25 + r.37 + 

r.38)     

        

    

40.  a) nefinančné korporácie     x x       

41.  b) finančné korporácie             

42.      z toho:  

     poisťovacie spoločnosti 
    x x   

    

43.      penzijné fondy     x x       

44. c) verejná správa spolu          

    (r.45 až r. 47) 
    x x   

    

45.      ústredná správa     x x       

46.      územná samospráva     x x       

47.      fondy sociálneho poistenia 

     a zdravotného poistenia 
    x x   

    

48.  d) domácnosti     x x       

49.  e)  neziskové inštitúcie slúžiace  

      domácnostiam 
    x x   

    

50.  f) zahraničie             
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VYBRANÉ PASÍVA 

 
(2. časť) 

Úvery od 

enviromentálneho 

fondu 

Úvery vyplývajúce zo 

zmlúv o dodávke 

energetických 

služieb (EPC) 

Návratné finančné 

výpomoci a ostatné 

pôžičky  prijaté od 

subjektov verejnej 

správy 

 

 

Finančný prenájom 

 

 

 Ostatné nebankové 

pôžičky 

 

 

Prijaté zábezpeky 

 

 Vybrané záväzky 

a prijaté preddavky 

Č.r. 
Nesplatená 

menovitá 

hodnota 

Úrok 

 

Nesplatená 

menovitá 

hodnota 

Úrok 

 

Nesplatená 

menovitá 

hodnota 

Úrok 

 

Nesplatená 

menovitá 

hodnota 

Úrok 

 

Nesplatená 

menovitá 

hodnota 

Úrok 

 

Nesplatená 

menovitá 

hodnota 

Úrok Nesplatená 

menovitá 

hodnota 

Úrok 

 a 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. I. STAV k 1.januáru 

VYKAZOVANÉHO 

OBDOBIA (r.2 + r.3 + 

r.6 + r.10 až r.12) 

              

2. a) nefinančné 

korporácie 

              

3. b) finančné korporácie               

4.      z toho: 

     poisťovacie 

spoločnosti 

              

5.      penzijné fondy               

6. c) verejná správa spolu 

     (r.7 až r. 9) 

              

7.      ústredná správa               

8.      územná 

samospráva 

              

9.      fondy sociálneho 

poistenia 

     a zdravotného 

poistenia 

              

10.  d) domácnosti               

11.  e)  neziskové inštitúcie 

slúžiace domácnostiam 
              

12.  f) zahraničie               
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 II. TRANSAKCIE               

13. Zvýšenie stavu pasív 

(r.14 + r.15 + r.18 + 

r.22 až r.24)  

              

14.  a) nefinančné 

korporácie 

              

15.  b) finančné korporácie               

16.       z toho: 

     poisťovacie 

spoločnosti 

              

17.      penzijné fondy               

18.  c) verejná správa spolu  

     (r.19 až r. 21) 
              

19.      ústredná správa               

20.      územná 

samospráva 

              

21.      fondy sociálneho 

poistenia 

     a zdravotného 

poistenia 

              

22.  d) domácnosti               

23.  e)  neziskové inštitúcie 
slúžiace domácnostiam 

              

24.  f) zahraničie               

25. Zníženie stavu pasív 

(r.26 + r.27 + r.30 + 

r.34 až r.36) 

              

26.  a) nefinančné 

korporácie 

              

27.  b) finančné korporácie               

28.      z toho:  

     poisťovacie 

spoločnosti 

              

29.     penzijné fondy               

30. c) verejná správa spolu          

    (r.31 až r. 33) 
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31.      ústredná správa               

32.      územná 

samospráva 

              

33.      fondy sociálneho 

poistenia 

     a zdravotného 

poistenia 

              

34.  d) domácnosti               

35.  e)  neziskové inštitúcie 

slúžiace domácnostiam 
              

36.  f) zahraničie               

37. III. ZMENY V 

OCENENÍ  (+/-) 

              

38. IV. OSTATNÉ ZMENY  

(+/-) 

              

39. V. STAV 

K POSLEDNÉMU DŇU 

VYKAZOVANÉHO 

OBDOBIA 

kumulatívne (r.1 + r 13 

– r.25 + r.37 + r.38)     

              

40.  a) nefinančné 

korporácie 

              

41.  b) finančné korporácie               

42.      z toho:  

     poisťovacie 

spoločnosti 

              

43.      penzijné fondy               

44. c) verejná správa spolu          

    (r.45 až r. 47) 
              

45.      ústredná správa               

46.      územná 

samospráva 

              

47.      fondy sociálneho               
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poistenia 

     a zdravotného 

poistenia 

48.  d) domácnosti               

49.  e)  neziskové inštitúcie 

slúžiace domácnostiam 
              

50.  f) zahraničie               
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Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 4-04 
 

1. Výkaz sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy. 

2. V riadku 1 sa uvádza stav vybraných pasív k 1. januáru vykazovaného obdobia v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 26. 

3. V riadkoch 2 až 12 sa uvádza stav vybraných pasív k prvému dňu kalendárneho štvrťroka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 
1 až 26 v členení podľa jednotlivých sektorov [Nariadenie Rady (ES) č. 2223/1996 z 25. júna 1996 o európskom systéme 
národných a regionálnych účtov v Spoločenstve v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 002)]. 

4. V riadkoch 13 až 24 sa uvádza zvýšenie stavu vybraných pasív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 26 spolu a v členení 
podľa jednotlivých sektorov. 

5. V riadkoch 25 až 36 sa uvádza zníženie stavu vybraných pasív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 26 spolu a v členení 
podľa jednotlivých sektorov. 

6. V riadku 37 sa uvádzajú v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 26 kurzové rozdiely ziskové (+), kurzové rozdiely stratové (-) 
a zmena hodnoty vyplývajúca z precenenia. 

7. V riadku 38 sa uvádza v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 26 zvýšenie alebo zníženie stavu vybraných pasív z dôvodu 
preklasifikovania finančného pasíva (napríklad investičný dodávateľský úver sa preklasifikuje na bankový úver) alebo z 
dôvodu chybného vykazovania v predchádzajúcich obdobiach. 

8. V riadku 39 až 50 sa uvádza stav vybraných pasív k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka v štruktúre uvedenej 
v stĺpcoch 1 až 26. 

9. V stĺpcoch 25 a 26 sa uvádza suma prijatých preddavkov, časového rozlíšenia pasív a vybraných záväzkov v členení 
podľa jednotlivých sektorov. 

 

Použité skratky 
 
 
Č. r. – číslo riadku výkazu. 

 


