OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 3. novembra 2021
č. MF/011077/2021-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010
č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní,
označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov
určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého
účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania 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 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky,
obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné
jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
(oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74 (oznámenie č. 561/2011
Z. z.), opatrenia zo 14. novembra 2012 č. MF/22612/2012-74 (oznámenie č. 368/2012 Z. z.), opatrenia z 30. októbra
2013 č. MF/17695/2013-74 (oznámenie č. 380/2013 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19751/2015-74
(oznámenie č. 27/2016 Z. z.), opatrenia z 12. septembra 2018 č. MF/13416/2018-74 (oznámenie č. 260/2018 Z. z.)
a opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/011075/2020-74 (oznámenie č. 406/2020 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 1 ods. 1 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.

2.

V § 9 ods. 15 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vrátane finančných darov
a príspevkov získaných prostredníctvom platforiem hromadného financovania.4aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:
„4aa) Čl. 2 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020
o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ)
2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 10. 2020).“.

3.

V § 9 ods. 16 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako sa
postupuje pri splátke úveru alebo pôžičky vrátane úroku získaných prostredníctvom platforiem hromadného
financovania.4aa)“.

4.

V § 15 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou.“.

5.

V § 25 ods. 3 sa za slovo „závierok“ vkladajú slová „v elektronickej podobe doručením prostredníctvom
elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky alebo doručením
prostredníctvom systému štátnej pokladnice,34a) ak sa v priebehu účtovného obdobia účtovná jednotka stala
subjektom verejnej správy,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„ 34a) § 23b ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

6.

Za § 26b sa vkladá § 26c, ktorý vrátane nadpisu znie:
1

„ § 26c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Vzor účtovnej závierky v znení účinnom od 1. januára 2022 sa použije po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej
závierky za účtovné obdobie, ktoré začína po 31.decembri 2021.“.
7.

Príloha sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.
Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Igor Matovič, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky
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Príloha k opatreniu č. MF/011077/2021-74
Príloha k opatreniu č. MF/24975/2010-74

VZOR
UZNOv21_1
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Priložené súčasti účtovnej závierky
Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Úč NO 1-01)
(v eurocentoch)

Výkaz o majetku a záväzkoch (Úč NO 2-01)
(v eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
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Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:
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