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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 20. októbra 2011
č. MF/24032/2011-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení
položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu
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 zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/
2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 609/2005 Z. z.) v znení opatrenia zo
14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (oznámenie č. 599/2007 Z. z.) a opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 (oznámenie č. 505/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 3b sa vkladá § 3c, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 3c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011
Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok
2011.“.
2.

Príloha č. 3 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií

Referent: Ing. Jana Vršková, tel.: 02/59 58 34 84
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva

Príloha k opatreniu č. MF/24032/2011-74
Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/26940/2005-74

VZOR
Poznámky Úč SP 1 – 01

Poznámky
k ........................................
(v eurách)
Za bežné účtovné
obdobie
Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac

rok

od

mesiac

rok

mesiac

rok

do
mesiac

rok

od

do
Účtovná závierka:
riadna
mimoriadna
vyznačuje sa X

Daňové identifikačné číslo

IČO

Názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu
/

/

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:
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Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych
orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.
(2) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej
jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka
bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením
ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
e) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
g) dlhodobý finančný majetok,
h) zásoby obstarané kúpou,
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
j) zásoby obstarané iným spôsobom,
k) pohľadávky,
l) krátkodobý finančný majetok,
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
o) časové rozlíšenie na strane pasív,
p) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu.
(4) Spôsob prepočtu údajov v cudzej mene na menu euro.
(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
(6) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku
a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza
a) doba odpisovania,
b) použité sadzby odpisovania.
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Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné
obdobie, a to
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia,
prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto
majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a
na konci bežného účtovného obdobia.
(2) Prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku.
(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy a údaje o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu
bežného účtovného obdobia v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku. Informácia
o výške tvorby, zrušenia a použitia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich zvýšenia, zníženia a zrušenia.
(5) Prehľad o stave zásob, poskytnutých preddavkoch na zásoby a o opravných položkách k zásobám v členení podľa položiek súvahy s uvedením stavu opravných položiek na začiatku bežného
účtovného obdobia; ich prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia.
(6) Prehľad pohľadávok na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie v členení
na pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a pohľadávky na penále, pokutách, poplatkoch a regresoch. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
(7) Vývoj dlhodobých pohľadávok a krátkodobých pohľadávok v priebehu bežného účtovného
obdobia; ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastok, úbytok a stav na konci bežného
účtovného obdobia.
(8) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých fondov a položiek
súvahy s uvedením stavu opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky,
úbytky a zúčtovanie počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia.
(9) Uvádza sa aj dôvod tvorby, zníženia alebo zrušenia opravných položiek k pohľadávkam.
(10) Informácia o výške odpísaných pohľadávok počas bežného účtovného obdobia v členení
podľa jednotlivých fondov a položiek súvahy.
(11) Prehľad o významných zložkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou, pričom
sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia.
(12) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov
budúcich období.
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(13) Údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvedie sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie alebo zníženie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezerv na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,
b) údaje o záväzkoch so špecifikáciou stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastkov
a úbytkov počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia podľa
jednotlivých druhov záväzkov,
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy do jedného roka vrátane, od jedného roka do piatich rokov vrátane a viac ako päť rokov,
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorby a čerpania sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatku na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedú údaje za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením
meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách, výšky úroku,
splatnosti a formy zabezpečenia.
(15) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období.
(16) Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke na obstaranie dlhodobého
majetku.
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb a činností účtovnej jednotky.
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek na účte 649 - Iné ostatné výnosy.
(3) Opis a suma významných položiek finančných výnosov. Uvedie sa tu aj celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov za prijaté služby.
(5) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a ostatných nákladov. Uvedie sa
aj celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Uvedú sa významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. Odpísané pohľadávky sa uvedú v členení na odpísané pohľa-
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dávky na poistnom, na pokutách a penále a ostatné pohľadávky. Uvedie sa začiatočný stav, pohyb
a konečný zostatok odpísaných pohľadávok.
Čl. VI
Iné aktíva a iné pasíva
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna
alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných
zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov, práva z privatizácie.
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či
nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí
od účtovnej jednotky,
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože
nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve
a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis a výška, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad
z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv
a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.
Čl. VII
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:
a) suma peňažných príjmov a hodnota nepeňažných príjmov členov orgánov účtovnej jednotky
v bežnom účtovnom období, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,
b) suma peňažných preddavkov a hodnota nepeňažných preddavkov a suma úverov s uvedením doterajších plnení a údaje o zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou za záväzky členov jednotlivých orgánov, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,
c) údaj podľa písmen a) a b) za bývalých členov týchto orgánov, ak sa príjmy naďalej poskytujú,
alebo ak výhoda trvá.
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Čl. VIII
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
(1) Prehľad o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov (nákladov) podľa jednotlivých druhov zdrojov
príjmov a fondov a tvorba a použitie prostriedkov jednotlivých fondov.
(2) Prehľad o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov (nákladov) správneho fondu.
Čl. IX
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky
Informácie o
a) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
b) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po
dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením
týchto zmien,
c) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné
pohromy,
d) iných mimoriadnych skutočnostiach.

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 2 o počte zamestnancov
Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
z toho počet vedúcich zamestnancov

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Stavby

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných vecí
Dopravné
prostriedky
Pozemky

Umelecké
diela a zbierky

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku
Spolu

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

úbytky -

prírastky +

Opravné položky – stav
na začiatku bežného účtovného
obdobia

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

úbytky -

prírastky +

Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

presuny (+, -)

úbytky -

prírastky +

Obstarávacia cena – stav
na začiatku bežného účtovného
obdobia

Softvér

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 písm. a) až c) o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku
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po lehote splatnosti

viac ako päť rokov

od jedného roka do piatich rokov vrátane

do jedného roka vrátane

z toho:

Pohľadávky spolu

Ostatné

Preplatky na dávkach

Regresy

Poplatky

Pokuty

Penále

Poistné

Druhy pohľadávok
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Stav na konci

Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o pohľadávkach na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
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3

Pohľadávky na poistnom a príspevkoch
na starobné dôchodkové sporenie
r. 4 až 12

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Základný fond starobného poistenia

Základný fond invalidného poistenia

Základný fond úrazového poistenia

Základný fond garančného poistenia

Základný fond poistenia v nezamestnanosti

Rezervný fond solidarity

Zúčtovanie poistného za rok 1993

Zúčtovanie poistného so Všeobecnou
zdravotnou poisťovňou rok 1994

Pohľadávky voči zamestnancom
r. 14 a 15

14

15

16

Sociálny fond

Ostatné krátkodobé pohľadávky
r. 17 až 21

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Prírastky

Úbytky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
dlhodobé
pohľadávky

z toho
krátkodobé
pohľadávky
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Správny fond

v tom:

4

Základný fond nemocenského poistenia

v tom:

2

1

R.č.

v tom:
Správny fond

Poskytnuté prevádzkové preddavky
a ostatné pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

Názov položky

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji dlhodobých pohľadávok a krátkodobých pohľadávok
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18

19

20

21

22

Sociálny fond

Správny fond

Zúčtovanie štátnych dávok

Rezervný fond solidarity

Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym
rozpočtom r. 23 až 25

24

25

26

Zúčtovanie štátnych dávok

Zúčtovanie poistného za rok 1993

DLHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ
POHĽADÁVKY SPOLU r. 1, 3, 13, 16, 22

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Prírastky

Stav opravných položiek na začiatku
bežného účtovného obdobia

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Prírastky, úbytky a zúčtovanie opravných
položiek počas bežného účtovného obdobia

Úbytky
krátkodobé
pohľadávky

Stav opravných položiek na konci
bežného účtovného obdobia

dlhodobé
pohľadávky

z toho
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Základný fond invalidného poistenia

Základný fond starobného poistenia

Základný fond nemocenského poistenia

v tom:

Dlhodobé pohľadávky na poistnom
a príspevkoch na starobné dôchodkové
sporenie

Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku

Opravné položky k pohľadávkam

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 8 o opravných položkách k pohľadávkam

23

Rezervný fond solidarity

v tom:

17

R.č.

Ostatné platby základných fondov

v tom:

Názov položky

11/2011
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Rezervy spolu

Ostatné rezervy spolu

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Použitie rezerv

Zrušenie alebo zníženie
rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav opravných položiek na konci
bežného účtovného obdobia
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Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv

Zákonné rezervy spolu

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv

Druh rezervy

Prírastky, úbytky a zúčtovanie opravných
položiek počas bežného účtovného obdobia

Tvorba rezerv

Stav opravných položiek na začiatku
bežného účtovného obdobia

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o rezervách

Rezervný fond solidarity

Základný fond poistenia v nezamestnanosti

Základný fond garančného poistenia

Základný fond úrazového poistenia

Základný fond invalidného poistenia

Základný fond starobného poistenia

Základný fond nemocenského poistenia

v tom:

Krátkodobé pohľadávky na poistnom
a príspevkoch na starobné dôchodkové
sporenie

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku

Rezervný fond solidarity

Základný fond poistenia v nezamestnanosti

Základný fond garančného poistenia

Základný fond úrazového poistenia

Opravné položky k pohľadávkam
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2

3

Záväzky z obchodného styku r. 3, 7, 16

Dodávatelia a ostatné záväzky r. 4 až 6

5

6

7

Nevyfakturované dodávky

Krátkodobé rezervy

Iné záväzky r. 8 až 15

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Rezervný fond solidarity

Zúčtovanie poistného za rok 1993

Zúčtovanie poistného so Všeobecnou
zdravotnou poisťovňou rok 1994

Ostatné fondy

Správny fond

Sociálny fond

Zúčtovanie štátnych dávok

Základný fond starobného poistenia

Ostatné dlhodobé záväzky r. 17

Správny fond

Záväzky z poistných vzťahov r. 19

Správny fond

v tom:

4

Správny fond

v tom:

1

b

a

Sociálny fond

R. č.

Druh záväzku

1

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

3

Prírastky

2

Úbytky

4

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. b) až d) o vývoji dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov

5

Dlhodobé záväzky
na konci bežného
účtovného obdobia

6

Krátkodobé
záväzky na konci
bežného účtovného
obdobia

Z toho
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22

23

24

25

Sociálny fond

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou
a zdravotnými poisťovňami r. 24

Správny fond

Daňové záväzky r. 26 a 27

26

27

28

29

30

Správny fond

Sociálny fond

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY A KRÁTKODOBÉ
ZÁVÄZKY SPOLU
r. 1, 2, 18, 20, 23, 25

PRECHODNÉ ÚČTY AKTÍV A PASÍV

CUDZIE ZDROJE r. 28 a 29

v tom:

Ostatné priame dane

21

Správny fond

v tom:

Záväzky voči zamestnancom a ostatné
záväzky voči zamestnancom

20

b

a

Záväzky voči zamestnancom r. 21 a 22

R. č.

Druh záväzku

1

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

3

Prírastky

2

Úbytky

4

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

5

Dlhodobé záväzky
na konci bežného
účtovného obdobia
6

Krátkodobé
záväzky na konci
bežného účtovného
obdobia

Z toho

318
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1

Ukazovateľ

a

2

Rozpočet na bežné
účtovné obdobie
3

Skutočnosť na konci
bežného účtovného
obdobia

4

5

Rozdiel
stĺpcov 3-2
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v tom tvorba:

Správny fond

Rezervný fond solidarity

Základný fond poistenia v nezamestnanosti

Základný fond garančného poistenia

Základný fond úrazového poistenia

Dôchodkové poistenie spolu

Základný fond invalidného poistenia

Základný fond starobného poistenia

Základný fond nemocenského poistenia

v tom:

Tvorba fondov v bežnom účtovnom období

Skutočnosť za
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

% plnenia
stĺpec 3/2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Vzorová tabuľka k čl. VIII ods. 1 o plnení rozpočtu príjmov, výdavkov (nákladov) a tvorby fondov

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

Čerpanie

Tvorba zo zisku

Tvorba na ťarchu nákladov

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o záväzkoch sociálneho fondu
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1

Ukazovateľ

a

Základný fond starobného poistenia

Základný fond nemocenského poistenia

v tom:

2

Rozpočet na bežné
účtovné obdobie
3

Skutočnosť na konci
bežného účtovného
obdobia
4

% plnenia
stĺpec 3/2
5

Rozdiel
stĺpcov 3-2
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Tvorba fondov celkom

z prostriedkov fondov Európskej únie

z toho:

Správny fond

Rezervný fond solidarity

Základný fond poistenia v nezamestnanosti

Základný fond garančného poistenia

Základný fond úrazového poistenia

Dôchodkové poistenie spolu

Základný fond invalidného poistenia

Základný fond starobného poistenia

Základný fond nemocenského poistenia

v tom:

Prevod z minulých rokov

z prostriedkov fondov Európskej únie

z ostatných príjmov

z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
od zamestnávateľov po uplynutí 60 dní

z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie – štát

z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie – pobočky

z poistného

Skutočnosť za
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

320
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1

Ukazovateľ

a

Základný fond nemocenského poistenia

2

Rozpočet na bežné
účtovné obdobie
3

Skutočnosť na konci
bežného účtovného
obdobia
4

% plnenia
stĺpec 3/2
5

Rozdiel
stĺpcov 3-2
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v tom:

Bilančný rozdiel v bežnom roku

z prostriedkov fondov Európskej únie

z toho:

Správny fond

Základný fond poistenia v nezamestnanosti

Základný fond garančného poistenia

Základný fond úrazového poistenia

Dôchodkové poistenie spolu

Základný fond invalidného poistenia

Základný fond starobného poistenia

Základný fond nemocenského poistenia

v tom:

Použitie prostriedkov jednotlivých fondov

z prostriedkov fondov Európskej únie

z toho:

Správny fond

Rezervný fond solidarity

Základný fond poistenia v nezamestnanosti

Základný fond garančného poistenia

Základný fond úrazového poistenia

Dôchodkové poistenie spolu

Základný fond invalidného poistenia

Skutočnosť za
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
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1

Ukazovateľ

a

z prostriedkov fondov Európskej únie

z toho:

2

Rozpočet na bežné
účtovné obdobie
3

Skutočnosť na konci
bežného účtovného
obdobia
4

% plnenia
stĺpec 3/2
5

Rozdiel
stĺpcov 3-2
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Správny fond

Rezervný fond solidarity

Základný fond poistenia v nezamestnanosti

Základný fond garančného poistenia

Základný fond úrazového poistenia

Dôchodkové poistenie spolu

Základný fond invalidného poistenia

Základný fond starobného poistenia

Základný fond nemocenského poistenia

v tom:

Bilančný rozdiel celkom

z prostriedkov fondov Európskej únie

z toho:

Správny fond

Rezervný fond solidarity

Základný fond poistenia v nezamestnanosti

Základný fond garančného poistenia

Základný fond úrazového poistenia

Dôchodkové poistenie spolu

Základný fond invalidného poistenia

Základný fond starobného poistenia

Skutočnosť za
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

322
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1

a

osobné náklady

z toho:

bežné výdavky

kapitálové výdavky

v tom:

Výdavky celkom

Príjmy celkom

Skutočnosť na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Ukazovateľ

2

Schválený rozpočet na
bežné účtovné obdobie
3

Upravený rozpočet na
bežné účtovné obdobie
4

Skutočnosť na konci
bežného účtovného
obdobia

Vzorová tabuľka k čl. VIII ods. 2 o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov (nákladov) správneho fondu

5

% plnenia
stĺpec 4/3
6

Rozdiel stĺpcov
4-3

11/2011
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 20. októbra 2011
č. MF/24033/2011-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú
účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky
na zverejnenie pre účtovné jednotky, 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 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74,
ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie
pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie
č. 600/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie
č. 500/2008 Z. z.) a opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie
č. 526/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.

Za § 3b sa vkladá § 3c, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 3c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011
Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa
zostavuje k 31. decembru 2011.“.

2. Príloha č. 4 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií

Referent: Ing. Jana Vršková, tel.: 02/59 58 34 84
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva

Príloha k opatreniu č. MF/24033/2011-74
Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/25682/2007-74

VZOR
Poznámky Úč NUJ 1 – 01

Poznámky
k ........................................
(v eurách)
Za bežné účtovné
obdobie
Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac

rok

od

mesiac

rok

mesiac

rok

do
mesiac

rok

od

do
Účtovná závierka:
riadna
mimoriadna
vyznačuje sa X

Daňové identifikačné číslo

IČO

Názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu
/

/

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:
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Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo
zriaďovateľom účtovnej jednotky, jej trvalý pobyt alebo sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.
(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej
jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku
počas účtovného obdobia.
(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
(6) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka
bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia
účtovnej jednotky.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
g) dlhodobý finančný majetok,
h) zásoby obstarané kúpou,
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
j) zásoby obstarané iným spôsobom,
k) pohľadávky,
l) krátkodobý finančný majetok,
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
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o) časové rozlíšenie na strane pasív,
p) deriváty,
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov
a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.
(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné
obdobie, a to
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy;
uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto
majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia
a na konci bežného účtovného obdobia.
(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku.
(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného
obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.
(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.
(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa
uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného
obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.
(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky
za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.
(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného
účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.
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(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa
položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza
stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na
konci bežného účtovného obdobia,
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie
predpokladaný rok použitia rezervy,
b) údaje o významných položkách na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza
sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,
f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením
meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.
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(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na
istinu a finančný náklad,
b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej
jednotky.
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.
(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových
ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.
(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za
a) overenie účtovnej závierky,
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby.
Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky
a prípadné ďalšie položky.
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Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna
alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných
zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či
nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí
od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože
nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve
a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených
osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad
z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv
a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka a dňom jej zostavenia.
Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov
Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
z toho počet vedúcich zamestnancov
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Nehmotné výsledky
z vývojovej
a obdobnej činnosti
Softvér

Oceniteľné práva

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý nehmotný
majetok

Spolu
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Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

úbytky

prírastky

Opravné položky – stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

úbytky

prírastky

Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

presuny

úbytky

prírastky

Prvotné ocenenie – stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia

Tabuľka č. 1

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
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Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Pozemky

Umelecké
diela
a zbierky
Stavby

Samostatné
hnuteľné
Dopravné
veci a súbory
prostriedky
hnuteľných
vecí
Pestovateľské celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Poskytnuté
Obstaranie
preddavky
dlhodobého
na dlhodobý
hmotného
hmotný
majetku
majetok

Spolu
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Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

úbytky

prírastky

Opravné položky – stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

úbytky

prírastky

Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

presuny

úbytky

prírastky

Prvotné ocenenie – stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia

Tabuľka č. 2
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Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Opravné položky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Presuny

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prvotné ocenenie

Podielové cenné Podielové cenné
papiere a podiely papiere a podiely
v obchodnej
v obchodnej
spoločnosti
spoločnosti
s podstatným
v ovládanej
vplyvom
osobe
Dlhové cenné
papiere držané
do splatnosti

Pôžičky
Ostatný dlhodobý
podnikom
finančný majetok
v skupine
a ostatné pôžičky

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný majetok

Spolu
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Podiel účtovnej jednotky
na hlasovacích právach
(v %)
bežného účtovného
obdobia

Spolu

Peniaze na ceste

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

Bežné bankové účty

Ceniny

Pokladnica

Krátkodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1
Stav na konci bežného účtovného obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Hodnota vlastného imania ku koncu

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Názov spoločnosti

Podiel na základnom
imaní (v %)

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného
obdobia

Účtovná hodnota ku koncu
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Krátkodobý finančný majetok spolu

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Krátkodobý finančný majetok

Tabuľka č. 3

Krátkodobý finančný majetok spolu

Obstarávanie krátkodobého finančného majetku

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka
držané do splatnosti

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Krátkodobý finančný majetok

Tabuľka č. 2

Zvýšenie/ zníženie hodnoty
(+/-)

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Úbytky

Vplyv ocenenia na výsledok
hospodárenia bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Vplyv ocenenia na vlastné imanie

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
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Stav na začiatku bežného Tvorba opravnej položky
účtovného obdobia
(zvýšenie)

Pohľadávky spolu

Iné pohľadávky

Pohľadávky voči účastníkom združení

Ostatné pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

Druh pohľadávok

Stav na začiatku bežného Tvorba opravnej položky
účtovného obdobia
(zvýšenie)

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Zásoby spolu

Poskytnutý preddavok na zásoby

Tovar

Zvieratá

Výrobky

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

Druh zásob

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Zníženie opravnej
položky

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
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Spolu

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

Ostatné fondy

Fondy tvorené zo zisku

Rezervný fond

Fondy zo zisku

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

Fond reprodukcie

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

prioritný majetok

vklady zakladateľov

z toho:
nadačné imanie v nadácii

Základné imanie

Imanie a fondy

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

Pohľadávky spolu

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky do lehoty splatnosti

bežného účtovného obdobia

Stav na konci

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
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Iné

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Z ostatných fondov

Z fondu tvoreného zo zisku

Z rezervného fondu

Zo základného imania

Vysporiadanie účtovnej straty

Účtovná strata

Iné

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Prevod do sociálneho fondu

Úhrada straty minulých období

Prídel do ostatných fondov

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do základného imania

Rozdelenie účtovného zisku

Účtovný zisk

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
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Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

Dlhodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

Krátkodobé záväzky spolu

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

Záväzky po lehote splatnosti

Druh záväzkov

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Rezervy spolu

Ostatné rezervy spolu

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv

Zákonné rezervy spolu

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv

Druh rezervy

Zrušenie alebo zníženie
rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Stav na konci

Použitie rezerv

bežného účtovného obdobia

Tvorba rezerv

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv
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Bežné účtovné obdobie

Spolu

Dlhodobý bankový úver

Návratná finančná výpomoc

Pôžička

Krátkodobý bankový úver

Druh cudzieho zdroja

Mena

Výška úroku v %

Splatnosť

Forma zabezpečenia

Suma istiny na konci
bežného účtovného
obdobia

Suma istiny na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

Čerpanie

Tvorba zo zisku

Tvorba na ťarchu nákladov

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

Sociálny fond

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
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Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
Prírastky

viac ako päť rokov

od jedného roka do piatich rokov vrátane

do jedného roka vrátane

Celková suma dohodnutých platieb

Záväzok

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
Istina

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

dlhodobého majetku obstaraného z podielu
zaplatenej dane

podielu zaplatenej dane

grantu

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov
Európskej únie

dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Finančný náklad

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
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Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Spolu

ostatné neaudítorské služby

daňové poradenstvo

súvisiace audítorské služby

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky

overenie účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Suma

Použitá suma bežného účtovného obdobia
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 21. októbra 2011
č. MF/24031/2011-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky,
obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených
z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne
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 zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra
2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008
č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009
č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.) a opatrenia z 26. novembra 2010
č. MF/25054/2010-74 (oznámenie č. 457/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Zostavená účtovná závierka sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termínoch pre podávanie daňových priznaní a účtovná závierka schválená príslušným orgánom účtovnej jednotky sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu do 30 dní po jej schválení, ak účtovná jednotka znova otvorila účtovné knihy podľa
§ 16 ods. 10 zákona. Zostavená priebežná účtovná závierka sa predkladá do Štátnej pokladnice prostredníctvom systému štátnej pokladnice1) v termínoch pre podávanie priebežnej účtovnej
závierky podľa osobitného predpisu1a).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1) § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1b a poznámka pod čiarou k odkazu 1b.
2. V § 2 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Poznámky k priebežnej účtovnej závierke podľa osobitného predpisu1c) sa zostavujú v skrátenej štruktúre minimálne v rozsahu podľa čl. IX prílohy č. 3,
ktorý nadväzuje na položky účtovnej závierky v úplnej štruktúre.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1c) § 15 ods. 1 písm. k) zákona č. 581/2004 Z. z.“.
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3. § 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Vo vzorových tabuľkách uvedených v čl. IX prílohy č. 3 sa pre potreby zostavenia poznámok k priebežnej účtovnej závierke údaj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie vykazuje v súlade s § 18 ods. 3 a 4 zákona. Vzorové tabuľky uvedené v čl. IX prílohy č. 3 sa môžu
doplniť podľa potrieb účtovnej jednotky.“.
4. Za § 4b sa vkladá § 4c, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 4c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011
Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky
za štvrtý štvrťrok 2011 a pri zostavení individuálnej účtovnej závierky za rok 2011.“.
5. Príloha č. 3 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií

Referent: Ing. Ingrid Šalkovičová, tel.: 02/59 58 34 84
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva

Príloha k opatreniu č. MF/24031/2011-74
Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

VZOR
Úč POI 5-01

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k .............. 20......
(v eurách)
mesiac
Za účtovné obdobie

rok

od

Za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
od

mesiac

rok

mesiac

rok

do
mesiac

rok
do
Účtovná závierka:*)

Účtovná závierka:*)

– riadna

– zostavená

– mimoriadna

– schválená

– priebežná

DIČ

IČO

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Zostavený dňa:

Schválený dňa:

MF SR 2011
*) Vyznačuje sa krížikom

.

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:
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Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a) názov a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku, dátum založenia alebo zriadenia,
spôsob založenia alebo zriadenia, názov a sídlo zriaďovateľa, identifikačné číslo organizácie,
b) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky (riadna, priebežná alebo mimoriadna).
2. Informácie o činnosti účtovnej jednotky. Opis činnosti účtovnej jednotky, dôvody jej zriadenia.
3. Informácie o priemernom prepočítanom počte zamestnancov počas účtovného obdobia,
pričom priemerný prepočítaný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú
vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca.
4. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská
alebo obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky. Uvedú sa informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní
účtovnej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní.
5. Informácie o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky.
6. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
7. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku, poznámky obsahujú aj tieto informácie:
a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú
závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou,
b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú
závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná
jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,
c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa
uložia tieto konsolidované účtovné závierky,
d) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú
závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza
da) pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky
zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov3), do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,
3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008)
v platnom znení.
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db) pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.
8. Údaje podľa článkov II až VIII sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe s príslušným
komentárom.
Čl. II
Informácie o účtovných metódach a účtovných zásadách, v členení na informácie o
1. tom, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti,
2. uplatnených účtovných zásadách a účtovných metódach, použitých nových účtovných zásadách
a účtovných metódach oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, dôvode ich uplatnenia
a vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie účtovnej jednotky,
3. spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov, metódach použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích menách a kurzoch použitých na prepočet cudzej meny na menu euro,
4. postupoch odpisovania hmotného majetku a nehmotného majetku,
5. zásadách a postupoch identifikácie rizík a strát a znížení hodnoty, ktoré sa týkajú aktív, najmä pohľadávok,
6. zásadách a postupoch výpočtu výšky tvorby opravných položiek, technických rezerv a rezerv vrátane vysvetlenia základných predpokladov pre ich použitie,
7. dni uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov v deň dohodnutia
obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu,
8. postupoch účtovania obchodov s cennými papiermi, spôsoboch účtovania kurzových rozdielov,
zmlúv o kúpe prenajatej veci, cenných papierov vzniknutých pri transformácii rôznych aktív, napríklad úverov, vrátane hypotekárnych úverov, pohľadávok z kreditných kariet (sekuritizácia) a odloženej dane,
9. postupoch účtovania úrokových výnosov a úrokových nákladov, spôsoboch vykazovania príjmov
z aktív, pri ktorých sa predpokladajú riziká a straty a zníženie hodnoty vrátane úrokov, prémií
a diskontov vzniknutých pri obstaraní pohľadávok od tretích osôb,
10. dôvode prevodu výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu na technický účet alebo
z technického účtu na netechnický účet,
11. postupe pri prevodoch nákladov z technického účtu k neživotnému poisteniu na netechnický účet
a pri prevodoch nákladov z netechnického účtu na technický účet k neživotnému poisteniu,
12. postupe pri evidenčnom výpočte účtovného výsledku zaistenia.
Čl. III
Poznámky v časti o významných položkách uvedených v súvahe a výkaze ziskov a strát obsahujú
informácie o
1. poistnom v členení uvedenom podľa čl. IX druhého bodu, pričom v stĺpcoch s označením „a“ sa vykazuje stav na konci bežného účtovného obdobia a v stĺpcoch s označením „b“ stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,
2. hmotnom majetku a nehmotnom majetku,
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3. nákladoch alebo výnosoch, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov, všetkých úpravách vykázaných v bežnom účtovnom období, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za predchádzajúce
účtovné obdobie,
4. nákladoch alebo výnosoch, ktoré majú vplyv na odloženú daň z príjmov, a to najmä v dôsledku
vzniku alebo zrušenia dočasných rozdielov, v dôsledku zmien v sadzbách dane z príjmov alebo
zavedenia nových daní z príjmov, v dôsledku zmien účtovných zásad a účtovných metód a chýb,
ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich
účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky,
5. odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke s uvedením dôvodu ich
zmien a výške v členení podľa jednotlivých druhov dočasných rozdielov a podľa jednotlivých druhov nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov,
6. súhrnnej splatnej dani a odloženej dani vzťahujúcej sa k položkám, ktoré účtovná jednotka účtovala priamo do vlastného imania, daňovom náklade alebo daňovom výnose, ktoré sa vzťahujú k mimoriadnym položkám uznaným v priebehu účtovného obdobia,
7. sume odpočítateľných dočasných rozdielov, nevyužitých daňových strát, nevyužitých daňových
odpočtov, pre ktoré sa odložená daňová pohľadávka nevykazuje v súvahe,
8. podriadených pasívach, ak záväzok z prijatého úveru presahuje 10 % celkových záväzkov z týchto úverov, s uvedením sumy, meny, úrokovej sadzby, splatnosti a zostatkovej doby splatnosti, podmienok podriadenosti, prípadne dôvodoch skoršieho zaplatenia úverov osobitného charakteru,
9. pohľadávkach a záväzkoch v členení podľa zostatkovej doby splatnosti,
10. časovom rozlíšení obstarávacích nákladov na poistné zmluvy formou komplexných nákladov budúcich období alebo nákladov budúcich období,
11. výške ostatných pôžičiek poisteným, ak hlavnou zárukou je uzavretá poistná zmluva a výške ostatných pôžičiek nezaručených poistnou zmluvou, ak je táto suma významná,
12. odpisoch nepremlčaných pohľadávok určených vnútorným predpisom účtovnej jednotky a prípadných výnosoch z odpísaných pohľadávok,
13. podielových cenných papieroch a vkladoch v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a podielových cenných papieroch a vkladoch v obchodných spoločnostiach s podstatným
vplyvom,
14. cenných papieroch určených na obchodovanie, cenných papieroch určených na predaj a cenných papieroch držaných do splatnosti podľa týchto kategórií a podľa druhov cenných papierov,
pričom pri dlhových cenných papieroch sa uvedie čistá obstarávacia cena znížená o náklady na
obchodovanie, ich reálna hodnota a ďalej v členení na kótované cenné papiere a nekótované
cenné papiere na tuzemskej burze alebo zahraničnej burze; pri cenných papieroch určených na
obchodovanie a cenných papieroch určených na predaj sa uvedú trhy, na ktorých sa s nimi obchoduje,
15. podiele dlhových cenných papierov a podiele vydaných dlhových cenných papierov so splatnosťou do jedného roka na celkovej hodnote týchto aktív a pasív,
16. výške podielov na ziskoch, prémiách a zľavách z poistenia a zaistenia,
17. postupe výpočtu tvorby technických rezerv a ich použití podľa osobitného predpisu,4)
4)

Zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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18. tvorbe poistného garančného fondu pri individuálnom zdravotnom poistení a jeho použití podľa
osobitného predpisu,5) s uvedením jeho stavu na začiatku účtovného obdobia, o jeho zvýšení
a znížení v priebehu účtovného obdobia a stave na konci účtovného obdobia,
19. postupe výpočtu tvorby rezerv a opravných položiek a ich použití podľa osobitných predpisov,
dôvodoch pre tvorbu a použitie rezerv, tvorbe a použití opravných položiek k jednotlivým zložkám aktív, ku ktorým sa tvoria, s osobitným uvedením rezervy na prebiehajúce súdne konania a rezervy na trovy súdneho konania,
20. hmotnom majetku kupovanom alebo predávanom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci; informácie o zmluvne dohodnutých splátkach splatných z týchto zmlúv v bežnom roku a v nasledujúcich rokoch, v období jedného až piatich rokov, prípadne splatných neskôr,
21. ostatných aktívach a ostatných pasívach, ostatných prevádzkových výnosoch a mimoriadnych výnosoch, ostatných prevádzkových nákladoch a mimoriadnych nákladoch, ktoré majú rozhodujúci
podiel na ich celkovom objeme v členení podľa jednotlivých aktív a pasív, nákladov, výnosov,
22. použití zisku alebo úhrade straty za minulé účtovné obdobie a návrhu na použitie zisku bežného
účtovného obdobia,
23. úrokových výnosoch a úrokových nákladoch,
24. platených poplatkoch a províziách pri predaji alebo inom úbytku cenných papierov,
25. všeobecných prevádzkových nákladoch, ktorými sa rozumejú správna réžia a ďalšie náklady na
prevádzku zdravotnej poisťovne, vrátane požitkov členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky,
26. zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie,
27. oceňovacích rozdieloch, čistých investíciách do podielových cenných papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a podielových cenných papierov a vkladov
v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom a ostatných oceňovacích rozdieloch z prepočtu majetku a záväzkov, a to vždy s uvedením stavu oceňovacích rozdielov na začiatku účtovného
obdobia, ich zvýšenie a zníženie v priebehu účtovného obdobia a zostatku na konci účtovného
obdobia,
28. výnose na akciu, ak akcie účtovnej jednotky sú evidované,
29. prehľade o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu.
Čl. IV
V poznámkach sa položky podsúvahy uvádzajú v eurách a ide najmä o informácie týkajúce sa
1. podsúvahových účtov účtovej skupiny 72, ktorými sú
a) hodnoty poskytnuté ako záruky,
b) hodnoty prijaté ako záruky,
c) zmenky na inkaso použité na úhradu do doby ich splatnosti,
d) záväzky za plánovanú zdravotnú starostlivosť,
5)

Zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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e) iné hodnoty v evidencii,
f) pomocné súvzťažné účty,
2. podsúvahových účtov účtovej skupiny 73.
Čl. V
Poznámky ďalej obsahujú informácie o
1. odboroch činností a zemepisných oblastiach, v ktorých účtovná jednotka vykonáva svoju činnosť,
2. osobách s osobitným vzťahom k účtovnej jednotke, ktorými sú tieto osoby:
a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo
materskou účtovnou jednotkou, alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke dcérskymi účtovnými jednotkami,
b) právnické osoby, ktoré majú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo má v nich podstatný
vplyv účtovná jednotka,
c) fyzické osoby, prostredníctvom ktorých má iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,
d) zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby6)
a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,
e) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmenách c) a d) majú podstatný vplyv,
a to aj sprostredkovane,
f) osoby, ktoré majú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné
ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv
a sprostredkovaný vplyv,
g) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,
h) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá,
3. udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky,
4. opravách chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku
jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky; uvádza sa vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
5. výsledku hospodárenia a finančnej situácii účtovnej jednotky, ktoré sú významné pre užívateľov
účtovnej závierky; výsledok hospodárenia sa uvedie v členení na výsledok hospodárenia za verejné zdravotné poistenie a výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti, pričom výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti sa vyčísli ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi, ktoré sa týkajú
prevádzkovej činnosti,
6)

§ 116 Občianskeho zákonníka.
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6. povahe a obchodnom cieli transakcií účtovnej jednotky, ktoré nie sú zahrnuté do súvahy a o finančnom dosahu týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo výnosy týchto transakcií významné a ich zverejnenie je nevyhnutné na vyhodnotenie finančnej situácie účtovnej jednotky,
7. transakciách s blízkymi osobami6), vrátane výšky týchto transakcií a iných informácií o transakcii
potrebných na pochopenie finančnej situácie účtovnej jednotky, ak sú takéto transakcie významné
a neboli vykonané v bežných trhových podmienkach; informácie o jednotlivých transakciách možno zoskupovať podľa ich charakteru okrem prípadov, keď sú na pochopenie vplyvu týchto transakcií potrebné samostatné informácie.
Čl. VI
V poznámkach sa uvádza prehľad o zmenách vo vlastnom imaní v členení podľa čl. IX bodu 14.
Čl. VII
Poznámky účtovnej jednotky, ktorou je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej obsahujú informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, a to v členení podľa čl. IX bodu 15.
Čl. VIII
Poznámky obsahujú aj informácie o pohľadávkach, záväzkoch, nákladoch, výnosoch, príjmoch
a výdavkoch, ich stav na konci účtovného obdobia a porovnateľné údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, informácie o
1. stave pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti,
2. predpísanom poistnom,
3. predpísanom poistnom v hrubej výške celkom, jeho stav pred prerozdelením, jeho stav po prerozdelení, vyčíslenie príslušného percentuálneho podielu na ročnom úhrne poistného7) pred prerozdelením poistného za príslušný kalendárny rok a vyčíslenie tohto podielu na ročnom úhrne poistného v eurách,
4. štruktúre platiteľov poistného,
5. výdavkoch na prevádzkové činnosti za príslušný kalendárny rok vyčíslené v súlade s osobitným
predpisom7), ktorými sú výdavky súvisiace so správou a zabezpečením činnosti zdravotnej poisťovne a výdavky vynaložené na splátky úrokov z úverov alebo pôžičiek,
6. nákladoch na zdravotnú starostlivosť,
7. celkových príjmoch a celkových výdavkoch v členení na zdravotnú starostlivosť a na prevádzkovú
činnosť, pričom celkovými príjmami sa rozumejú daňové príjmy (poistné a sankcie súvisiace so
zdravotným poistením), nedaňové príjmy (príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z tuzemských úverov a pôžičiek
a iné nedaňové príjmy), granty, transfery a odplata za postúpenú pohľadávku a celkovými výdavkami sa rozumejú bežné výdavky (mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov
a služieb), kapitálové výdavky (obstarávanie, nákup a rekonštrukcia nehmotného majetku a finančného umiestnenia).
7)

§ 6a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Čl. IX
1. Informácie k čl. II štvrtému bodu
vzorová tabuľka č. II/1
Druh majetku

Metóda odpisovania

Doba životnosti v rokoch

Odpisová skupina

Budovy na vlastné použitie
Pracovné stroje a zariadenia
Výpočtová a kancelárska
technika
Dopravné prostriedky
Klimatizácia
Inventár
Dlhodobý nehmotný majetok
Drobný dlhodobý majetok
Iné aktíva

2. Informácie k čl. III prvému bodu
vzorová tabuľka č. III/1
individuálne zdravotné
poistenie

verejné zdravotné poistenie
položka

Slovenská
republika
a

b

EÚ
a

tretie krajiny
b

a

b

Poistné v hrubej výške
Prijaté poistné v hrubej výške
Náklady na poistné plnenie
v hrubej výške
Prevádzkové náklady
Zaistenie zostatková suma
Počet poistencov
Provízie

x

x

x

Slovenská
republika
a

b

Slovenská
republika

EÚ
a

zaistenie

b

a

b

b

a

Stav na konci bežného účtovného obdobia

c

Softvér

d

Obstaranie
nehmotného
majetku
e

Ochranná
známka

f

Know how

g

Poistný kmeň

h

Drobný
dlhodobý
nehmotný
majetok
i

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok
j

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

k

Dlhodobý
nehmotný
majetok
spolu

vzorová tabuľka č. III/2
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Stav na začiatku bežného účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Použitie

Tvorba

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Opravné položky

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Oprávky

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Rozdiel z precenenia

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia

Prvotné ocenenie

Goodwill

Nehmotný majetok v eurách

3. Informácie k čl. III druhému bodu
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b

a

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia

Zostatková hodnota

c

Stavby

d

e

f

Predmety
z drahých
kovov

g

h

Samostatné
hnuteľné
Dopravné
veci
a súbory prostriedky
hnuteľných
vecí
i

Drobný
dlhodobý
hmotný
majetok
j

k

l

m

Poskytnuté
Ostatný Obstaranie preddavky Dlhodobý
hmotný
na
dlhodobý dlhodobého
majetok
hmotného dlhodobý
hmotný
spolu
hmotný
majetku
majetok
majetok
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Stav na konci bežného účtovného obdobia

Použitie

Tvorba

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Opravné položky

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Oprávky

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Rozdiel z precenenia

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia

Prvotné ocenenie

Pozemky

Hmotný majetok v eurách

Umelecké
Stroje
diela
a zariadenia
a zbierky

vzorová tabuľka č. III/3
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b

Finančné umiestnenie
v eurách

a

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Zostatková hodnota

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Použitie

Tvorba

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Opravné položky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Rozdiel z precenenia

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Prvotné ocenenie

Podielové
cenné papiere
a podiely
v dcérskej
účtovnej
jednotke
c

Podielové
cenné papiere
a podiely
v spoločnosti
s podstatným
vplyvom
d

e

Realizovateľné Dlhové cenné
cenné papiere papiere držané
do splatnosti
a podiely
f

Pôžičky
účtovnej
jednotke
v konsolidovanom celku
g

Ostatné
pôžičky

h

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok
i

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku
j

Dlhodobý
finančný
majetok spolu

vzorová tabuľka č. III/4
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4. Informácie k čl. III deviatemu bodu
vzorová tabuľka č. III/5

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

a

b

c

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
vrátane
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do
päť rokov vrátane
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti spolu

vzorová tabuľka č. III/6

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

a

b

c

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do päť
rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti spolu

5. Informácie k čl. III bodu 13
vzorová tabuľka č. III/7
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom
a podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom
Názov spoločnosti, sídlo, právna forma, predmet podnikania alebo činnosti
Základné imanie spoločnosti zapísané v obchodnom registri
Súhrnná výška ostatných zložiek vlastného imania
Počet, menovitá hodnota a cena obstaraných akcií a upísaných akcií alebo
podielov na základnom imaní účtovnej jednotky, v ktorej uplatňuje vykazujúca
účtovná jednotka podstatný vplyv alebo rozhodujúci vplyv v účtovnom období
a zmeny v priebehu účtovného obdobia
Výška podielu, ktorú vlastnia osoby s osobitným vzťahom k účtovnej jednotke
Počet a menovitú hodnotu akcií podľa druhov vydaných v priebehu roka
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Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom
a podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom
Výška pohľadávok voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv alebo rozhodujúci vplyv a osobám s osobitným
vzťahom k účtovnej jednotke, z toho:
pohľadávky voči členom štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov,
dozorných orgánov
Výška záväzkov voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv alebo rozhodujúci vplyv a osobám s osobitným
vzťahom k účtovnej jednotke, z toho:
záväzky voči členom štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov,
dozorných orgánov
Hodnota cenných papierov určených na obchodovanie, ktoré sú účtované
v aktívach a záväzkoch a ktoré sú vydané dcérskymi účtovnými jednotkami
a pridruženými účtovnými jednotkami
Výška vydaných záruk za dcérske účtovné jednotky a pridružené účtovné
jednotky, z toho záruky voči členom štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov,
dozorných orgánov
Výška prijatých záruk od dcérskych účtovných jednotiek a pridružených
účtovných jednotiek, z toho prijaté záruky od členov štatutárnych orgánov,
riadiacich orgánov, dozorných orgánov prípadne iných orgánov

6. Informácie k čl. III bodu 17
vzorová tabuľka č. III/8
Technické rezervy

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

a

b

c

d

e

Technická rezerva na poistné plnenie
z toho:
technické rezervy na liečbu na
území Slovenskej republiky
technické rezervy na schválenú
zdravotnú starostlivosť – liečba
v cudzine
technické rezervy na výkony pre
poistencov v zozname čakajúcich
na poskytnutie zdravotnej
starostlivosti

Technické rezervy spolu
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7. Informácie k čl. III bodu 19
vzorová tabuľka č. III/9
Rezervy

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

a

b

c

d

e

Jednotlivé druhy krátkodobých rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných
rezerv
Rezervy spolu

vzorová tabuľka č. III/10
Opravné položky
k pohľadávkam

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

a

b

c

d

e

Opravné položky k pohľadávkam
z verejného zdravotného poistenia
Opravné položky k ostatným pohľadávkam
Opravné položky k pohľadávkam spolu

8. Informácie k čl. III bodu 20
vzorová tabuľka č. III/11
Hmotný majetok – finančný prenájom
(kúpa, predaj)

Obstarávacia cena na
konci bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Obstarávacia cena na
konci bežného účtovného
obdobia

a

b

c

d

e

Príslušný hmotný majetok
Príslušný hmotný majetok
Hmotný majetok spolu
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vzorová tabuľka č. III/12

Finančný
prenájom
Záväzok

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Splatnosť

Splatnosť

do jedného
roka vrátane

a

od jedného
roka do piatich nad päť rokov
rokov vrátane

b

c

d

do jedného
roka vrátane

od jedného
roka do piatich nad päť rokov
rokov vrátane

e

f

g

Istina
Finančný výnos
Spolu

9. Informácie k čl. III bodu 22
vzorová tabuľka č. III/13
Použitie zisku alebo úhrada straty za minulé účtovné obdobie
a návrh na použitie zisku bežného účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Výplata podielu na zisku spoločníkom a členom
Iné
Rozdelenie účtovného zisku spolu
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Vysporiadanie účtovnej straty spolu
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10. Informácie k čl. III bodu 25
vzorová tabuľka č. III/14
Správne náklady

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

Prevádzkové náklady celkom, z toho:
osobné náklady a odmeny
mzdové náklady
sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Náklady voči audítorovi/audítorskej
spoločnosti a z toho:
overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby s výnimkou
overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

vzorová tabuľka č. III/15
Členovia štatutárnych/riadiacich
orgánov
Odmeny/
požitky

a
Požitky po skončení zamestnania
Požitky vyplývajúce z ukončenia
pracovného pomeru
Krátkodobé zamestnanecké požitky
Ostatné dlhodobé požitky
Platby na základe podielov
Odmeny/požitky spolu

Členovia dozorných orgánov

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

d

e

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

11/2011

361

11. Informácie k čl. III bodu 29
vzorová tabuľka č. III/16
Tvorba a členenie sociálneho fondu
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu

12. Informácie k čl. V druhému bodu

Názov osoby
Základné
(spoločnosti) imanie (ZI)
Právna forma spoločnosti

a

vzorová tabuľka č. V/1

Podiel
účtovnej
jednotky na
ZI
(v %)

Podiel
účtovnej
jednotky na
hlasovacích
právach
(v %)

Hodnota
vlastného
imania na
konci
bežného
účtovného
obdobia

c

d

e

b

Hodnota
vlastného
imania na
konci
bezprostredne predchádzajúceho
účtovného
obdobia

Hodnota
obchodu
na konci
bežného
účtovného
obdobia

Hodnota
obchodu
na konci
bezprostredne predchádzajúceho
účtovného
obdobia

f

g

h

13. Informácie k čl. V siedmemu bodu

vzorová tabuľka č. V/2

Informácie o transakciách
s blízkymi osobami

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Prírastok/
Úbytok

a

b

c

d

Nákupy alebo predaje tovaru, nehnuteľností a iného
majetku
Poskytovanie alebo prijímanie služieb
Finančný prenájom
Prevody výskumu a vývoja, prevody podľa licenčných
zmlúv
Prevody podľa finančných dohôd vrátane úverov
a vkladov do vlastného imania
Vysporiadanie záväzkov v mene účtovnej jednotky
alebo účtovnou jednotkou v mene blízkej osoby
Ostatné transakcie
Transakcie s blízkymi osobami spolu
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14. Informácie k čl. VI
vzorová tabuľka č. VI/1

Vlastné imanie

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

a

b

Zvýšenie

Povinný
prídel

Iné zvýšenie

Zníženie

c

d

e

f

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
g

Základné imanie
Vlastné akcie
Emisné ážio
Rezervné fondy
Ostatné fondy tvorené zo zisku
Ostatné kapitálové fondy
Oceňovacie rozdiely
nezahrnuté do výsledku
hospodárenia
Nerozdelený zisk
Neuhradená strata
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie
Dividendy
Vlastné imanie spolu

15. Informácie k čl. VII
vzorová tabuľka č. VII/1
Informácie o finančných vzťahoch
VšZP a.s.

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Prírastok/
Úbytok

a

b

c

d

Náhrady strát z hospodárskej činnosti účtovnej
jednotky
Peňažné vklady
Nepeňažné vklady
Nenávratné finančné príspevky alebo pôžičky
za zvýhodnených podmienok
Finančné výhody, ktorými sú napríklad
nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke
Vzdanie sa dividend alebo podielov na zisku
Poskytnutie náhrad za finančné povinnosti
uložené orgánom verejnej moci
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16. Informácie k čl. VIII prvému bodu
vzorová tabuľka č. VIII/1
Pohľadávky z verejného
zdravotného poistenia

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Prírastok/
Úbytok

a

b

c

d

Pohľadávky z verejného zdravotného poistenia
voči poisteným z toho:
istina
pohľadávky z ročného zúčtovania
Pohľadávky voči inej zdravotnej poisťovni z toho:
z prerozdelenia bežného roka
Pohľadávky voči UDZS
Pohľadávky voči poskytovateľom
Pohľadávky voči MZ SR
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky celkom po lehote splatnosti v členení
od 0 dní do 30 dní vrátane
od 31 do 60 dní vrátane
od 61 do 90 dní vrátane
od 91 do 180 dní vrátane
od 181 do 360 dní vrátane
od 361 dní a viac dní

vzorová tabuľka č. VIII/2
Záväzky z verejného zdravotného poistenia

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Prírastok/
Úbytok

a

b

c

d

Záväzky z verejného zdravotného poistenia voči
poisteným z toho:
Záväzky voči UDZS z toho:
záväzky z poskytnutých preddavkov od UDZS
Záväzky voči poskytovateľom
Ostatné záväzky
Záväzky celkom po lehote splatnosti v členení
od 0 dní do 30 dní vrátane
od 31 do 60 dní vrátane
od 61 do 90 dní vrátane
od 91 do 180 dní vrátane
od 181 do 360 dní vrátane
od 361 dní a viac dní
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17. Informácie k čl. VIII druhému bodu
vzorová tabuľka č. VIII/3
Predpísané poistné

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

a

b

c

Preddavky za zamestnancov a za zamestnávateľa vrátane zmeny
stavu odhadných položiek
Preddavky za samostatne zárobkovo činné osoby vrátane zmeny
stavu odhadných položiek
Preddavky za ostatných platiteľov vrátane zmeny stavu odhadných
položiek
Ročné zúčtovanie zamestnávateľov s osobitným uvedením preplatku
a nedoplatku
Ročné zúčtovanie zamestnancov s osobitným uvedením preplatku
a nedoplatku
Ročné zúčtovanie samostatne zárobkovo činných osôb s osobitným
uvedením preplatku a nedoplatku
Ročné zúčtovanie ostatných platiteľov s osobitným uvedením
preplatku a nedoplatku
Preddavky za štát vrátane ročného zúčtovania a zmeny stavu
odhadných položiek

18. Informácie k čl. VIII tretiemu bodu
vzorová tabuľka č. VIII/4
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Poistné

a

Pred
prerozdelením

Po prerozdelení

Pred
prerozdelením

Po prerozdelení

b

c

d

e

Predpísané poistné v hrubej výške
Podiel na ročnom úhrne poistného (v %)

x

x

Podiel na ročnom úhrne poistného
v eurách

x

x
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19. Informácie k čl. VIII štvrtému bodu
vzorová tabuľka č. VIII/5
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Štruktúra platiteľov
poistného

a

Počet
poistencov

Prírastok/
Úbytok

Poistné

Počet
poistencov

Prírastok/
Úbytok

Poistné

b

c

d

e

f

g

Zamestnanci
SZČO
Zamestnávateľ
Štát
Iní platitelia
Počet poistencov spolu

x

x

20. Informácie k čl. VIII šiestemu bodu
vzorová tabuľka č. VIII/6
Náklady na zdravotnú starostlivosť

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

Náklady na lieky
Náklady na zdravotnícke pomôcky
Náklady na všeobecnú ambulantnú starostlivosť
Náklady na špecializovanú ambulantnú starostlivosť
Náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť
Náklady na zdravotnú starostlivosť poistencov
členského štátu EÚ
Ostatné náklady
Náklady na zdravotnú starostlivosť spolu
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21. Informácie k čl. VIII siedmemu bodu
vzorová tabuľka č. VIII/7
Bežné účtovné obdobie
Celkové príjmy
a výdavky

a

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

zdravotná
starostlivosť

prevádzková činnosť

zdravotná
starostlivosť

prevádzková činnosť

b

c

d

e

Celkové príjmy
Celkové výdavky

Použité skratky:
EÚ – členské štáty Európskej únie
tretie krajiny – iný štát ako členský štát Európskej únie
MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
UDZS – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
VšZP – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba
ZI – základné imanie
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. októbra 2011
č. MF/24013/2011-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek
individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených
z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
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 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre
podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení
opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia
z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z. ), opatrenia zo
14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25812/2006-74 (oznámenie č. 670/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra
2007 č. MF/26120/2007-74 (oznámenie č. 627/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008
č. MF/24219/2008-74 (oznámenie č. 508/2008 Z. z.) a opatrenia z 13. decembra 2010
č. MF/25947/2010-74 (oznámenie č. 522/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 2 sa za slová „predchádzajúce účtovné obdobie“ vkladajú slová „v eurocentoch alebo“.
2. V § 3 odsek 5 znie:
„(5) V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 3a, pre
ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. V prílohe č. 3a sa ustanovuje na účely uvádzania číselných údajov v poznámkach tabuľková forma, pričom v nej uvádzané tabuľky sa začlenia do
obsahovej náplne zostavovaných poznámok.“.
3. Za § 4bc sa vkladá § 4bd, ktorý znie:
„§ 4bd
Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa
zostavuje za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011 a neskôr.“.
4. V prílohe č. 3 časti A. písmeno c) znie:
„c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia,
počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej ria-
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diacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca,“.
5. V prílohe č. 3 časti S. Peňažné toky z investičnej činnosti sa vypúšťa položka B. 11.
Doterajšie položky B. 12. až B. 20. sa označujú ako položky B. 11. až B. 19.
6. V prílohe č. 3 časti S. Peňažné toky z finančnej činnosti sa vypúšťa položka C. 2. 8.
Doterajšie položky C. 2. 9. a C. 2. 10. sa označujú ako položky C. 2. 8. a C. 2. 9.
7. V prílohe č. 3 časti T. Peňažné toky z investičnej činnosti sa vypúšťa položka B. 11.
Doterajšie položky B. 12. až B. 20. sa označujú ako položky B. 11. až B. 19.
8. V prílohe č. 3 časti T. Peňažné toky z finančnej činnosti sa vypúšťa položka C. 2. 8.
Doterajšie položky C. 2. 9. a C. 2. 10. sa označujú ako položky C. 2. 8. a C. 2. 9.
9. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá je prílohou k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií

Referent: Ing. Silvia Matulová, tel.: 02/59 58 34 97
Ing. Mária Horváthová, tel.: 02/59 58 34 97
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva

Príloha k opatreniu č. MF/24013/2011-74
Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92

VZOR
Poznámky Úč POD 3 – 04

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k .............. 20......
v

– eurocentoch
mesiac

– celých eurách *)

rok

Za obdobie od
Za bezprostredne
predchádzajúce obdobie od

mesiac

rok

mesiac

rok

do
mesiac

rok
do
Účtovná závierka:*)

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka:*)

– riadna

– zostavená

– mimoriadna

– schválená

– priebežná

DIČ

IČO

Kód SK NACE
.

.

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica

PSČ

Číslo

Názov obce

Číslo telefónu
0

Číslo faxu
/

0

/

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Zostavené dňa:

Schválené dňa:

*) Vyznačuje sa krížikom

.

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:
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1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa
jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia
Tabuľka č. 1
Výška podielu
na základnom imaní

Spoločník, akcionár

a

absolútne

v%

b

c

Podiel na hlasovacích
právach
v%

Iný podiel na ostatných
položkách VI ako na ZI
v%

d

e

Spolu

Tabuľka č. 2
Spoločník, akcionár do dňa
zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov
Spoločník, akcionár

Dátum zmeny

absolútne

v%

Podiel na
hlasovacích
právach
v%

a

b

c

d

e

Spolu

x

Výška podielu
na základnom imaní

Iný podiel na
ostatných položkách
VI ako na ZI
v%
f
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3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
Aktivované
majetok
náklady
na vývoj
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

b

Softvér
c

Oceniteľné
Goodwill
práva
d

e

Ostatný
DNM
f

Poskytnuté
Obstarápreddavky
vaný DNM
na DNM
g

h

Spolu
i
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
Aktivované
majetok
náklady
na vývoj
a

b

Softvér
c

Oceniteľné
Goodwill
práva
d

e

Ostatný
DNM
f

Poskytnuté
Obstarápreddavky
vaný DNM
na DNM
g

h

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné
právo
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Spolu
i
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5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

Pozemky

Stavby

b

c

SamosPestovatatné
Základné
hnuteľné teľské
Ostatný
stádo
celky
veci
DHM
a ťažné
a súbory trvalých
zvieratá
hnuteľ- porastov
ných vecí
d

e

f

g

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky na
DHM

Spolu

h

i

j
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

Pozemky

Stavby

b

c

SamosPestovatatné
Základné
hnuteľné teľské
Ostatný
stádo
celky
veci
DHM
a ťažné
a súbory trvalých
zvieratá
hnuteľ- porastov
ných vecí
d

e

f

g

PoskytObstanuté predrávaný
davky
DHM
na DHM

h

i

Spolu

j

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

11/2011

375

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Dlhodobý hmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Podielové
CP
Dlhodobý finančný Podielové a podiely Ostatné
majetok
v spoloč- dlhodobé
CP
CP
nosti
a podiely
v DÚJ s podstat- a podiely
ným
vplyvom
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

b

c

d

Pôžičky
ÚJ
v kons.
celku

e

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnosti
najviac
jeden rok

Obstarávaný
DFM

Poskytnuté preddavky
na DFM

Spolu

f

g

h

i

j
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Podielové
CP a
Dlhodobý finančný Podielové podiely
Ostatné
majetok
v spoloč- dlhodoCP
bé CP
nosti
a podiely
v DÚJ s podstat- a podiely
ným
vplyvom
a

b

c

Pôžičky
ÚJ v
kons.
celku

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnosti
najviac
jeden rok

Obstarávaný
DFM

Poskytnuté preddavky
na DFM

Spolu

e

f

g

h

i

j

d

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať

Hodnota za bežné účtovné obdobie
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9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Bežné účtovné obdobie
Obchodné meno a sídlo
spoločnosti, v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Podiel ÚJ na ZI
v%

Podiel ÚJ
na hlasovacích
právach
v%

Hodnota
vlastného
imania ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Výsledok
hospodárenia
ÚJ, v ktorej má
ÚJ umiestnený
DFM

Účtovná
hodnota DFM

b

c

d

e

f

x

x

x

a
Dcérske účtovné jednotky

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

Ostatné realizovateľné CP a podiely

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

Dlhodobý finančný majetok
spolu

x

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané
do splatnosti

Druh CP

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

a

b

c

Do splatnosti viac ako päť
rokov
Do splatnosti od troch rokov
do piatich rokov vrátane
Do splatnosti od jedného
roka do troch rokov vrátane
Do splatnosti do jedného roka
vrátane
Dlhové CP držané
do splatnosti spolu

x

Zvýšenie
hodnoty

d

Zníženie
hodnoty

Vyradenie
dlhového CP
z účtovníctva
v účtovnom
období

Stav
na konci
účtovného
obdobia

e

f

g
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11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

Vyradenie
pôžičky
z účtovníctva
v účtovnom
období

Stav
na konci
účtovného
obdobia

a

b

c

d

e

f

Do splatnosti viac ako päť
rokov
Do splatnosti od troch rokov
do piatich rokov vrátane
Do splatnosti od jedného roka
do troch rokov vrátane
Do splatnosti do jedného roka
vrátane
Dlhodobé pôžičky spolu

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Zásoby

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba
OP

Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP
z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

a

b

c

d

e

f

Materiál
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky
na zásoby
Zásoby spolu
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Tabuľka č. 2
Nehnuteľnosť na predaj

Hodnota

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné
obdobie
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku
obstarávania

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo
a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
Zásoby

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo
s nimi nakladať

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe
nehnuteľnosti určenej na predaj
Tabuľka č. 1

Názov položky

Za bežné účtovné
obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Sumár od začiatku
zákazkovej výroby až do
konca bežného účtovného
obdobia

a

b

c

d

Výnosy zo zákazkovej výroby
Náklady na zákazkovú výrobu
Hrubý zisk / hrubá strata

Tabuľka č. 2
Hodnota zákazkovej výroby

Za bežné účtovné obdobie

Sumár od začiatku zákazkovej výroby
až do konca bežného účtovného
obdobia

a

b

c

Vyfakturované nároky za vykonanú
prácu na zákazkovej výrobe
Úprava nárokov podľa stupňa
dokončenia alebo metódou nulového
zisku
Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby
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Tabuľka č. 3

Názov položky

Za bežné účtovné obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Sumár od začiatku
zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej
na predaj až do konca
bežného účtovného
obdobia

a

b

c

d

Výnosy zo zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj
Náklady na zákazkovú výstavbu
nehnuteľnosti určenej na predaj
Hrubý zisk / hrubá strata

Tabuľka č. 4
Hodnota zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj

Za bežné účtovné obdobie

Sumár od začiatku zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj až
do konca bežného účtovného obdobia

a

b

c

Vyfakturované nároky za vykonanú
prácu na zákazkovej výstavbe
nehnuteľnosti určenej na predaj
Úprava nárokov podľa stupňa
dokončenia alebo metódou nulového
zisku
Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky

a
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba
OP

Zúčtovanie OP
z dôvodu
zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP
z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

11/2011

381

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1
Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

Tabuľka č. 2
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

a

b

c

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka
Krátkodobé pohľadávky spolu
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu
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17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným
právom alebo inou formou zabezpečenia
Bežné účtovné obdobie
Opis predmetu záložného práva
Hodnota predmetu

Hodnota pohľadávky

Pohľadávky kryté záložným právom alebo
inou formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo
záložné právo

x

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je
obmedzené právo s nimi nakladať

x

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Tabuľka č. 2
Bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného
obdobia

a

b

c

d

e

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnosťou do jedného
roka držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu
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19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému
finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok

Stav OP na
začiatku
účtovného
obdobia

a

b

Tvorba OP

Zúčtovanie
OP z dôvodu
zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie
OP z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý
bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Názov položky

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné
právo
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo
s ním nakladať

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku,
ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok

Zvýšenie/ zníženie
hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia
na výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia

Vplyv ocenenia
na vlastné imanie

a

b

c

d

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty (komodity)
Ostatné realizovateľné CP
Krátkodobý finančný majetok spolu
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22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia
na strane aktív
Opis položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou
finančného prenájmu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Splatnosť

Splatnosť

Názov
položky

a
Istina
Finančný výnos
Spolu

do jedného
roka vrátane

od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

viac ako päť
rokov

do jedného
roka vrátane

od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

viac ako päť
rokov

b

c

d

e

f

g
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24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku
alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku

Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

Tabuľka č. 2
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu

Bežné účtovné obdobie
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25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

a
Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f
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26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
Názov položky
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu
v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové
odpočty
Sadzba dane z príjmov (v %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
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28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch
Názov vydaného
Menovitá hodnota
dlhopisu

Počet

Emisný kurz

Úrok

Splatnosť

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách
a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

a

b

c

Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej mene
za bežné účtovné
obdobie

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

d

e

f
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Tabuľka č. 2

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

a

b

c

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej mene
za bežné účtovné
obdobie

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

d

e

f

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia
na strane pasív
Názov položky
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
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32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov
za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1
Účtovná hodnota

Dohodnutá cena
podkladového nástroja

Názov položky
pohľadávky

záväzku

b

c

a

d

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

Tabuľka č. 2

Názov položky

a
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena reálnej hodnoty
(+/-) s vplyvom na

Zmena reálnej hodnoty (+/-)
s vplyvom na

výsledok
hospodárenia

vlastné imanie

výsledok
hospodárenia

vlastné imanie

b

c

d

e
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33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi
Reálna hodnota
Zabezpečovaná položka
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

a
Majetok vykázaný v súvahe
Záväzok vykázaný v súvahe
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne
nezabezpečené
Spolu

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou
finančného prenájmu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Splatnosť

Splatnosť

Názov
položky
do jedného
roka vrátane

od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

viac ako päť
rokov

do jedného
roka vrátane

od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

viac ako päť
rokov

b

c

d

e

f

g

a
Istina
Finančný náklad
Spolu

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách
Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)
Oblasť odbytu

a

Spolu

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

Bezprostredne
Bezprostredne
Bezprostredne
Bežné účtovné predchádzajúce Bežné účtovné predchádzajúce Bežné účtovné predchádzajúce
účtovné
obdobie
účtovné
obdobie
účtovné
obdobie
obdobie
obdobie
obdobie
b

c

d

e

f

g
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36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky
Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný stav

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

d

e

f

Manká a škody

x

x

x

Reprezentačné

x

x

x

Dary

x

x

x

Iné

x

x

x

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
vo výkaze ziskov a strát

x

x

x

a
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Spolu

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov
a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti
Názov položky
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej
činnosti, z toho:

Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

Mimoriadne výnosy, z toho:

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
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38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate
Názov položky

Bezprostredne
Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné
obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

Mimoriadne náklady, z toho:

Bezprostredne
Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné
obdobie
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40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos
vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej
straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová
pohľadávka neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu
neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom
období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov,
ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov
a výnosov

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a

Základ dane

Daň

Daň
v%

Základ dane

Daň

Daň
v%

b

c

d

e

f

g

x

x

x

x

Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň

x

x

Splatná daň z príjmov

x

x

Odložená daň z príjmov

x

x

Celková daň z príjmov

x

x

Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty
Spolu
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42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Druh podmieneného záväzku
Hodnota celkom

Hodnota voči spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Druh podmieneného záväzku
Hodnota celkom
Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

Hodnota voči spriazneným osobám
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44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku
Druh podmieneného majetku

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Práva zo servisných zmlúv
Práva z poistných zmlúv
Práva z koncesionárskych zmlúv
Práva z licenčných zmlúv
Práva z investovania prostriedkov získaných
oslobodením od dane z príjmov
Práva z privatizácie
Práva zo súdnych sporov
Iné práva

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov
Hodnota príjmu, výhody súčasných
členov orgánov

Hodnota príjmu, výhody bývalých
členov orgánov

b

c

Druh príjmu, výhody
štatutárnych

a

Peňažné príjmy

Nepeňažné príjmy

Peňažné preddavky

Nepeňažné preddavky

Poskytnuté úvery

Poskytnuté záruky

Iné

dozorných

iných

štatutárnych

dozorných

iných

Časť 1 – Bežné účtovné obdobie

Časť 1 – Bežné účtovné obdobie

Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
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46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou
a spriaznenými osobami
Tabuľka č. 1
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Spriaznená osoba

a

Kód druhu
obchodu

b

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

c

d

Tabuľka č. 2
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Dcérska účtovná jednotka/
Materská účtovná jednotka

Kód druhu
obchodu

a

b

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

c

d
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47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania

a
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby
– podnikateľa

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania

a
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491– Vlastné imanie fyzickej osoby –
podnikateľa

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f
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48. Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy
Označenie
položky

Obsah položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

A. 1.

Príjmy z predaja tovaru (+)

A. 2.

Výdavky na nákup tovaru

A. 3.

Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)

A. 4.

Príjmy z predaja služieb (+)

A. 5.

Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (-)

A. 6.

Výdavky na služby (-)

A. 7.

Výdavky na osobné náklady (-)

A. 8.

Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň
z príjmov účtovnej jednotky (-)

A. 9.

Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (+)

A. 10.

Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (-)

A. 11.

Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené
na predaj alebo na obchodovanie (+)

A. 12.

Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené
na predaj alebo na obchodovanie (-)

A. 13.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla
banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté
na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

A. 14.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

A. 15.

Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré
sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)

A. 16.

Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré
sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)

*

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov,
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných
tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.)

A. 17.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

A. 18.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do finančných činností (-)

A. 19.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do investičných činností (+)

A. 20.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet A. 1. až A. 20.)

A. 21.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+)

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

11/2011
Označenie
položky
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Obsah položky

A. 22.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa
na prevádzkovú činnosť (+)

A. 23.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa
na prevádzkovú činnosť (-)

A.

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
(súčet A. 1. až A. 23.)
Peňažné toky z investičnej činnosti

B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B. 3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov
v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov,
ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov
určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

B. 4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

B. 5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

B. 6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov
v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov,
ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných
papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)

B. 7.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou
inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

B. 9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím
osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke,
ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím
osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá
je súčasťou konsolidovaného celku (+)

B. 11.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (+)

B. 12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do prevádzkových činností (+)

B. 13.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky
z finančnej činnosti (-)

B. 14.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné
toky z finančnej činnosti (+)

B. 15.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť
do investičných činností (-)

B. 16.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B. 17.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa
na investičnú činnosť (-)

B. 18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B. 19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
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Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
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Označenie
položky
B.

Obsah položky
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti

C. 1.

Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní
(súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

C. 1. 1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C. 1. 2.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou
osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)

C. 1. 3.

Prijaté peňažné dary (+)

C. 1. 4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

C. 1. 5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií
a vlastných obchodných podielov (-)

C. 1. 6.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)

C. 1. 7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo
fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)

C. 1. 8.

Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

C. 2.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)

C. 2. 1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C. 2. 2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

C. 2. 3.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka
alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

C. 2. 4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov,
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

C. 2. 5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C. 2. 7.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom
zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

C. 2. 8.

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov
vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú
osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)

C. 2. 9.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých,
ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)

C. 3.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do prevádzkových činností (-)

C. 4.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

C. 5.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej
činnosti (-)

C. 6.

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky
z investičnej činnosti (+)

11/2011
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
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Označenie
položky

Obsah položky

C. 7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť
do finančných činností (-)

C. 8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

C. 9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

C.

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)

D.

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-),
(súčet A + B + C)

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/-)

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+/-)

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely
vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

403
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
Označenie
položky

Obsah položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Z/S

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov
(+/-)

A. 1.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až
A. 1. 13.)

A. 1. 1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku (+)

A. 1. 2.

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov
na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

A. 1. 3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A. 1. 4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

A. 1. 5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

A. 1. 6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

A. 1. 7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

A. 1. 8.

Úroky účtované do nákladov (+)

A. 1. 9.

Úroky účtované do výnosov

(-)

A.1. 10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
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Označenie
položky

Obsah položky

A. 1. 11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)
A. 1. 12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý
sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
A. 1. 13. Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú
osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
A. 2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu,ktorým sa na účely tohto
opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými
záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou
peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)

A. 2. 1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

A. 2. 2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

A. 2. 3.

Zmena stavu zásob (-/+)

A. 2. 4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý
je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov,
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných
tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)

A. 3.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

A. 4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do finančných činností (-)

A. 5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do investičných činností (+)

A. 6.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)

A. 7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)

A. 8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

A. 9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

A.

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)
Peňažné toky z investičnej činnosti

B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B. 3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných
účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú
za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (-)

B. 4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
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Obsah položky

B. 5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

B. 6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných
účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú
za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (+)

B. 7.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou
inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

B. 9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím
osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke,
ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím
osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (+)

B. 11.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (+)

B. 12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do prevádzkových činností (+)

B. 13.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky
z finančnej činnosti (-)

B. 14.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky
z finančnej činnosti (+)

B. 15.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť
do investičných činností (-)

B. 16.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B. 17.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B. 18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B. 19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B.

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti

C. 1.

Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

C. 1. 1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C. 1. 2.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou
osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)

C. 1. 3.

Prijaté peňažné dary (+)

C. 1. 4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

C. 1. 5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií
a vlastných obchodných podielov (-)

C. 1. 6.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)

C. 1. 7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej
jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)
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Označenie
položky

Obsah položky

C.1. 8.

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

C. 2.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov z finančnej činnost, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)

C. 2. 1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C. 2. 2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)

C. 2. 3.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka
zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté
na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

C. 2. 4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka
alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

C. 2. 5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C. 2. 7.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom
zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

C. 2. 8.

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov
vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých,
ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)

C. 2. 9.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)

C. 3.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (-)

C. 4.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

C. 5.

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej
činnosti (-)

C. 6.

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej
činnosti (+)

C. 7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do
finančných činností (-)

C. 8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

C. 9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

C.

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
(súčet C. 1. až C. 9.)

D.

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-),
(súčet A + B + C)

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na začiatku účtovného obdobia (+/-)

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových
rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+/-)
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11/2011
Označenie
položky

Obsah položky

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+/-)

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely
vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

407
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

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 vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007
Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
(4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
(5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek
a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
(6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:
Kód druhu obchodu

Druh obchodu:

01

kúpa

02

predaj

03

poskytnutie služby

04

obchodné zastúpenie

05

licencia

06

transfer

07

know -how

08

úver, pôžička

09

výpomoc

10

záruka

11

iný obchod.

Použité skratky:

kons. – konsolidovaný
CP

– cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ

– daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

FINANČNÝ SPRAVODAJCA
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DÚJ

– dcérska účtovná jednotka

IČO

– identifikačné číslo organizácie

OP

– opravná položka

PSČ

– poštové smerovacie číslo

ÚJ

– účtovná jednotka

VI

– vlastné imanie

ZI

– základné imanie

11/2011

11/2011
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44

Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. októbra 2011
č. MF/24037/2011-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení
položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky
v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74
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 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 362/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74 (oznámenie č. 510/2008 Z. z.) sa mení
a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 3 písm. a) a b) sa vypúšťa slovo „prezídia,“.
2. V § 3 odsek 7 znie:
„(7) V prílohe č. 5 sa ustanovuje na účely uvádzania číselných údajov poznámok tabuľková
forma, pričom v nej uvádzané tabuľky sa začlenia ako súčasť uvádzaných informácií poznámok.
Pri zostavovaní poznámok sa použijú tie tabuľky, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú
náplň.“.
3. Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý znie:
„§ 4b

Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2011.“.
4. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.
5. Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 5, ktorá je prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Referent: Ing. Mária Horváthová, tel.: 02/59 58 34 97
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/24037/2011-74
Príloha č. 2 k opatreniu č. 14880/2003-92
Úč. FNM SR 1 – 01

VZOR

Výkaz o tvorbe a použití
majetku Fondu národneho majetku
Slovenskej republiky
k ........................................ 20 ............... (v celých eurách)
mesiac
za obdobie od

rok

mesiac

rok

do

Účtovná závierka*)

Účtovná závierka*)

– riadna

– zostavená

– mimoriadna

– schválená

– priebežná

*) vyznačuje sa krížikom

X

IČO

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

PSČ

Smerové číslo telefónu

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavený dňa:

Schválený dňa:

MF SR 2011

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
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Riadok

Položky

01

Začiatočný stav fondu privatizácie

02

Tvorba celkom (r. 03 až r. 17 – 16)

03

Privatizovaný majetok, ktorý prešiel na fond

04

Cenné papiere prevedené na fond od fyzickcých osôb

05

Zisk z účasti fondu na podnikaní obchodných spoločností

06

z toho: dividendy

07

Výnos z predaja akcií akciových spoločností a podielov

08

Akcie a podiely, ktoré neboli predmetom rozhodnutia o privatizácii
a ktoré fond nadobudol ako akcionár alebo spoločník

09

Majetok, ktorý prešiel na fond v dôsledku odstúpenia od zmluvy
o privatizácii majetku

10

Výnosy z predaja majetku

11

Iné výnosy z predaja akcií, podielov a majetku (úroky, úroky
z omeškania, kurzové rozdiely)

12

Výnos z prenájmu majetku fondu

13

Výnos z rozdielu medzi súpisom majetku a fyzickou invetúrou
pri odstúpení fondu od zmluvy o privatizácii majetku

14

Výnos z prijatých úrokov na účtoch fondu v bankách

15

Tržby z predaja a likvidácie majetku zo správnej činnosti fondu

16

Finančné prostriedky, ktoré sú podľa osobitných predpisov
príjmom osobitného účtu Ministerstva hospodárstva

17

Ostatné položky
Kontrolné číslo (súčet r. 01 až r. 17)
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Riadok

Položky

18

Použitie majetku fondu celkom (r. 19 a r. 20)

19

Použitie majetku fondu (r. 31 a r. 43 až 61)

20

Použitie v súlade s rozhodnutím o privatizácii
(súčet r. 21 až r. 30)

21

Založenie akciovej spoločnosti alebo inej obchodnej spoločnosti

22

Vklad do obchodnej spoločnosti

23

Predaj majetku podniku alebo jeho časti

24

Predaj majetkovej účasti na podnikaní obchodnej spoločnosti inej
právnickej osobe

25

Prevod privatizovaného majetku na obce

26

Prevod privatizovaného majetku na účely zdravotného poistenia,
nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a na
účely aktívnej politiky zamestnanosti

27

Prevod majetku na Slovenský pozemkový fond

28

Prevod majetku oprávnenej osobe

29

Prevod na Reštitučný investičný fond

30

Úhrada nákladov vynaložených nadobúdateľom na vysporiadanie
ekologických záväzkov vzniknutých pred privatizáciou

31

Použitie v súlade s rozhodnutím vlády (súčet r. 32 až r. 42)

32

Plnenie záväzkov podnikov určených na privatizáciu

33

Posilnenie zdrojov bánk určených na poskytnutie úverov

34

Splnenie záruk za úvery obchodných spoločností, v ktorých má
fond aspoň 34 % majetkovú účasť

35

Podpora rozvojových programov Slovenskej republiky

36

Plnenie štátnych záruk za bankové úvery

37

Financovanie splácania štátneho dlhu v priebehu rozpočtového
roka

38

Doplnenie zdrojov v systéme financovania zdravotníctva

39

Úhrada častí záväzkov Štátneho fondu cestného hospodárstva
Slovenskej republiky

40

Posilnenie štátnych finančných aktív

41

Vysporiadanie cenových rozdielov k cenám tepla a vody

42

Finančné kompenzácie nákladov obcí na plynárenské zaiadenia,
ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu

11/2011
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Riadok

Položky

43

Zvýšenie základného imania obchodných spoločností

44

Náklady spojené so správnou činnosťou fondu v rozsahu určenom
rozpočtom

45

Finančná náhrada subjektom, voči ktorým mal privatizovaný
podnik zodpovednosť za nedostatky, pričom táto zodpovednosť
neprešla na nadobúdateľa

46

Úhrada nákladov spojených s podporou privatizácie

47

Nákup majetku a majetkových účastí, na ktoré má fond predkupné
právo

48

Na uspokojovanie nárokov oprávnených osôb podľa osobitných
predpisov a úhradu nákladov reštitučných a privatizačných
súdnych sporov

49

Na úhradu na ťarchu osobitného účtu Ministerstva hospodárstva

50

Na prevod prostriedkov do majetku obcí v rozsahu 25 % podielu
na úhrnnom čistom výnose z predaja prevádzkových jednotiek

51

Na úhradu neuspokojenej časti pohľadávok štátu z hľadiska
životného prostredia voči úpadcovi

52

Na úhradu nákladov spojených s emisiou, splatením dlhopisov
fondu a ich výnosov

53

Na úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od
zmluvy alebo na uzatvárenie zmlúv o nájme takto získaného
majetku

54

Na nakladanie s majetkovými účasťami fondu nadobudnutými
fondom

55

Na úhradu nákladov spojených s cennými papiermi od fyzických
osôb

56

Na ďalšie účely, ak tak ustanoví osobitný zákon

57

Odpustenie časti kúpnej ceny a započítanie investícií

58

Platené úroky a poplatky bankám a k úverom

59

Strata zo zrušenia spoločnosti založenej fondom, odpísanie
pohľadávok na základe súdneho rozhodnutia

60

Nároky z ručenia

61

Ostatné použitie majetku fondu

62

Rozdiel medzi tvorbou a použitím fondu (r. 01 + r. 02 - r. 18)
Kontrolné číslo (súčet r. 18 až r. 62)
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Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/24037/2011-74
Príloha č. 5 k opatreniu č. 14880/2003-92

VZOR
Poznámky Úč FNM SR 5 – 01

POZNÁMKY
účtovnej závierky
zostavenej k .............. 20......
mesiac
Za účtovné obdobie

rok

od

Za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac

rok

mesiac

rok

do
mesiac

rok

od

do
Účtovná závierka:*)

Účtovná závierka:*)

– riadna

– zostavená

– mimoriadna

– schválená

– priebežná

IČO

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica

PSČ

Číslo

Názov obce

Číslo telefónu
0

Číslo faxu
/

0

/

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Zostavené dňa:

Schválené dňa:

*) Vyznačuje sa krížikom

.

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:

11/2011
1.
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Informácie k § 3 ods. 3 písm. a)

a) Mená a priezviská členov výkonného výboru a dozornej rady za bežné účtovné obdobie
Meno a priezvisko členov výkonného výboru fondu

Meno a priezvisko členov dozornej rady fondu

b) Mená a priezviská členov výkonného výboru a dozornej rady za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Meno a priezvisko členov výkonného výboru fondu

Meno a priezvisko členov dozornej rady fondu

c) Počet zamestnancov
Názov položky
Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
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Informácie k § 3 ods. 3 písm. c) o položkách strany aktív súvahy

a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok
bežné účtovné obdobie

Softvér

Oceniteľné
práva

Ostatný DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

a

b

c

d

e

f

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia

b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok
bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Softvér

Oceniteľné
práva

Ostatný DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

a

b

c

d

e

f

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
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Dlhodobý nehmotný majetok
bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Softvér

Oceniteľné
práva

Ostatný DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

a

b

c

d

e

f

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia

c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok
bežné účtovné obdobie

Pozemky

Stavby

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

a

b

c

d

e

f

g

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prvotné ocenenie

Ostatný
DHM

Poskytnuté
Obstarávaný
preddavky
DHM
na DHM

Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia
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d) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Stavby

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

Ostatný
DHM

b

c

d

e

f

g

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Majetok
fondu

Prenajatý
majetok
fondu

Ostatný
DFM

Dlhodobý hmotný majetok
bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Pozemky

a
Prvotné ocenenie

Poskytnuté
Obstarávaný
preddavky
DHM
na DHM

Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia

e) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok
bežné účtovné obdobie

a
Prvotné ocenenie

Podielové Podielové CP
Ostatné
CP a podiely a podiely
v dcérskych v spoločnosti dlhodobé CP
účtovných s podstatným a podiely
vplyvom
jednotkách
b

c

d

e

f

g

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
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Dlhodobý finančný majetok
bežné účtovné obdobie

a

Podielové Podielové CP
Ostatné
CP a podiely a podiely
v dcérskych v spoločnosti dlhodobé CP
účtovných s podstatným a podiely
vplyvom
jednotkách

419
Majetok
fondu

Prenajatý
majetok
fondu

Ostatný
DFM

b

c

d

e

f

g

x

x

x

x

x

x

Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia

f) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok
bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
a
Prvotné ocenenie

Podielové Podielové CP
Ostatné
CP a podiely a podiely
v dcérskych v spoločnosti dlhodobé CP
účtovných s podstatným a podiely
vplyvom
jednotkách

Majetok
fondu

Prenajatý
majetok
fondu

Ostatný
DFM

b

c

d

e

f

g

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia
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g) Prehľad o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie
Hodnota
Výsledok
vlastného
hospodárenia
Podiel ÚJ
Obchodné meno a sídlo spoločnosti,
imania ÚJ,
Podiel ÚJ na ZI
ÚJ, v ktorej má
na hlasovacích
v ktorej má ÚJ umiestnený DFM
v ktorej má ÚJ
v%
ÚJ umiestnený
právach v %
bežné účtovné obdobie
umiestnený
DFM
DFM
a

Účtovná
hodnota DFM

b

c

d

e

f

Dcérske ÚJ

x

x

x

x

x

ÚJ s podstatným vplyvom

x

x

x

x

x

Ostatné realizovateľné CP
a podiely

Obstarávaný DFM na účely
vykonania vplyvu v inej ÚJ

Dlhodobý finančný majetok spolu

h) Prehľad o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Hodnota
Výsledok
vlastného
Obchodné meno a sídlo spoločnosti,
hospodárenia
Podiel ÚJ
imania ÚJ,
v ktorej má ÚJ umiestnený DFM Podiel ÚJ na ZI
ÚJ, v ktorej má
na hlasovacích
v ktorej má ÚJ
v%
bezprostredne predchádzajúce
ÚJ umiestnený
právach v %
umiestnený
účtovné obdobie
DFM
DFM
a

Účtovná
hodnota DFM

b

c

d

e

f

Dcérske ÚJ

x

x

x

x

x

ÚJ s podstatným vplyvom

x

x

x

x

x

Ostatné realizovateľné CP
a podiely

Obstarávaný DFM na účely
vykonania vplyvu v inej ÚJ
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Hodnota
Výsledok
vlastného
Obchodné meno a sídlo spoločnosti,
hospodárenia
Podiel ÚJ
imania ÚJ,
v ktorej má ÚJ umiestnený DFM Podiel ÚJ na ZI
ÚJ, v ktorej má
na hlasovacích
v ktorej má ÚJ
v%
bezprostredne predchádzajúce
ÚJ umiestnený
právach v %
umiestnený
účtovné obdobie
DFM
DFM
a

b

c

d

Účtovná
hodnota DFM

e

f

Dlhodobý finančný majetok spolu

i) Prehľad o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné účtovné obdobie
Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

x

x

x

x

x

x

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku –
správna činnosť
Pohľadávky z obchodného styku privatizácia
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku –
správna činnosť
Pohľadávky z obchodného styku –
privatizácia
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

j) Prehľad o vekovej štruktúre pohľadávok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

x

x

x

x

x

x

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku –
správna činnosť
Pohľadávky z obchodného styku –
privatizácia
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku –
správna činnosť
Pohľadávky z obchodného styku –
privatizácia
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu
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k) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam za bežné účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky

a

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba OP

Zníženie OP

Zúčtovanie OP

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

Dlhodobé pohľadávky z obchodného
styku –správna činnosť
Dlhodobé pohľadávky z obchodného
styku – privatizácia
Krátkodobé pohľadávky
z obchodného styku – správna činnosť
Krátkodobé pohľadávky
z obchodného styku – privatizácia
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

l) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky

a
Dlhodobé pohľadávky z obchodného
styku –správna činnosť
Dlhodobé pohľadávky z obchodného
styku – privatizácia
Krátkodobé pohľadávky z obchodného
styku – správna činnosť
Krátkodobé pohľadávky
z obchodného styku – privatizácia
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba OP

Zníženie OP

Zúčtovanie OP

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f
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m) Prehľad o finančných účtoch
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Názov položky
Stav na začiatku
Stav na konci
Stav na začiatku
Stav na konci
účtovného obdobia účtovného obdobia účtovného obdobia účtovného obdobia
Pokladnica, ceniny
Účty v bankách
Účty v bankách na prostriedky
z privatizácie s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
Účty v bankách na prostriedky
z privatizácie s dobou viazanosti
najviac jeden rok
Krátkodobé cenné papiere a podiely
na privatizáciu
Spolu

n) Prehľad o krátkodobých CP a podieloch na privatizáciu fondu, pri ktorých bolo rozhodnuté
o ich 100 % bezodplatnom prevode na obce
Názov spoločnosti

Stav na začiatku účtovného obdobia

Stav na konci účtovného obdobia

Spolu

3.

Informácie k § 3 ods. 3 písm. d) o položkách strany pasív súvahy

a) Prehľad o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie
Pohyby vo vlastnom imaní
za bežné účtovné obdobie

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného obdobia

a

b

c

d

e

Základné imanie
Fond privatizácie
Fond osobitných prostriedkov
Vlastné imanie spolu
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b) Prehľad o vlastnom imaní za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohyby vo vlastnom imaní za
Stav na začiatku
bezprostredne predchádzajúce
účtovného obdobia
účtovné obdobie
a

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného obdobia

c

d

e

b

Základné imanie
Fond z privatizácie
Fond osobitných prostriedkov
Vlastné imanie spolu

c) Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

Rezervy na dovolenky vrátane odvodov
Rezervy na súdne spory
Rezervy na odmeny
Nevyfakturované dodávky
Rezerva 1,5 % zákonné sociálne náklady
Rezerva na odstupné
Rezerva na odchodné
Rezervy ostatné
Krátkodobé rezervy spolu

d) Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

a
Rezervy na dovolenky vrátane odvodov
Rezervy na súdne spory
Rezervy na odmeny
Nevyfakturované dodávky
Rezerva 1,5 % zákonné sociálne náklady
Rezerva na odstupné
Rezerva na odchodné
Rezervy ostatné
Odchodné, odstupné
Krátkodobé rezervy spolu

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f
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e) Prehľad o záväzkoch za bežné účtovné obdobie
Prehľad záväzkov za bežné
účtovné obdobie

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného
obdobia

a

b

c

d

e

Dodávatelia
Zmenky na úhradu
Prijaté preddavky
Ostatné záväzky
Nevyfakturované dodávky
Záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia
Daňové záväzky
Iné záväzky
Záväzky spolu

f) Prehľad o záväzkoch za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prehľad záväzkov za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného
obdobia

a

b

c

d

e

Dodávatelia
Zmenky na úhradu
Prijaté preddavky
Ostatné záväzky
Nevyfakturované dodávky
Záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia
Daňové záväzky
Iné záväzky
Záväzky spolu
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Informácie k § 3 ods. 3 písm. f) o podsúvahových účtoch

a) Prehľad o podmienených záväzkoch (ručenia, možné straty)
Podmienené záväzky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

b) Prehľad o podmienenom majetku
Podmienený majetok

c) Prehľad o majetku, ktorý sa uvádza v podsúvahovej evidencii
Majetok v podsúvahovej evidencii

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

11/2011

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Použité skratky:

IČO

– identifikačné číslo organizácie

PSČ

– poštové smerovacie číslo

DNM

– dlhodobý nehmotný majetok

DHM

– dlhodobý hmotný majetok

DFM

– dlhodobý finančný majetok

CP

– cenný papier

ÚJ

– účtovná jednotka

ZI

– základné imanie

Dcérske ÚJ– dcérske účtovné jednotky
OP

– opravná položka

427

428
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 3. novembra 2011
č. MF/24652/2011-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne
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 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné
poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007
č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008
č. MF/24442/2008-74 (oznámenie č. 504/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009
č. MF/10208/2009-74 (oznámenie č.101/2009 Z. z.) a opatrenia z 3. decembra 2009
č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „O odloženej daňovej pohľadávke, o ktorej sa neúčtovalo, sa účtuje v takej sume, v akej je pravdepodobné, že budúci základ dane z príjmov umožní
jej vyrovnanie, napríklad skvalitnenie podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky jej umožní dosiahnuť v budúcnosti dostatočný základ dane z príjmov, aby splnila kritériá pre účtovanie o odloženej
daňovej pohľadávke.“.
2. § 21 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) V účtovnej jednotke sa v súvislosti s odpisovaním nehmotného majetku, ktorým je poistný
kmeň obstaraný kúpou alebo prevodom,16a) zisťuje v akej výške sa v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky alebo znížia ekonomické úžitky, napríklad veková štruktúra poistného kmeňa, počet poistených, pri ktorých zaniklo poistenie a počet poistených, pri ktorých došlo k prepoisteniu. Na základe týchto zistení sa upraví odpisový plán.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a) § 61 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 31 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) poistný kmeň obstaraný kúpou alebo prevodom,16a)“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
4. V § 37 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a nároku na odplatu za prevod poistného
kmeňa16a)“.
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5. § 37 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Na účte Pohľadávky voči úradu sa účtujú pohľadávky podľa odseku 1 písm. g) a pohľadávky za starostlivosť poskytnutú poistencom Európskej únie na území Slovenskej republiky,
pričom pri akceptovaní námietky sa zníženie pohľadávky účtuje súvzťažne ako zníženie príslušných výnosov.“.
6. § 40 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Na účte Záväzky voči úradu sa účtujú aj záväzky účtovnej jednotky z titulu prijatých preddavkov od úradu za starostlivosť poskytnutú poistencom Európskej únie na území Slovenskej
republiky.
(4) Na účte Záväzky voči inej zdravotnej poisťovni sa účtujú záväzky účtovnej jednotky voči
inej zdravotnej poisťovni najmä z titulu prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu10), odplaty za prevod poistného kmeňa a odplaty za postúpenie
pohľadávok z verejného zdravotného poistenia.“.
7. V § 48 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) rezervný fond, ktorý sa tvorí podľa osobitného predpisu28aa) a používa sa podľa osobitného
predpisu28),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:
„28aa) § 15 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8. Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a) § 13 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9. V § 51 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) bude poskytnutá poistencom zaradeným v zozname čakajúcich na poskytnutie plánovanej
zdravotnej starostlivosti.2)“.
10. V § 63 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Pri postúpení pohľadávok z verejného zdravotného
poistenia a prevode poistného kmeňa sa v prospech tohto účtu účtuje odplata za postúpenie pohľadávky a odplata za prevod poistného kmeňa.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií

Referent: Ing. Ingrid Šalkovičová, tel. 02/5958 3484
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 31. októbra 2011
č. MF/23118/2011-73,
ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.
§2
Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa doterajšieho predpisu sa použije pri
podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré končia najneskôr 31. decembra 2011, a pri podávaní daňových priznaní podľa § 78 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej
len „zákon“), ak daňová povinnosť vznikla najneskôr 31. decembra 2011.
§3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. novembra 2010
č. MF/24261/2010-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
(oznámenie č. 471/2010 Z. z.).
§4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky

Referent: Ing. Ľudovít Rybánsky, tel.: 02/59 58 34 94
Odbor nepriamych daní

VZOR
DPHv12_1

Príloha k opatreniu č. MF/23118/2011-73

DAŇOVÉ PRIZNANIE
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

DPH

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

Druh priznania

S K

riadne

Daňové identifikačné číslo / Rodné číslo

opravné

Zdaňovacie obdobie

(vyznačí sa x)
Dátum zistenia skutočnosti na podanie
dodatočného daňového priznania

.

dodatočné
Daňový úrad

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

.

Mesiac

Štvrťrok

(01 - 12)

(1 - 4)

Rok

Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“)
Iná osoba registrovaná pre daň
Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona

V zdaňovacom období nevznikla
daňová povinnosť ani nárok
na odpočítanie dane (vyznačí sa x)

Zdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona uplatňujúca odpočítanie dane
Daňový zástupca pri dovoze tovaru podľa § 69a zákona

(vyznačí sa x)

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby

Adresa sídla alebo trvalého pobytu
Ulica

Číslo

Obec

PSČ

Číslo faxu

Číslo telefónu

/

0

0

/

Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie

Číslo telefónu

/

0

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú
správne a úplné.
Dátum

.

.
Odtlačok pečiatky a podpis osoby podávajúcej daňové priznanie alebo osoby
oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
Ministerstvo financií SR / DPH 01 - 2012

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
Strana 1

DPHv12_2

Identifikačné číslo pre daň

Daňové identifikačné číslo / Rodné číslo

S K
Základ dane
znížená
sadzba
Dodanie tovaru a služby
dane
podľa § 8 a 9 zákona
základná
sadzba
dane
znížená
Nadobudnutie tovaru
sadzba
dane
v tuzemsku
základná
podľa § 11 a 11a zákona
sadzba
dane
Tovary a služby, pri ktorých príjemca platí
daň podľa § 69 ods. 2 a 9 až 12 zákona

05
07
09
11

Tovary, pri ktorých druhý odberateľ
platí daň podľa § 69 ods. 7 zákona

13

Dodanie tovarov a služieb
s oslobodením od dane

15
16

podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona

17

podľa § 46, 47 a § 48 ods. 8
zákona

02

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

03

Služby, pri ktorých príjemca platí
daň podľa § 69 ods. 3 zákona

z toho:

Daň

01

04
06
08
10
12
14

18

Daňová povinnosť pri zrušení registrácie podľa § 81 zákona

znížená
sadzba
dane
základná
sadzba
dane
znížená
sadzba
dane
základná
sadzba
dane
znížená
sadzba
dane
základná
sadzba
dane

Odpočítanie dane celkom
podľa § 49 až 54a zákona

z toho:

podľa § 51 ods.1 písm. a) zákona

podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona

Rozdiel v základe dane a v dani po oprave 26
podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona (+/-)

20
21
22
23
24
25
27

,

,

28

Oprava odpočítanej dane podľa § 53 zákona (+/-)

,
,
,
,
,
,
,

29

Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa § 55 zákona

30

Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 60 zákona

31

Vlastná daňová povinnosť
Splnenie podmienok
podľa § 79 ods. 2 zákona

32

-

(vyznačí sa x)

33

Nadmerný odpočet odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti podľa § 79 zákona

-

34

Vlastná daňová povinnosť na úhradu
Nadobudnutie tovaru prvým odberateľom

35

Trojstranný obchod podľa § 45 zákona

ÚDAJE DODATOČNÉHO
DAŇOVÉHO PRIZNANIA

,
,
,
,
,
,
,
,

19

Daň celkom

Nadmerný odpočet

,
,
,
,
,
,
,

Dodanie tovaru prvým odberateľom

36

,

Rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej
povinnosti alebo nadmernému odpočtu (+/–)

37

Ministerstvo financií SR / DPH 01 - 2012

,

,
Daň na úhradu (+/–)

38

,
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/27551/2011-73
o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že na zabezpečenie jednotného postupu pri
vypĺňaní daňového priznania k dani z pridanej
hodnoty ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. októbra 2011
č. MF/23118/2011-73 vydalo poučenie na jeho
vyplnenie, ktoré je prílohou tohto oznámenia.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ďalej oznamuje, že platnosť Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28450/
2009-73 o vydaní vzoru potvrdenia o podaní
daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (Finančný spravodajca č. 14/2009) končí
31. decembra 2011.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie daňovej a colnej

Referent: Ing. Ľudovít Rybánsky, tel.: 02/59 58 34 94
Odbor nepriamych daní
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Poučenie
na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/23118/2011-73
Všeobecne
1. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“) je podľa § 78 zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) povinný podať platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 4 až 6 zákona do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia a súčasne v tej istej lehote zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť, ktorou sa rozumie
prevýšenie celkovej výšky dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru nad
celkovou výškou odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie.
2. Zahraničná osoba, ktorá je platiteľom dane podľa § 5 alebo 6 zákona (t. j. zdaniteľná
osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa tuzemsku
obvykle nezdržiava), je povinná podať daňové priznanie, len ak jej vznikla v zdaňovacom období daňová povinnosť alebo právo na odpočítanie dane alebo dodala tovar oslobodený od dane podľa
§ 43 zákona alebo podľa § 47 zákona alebo dodala tovar podľa § 45 zákona.
Daňový zástupca pri dovoze tovaru je povinný podať daňové priznanie za zastúpených dovozcov podľa § 69a zákona, a to do 25 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. K daňovému priznaniu
je daňový zástupca povinný priložiť zoznam zastúpených dovozcov s uvedením sumy všetkých základov dane ním deklarovaných dodaní tovaru osobitne za každého zastúpeného dovozcu.
3. Osoba, ktorá je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona, t. j. zdaniteľná osoba, ktorá
nie je platiteľom dane, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (napr. rozpočtová
a príspevková organizácia, právnická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť – nadácia,
spolok, humanitárna organizácia a pod.), je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení
kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), a v tej istej lehote zaplatiť daň.
Osoba, ktorá je registrovaná pre daň podľa § 7a zákona, t. j. zdaniteľná osoba, ktorá nie je
platiteľom dane, a ďalej právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre
daň, je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej
vznikla povinnosť platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, a v tej istej lehote zaplatiť daň.
4. Osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až 7a zákona, a ktorej vznikne povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona, je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po
skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a súčasne v tej istej lehote
zaplatiť daň. Ide o prípady:
– ak osoba nadobudne tovar v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a 11a zákona,
– ak je zdaniteľná osoba povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11
a pri tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou zahraničnou osobou z iného členského štátu
alebo z tretieho štátu, a ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku,
– ak je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, povinná platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku podľa
§ 15 ods. 1 zákona,
– ak každá osoba, ktorá vo faktúre alebo inom doklade o predaji za dodané tovary a služby uvedie
daň.
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5. Pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku (motorového vozidla, lode, lietadla)
z iného členského štátu je osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až 7 zákona (napr. podnikateľ, ktorý nie je platiteľom dane, občan, nezisková organizácia a pod.), povinná podľa § 78
ods. 4 zákona podať daňové priznanie do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku
a súčasne v tej istej lehote zaplatiť daň.
6. Osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok (motorové vozidlo, loď, lietadlo) do iného členského štátu, uplatňuje odpočítanie dane podaním daňového priznania podľa
§ 78 ods. 6 zákona za ten kalendárny mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný,
a vo výške určenej podľa § 52 zákona. Ak nový dopravný prostriedok príležitostne dodá platiteľ
dane, uplatňuje odpočítanie dane vo svojom daňovom priznaní, ktoré podáva za zdaňovacie obdobie, v ktorom dodal nový dopravný prostriedok do iného členského štátu (nepodáva osobitné daňové
priznanie).
Ak nový dopravný prostriedok dodá príležitostne osoba, ktorá je platiteľom dane, ale pri dodaní
nového dopravného prostriedku nekoná ako zdaniteľná osoba, uplatňuje táto osoba odpočítanie
dane pri novom dopravnom prostriedku v osobitnom daňovom priznaní. Osobitné daňové priznanie
táto osoba podáva aj pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu.
7. Údaje v daňovom priznaní sa zaokrúhľujú na eurocenty do 0,005 eura smerom nadol a od
0,005 eura vrátane smerom nahor podľa § 78 ods. 7 zákona. Nevyplnené riadky sa ponechávajú
prázdne, nepoužívajú sa čiarky, bodky a pomlčky.
8. Platiteľ dane, ktorý splní podmienky podľa § 79 ods. 2 zákona na vrátenie nadmerného odpočtu do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, vyznačí túto skutočnosť na druhej strane tlačiva v texte k riadku 32.
9. Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, prípadne podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene o viac ako 30 dní, je povinná podľa § 78 ods. 9 zákona podať
jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, a to do 60 dní odo dňa zistenia nesplnenia povinnosti registrácie daňovým úradom alebo do 60 dní od podania oneskorenej
žiadosti o registráciu, ak bolo oneskorenie o viac ako 30 dní. V tomto daňovom priznaní je podľa
§ 69 ods. 13 zákona povinná priznať daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane (okrem prípadov, ak osobou povinnou platiť daň bol príjemca podľa
§ 69 ods. 2, 3 a 9 zákona).
Poznámka: V daňovom priznaní sa uvádzajú všetky transakcie, pri ktorých v príslušnom zdaňovacom
období vznikla povinnosť platiť daň v tuzemsku. Ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od
dane, hodnota týchto dodávok sa uvádza v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli
dodané. V daňovom priznaní sa neuvádzajú transakcie s miestom dodania mimo tuzemska.

K prvej strane tlačiva
10. V kolónke „Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty“ s prefixom SK vypĺňa osoba registrovaná pre daň podľa § 4 až 7a zákona identifikačné číslo pre daň pridelené daňovým úradom na
vydanom osvedčení o registrácii. Platiteľ dane, ktorý je daňovým zástupcom pri dovoze tovaru podľa
§ 69a zákona, vypĺňa osobitné identifikačné číslo pre daň pridelené Daňovým úradom Bratislava.
V kolónke „Daňové identifikačné číslo/Rodné číslo“ vypĺňa osoba, ktorá je registrovaná podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a nie je registrovaná pre daň podľa § 4
až 7a zákona, daňové identifikačné číslo pridelené daňovým úradom na vydanom osvedčení o registrácii. Občan vypĺňa rodné číslo, ak podáva daňové priznanie podľa bodu 5 alebo 6 tohto poučenia.
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V kolónke „Daňový úrad“ sa uvádza miestne príslušný správca dane, ktorému sa podáva daňové
priznanie.
11. V kolónke „Druh priznania“ vyznačí každá osoba, ktorá podáva daňové priznanie, aký druh
priznania podáva. V prípade podania dodatočného daňového priznania podľa § 16 zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) sa uvedie dátum zistenia skutočnosti na jeho podanie.
Osoba podávajúca daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 zákona vyznačí, že ide o riadne daňové
priznanie.
12. V kolónke „Zdaňovacie obdobie“ vyznačí platiteľ dane zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie. Ostatné osoby, ktoré nemajú zdaňovacie obdobie, vyznačia kalendárny mesiac, za ktorý podávajú daňové priznanie.
Osoba podávajúca daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 zákona (t. j. osoba, ktorá nesplnila registračnú povinnosť alebo podala žiadosť o registráciu oneskorene) vyznačí len kalendárny rok, v ktorom podáva daňové priznanie.
13. V nasledujúcej kolónke sa vyznačí X v príslušnom okienku podľa toho, v akom postavení je osoba, ktorá podáva daňové priznanie.
14. V kolónke „V zdaňovacom období nevznikla daňová povinnosť ani nárok na odpočítanie
dane“ vyznačí X len platiteľ dane, ktorý je povinný podávať daňové priznanie za každé zdaňovacie
obdobie. Pôjde o prípady, keď platiteľ dane neuskutočnil v zdaňovacom období žiadne zdaniteľné
obchody, a to ani oslobodené od dane, a súčasne mu nevzniklo právo na odpočítanie dane.
15. V kolónke „Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej
osoby“ a „Adresa sídla alebo trvalého pobytu“ uvedie každá osoba, ktorá podáva daňové priznanie,
svoje identifikačné údaje podľa predtlače.
16. V kolónke „Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu
podávajúcu daňové priznanie“ sa uvádza identifikácia osoby len v prípade, ak nie je táto osoba identická s osobou uvedenou v predchádzajúcej kolónke (napr. zástupca podľa § 9 zákona č. 563/2009
Z. z. o správe daní (daňový poriadok).
17. V kolónke „Vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a úplné“ sa okrem podpisu osoby podávajúcej daňové priznanie alebo osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie uvádza aj pečiatka tejto osoby, ak ju vlastní.

K druhej strane tlačiva
18. Kolónky „Identifikačné číslo pre daň“ a „Daňové identifikačné číslo/Rodné číslo“ sa vypĺňajú
tak, ako je uvedené v bode 10 tohto poučenia.
19. Riadok 01 – súčet základov dane za zdaniteľné obchody v tuzemsku v príslušnom zdaňovacom období, t.j. celková hodnota (bez dane) za dodané tovary podľa § 8 zákona a za dodané služby podľa § 9 zákona, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane. Neuvádza sa základ dane pri dovoze
tovaru.
Ak vznikne daňová povinnosť prijatím platby podľa § 19 ods. 4 zákona pred dodaním tovaru alebo služby, uvedie sa základ dane zodpovedajúci prijatej platbe bez dane.
Platiteľ dane, ktorý používa osobitné úpravy uplatňovania dane (napr. obchodník, ktorý predáva
tovar podľa § 66 zákona), uvádza len hodnotu, ktorá tvorí základ dane.
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20. Riadok 02 – daň zo zdaniteľných obchodov vo výške platnej zníženej sadzby dane prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 01.
21. Riadok 03 – súčet základov dane za zdaniteľné obchody v tuzemsku v príslušnom zdaňovacom období, t. j. celková hodnota (bez dane) za dodané tovary podľa § 8 zákona a za dodané služby podľa § 9 zákona, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane. Neuvádza sa základ dane pri
dovoze tovaru.
Ak vznikne daňová povinnosť prijatím platby podľa § 19 ods. 4 zákona pred dodaním tovaru alebo služby, uvedie sa základ dane zodpovedajúci prijatej platbe bez dane.
Platiteľ dane, ktorý používa osobitné úpravy uplatňovania dane (cestovná kancelária, cestovná
agentúra, obchodník, ktorý predáva tovar podľa § 66 zákona), uvádza len hodnotu, ktorá tvorí
základ dane.
22. Riadok 04 – daň zo zdaniteľných obchodov vo výške platnej základnej sadzby dane prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 03.
23. Riadok 05 – súčet základov dane za nadobudnuté tovary z iných členských štátov podľa § 11
a § 11a zákona, pri ktorých vzniká povinnosť uplatniť daň a ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane.
24. Riadok 06 – daň z nadobudnutých tovarov vo výške platnej zníženej sadzby dane prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 05.
25. Riadok 07 – súčet základov dane za nadobudnuté tovary z iných členských štátov podľa § 11
a § 11a zákona, pri ktorých vzniká povinnosť uplatniť daň a ktoré podliehajú základnej sadzbe dane.
26. Riadok 08 – daň z nadobudnutých tovarov vo výške platnej základnej sadzby dane prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 07.
27. Riadok 09 – základ dane za všetky tovary a služby, pri ktorých daň platí príjemca plnenia
podľa § 69 ods. 2 a 9 až 12 zákona. Konkrétne ide o:
– služby uvedené v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a tovary dodané s inštaláciou alebo montážou zdaniteľnej osobe zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu a miesto dodania
je v tuzemsku (vyplní platiteľ dane a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, ak je príjemcom plnenia),
– dodanie plynu cez rozvodný systém zemného plynu alebo dodanie elektriny zahraničnou osobou
(vyplní platiteľ dane a osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona),
– dodanie zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325 tisícin alebo vyššej a dodanie
služby spočívajúcej v sprostredkovaní dodania zlata v mene a na účet inej osoby (vyplní platiteľ
dane, ktorý je príjemcom plnenia),
– dodanie investičného zlata podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona platiteľom dane, ktorý využil možnosť zdanenia podľa § 67 ods. 4 zákona (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),
– dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku, ak pôjde o kovový odpad a šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné z dôvodu
ich zlomenia, rozrezania, opotrebovania a z podobných dôvodov (vyplní platiteľ dane, ktorý je
príjemcom plnenia) a pri prevode emisných kvót skleníkových plynov v tuzemsku.
28. Riadok 10 – daň z tovarov a služieb, ktorú platí príjemca plnenia, prislúchajúca k základu
dane uvedenému v riadku 09.
29. Riadok 11 – základ dane za služby, pri ktorých daň platí príjemca podľa § 69 ods. 3 zákona.
Ide o služby dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1 zákona.
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30. Riadok 12 – daň zo služieb, ktorú platí príjemca, prislúchajúca k základu dane uvedenému
v riadku 11.
31. Riadok 13 – základ dane vyplní druhý odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru v tuzemsku, ak ide
o trojstranný obchod podľa § 45 zákona. Pri určení základu dane sa vychádza z ceny tovaru uvedenej vo faktúre vyhotovenej prvým odberateľom.
32. Riadok 14 – daň z tovarov prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 13.
33. Riadok 15 – základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28
až 43, § 46, § 47 a § 48 ods. 8 zákona. Tento riadok nie je súčtom riadkov 16 a 17.
34. Riadok 16 – základ dane za dodané tovary oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona. Ide o oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu (§ 43 ods. 1 zákona) a o premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu (§ 43 ods. 4
zákona).
Prvý odberateľ pri trojstrannom obchode neuvádza do tohto riadku hodnotu tovaru fakturovanú
druhému odberateľovi v inom členskom štáte.
35. Riadok 17 – základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 46
a 47 a § 48 ods. 8 zákona. Ide o oslobodenie od dane prepravných služieb, o oslobodenie od dane
pri vývoze tovaru a služieb a o oslobodenie od dane pri službách vzťahujúcich sa na dovážaný tovar,
ak sú zahrnuté do základu dane podľa § 24 zákona.
36. Riadok 18 – suma dane viažuca sa na zostatkovú cenu majetku zistenú podľa zákona o dani
z príjmov a na cenu zásob zistenú podľa zákona o účtovníctve pri zrušení registrácie platiteľa dane
podľa § 81 ods. 6 a 7 zákona.
37. Riadok 19 – súčet riadkov 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 a 18.
38. Riadky 20 a 21 – výška odpočítateľnej dane podľa § 49 až 54a zákona v členení podľa
sadzieb dane v príslušnom zdaňovacom období. Výška odpočítateľnej dane sa určí z podrobných záznamov vedených podľa § 70 zákona v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane,
bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane, ako to vyplýva z § 49
a 50 zákona. Platiteľ dane, ktorý odpočítava daň podľa § 49 ods. 4 zákona (pomerné odpočítanie
dane), uvádza len výšku odpočítateľnej dane určenej podľa § 50 zákona.
Kladný údaj v týchto riadkoch predstavuje hodnotu odpočítateľnej dane, o ktorú sa znižuje daň
celkom v riadku 19. Záporný údaj v týchto riadkoch predstavuje hodnotu odpočítateľnej dane, o ktorú
sa zvyšuje daň celkom v riadku 19.
Poznámka: Platiteľ dane vykoná odpočítanie dane podľa § 51 ods. 2 zákona najskôr v zdaňovacom období, v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane,
má k dispozícii faktúru od platiteľa dane v tuzemsku, faktúru od dodávateľa tovaru z iného členského
štátu alebo doklad o premiestnení tovaru, alebo dovozný doklad potvrdený colným orgánom pri dovoze tovaru z tretích štátov. Ak platiteľ dane nemá k dispozícii uvedené doklady do uplynutia lehoty
na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom
právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom
uvedené doklady dostane.
Pri službách a tovaroch, pri ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 7
a 9 až 12 zákona, vykoná platiteľ dane odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období, v ktorom
právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho
roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
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Pre platiteľa dane, ktorého účtovným obdobím je hospodársky rok, sa na účely § 51 ods. 2 zákona kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.
V riadkoch 20 a 21 platiteľ dane ďalej uvádza rozdiel medzi predbežne odpočítanou daňou
v jednotlivých zdaňovacích obdobiach kalendárneho roka a výškou odpočítateľnej dane
vypočítanou po skončení kalendárneho roka. Platiteľ dane po skončení kalendárneho roka príp.
po skončení hospodárskeho roka určí podľa § 50 ods. 4 zákona rozdiel medzi predbežne odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a daňou vypočítanou podľa údajov po skončení
kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka. Tento rozdiel vysporiada na ťarchu alebo v prospech
štátneho rozpočtu. O vypočítaný kladný alebo záporný rozdiel (predbežne odpočítaná daň v jednotlivých zdaňovacích obdobiach mínus odpočítateľná daň za rok) sa upraví odpočítanie dane
v poslednom zdaňovacom období kalendárneho alebo hospodárskeho roka.
V riadkoch 20 a 21 platiteľ dane ďalej uvádza výšku odpočítateľnej dane podľa § 52 zákona zahrnutú do kúpnej ceny alebo zaplatenú pri dovoze alebo pri nadobudnutí nového dopravného
prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu (motorové vozidlo, loď, lietadlo), ktorá nesmie prekročiť daň, ktorá by sa uplatnila z predaja nového dopravného prostriedku v tuzemsku každou osobou,
ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu. Právo na odpočítanie dane vzniká akejkoľvek osobe (platiteľovi dane, občanovi a pod.) v čase dodania nového
dopravného prostriedku a môže sa uplatniť len za mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok
dodaný.
V riadkoch 20 a 21 sa neuvádza suma dane, o ktorú sa podľa § 53 zákona opravuje odpočítaná
daň.
V riadkoch 20 a 21 platiteľ dane ďalej uvádza sumu dane, o ktorú sa upravuje odpočítaná daň
pri investičnom majetku pri zmene účelu jeho použitia podľa § 54 zákona a prílohy č. 1 zákona,
a o ktorú sa upravuje odpočítaná daň pri zmene rozsahu použitia investičného majetku (budovy, stavebné pozemky, byty, nebytové priestory, ako aj ich nadstavby, prístavby a stavebné úpravy,
ktoré si vyžadujú stavebné povolenie) na účely podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie podľa § 54a zákona a prílohy č. 1 zákona. Platiteľ dane uvádza údaj len v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho alebo hospodárskeho roka, v ktorom sa zmenil účel použitia investičného majetku alebo rozsah použitia investičného majetku na účely podnikania ako aj na iný účel
ako na podnikanie. Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku sa zahrnie do riadkov 20 a 21
podľa charakteru opravy, t. j. so znamienkom mínus alebo so znamienkom plus.
Poznámka: Údaj v riadku 20 nie je súčtom riadkov 22 a 24 a údaj v riadku 21 nie je súčtom riadkov
23 a 25.
39. Riadky 22 a 23 – výška odpočítateľnej dane uvedená podľa sadzieb dane uplatnená iným
platiteľom dane z tovarov a služieb dodaných v tuzemsku.
40. Riadky 24 a 25 – výška odpočítateľnej dane uvedená podľa sadzieb dane zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.
41. Riadok 26 – rozdiel pôvodného a opraveného základu dane podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona
pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Základ
dane sa označí znamienkom mínus, ak sa znížil základ dane, a znamienkom plus, ak sa zvýšil základ
dane. Tento riadok sa vyplní aj v prípade, ak nadobúdateľ pri nadobudnutí tovaru z iného členského
štátu použil identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku a tovar bol prepravený do iného členského štátu, a tento nadobúdateľ zdanil nadobudnutie tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončila
preprava alebo odoslanie tovaru (§ 17 ods. 3 zákona).
Pri oprave základu dane sa použije sadzba dane platná v čase vzniku daňovej povinnosti.
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42. Riadok 27 – daň zodpovedajúca riadku 26, ktorá vyplýva z opravy základu dane podľa
§ 25 ods. 1 až 3 zákona. Údaj o dani v daňovom priznaní sa označí znamienkom mínus, ak sa znížila suma dane, a znamienkom plus, ak sa zvýšila suma dane.
43. Riadok 28 – suma dane, o ktorú sa opravuje odpočítaná daň podľa § 53 zákona nadväzne
na opravu základu dane podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona, odpočítaná daň pri dovoze tovaru, ak colný
orgán vrátil daň, a odpočítaná daň pri krádeži tovaru, pri ktorom platiteľ dane odpočítal daň a ak
bola vykonaná oprava sadzby dane. Údaj o dani v daňovom priznaní sa označí znamienkom plus, ak
sa zvyšuje odpočítaná daň, a znamienkom mínus, ak sa znižuje odpočítaná daň.
Ak platiteľ dane opravuje základ dane a daň pri tovare, ktorý nadobudol v tuzemsku z iného členského štátu, podľa bodov 41 a 42, opraví aj odpočítanú daň. Opravu odpočítanej dane vykoná platiteľ dane v zdaňovacom období, v ktorom obdržal doklad o oprave základu dane.
44. Riadok 29 – výška dane viažuca sa k majetku nadobudnutému pred dňom registrácie platiteľa
dane znížená o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Odpočítanie dane nie je možné z majetku, ktorý sa nepoužije na dodávky tovarov a služieb aj po registrácii platiteľa dane. Odpočítanie
dane je možné len v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51 zákona.
45. Riadok 30 – súčet súm dane, ktorú platiteľ dane vrátil cestujúcim po preukázaní vývozu tovaru
podľa § 60 zákona. Cestujúcim je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na
území Európskej únie a vyváža tovar neobchodného charakteru v osobnej batožine.
46. Riadok 31 – kladný výsledok (vlastná daňová povinnosť) vypočítaný nasledovným spôsobom: riadok 19 mínus riadok 20, mínus riadok 21, plus alebo mínus riadok 27, plus alebo mínus riadok 28, mínus riadok 29, mínus riadok 30.
47. Riadok 32 – záporný výsledok (nadmerný odpočet) vypočítaný nasledovným spôsobom: riadok 19 mínus riadok 20, mínus riadok 21, plus alebo mínus riadok 27, plus alebo mínus riadok
28, mínus riadok 29, mínus riadok 30. Ak platiteľ dane spĺňa podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 2 zákona, postupuje podľa bodu 8 tohto poučenia.
48. Riadok 33 – suma nadmerného odpočtu vykázaného za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá sa odpočítava od vlastnej daňovej povinnosti uvedenej v riadku 31. Údaj nesmie byť vyšší
ako je údaj v riadku 31.
49. Riadok 34 – rozdiel riadku 31 a 33. Údaj môže byť len hodnota 0 alebo kladné číslo.
50. Riadok 35 – základ dane za všetky tovary nadobudnuté z iného členského štátu prvým odberateľom v členskom štáte druhého odberateľa pri trojstrannom obchode.
51. Riadok 36 – základ dane za všetky tovary dodané prvým odberateľom druhému odberateľovi v členskom štáte druhého odberateľa pri trojstrannom obchode.
Poznámka: Riadky 35 a 36 vypĺňa platiteľ dane registrovaný v tuzemsku, ak je prvým odberateľom pri
trojstrannom obchode.

K dodatočnému daňovému priznaniu
52. Riadok 37 – rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo poslednému
známemu nadmernému odpočtu za príslušné zdaňovacie obdobie na základe daňových priznaní
alebo zistení správcu dane v rámci daňovej kontroly.
53. Riadok 38 – suma dane, ktorá sa rovná sume uvedenej v riadku 37, ak sa má vysporiadať rozdiel v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu. V prípade, ak sa na základe podaného dodatočného daňového priznania nemá vysporiadať rozdiel uvedený v riadku 37 v prospech alebo na ťarchu
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štátneho rozpočtu, riadok sa nevyplňuje (napríklad pri úprave nadmerného odpočtu v čase, keď ešte
nebol odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období).
Pri podávaní dodatočného daňového priznania sa postupuje podľa § 16 zákona č. 563/2009
Z. z. o správe daní (daňový poriadok). V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú všetky údaje
v správnej výške. Údaje v dodatočnom daňovom priznaní nahrádzajú údaje posledného daňového
priznania.
Poznámka: Dodatočné daňové priznanie sa podáva aj v prípade, ak daňové priznanie neobsahuje
správne údaje o uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodoch (napr. oslobodených od dane).

Osobitné pokyny
54. Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná podať
daňové priznanie podľa § 78 ods. 3 zákona (bod 4 tohto poučenia). Daňové priznanie vyplní táto
osoba len v rozsahu, ktorý sa jej týka.
55. Ak osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až 7 zákona, nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, je povinná podať podľa § 78 ods. 4 zákona daňové priznanie
(bod 5 tohto poučenia). Daňové priznanie vyplní táto osoba len v rozsahu, ktorý sa jej týka.
Napríklad:
– na prvej strane tlačiva daňového priznania neuvádza identifikačné číslo pre daň (nemá ho pridelené), identifikuje sa podľa bodu 10 tohto poučenia, v kolónke „Zdaňovacie obdobie“ uvedie mesiac, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť,
– na druhej strane tlačiva daňového priznania vyplní riadok 07, riadok 08, riadok 19 a riadok 31.
Zároveň je táto osoba povinná k daňovému priznaniu priložiť podľa § 78 ods. 5 zákona úradne
overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku, prípadne poskytnúť ďalšie informácie
na správne určenie dane požadované daňovým úradom.
56. Osoba, ktorá nie je platiteľom dane (napr. občan, nezisková organizácia, rozpočtová alebo
príspevková organizácia, zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane) a príležitostne dodá nový
dopravný prostriedok do iného členského štátu, môže uplatniť odpočítanie dane podaním daňového
priznania podľa bodu 6 tohto poučenia. Výšku a moment odpočítania dane určí táto osoba podľa
§ 52 zákona. Táto osoba môže odpočítať daň zahrnutú do kúpnej ceny alebo zaplatenú pri dovoze
alebo pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu, a to do
výšky, ktorá neprekročí daň, ktorú by bola povinná uhradiť, ak by pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu bola povinná platiť daň. Daňové priznanie vyplní táto
osoba len v rozsahu, ktorý sa jej týka. Napríklad:
– na prvej strane tlačiva daňového priznania neuvádza identifikačné číslo pre daň (nemá ho pridelené), identifikuje sa podľa bodu 10 tohto poučenia, v kolónke „Zdaňovacie obdobie“ uvedie mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný, v kolónke „Názov alebo obchodné meno
právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby“, uvedie okrem svojich identifikačných
údajov podľa predtlače, aj číslo účtu, na ktorý sa má poukázať odpočítaná daň, ktorú správca
dane vráti,
– na druhej strane tlačiva daňového priznania vyplní riadok 21 a riadok 32.
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Dodatok č. 2
k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014
k Prílohe č. 3 „Číselník mimorozpočtových účtov štátnych rozpočtových organizácií“
Referent: Ing. Silvia Lauková, tel.: 02/ 5958 2344

Číslo: MF/26804/2011-411

Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu zabezpečenia správneho sledovania údajov
v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení a dopĺňa Príručku na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 takto:
V Prílohe č. 3 „Číselník mimorozpočtových účtov štátnych rozpočtových organizácií“ sa dopĺňa
účet:
015 Saldo účet ŠD

Radovan Majerský, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

1)
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Rozhodnutia vyšších územných celkov
o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu

49

Banskobystrický samosprávny kraj
Číslo spisu:5227/2011/ODDU-11
Referent: Tureková, tel.: 048/4325539

V Banskej Bystrici 8. 11. 2011

Cenový výmer č. 5/2011
Banskobystrický samosprávny kraj v zmysle § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003 § 2 ods. 2, prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie
cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny
tovaru pre:
Obec Hrabičov
966 78 Hrabičov 188
IČO: 00320650
Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania
5,00 €

Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň

Uvedená maximálna cena je konečná.
Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 14. novembra 2011.

Ing. Vladimír Maňka, v. r.
predseda BBSK
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Číslo spisu:5227/2011/ODDU-13
Referent: Tureková, tel.: 048/4325539

V Banskej Bystrici 15. 11. 2011

Cenový výmer č. 6/2011
Banskobystrický samosprávny kraj v zmysle § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003 § 2 ods. 2, prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie
cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny
tovaru pre:
Obec Kľak
966 77 Kľak č. 9
IČO: 00320722
Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania
3,32 €

Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň
Uvedená maximálna cena je konečná.
Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 21. novembra 2011.

Ing. Vladimír Maňka
predseda BBSK
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Košický samosprávny kraj
Číslo spisu: 3029/2011-RU13/29545
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

V Košiciach 9. 11. 2011

Cenový výmer č. 17/2011
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:
AVE – pohrebníctvo, s. r. o.
Fándlyho 5
040 17 Košice – Barca
IČO: 36577642

Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania
7€

Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň

Uvedená maximálna cena je vrátane dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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Číslo spisu: 3915/2011-RU13/30800
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

11/2011
V Košiciach 24. 10. 2011

Cenový výmer č. 18/2011
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:
Obec Poproč
Školská 2
044 24 Poproč
IČO: 00324639
Klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

1. Výkop zemného hrobu s jedným úložným miestom

40 €

2. Výkop hrobky s jedným úložným miestom

40 €

3. Výkop hrobky s jedným úložným miestom (do starého hrobového miesta)

50 €

4. Výkop hrobky s dvoma úložnými miestami

70 €

5. Výkop hrobky s dvoma úložnými miestami (do starého hrobového miesta)

80 €

93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania
3€

Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň

Uvedená maximálna cena je konečná.
Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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Číslo spisu: 4016/2011-RU13/31357
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

447
V Košiciach 25. 10. 2011

Cenový výmer č. 19/2011
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:
Mesto Sečovce
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27
078 01 Sečovce
IČO: 00 331 899
Klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

1. Výkop hrobu pre uloženie do zeme – detský hrob

24 €

2. Výkop hrobu pre montáž hrobky – detský hrob

24 €

3. Výkop hrobu pre uloženie do zeme – jednohrob

54 €

4. Výkop hrobu pre uloženie do zeme – dvojhrob

65 €

5. Výkop hrobu pre montáž hrobky – jednohrob

54 €

6. Výkop hrobu pre montáž hrobky – dvojhrob

80 €

93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania
5€

Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň
Uvedené maximálne ceny sú konečné.
Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Dňom účinnosti cenového výmeru č. 19/2011 sa zrušuje cenový výmer č. 5/2006 zo dňa 9. 6. 2006.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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