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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 8. decembra 2011
č. MF/25918/2011-74,
ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu
vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky,
ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne,
pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov
a Exportno-importná banka Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 17a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011
Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
(1) Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah,
spôsob, miesto a termín ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky
(ďalej len „výkaz vybraných údajov“), pre účtovné jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa
§ 17a zákona, ktorými sú poisťovne1), pobočky
zahraničnej poisťovne2), zaisťovne3), pobočky
zahraničnej zaisťovne4), Slovenská kancelária
poisťovateľov5) a Exportno-importná banka Slovenskej republiky6).
(2) Za účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne,
pobočky zahraničnej zaisťovne a Slovenská kancelária poisťovateľov, sa výkaz vybraných údajov ukladá v rozsahu údajov ustanovenom vo
vzore výkazu vybraných údajov, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 a za účtovnú jednotku, ktorou je
Exportno-importná banka Slovenskej republiky,

sa výkaz vybraných údajov ukladá v rozsahu
údajov ustanovenom vo vzore výkazu vybraných
údajov, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3) Údaje vo výkaze vybraných údajov, pre
ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň, sa
uvádzajú podľa medzinárodných účtovných
štandardov v súlade s osobitnými predpismi.7) Ak
pre niektoré časti výkazu vybraných údajov účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné
informácie sa neuvádzajú.
(4) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa
uvádzajú za to isté účtovné obdobie, za ktoré je
individuálna účtovná závierka podľa § 17a
zákona zostavená.
§2
Výkaz vybraných údajov sa ukladá v jednom
vyhotovení na miestne príslušnom daňovom úrade v termínoch pre podávanie daňových priznaní a v termínoch pre podávanie priebežnej účtovnej závierky, ak je účtovná jednotka povinná zos-

1)

§ 2 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2)

§ 2 ods. 3 a 5 zákon č. 8/2008 Z. z.

3)

§ 2 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z.

4)

§ 2 ods. 9 a 11 zákona č. 8/2008 Z. z.

5)

§ 20 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6)

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

7)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 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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tavovať priebežnú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu8).
§3
Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri ukladaní výkazu vybraných údajov z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a
zákona za účtovné obdobie končiace 31. de-

13/2011

cembra 2011 a neskôr. Pri ukladaní výkazu vybraných údajov z priebežnej účtovnej závierky
sa toto opatrenie použije prvýkrát za prvý
štvrťrok roka 2012.
§4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

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

8)

§ 42 zákona č. 8/2008 Z. z v znení zákona č. 552/2008 Z. z..

Referent: Ing. Ingrid Šalkovičová, tel. 02/5958 3484
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25918/2011-74

VZOR

VÚ - P 1-01

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV
z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k ................................ 20........
v

celých eurách

tisícoch eur
mesiac

rok

Za účtovné obdobie od
Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie od

mesiac

rok

mesiac

rok

do
mesiac

rok
do
účtovná závierka:*)

Dátum vzniku účtovnej jednotky

miliónoch eur *)

účtovná závierka:*)

– riadna

– zostavená

– mimoriadna

– schválená

– priebežná

DIČ

IČO

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby zodpovednej za
zostavenie výkazu:

Zostavený dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

MF SR 2011
*) Vyznačuje sa krížikom

.

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
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Časť I. Vybrané údaje z aktív a pasív
Položka

Číslo
riadku

Brutto

Korekcia

Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

3

4

AKTÍVA

x

x

x

x

Vlastné imanie z toho:

21

x

x

Základné imanie

22

x

x

Vlastné akcie

23

x

x

Emisné ážio

24

x

x

Finančné zdroje poskytnuté pobočke
zahraničnej poisťovne

25

x

x

Rezervné fondy a ostatné fondy
tvorené zo zisku

26

x

x

Majetkové podiely

1

Finančné zdroje poskytnuté pobočkám
v zahraničí

2

Pozemky a stavby

3

Finančné nástroje v reálnej hodnote proti
zisku a strate

4

Finančné nástroje na predaj

5

Finančné nástroje držané do splatnosti

6

Finančné umiestnenie v mene poistených

7

Kladná reálna hodnota derivátových
operácii na zabezpečenie

8

Poskytnuté úvery, vklady a iné
pohľadávky

9

Vklady pri aktívnom zaistení

10

Pohľadávky z poistenia a zaistenia

11

Podiely zaisťovateľov na technických
rezervách

12

Pokladničné hodnoty a peňažné
ekvivalenty

13

Hmotný hnuteľný majetok

14

Nehmotný majetok

15

Daňové pohľadávky

16

Účty časového rozlíšenia

17

Neobežné aktíva určené na predaj

18

Ostatné aktíva

19

AKTÍVA spolu

20
PASÍVA

Bežné účtovné obdobie
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Položka

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

3

4

Fond vyrovnávacej rezervy

27

x

x

Ostatné kapitálové fondy

28

x

x

Oceňovacie rozdiely

29

x

x

Vlastnosti ľubovoľnej účasti

30

x

x

Hospodársky výsledok minulých rokov

31

x

x

Hospodársky výsledok vo
schvaľovacom období

32

x

x

Hospodársky výsledok bežného
obdobia

33

x

x

Záväzky z toho:

34

x

x

Podriadené záväzky

35

x

x

Prijaté úvery a pôžičky

36

x

x

Vklady pri pasívnom zaistení

37

x

x

Záporná reálna hodnota derivátových
operácií na obchodovanie

38

x

x

Záporná reálna hodnota derivátových
operácií na zabezpečenie

39

x

x

Rezervy na poistné zmluvy

40

x

x

Rezerva na poistné budúcich období

41

x

x

Rezerva na poistné plnenia

42

x

x

Rezerva na poistné prémie a zľavy

43

x

x

Rezerva na úhradu záväzkov voči SKP
vznikajúcich z činností podľa
osobitného predpisu

44

x

x

Rezerva na životné poistenie

45

x

x

Ďalšie rezervy

46

x

x

Rezerva na krytie rizika z investovania
finančných prostriedkov v mene
poistených

47

x

x

Finančné záväzky z investičných zmlúv

48

x

x

Netechnické rezervy

49

x

x

Záväzky z poistenia a zaistenia

50

x

x

Krátkodobé zamestnanecké pôžitky

51

x

x

Daňové záväzky

52

x

x

Účty časového rozlíšenia

53

x

x

Ostatné záväzky

54

x

x

PASÍVA spolu

55

x

x

Kontrolné číslo

999
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Časť II. Vybrané údaje z nákladov a výnosov
a) z riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky
Položka

Číslo
riadku

a

b

Technické výnosy spolu

1

Čisté zaslúžené poistné

2

Predpísané poistné v hrubej výške

3

Podiel zaisťovateľa na predpísanom
poistnom

4

Zmena stavu rezervy na poistné
budúcich období v hrubej výške

5

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu
rezervy na poistné budúcich období

6

Ostatné technické výnosy z toho:

7

Provízie od zaisťovateľov

8

Provízie zo spolupoistenia

9

Poplatky

10

Technické náklady spolu

11

Náklady na poistné plnenia

12

Náklady na poistné plnenia v hrubej
výške

13

Podiel zaisťovateľa na nákladoch
na poistné plnenia

14

Zmena stavu rezervy na poistné
plnenie v hrubej výške

15

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu
rezervy na poistné plnenie

16

Zmena stavu ostatných rezerv

17

Zmena stavu rezervy na životné
poistenie v hrubej výške

18

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu
rezervy na životné poistenie v hrubej
výške

19

Zmena stavu rezervy na poistné
prémie a zľavy v hrubej výške

20

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu
rezervy na poistné prémie a zľavy
v hrubej výške

21

Zmena stavu rezervy na úhradu
záväzkov voči SKP vznikajúcich
z činností podľa osobitného predpisu

22

Bežné účtovné obdobie
Životné Neživotné
poistenie poistenie
1

2

Spolu
3

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Spolu
4

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

13/2011
Položka

Číslo
riadku

a

b

Zmena stavu ďalších rezerv v hrubej
výške

23

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu
ďalších rezerv

24

Zmena stavu rezervy na krytie rizika
z investovania finančných prostriedkov
v mene poistených

25

Prevádzkové náklady

26

Obstarávacie náklady na poistné
zmluvy z toho:

28

Marketing

29

Provízie
Ostatné technické náklady z toho:

Bežné účtovné obdobie
Životné Neživotné
poistenie poistenie
1

2

x

x

27

Provízie
Správna réžia z toho:

719

30
31
32

Príspevky SKP

33

Príspevky MV SR

34

Technický výsledok

35

Finančné výnosy spolu

36

Výnosy z finančného majetku
a investičného majetku, ktoré kryjú
technické rezervy

37

Kde riziko z investovaných
prostriedkov nesie poisťovňa

38

Kde riziko z investovaných
prostriedkov nesie klient

39

Výnosy z finančného majetku
a investičného majetku, ktoré
nekryjú technické rezervy

40

x

x

Ostatné finančné výnosy

41

x

x

42

x

x

x

x

Finančné náklady spolu
Náklady na finančný majetok
a investičný majetok, ktorý kryje
technické rezervy

43

Kde riziko z investovaných
prostriedkov nesie poisťovňa

44

Kde riziko z investovaných
prostriedkov nesie klient

45

Náklady na finančný majetok
a investičný majetok, ktorý nekryje
technické rezervy

46

Spolu
3

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Spolu
4
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Bežné účtovné obdobie

Položka

Číslo
riadku

a

b

1

2

47

x

x

Finančný výsledok

48

x

x

Ostatné výnosy

49

x

x

Ostatné náklady

50

x

x

Hospodársky výsledok
pred zdanením

51

x

x

Splatná daň

52

x

x

Odložená daň

53

x

x

54

x

x

Ostatné finančné náklady

Hospodársky výsledok po zdanení

Životné Neživotné
poistenie poistenie

Spolu
3

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Spolu
4

13
14
15

Náklady na poistné plnenia v hrubej výške

Podiel zaisťovateľa na nákladoch na poistné
plnenia

Zmena stavu rezervy na poistné plnenie
v hrubej výške

12

Náklady na poistné plnenia

10

Poplatky
11

9

Provízie zo spolupoistenia

Technické náklady spolu

8

Provízie od zaisťovateľov

6

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy
na poistné budúcich období
7

5

Zmena stavu rezervy na poistné budúcich
období v hrubej výške

Ostatné technické výnosy z toho:

4

2

Čisté zaslúžené poistné

Podiel zaisťovateľa na predpísanom
poistnom

1

Technické výnosy spolu
3

b

a

Predpísané poistné v hrubej výške

Číslo
riadku

Položka

b) z priebežnej účtovnej závierky

Časť II. Vybrané údaje z nákladov a výnosov

1

Životné
poistenie

2

Neživotné
poistenie

3

Spolu

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Spolu

Za vykazovanú časť účtovného obdobia

5

Bežné účtovné
obdobie

6

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Spolu

Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia

13/2011
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16

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy
na poistné plnenie

22
23
24

Zmena stavu rezervy na úhradu
záväzkov voči SKP vznikajúcich z činností
podľa osobitného predpisu

Zmena stavu ďalších rezerv v hrubej
výške

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu
ďalších rezerv

26

21

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu
rezervy na poistné prémie a zľavy
v hrubej výške

Prevádzkové náklady

20

Zmena stavu rezervy na poistné prémie
a zľavy v hrubej výške

25

19

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu
rezervy na životné poistenie v hrubej
výške

1

Životné
poistenie

2

Neživotné
poistenie

3

Spolu

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Spolu

5

Bežné účtovné
obdobie

6

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Spolu

Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia
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Zmena stavu rezervy na krytie rizika
z investovania finančných prostriedkov
v mene poistených

18

Zmena stavu rezervy na životné poistenie
v hrubej výške

17

b

a

Zmena stavu ostatných rezerv

Číslo
riadku

Položka

Za vykazovanú časť účtovného obdobia

722
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39
40
41

Kde riziko z investovaných prostriedkov
nesie klient

Výnosy z finančného majetku a investičného
majetku, ktoré nekryjú technické rezervy

Ostatné finančné výnosy

43

x

x

x

x

1

Životné
poistenie

x

x

x

x

2

Neživotné
poistenie

3

Spolu

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Spolu

5

Bežné účtovné
obdobie

6

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Spolu

Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia
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Náklady na finančný majetok a investičný
majetok, ktorý kryje technické rezervy

42

38

Kde riziko z investovaných prostriedkov
nesie poisťovňa

Finančné náklady spolu

37

36

Finančné výnosy spolu

Výnosy z finančného majetku a investičného
majetku, ktoré kryjú technické rezervy

35

34

Príspevky MV SR

Technický výsledok

33

32

31

30

Príspevky SKP

Ostatné technické náklady z toho:

Provízie

Správna réžia z toho:

29

Marketing

27

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
z toho:
28

b

a

Provízie

Číslo
riadku

Položka

Za vykazovanú časť účtovného obdobia

13/2011
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Hospodársky výsledok po zdanení
54

53

Odložená daň

51

Hospodársky výsledok pred zdanením
52

50

Ostatné náklady

Splatná daň

49

47

Ostatné finančné náklady

Ostatné výnosy

46

Náklady na finančný majetok a investičný
majetok, ktorý nekryje technické rezervy
48

45

Kde riziko z investovaných prostriedkov
nesie klient

Finančný výsledok

44

b

a

Kde riziko z investovaných prostriedkov
nesie poisťovňa

Číslo
riadku

Položka

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Životné
poistenie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Neživotné
poistenie

3

Spolu

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Spolu

Za vykazovanú časť účtovného obdobia

5

Bežné účtovné
obdobie

6

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Spolu

Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia
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Časť III. Ostatné vybrané údaje
Prehľad o počte zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

1

2

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

Vysvetlivky:
(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
(3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007
Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
(4) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú v eurách a v rovnakej mernej jednotke ako je použitá v individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa § 17a zákona. Ak funkčnou menou individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona nie je mena euro, prepočítajú sa na
účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov údaje v cudzej mene na euro referenčným
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka a zaokrúhlia sa na celé tisíce.
(5) V účtovnej jednotke, ktorou je Slovenská kancelária poisťovateľov, sa v časti I. v jednotlivých riadkoch vykazujú rovnaké údaje ako v riadkoch výkazu Skp (BIL) 01-04 ustanoveného opatrením
Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 15/2007 o predkladaní výkazov, hlásení,
správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov (oznámenie č. 650/2007 Z. z.)
(ďalej len „výkaz Skp (BIL) 01-04“) takto:
Číslo riadku
výkazu vybraných údajov
VÚ – P 1-01

Číslo riadku
výkazu Skp (BIL) 01-04

3

1

4

3

6

5

11

6

12

28

13

21

14

40

15

41

17

45

19

46

20

47
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Číslo riadku
výkazu vybraných údajov
VÚ – P 1-01

Číslo riadku
výkazu Skp (BIL) 01-04

40

49

41

50

42

51

46

55

49

56

50

58

51

70

52

77

53

78

54

79

55

80

13/2011

.

(6) V časti I. riadku 27 sa vykazuje suma, ktorá bola vytvorená ako Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík.
(7) V časti I. riadku 34 sa vykazuje suma riadkov 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
a 54. V účtovnej jednotke, ktorou je Slovenská kancelária poisťovateľov, sa v časti I. riadku 34 vykazuje suma riadkov 40, 49, 50, 51, 52, 53 a 54.
(8) V časti I. riadkoch 40 až 46 sa vykazujú časti príslušných technických rezerv vytvorené k poistným
zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.
(9) V časti I. riadku 47 sa vykazuje časť technickej rezervy na krytie rizika z investovania finančných
prostriedkov v mene poistených vytvorená k poistným zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.
(10) V časti I. riadku 48 sa vykazuje časť technickej rezervy na krytie rizika z investovania finančných
prostriedkov v mene poistených vytvorená k poistným zmluvám, ktoré nespĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie
IFRS 4.
(11) V účtovnej jednotke, ktorou je Slovenská kancelária poisťovateľov, sa v časti II. písm. a) v jednotlivých riadkoch vykazujú rovnaké údaje ako v riadkoch výkazu Skp (VZS) 02-04 ustanoveného
opatrením Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 15/2007 (ďalej len „výkaz Skp
(VZS) 02-04“) takto:
Číslo riadku
výkazu vybraných údajov
VÚ – P 1-01

Číslo riadku
výkazu Skp (VZS) 02-04

1

1

2

2

3

3

4

4

5

7

6

8
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Číslo riadku
výkazu vybraných údajov
VÚ – P 1-01

Číslo riadku
výkazu Skp (VZS) 02-04

7

9

10

11

11

12

12

13

13

14

14

23

15

27

16

31

23

35

24

36

26

37

27

38

28

39

30

40

32

41

35

42

36

43

37

44

40

47

41

48

42

49

43

50

46

53

47

54

48

55

49

56

50

57

51

58

52

59

727

.

(12) V časti III. sa v riadku „Počet vedúcich zamestnancov“ vykazujú členovia predstavenstva, členovia dozornej rady a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu.

Použité skratky:
SKP

– Slovenská kancelária poisťovateľov

MV SR

– Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/25918/2011-74

VZOR

VÚ – EB 1-01

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV
z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k ................................ 20........
v

celých eurách

tisícoch eur
mesiac

rok

Za účtovné obdobie od
Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie od

mesiac

rok

rok

mesiac

rok

do
účtovná závierka:*)

– riadna

– zostavená

– mimoriadna

– schválená

DIČ

IČO

mesiac
do

účtovná závierka:*)

Dátum vzniku účtovnej jednotky

miliónoch eur *)

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby zodpovednej za
zostavenie výkazu:

Zostavený dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

MF SR 2011
*) Vyznačuje sa krížikom

.

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
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Časť I. Vybrané údaje z aktív a pasív
Položka

č. r.

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

d

MAJETOK

x

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty

1

Pohľadávky voči bankám

2

Finančný majetok na obchodovanie

3

Finančný majetok na predaj

4

Kladná reálna hodnota zabezpečovacích derivátov

5

Pohľadávky voči klientom

6

Pohľadávky z poistenia

7

Majetok zo zaistenia

8

Investície držané do splatnosti

9

Hmotný majetok

10

Nehmotný majetok

11

Splatná daňová pohľadávka

12

Odložená daňová pohľadávka

13

Ostatný majetok

14

Náklady a príjmy budúcich období

15

Majetok spolu

16

ZÁVÄZKY

x

Záväzky voči bankám

17

Záväzky z obchodovania

18

Záporná reálna hodnota zabezpečovacích derivátov

19

Záväzky voči klientom

20

Záväzky zo zaistenia

21

Emitované dlhové cenné papiere

22

Technické rezervy na poistenie

23

Ostatné finančné záväzky

24

Ostatné záväzky

25

Splatný daňový záväzok

26

Odložený daňový záväzok

27

Ostatné rezervy

28

Výnosy a výdavky budúcich období

29

Záväzky spolu

30

VLASTNÉ IMANIE

x

Základné imanie

31

Kapitálové fondy

32
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Položka

č. r.

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

d

Oceňovacie rozdiely

33

Nerozdelený zisk/ neuhradená strata (-)

34

Vlastné imanie spolu

35

Záväzky a vlastné imanie spolu

36

Podsúvahové položky

37

Časť II. Vybrané údaje o výsledku hospodárenia
Položka

č. r.

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

d

Úrokové výnosy

1

Úrokové náklady

2

Čisté úrokové výnosy

3

Hrubé zaslúžené poistné

4

Podiel zaisťovateľov na hrubom zaslúženom poistnom

5

Čisté zaslúžené poistné

6

Výnosy z poplatkov z bankových záruk

7

Výnosy z poplatkov a provízií

8

Ostatné výnosy

9

Vyplatené poistné plnenia

10

Rezervy na poistné plnenia

11

Rezervy na nedostatočnosť poistného

12

Podiel zaisťovateľov na poistných plneniach

13

Podiel zaisťovateľov na rezervách na poistné plnenia

14

Ostatné rezervy

15

Všeobecné prevádzkové náklady

16

Odpisy

17

Opravné položky k majetku

18

Kurzové zisky/straty (-) netto

19

Zisk/strata (-) pred zdanením

20

Daň z príjmov

21

Zisk/strata (-) po zdanení

22

Ostatné súčasti súhrnného výsledku za účtovné
obdobie:

x

Oceňovacie rozdiely

23

Daň z príjmov vzťahujúca sa na iný súhrnný výsledok

24
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Položka

č. r.

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

d

Ostatné súčasti súhrnného výsledku za účtovné
obdobie po zdanení

25

CELKOVÝ SÚHRNNÝ VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ
OBDOBIE

26

Časť III. Ostatné vybrané údaje
Prehľad o počte zamestnancov:
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

1

2

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

Vysvetlivky:
(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
(3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007
Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
(4) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú v eurách a v rovnakej mernej jednotke ako je použitá v individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa § 17a zákona. Ak funkčnou menou individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona nie je mena euro, prepočítajú sa na
účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov údaje v cudzej mene na euro referenčným
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka a zaokrúhlia sa na celé tisíce.
(5) V časti III. sa v riadku „Počet vedúcich zamestnancov“ vykazujú členovia Rady banky, členovia dozornej rady a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu.
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2011
č. MF/25919/2011-74,
ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných
údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky,
ktorými sú poisťovne a zaisťovne
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 22 ods. 18 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
(ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
(1) Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah,
spôsob, miesto a termín ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej podľa § 22 zákona (ďalej len „výkaz
vybraných údajov“) pre materskú účtovnú jednotku, ktorá je poisťovňou1) alebo zaisťovňou2).
(2) Výkaz vybraných údajov sa ukladá v rozsahu údajov ustanovenom vo vzore výkazu vybraných údajov, ktorý je uvedený v prílohe.
(3) Údaje vo výkaze vybraných údajov, pre
ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň, sa
uvádzajú podľa medzinárodných účtovných
štandardov v súlade s osobitnými predpismi.3) Ak
pre niektoré časti výkazu vybraných údajov účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné
informácie sa neuvádzajú.

(4) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa
uvádzajú za to isté účtovné obdobie, za ktoré je
konsolidovaná účtovná závierka podľa § 22 zákona zostavená.
§2
Výkaz vybraných údajov sa ukladá v jednom
vyhotovení na miestne príslušnom daňovom úrade do jedného roka od skončenia účtovného
obdobia.
§3
Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri ukladaní výkazu vybraných údajov za účtovné obdobie
končiace 31. decembra 2011 a neskôr.
§4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

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

1)
2)
3)

§ 2 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 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.

Referent: Ing. Ingrid Šalkovičová, tel.: 02/5958 3484
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/25919/2011-74

VZOR

VÚ – P kons. 1-01

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV
z konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej k ................................ 20........
v

celých eurách

tisícoch eur
mesiac

rok

Za účtovné obdobie od
Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie od

mesiac

rok

rok

mesiac

rok

do
účtovná závierka:*)

– riadna

– zostavená

– mimoriadna

– schválená

DIČ

IČO

mesiac
do

účtovná závierka:*)

Dátum vzniku účtovnej jednotky

miliónoch eur *)

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie výkazu:

Zostavený dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

MF SR 2011
*) Vyznačuje sa krížikom

.

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
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Časť I. Vybrané údaje z aktív a pasív
Číslo
riadku

AKTÍVA

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

d

1

Majetok celkom (súčet riadkov 2 až 14)

2

Pozemky, budovy a zariadenia

3

Investície v nehnuteľnostiach

4

Nehmotný majetok

5

Majetkové účasti v dcérskych spoločnostiach
a pridružených spoločnostiach

6

Finančný majetok určený na predaj

7

Finančný majetok držaný do splatnosti

8

Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou
s vplyvom na výsledok hospodárenia

9

Podiel zaisťovateľov na technických rezervách

10

Úvery a pohľadávky

11

Odložená daňová pohľadávka

12

Časové rozlíšenie aktív

13

Peniaze a peňažné ekvivalenty

14

Majetok držaný za účelom predaja

Číslo
riadku

PASÍVA

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

d

1

Vlastné imanie celkom (súčet riadkov 2 až 5)

2

Základné imanie

3

Fondy

4

Hospodársky výsledok

5

Podiely iných vlastníkov

6

Záväzky celkom (súčet riadkov 7 až 18)

7

Podriadené záväzky

8

Technické rezervy

9

Vklady pri pasívnom zaistení

10

Záväzky z emitovaných cenných papierov

11

Ostatné finančné záväzky oceňované reálnou
hodnotou s vplyvom na výsledok hospodárenia

12

Záväzky voči bankám

13

Rezervy

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

13/2011

735

Číslo
riadku

AKTÍVA

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

d

14

Záväzky

15

Odložený daňový záväzok

16

Ostatné záväzky

17

Časové rozlíšenie pasív

18

Záväzky súvisiace s majetkom držaným
za účelom predaja

19

Vlastné imanie a záväzky
celkom (súčet riadkov 1 a 6)

Časť II. Vybrané údaje z nákladov a výnosov
Číslo
riadku

Názov

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

d

1

Zaslúžené poistné po zohľadnení zaistenia

2

Náklady na poistné plnenia po zohľadnení
zaistenia

3

Zmena stavu iných technických rezerv
po zohľadnení zaistenia

4

Obstarávacie náklady, transakčné náklady
a správna réžia

5

Výsledok z finančných investícií

6

Ostatné výnosy a náklady

7

Finančné náklady

8

Výsledok hospodárenia pred zdanením

9

Daň z príjmov z bežnej činnosti

10

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

11

Z toho: pripadajúci na podiely iných vlastníkov

Názov a právna forma akcionára/
Priezvisko, meno, titul

b

Obchodné meno hlavnej
materskej spoločnosti akcionára

j

Č. r.

a

Č. r.

a

Časť III. Ostatné vybrané údaje

k

Ulica a číslo

c

Ulica a číslo

d

Obec

l

Obec

Sídlo

e

Kód štátu

Sídlo/Miesto trvalého pobytu akcionára

f

m

g

Podiel na
základnom
imaní
(v eurách)

Kód štátu

Počet akcií vo
vlastníctve
(v ks)

i

Podiel na
hlasovacích
právach
(v %)

n

Podiel na základnom imaní
(v %)

h

Podiel na
základnom
imaní
(v %)
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Vysvetlivky:
(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
(3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007
Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
(4) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú v eurách a v rovnakej mernej jednotke ako je použitá v konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej podľa § 22 zákona. Ak funkčnou menou konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona nie je mena euro, prepočítajú sa na
účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov údaje v cudzej mene na euro referenčným
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka a zaokrúhlia sa na celé tisíce.
(5) V časti III. sa uvádzajú informácie týkajúce sa akcionára, ktorý má väčší ako 10 % podiel na hlasovacích právach.
Použité skratky:
Č. r. – číslo riadku
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. decembra 2011
č. MF/25926/2011-74,
ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu
vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 17a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
(ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§2
(1) Výkaz vybraných údajov sa ukladá v rozsahu údajov ustanovenom vo vzore výkazu vybraných údajov, ktorý je uvedený v prílohe.

§1
(1) Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah,
spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky
zostavenej podľa § 17a zákona (ďalej len „výkaz vybraných údajov“) pre

(2) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa
uvádzajú za to isté účtovné obdobie, za ktoré je
individuálna účtovná závierka podľa § 17a zákona zostavená.

a) obchodné spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona,

(3) Údaje vo výkaze vybraných údajov, pre
ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň, sa
uvádzajú podľa medzinárodných účtovných
štandardov v súlade s osobitnými predpismi.1)

b) účtovné jednotky uvedené v § 17a ods. 3 zákona zostavujúce individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,1)
c) účtovnú jednotku zriadenú osobitným predpisom.2)
(2) Toto opatrenie sa nevzťahuje na účtovné
jednotky uvedené v odseku 1 písm. b), na ktoré
sa vzťahuje osobitný predpis.3)
1)

§3
(1) Výkaz vybraných údajov sa ukladá v jednom vyhotovení na miestne príslušnom daňovom
úrade v termínoch pre podávanie daňových priznaní.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 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.

2)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

3)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné
závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, pobočky
zahraničných správcovských spoločností, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie (oznámenie č. 563/2011 Z. z.).

13/2011
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(2) Ak účtovná jednotka znovu otvorila účtovné knihy podľa § 16 ods. 10 zákona, ukladá sa
nový výkaz vybraných údajov do piatich dní
po schválení individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona spôsobom podľa
odseku 1.
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§4

Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri ukladaní výkazu vybraných údajov za účtovné obdobie
končiace 31. decembra 2011 a neskôr.
§5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

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

Referent: Ing. Silvia Matulová, tel.: 02/5958 3497
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva

Príloha k opatreniu č. MF/25926/2011-74

VZOR

VÚ POD 1-01

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV
z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k ................................ 20........

v

celých eurách

tisícoch eur
mesiac

miliónoch eur *)

rok

Za účtovné obdobie od
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie od

rok

mesiac

rok

do
mesiac

rok
do
účtovná závierka:*)

Dátum vzniku účtovnej jednotky

účtovná závierka:*)

– riadna

– zostavená

– mimoriadna

– schválená

DIČ

IČO

mesiac

Kód SK NACE
.

.

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica

PSČ

Číslo

Názov obce

Smerové číslo telefónu
0

Číslo faxu

/

0

/

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie výkazu vybraných údajov:

Zostavený dňa:

MF SR 2011
*) Vyznačuje sa krížikom

.

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:
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Časť I.: Vybrané údaje z výkazu o finančnej situácii
Tabuľka č. 1: Prehľad o štruktúre majetku, vlastného imania a záväzkov
Označenie

Názov položky

Číslo
riadku

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

1

2

SPOLU MAJETOK (r. 02 + r. 08)

01

A.

Neobežný majetok
(r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 07)

02

A. I.

Dlhodobý nehmotný majetok

03

A. II.

Dlhodobý hmotný majetok

04

A. III.

Dlhodobý finančný majetok, z toho:

05

A. III.1

pohľadávky z obchodného styku

06

A. IV.

Ostatný majetok

07

B.

Obežný majetok
( r. 09 + r. 10 + r. 13)

08

B. I.

Zásoby

09

B. II.

Krátkodobý finančný majetok, z toho:

10

B. II. 1

pohľadávky z obchodného styku

11

B. II. 2

peniaze a peňažné ekvivalenty

12

B. III.

Ostatný majetok, z toho:

13

B. III.1

majetok klasifikovaný ako držaný na predaj

14

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
(r. 16 + r. 24)

15

C.

Vlastné imanie
(r. 17 + r. 18 + r. 19 + r. 20 + r. 23)

16

C.I.

Základné imanie

17

C.II.

Kapitálové fondy

18

C. III.

Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo
zisku

19

C. IV.

Výsledok hospodárenia minulých rokov
(r. 21 + r. 22)

20

C. IV. 1 Nerozdelený zisk minulých rokov

21

C. IV. 2 Neuhradená strata minulých rokov

22

C. V.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po
zdanení (+/-)

23

D.

Záväzky (r. 25 + r. 29)

24

D. I.

Dlhodobé záväzky, z toho:

25

D. I. 1

záväzky z obchodného styku

26

D. I. 2

úvery a pôžičky

27

D. I. 3

rezervy

28
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Označenie

Názov položky

Číslo
riadku

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

1

2

D. II.

Krátkodobé záväzky, z toho:

29

D. II. 1

záväzky z obchodného styku

30

D. II. 2

úvery a pôžičky

31

D. II. 3

rezervy

32

D. II. 4

záväzky spojené s majetkom klasifikovaným
ako držaný na predaj

33

Tabuľka č. 2: Prehľad o dlhodobom finančnom majetku za bežné účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Hodnota
Obchodné meno a sídlo
Výsledok
vlastného
Podiel ÚJ
spoločnosti,
hospodárenia
Účtovná
imania ÚJ,
Podiel ÚJ na ZI na hlasovacích
v ktorej má ÚJ
ÚJ, v ktorej má
hodnota DFM
v ktorej má ÚJ
v%
právach
umiestnený DFM
ÚJ umiestnený
umiestnený
v%
DFM
DFM

a

b

c

d

Dcérske podniky

Spoločné podniky

Pridružené podniky

Ostatné podniky

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke

DFM spolu

e

f
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Tabuľka č. 3: Prehľad o dlhodobom finančnom majetku za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výsledok
Hodnota
Obchodné meno a sídlo
hospodárenia
vlastného
Podiel ÚJ
spoločnosti,
ÚJ, v ktorej
imania ÚJ,
Podiel ÚJ na ZI na hlasovacích
v ktorej má ÚJ
má ÚJ
v ktorej má ÚJ
v%
právach
umiestnený DFM
umiestnený
umiestnený
v%
DFM
DFM

a

b

c

d

Dcérske podniky

Spoločné podniky

Pridružené podniky

Ostatné podniky

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke

DFM spolu

e

Účtovná
hodnota DFM

f
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Časť II.: Vybrané údaje z výkazu komplexného výsledku
Tabuľka č. 1: Prehľad vybraných nákladov a výnosov
Názov položky

Číslo
riadku

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

Pokračujúce činnosti
Výnosy z prevádzkovej činnosti, z toho:

01

tržby

02

Náklady na prevádzkovú činnosť

03

Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
(+/-), (r. 01- r. 03)

04

Finančné výnosy

05

Finančné náklady

06

Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností
pred zdanením (+/-), (r. 04 + r. 05 - r. 06)

07

Daň z príjmu

08

Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností
po zdanení (+/-), (r. 07 - r. 08)

09

Ukončené činnosti
Výsledok hospodárenia z ukončených činností
pred zdanením (+/-)

10

Daň z príjmu

11

Výsledok hospodárenia z ukončených činností
po zdanení (+/-), (r. 10 - r. 11)

12

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
po zdanení (+/-), (r. 09 + r. 12)

13

Ostatné súčasti komplexného výsledku

14

Celkový komplexný výsledok za účtovné
obdobie po zdanení (+/-), (r. 13 + r. 14)

15
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Časť III.: Ostatné vybrané údaje
Tabuľka č. 1: Prehľad o počte zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

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

Tabuľka č. 2: Prehľad o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka

Spoločník, akcionár

a

Výška podielu na
základnom imaní
absolútne

v%

b

c

Iný podiel
Podiel na na
ostatných
hlasovacích položkách
právach
VI ako na ZI
v%
v%
d

e

Spolu

Vysvetlivky:
(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
(3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007
Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
(4) Údaje vo výkaze vybraných údajov takej účtovnej jednotky, ktorej funkčnou menou je mena euro,
sa uvádzajú v eurách a s rovnakým stupňom zaokrúhlenia ako je použitý v individuálnej účtovnej
závierke zostavenej podľa § 17a zákona. Ak funkčnou menou účtovnej jednotky je iná mena ako
mena euro, prepočítajú sa na účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov údaje z inej
meny na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a zaokrúhlia sa na celé tisíce eur.
(5) V časti I. tabuľke č. 1 sa údaje uvádzajú v účtovných hodnotách.
(6) V časti I. tabuľke č. 1 sa suma vykazovaná na riadku 01 v stĺpcoch 1 a 2 rovná sume vykazovanej
na riadku 15 v stĺpcoch 1 a 2.
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(7) V časti I. tabuľkách č. 2 a 3 a časti III. tabuľke č. 2 sa obsahová náplň a počet riadkov uvádza podľa potrieb účtovnej jednotky.
(8) V časti II. tabuľke č. 1 sa suma vykazovaná na riadku 13 v stĺpcoch 1 a 2 rovná sume vykazovanej
v časti I. tabuľke č. 1 na riadku 23 v stĺpcoch 1 a 2.
(9) V časti III. tabuľke č. 1 sa v riadku „počet vedúcich zamestnancov“ vykazujú členovia predstavenstva, členovia dozornej rady a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.
Použité skratky:
DFM – dlhodobý finančný majetok
ÚJ

– účtovná jednotka

VI

– vlastné imanie

ZI

– základné imanie
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2011
č. MF/25928/2011-74,
ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu
vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 22 ods. 18 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
(ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
(1) Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah,
spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona (ďalej len
„výkaz vybraných údajov“) pre materské účtovné jednotky, ktoré sú právnickými osobami podnikajúcimi podľa osobitných predpisov.1)
(2) Toto opatrenie sa nevzťahuje na materské
účtovné jednotky uvedené v odseku 1, na ktoré
sa vzťahujú osobitné predpisy.2)

(2) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa
uvádzajú za to isté účtovné obdobie, za ktoré sa
konsolidovaná účtovná závierka podľa § 22
zákona zostavuje.
(3) Údaje vo výkaze vybraných údajov, pre
ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň, sa
uvádzajú podľa medzinárodných účtovných
štandardov v súlade s osobitnými predpismi.3)
§3
Výkaz vybraných údajov sa ukladá v jednom
vyhotovení na miestne príslušnom daňovom úrade do jedného roka od skončenia účtovného
obdobia.

§2

§4

(1) Výkaz vybraných údajov sa ukladá v rozsahu údajov ustanovenom vo vzore výkazu vybraných údajov, ktorý je uvedený v prílohe.

Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri ukladaní výkazu vybraných údajov za účtovné obdobie
končiace 31. decembra 2011 a neskôr.

1)

Napríklad § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

2)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre
účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie (oznámenie
č. 564/2011 Z. z.).
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2011 č. MF/25919/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre
účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne (oznámenie č. 556/2011 Z. z.).

3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 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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§5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

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

Referent: Ing. Silvia Matulová, tel.: 02/5958 3497
Odbor pre legislativu a metodiku účtovníctva

Príloha k opatreniu č. MF/25928/2011-74

VZOR

VÚ POD kons. 1-01

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV
z konsolidovanej účtovnej závierky podľa § 22 zákona
zostavenej k ................................ 20........

v

celých eurách

tisícoch eur
mesiac

miliónoch eur *)

rok

Za účtovné obdobie od
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie od

mesiac

rok

mesiac

rok

do
mesiac

rok
do
účtovná závierka:*)

Dátum vzniku účtovnej jednotky

účtovná závierka:*)

– riadna

– zostavená

– mimoriadna

DIČ

IČO

Kód SK NACE
.

.

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica

PSČ

Číslo

Názov obce

Smerové číslo telefónu
0

Číslo faxu

/

0

/

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie výkazu vybraných údajov:

Zostavený dňa:

MF SR 2011
*) Vyznačuje sa krížikom

.

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:
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Časť I.: Vybrané údaje z výkazu o finančnej situácii
Tabuľka č. 1: Prehľad o štruktúre majetku, vlastného imania a záväzkov
Označenie

Názov položky

Číslo
riadku

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

1

2

SPOLU MAJETOK (r. 02 + r. 08)

01

A.

Neobežný majetok (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 07)

02

A. I.

Dlhodobý nehmotný majetok

03

A. II.

Dlhodobý hmotný majetok

04

A. III.

Dlhodobý finančný majetok, z toho:

05

A. III.1 pohľadávky z obchodného styku

06

A. IV.

Ostatný majetok

07

B.

Obežný majetok ( r. 09 + r. 10 + r. 13)

08

B. I.

Zásoby

09

B. II.

Krátkodobý finančný majetok, z toho:

10

B. II. 1

pohľadávky z obchodného styku

11

B. II. 2

peniaze a peňažné ekvivalenty

12

B. III.

Ostatný majetok, z toho:

13

B. III.1

majetok klasifikovaný ako držaný na predaj

14

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
(r. 16 + r. 25)

15

C.

Vlastné imanie
(r. 17 + r. 18 + r. 19 + r. 20 + r. 23 + r. 24)

16

C.I.

Základné imanie

17

C.II.

Kapitálové fondy

18

C. III.

Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku

19

C. IV.

Výsledok hospodárenia minulých rokov
(r. 21 + r. 22)

20

C. IV. 1 Nerozdelený zisk minulých rokov

21

C. IV. 2 Neuhradená strata minulých rokov

22

C. V.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po
zdanení (+/-)

23

C. VI.

Nekontrolujúce podiely

24

D.

Záväzky (r. 26 + r. 30)

25

D. I.

Dlhodobé záväzky, z toho:

26

D. I. 1

záväzky z obchodného styku

27

D. I. 2

úvery a pôžičky

28

D. I. 3

rezervy

29
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Označenie

Názov položky

Číslo
riadku

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

1

2

D. II.

Krátkodobé záväzky, z toho:

30

D. II. 1 záväzky z obchodného styku

31

D. II. 2 úvery a pôžičky

32

D. II. 3 rezervy

33

D. II. 4 záväzky spojené s majetkom klasifikovaným
ako držaný na predaj

34

Časť II.: Vybrané údaje z výkazu komplexného výsledku
Tabuľka č. 1: Prehľad vybraných nákladov a výnosov
Názov položky

Číslo
riadku

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

Pokračujúce činnosti
Výnosy z prevádzkovej činnosti, z toho:

01

tržby

02

Náklady na prevádzkovú činnosť

03

Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
(+/-), (r. 01 - r. 03)

04

Finančné výnosy

05

Finančné náklady

06

Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností
pred zdanením (+/-), (r. 04 + r. 05 – r. 06)

07

Daň z príjmu

08

Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností
po zdanení (+/-), (r. 07- r. 08)

09

Ukončené činnosti
Výsledok hospodárenia z ukončených činností
pred zdanením (+/-)

10

Daň z príjmu

11

Výsledok hospodárenia z ukončených činností
po zdanení (+/-), (r. 10 - r. 11)

12

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
po zdanení (+/-), (r. 09 + r. 12)

13

Ostatné súčasti komplexného výsledku

14

Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie
po zdanení (+/-), (r. 13 + r. 14)

15
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Časť III.: Ostatné vybrané údaje
Tabuľka č. 1: Prehľad o štruktúre spoločníkov, akcionárov materskej účtovnej jednotky
v bežnom účtovnom období
Iný podiel na
Podiel na
ostatných položkách
hlasovacích
vlastného imania ako
právach
na základnom imaní
v%
v%

Výška podielu
na základnom imaní
Spoločník, akcionár
absolútne

v%

b

c

a

d

e

Spolu

Tabuľka č. 2: Prehľad o konsolidovanom celku, za ktorý materská účtovná jednotka
zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku
Bežné účtovné obdobie
Obchodné meno
a sídlo účtovnej jednotky
v konsolidovanom celku

Druh
vzťahu

a

b

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Podiel na
vlastnom
imaní
v%

Podiel na
hlasovacích
právach
v%

Podiel na
vlastnom
imaní
v%

Podiel na
hlasovacích
právach
v%

c

d

e

f

Vysvetlivky:
(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
(3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007
Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
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(4) Údaje vo výkaze vybraných údajov účtovnej jednotky, ktorej funkčnou menou je mena euro, sa
uvádzajú v eurách a s rovnakým stupňom zaokrúhlenia ako je použitý v konsolidovanej účtovnej
závierke. Ak funkčnou menou materskej účtovnej jednotky je iná mena ako mena euro, prepočítajú
sa na účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov údaje z inej meny na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka a zaokrúhlia sa na celé tisíce eur.
(5) V časti I. tabuľke č. 1 sa údaje uvádzajú v účtovných hodnotách.
(6) V časti I. tabuľke č. 1 sa suma vykazovaná na riadku 01 v stĺpcoch 1 a 2 rovná sume vykazovanej
na riadku 15 v stĺpcoch 1 a 2.
(7) V časti II. tabuľke č. 1 sa suma vykazovaná na riadku 13 v stĺpcoch 1 a 2 rovná sume vykazovanej
v časti I. tabuľke č. 1 na riadku 23 v stĺpcoch 1 a 2.
(8) V časti III. sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádza podľa potrieb účtovnej jednotky.
(9) V časti III. tabuľke č. 2 sa druh vzťahu uvádza takto: 1 - dcérsky podnik, 2 - spoločný podnik, 3 - pridružený podnik.
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. decembra 2001
č. MF/26131/2011-74,
ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu
vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa
Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky
zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky,
pobočky zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných
správcovských spoločností, dôchodkové správcovské spoločnosti,
doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi,
pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi,
Burza cenných papierov a platobné inštitúcie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 17a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
(ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky
(ďalej len „účtovná závierka“) zostavenej podľa
Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú
banky1), pobočky zahraničných bánk2), správcovské spoločnosti3), pobočky zahraničných
správcovských spoločností4), dôchodkové správcovské spoločnosti5), doplnkové dôchodkové
spoločnosti6), obchodníci s cennými papiermi7),
pobočky zahraničných obchodníkov s cennými
1)
2)
3)
4)
5)

papiermi8), Burza cenných papierov9) a platobné
inštitúcie.10)
§2
Výkaz vybraných údajov sa ukladá v rozsahu údajov ustanovenom vo vzore výkazu vybraných údajov, ktorý je uvedený v prílohe, spolu
s účtovnou závierkou a správou audítora na
miestne príslušnom daňovom úrade v termínoch
pre podávanie daňových priznaní.
§3
Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú v mene euro a v rovnakej mernej jednotke,
v akej je zostavená účtovná závierka, z ktorej sú
údaje vybraté. Ak funkčnou menou účtovnej závierky nie je mena euro, prepočítajú sa na účely
uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov
údaje v cudzej mene na eurá referenčným vý-

§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
§ 27 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
§ 27 ods. 12 zákona č. 203/2011 Z. z.
§ 47 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
6) § 22 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
7) § 54 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
8) § 54 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z v znení zákona č. 635/2004 Z. z..
9) § 2 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
10) § 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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menným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska11), ktorý je platný v deň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
§4
Tabuľky v časti III. Ostatné vybrané údaje sa
v záhlaví označujú číslom riadku a názvom riadku vybraného údaja z aktív alebo pasív, ktorý tabuľka bližšie popisuje. Ak je vybraný údaj, ktorý
tabuľka bližšie popisuje, určený názvom riadku
vybraného údaja s prívlastkom, k číslu riadku,
ktorým je vybraný údaj označený, sa pripojí rímska číslica.
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§5

Toto opatrenie sa použije prvýkrát pri ukladaní
výkazu vybraných údajov spolu s individuálnou
účtovnou závierkou zostavenou podľa § 17a zákona a správou audítora, ktorá sa zostavuje za
účtovné obdobie končiace dňom 31. decembra
2011 a neskôr.
§6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

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

11) Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ
C 83, 30. 3. 2010).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.

Referent: Ing. Ľubomír Kučera, tel. 02/5958 3485
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva

Príloha k opatreniu č. MF/26131/2011-74

VZOR

VÚ – B 1-01

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV
z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k ................................ 20........

v

celých eurách

tisícoch eur
mesiac

miliónoch eur *)

rok

Za obdobie od
Za bezprostredne
predchádzajúce obdobie od

rok

mesiac

rok

do
mesiac

rok
do
účtovná závierka:*)

Dátum vzniku účtovnej jednotky

účtovná závierka:*)

– riadna

– zostavená

– mimoriadna

– schválená

DIČ

IČO

mesiac

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 zostavenie výkazu vybraných údajov:

Zostavený dňa:

*) Vyznačuje sa krížikom

.

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:
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Časť I.
Vybrané údaje z aktív a z pasív
Označenie

POLOŽKA

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

x

x

x

x

x

AKTÍVA

1.

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných
prostriedkov

2.

Pohľadávky z obchodného styku

3.

Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou
proti zisku/strate

4.

Finančné nástroje na predaj

5.

Deriváty s kladnou hodnotou

6.

Finančné nástroje držané do splatnosti

7.

Úvery

8.

Podriadené úvery

9.

Dcérske účtovné jednotky, spoločné účtovné
jednotky a pridružené účtovné jednotky

10.

Hmotný majetok

11.

Nehmotný majetok

13.

Goodwill

14.

Majetok na predaj

15.

Daňové pohľadávky

16.

Ostatný majetok

17.

Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami,
aktívne zostatky

A

Aktíva spolu

x

PASÍVA

18.

Záväzky z obchodného styku

19.

Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou

20.

Deriváty so zápornou hodnotou

21.

Finančné záväzky oceňované umorovanou
hodnotou

22.

Rezervy na podsúvahové záväzky

23.

Podriadené záväzky

24.

Daňové záväzky

25.

Ostatné záväzky

26.

Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami,
pasívne zostatky

Z.

Záväzky spolu

27.

Vlastné imanie bez fondov z ocenenia
a zisku/straty bežného roku
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Označenie

POLOŽKA

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

28.

Fondy z ocenenia

29.

Zisk/strata bežného roku

VI.

Vlastné imanie spolu

P

Pasíva spolu

Vysvetlivky k vybraným údajom z aktív a z pasív
Všeobecne – rezervy na záväzky sa vykazujú v tom riadku, v ktorom sa vykážu záväzky, ktoré sa
prostredníctvom rezerv odhadujú.
2. Pohľadávky z obchodného styku – ak ide o banky a pobočky zahraničných bánk, spravidla
sa tento riadok nevypĺňa, pretože pohľadávky z obchodného styku nevznikajú z ich hlavnej činnosti,
na rozdiel od napr. od obchodníkov s cennými papiermi, u ktorých sa tu vykážu odplaty za poskytnutie investičnej služby, čo je ich hlavná činnosť. U bánk a pobočiek zahraničných bánk je spravidla hodnota pohľadávok z obchodného styku nevýznamná a zahrnú sa do položky 16. ostatný majetok. Ak
ide o banky a pobočky zahraničných bánk, pohľadávky z obchodného styku sa vykážu, len ak je ich
hodnota významná.
3. Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate – nevykazujú sa tu deriváty s aktívnym zostatkom.
7. Úvery – vykážu sa tu všetky poskytnuté úvery bez ohľadu na ich formu, splatnosť alebo druh
dlžníka, s výnimkou podriadených úverov. Ak ide o banky a pobočky zahraničných bánk, vykazujú sa
tu aj vklady.
8. Podriadené úvery – nevykazujú sa v prípade pobočiek.
17. Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, aktívne zostatky – vypĺňa sa, ak ide o pobočky zahraničných bánk, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných správcovských spoločností.
18. Záväzky z obchodného styku – obdobne ako pri položke 2.
19. Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou – nevykazujú sa tu deriváty s pasívnym
zostatkom.
21. Finančné záväzky oceňované umorovanou hodnotou – nevykazujú sa tu záväzky z obchodného styku, rezervy na podsúvahové záväzky a podriadené záväzky.
23. Podriadené záväzky - nevykazujú sa, ak ide o pobočky.
25. Ostatné záväzky – v zásade sa tu vykazujú záväzky a rezervy na záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkou účtovnej jednotky. Ak ide o banky a pobočky zahraničných bánk, vykazujú sa tu
aj záväzky z obchodného styku, ak je ich hodnota nevýznamná.
26. Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, pasívne zostatky – vypĺňa sa, ak ide o pobočky zahraničných bánk, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných správcovských spoločností.
27. Vlastné imanie bez fondov z ocenenia a zisku/straty bežného roku – nevypĺňa sa ak
ide o pobočky.
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Časť II.
Vybrané údaje z výnosov a nákladov
Označenie

POLOŽKA

Bežné účtovné
obdobie

Predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

1.

Výnosy z odplát a provízií

a.

Náklady na odplaty a provízie

2.

Výnosy z úrokov

b.

Náklady na úroky

3.

Dividendy

4./c.

Zisk/strata z operácií s finančným majetkom

5./d.

Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia
hodnoty/zníženia hodnoty finančného majetku
a z odpísaného/odpísania finančného majetku

6./e.

Zisk/strata z čistého zrušenia/čistej tvorby
rezerv na podsúvahové záväzky

7/f.

Zisk alebo strata z predaja iného majetku
a z prevodu majetku

g.

Personálne náklady

h.

Odpisy

8./i.

Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia
hodnoty/zníženia hodnoty
nefinančného majetku

j./9.

Ostatné prevádzkové náklady/výnosy

10.

Záporný goodwill

A.

Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred
zdanením

k.

Daň z príjmov

B.

Zisk alebo strata za účtovné
obdobie po zdanení

Vysvetlivky k vybraným údajom z výnosov a z nákladov
1. Výnosy z odplát a provízií a a. Náklady na odplaty a provízie – vykazujú sa len tie, ktoré
sa nepripočítavajú k istinám v rámci oceňovania umorovanou hodnotou.
2. Výnosy z úrokov a b. Náklady na úroky – vykazujú sa tu úroky z majetku alebo záväzkov
akéhokoľvek druhu a z akejkoľvek činnosti, ktoré generujú úroky.
j.9. Ostatné prevádzkové náklady/výnosy – vykazujú sa tu aj náklady na tvorbu/výnosy zo
zrušenia rezerv na záväzky, ktoré sa predpokladajú v súvislosti s prevádzkou, napríklad rezerva na
záväzky zo súdnych sporov.
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Časť III.
Ostatné vybrané údaje
Aktíva
Číslo 3. Finančné nástroje oceňované
riadku
reálnou hodnotou proti
zisku/strate
a

b

Bežné účtovné obdobie

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2

Na obchodovanie
Pri prvotnom zaúčtovaní určené na
oceňovanie reálnou hodnotou
Spolu

Číslo 5. Deriváty s kladnou hodnotou
riadku
a

b

Bežné účtovné obdobie

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2

Deriváty na obchodovanie
Deriváty na zabezpečenie
Spolu

Číslo 7. Úvery
riadku
a

Bežné účtovné obdobie

b

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2

Hrubá účtovná hodnota
Zníženie hodnoty
Čistá účtovná hodnota

Číslo 15. Daňové pohľadávky
riadku
a

b
Daň z príjmov
Odložená daňová pohľadávka
Spolu

Bežné účtovné obdobie

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2
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Číslo 17. Vzťahy s ostatnými
riadku
organizačnými zložkami –
aktíva
a

b

1.

Účty slúžiace na platobný styk

2.

Deriváty s aktívnym zostatkom

3.

Pohľadávky za finančné nástroje
a iný majetok a za poskytnuté služby

4.

Pohľadávky z požičaných
peňažných prostriedkov

5.

Ostatný majetok

Bežné účtovné obdobie

1

761
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2

Spolu

Pasíva
Číslo 19. Finančné záväzky oceňované
riadku
reálnou hodnotou proti
zisku/strate
a

b

Bežné účtovné obdobie

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2

Na obchodovanie
Pri prvotnom zaúčtovaní určené na
oceňovanie reálnou hodnotou
Spolu

Číslo 20. Deriváty so zápornou
riadku
hodnotou
a

b

Bežné účtovné obdobie

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2

Deriváty na obchodovanie
Deriváty na zabezpečenie
Spolu

Číslo 21. Finančné záväzky oceňované
riadku
umorovanou hodnotou
a

b
Vklady
Úvery
Emitované dlhové cenné papiere
Spolu

Bežné účtovné obdobie

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2
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Číslo
22. Daňové záväzky
riadku
a

b

Bežné účtovné obdobie

1

13/2011

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2

Splatná daň z príjmov
Odložený daňový záväzok
Spolu

Číslo 26. Vzťahy s ostatnými
riadku
organizačnými zložkami,
pasívne zostatky
a

b

1.

Účty slúžiace na platobný styk

2.

Deriváty s pasívnym zostatkom

3.

Záväzky za finančné nástroje a iný
majetok a za prijaté služby

4.

Záväzky za vypožičané peňažné
prostriedky

9.

Ostatné záväzky
Spolu

Bežné účtovné obdobie

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. decembra 2011
č. MF/26133/2011-74,
ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu
vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky,
ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti,
doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi,
Burza cenných papierov a platobné inštitúcie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 22 ods. 18 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
(ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej podľa § 22 zákona (ďalej len „výkaz
vybraných údajov“) pre materskú účtovnú jednotku, ktorá je bankou1), správcovskou spoločnosťou,2) dôchodkovou správcovskou spoločnosťou3), doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou4),
obchodníkom s cennými papiermi5), Burzou cenných papierov6) a platobnou inštitúciou7).
§2
Výkaz vybraných údajov sa ukladá v rozsahu údajov ustanovenom vo vzore výkazu vybraných údajov, ktorý je uvedený v prílohe.

§3
(1) Údaje vo výkaze vybraných údajov, pre
ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň, sa
uvádzajú podľa medzinárodných účtovných
štandardov v súlade s osobitnými predpismi.8)
(2) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa
uvádzajú za to isté účtovné obdobie, za ktoré je
konsolidovaná účtovná závierka podľa § 22 zákona zostavená (ďalej len „konsolidovaná účtovná závierka“).
(3) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa
uvádzajú v mene euro. Ak funkčnou menou konsolidovanej účtovnej závierky nie je mena
euro, na účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov sa údaje v cudzej mene prepočítajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou ban-

1)

§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2)

§ 27 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.

3)

§ 47 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 747/2004 Z. z.

4)

§ 22 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.747/2004 Z. z.

5)

§ 54 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 209/2007 Z. z.

6)

§ 2 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 209/2007 Z. z.

7)

§ 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 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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kou alebo Národnou bankou Slovenska9), ktorý
je platný v deň, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka a zaokrúhlia sa na
celé tisíce.

bom ako konsolidovaná účtovná závierka ukladá na miestne príslušnom daňovom úrade do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

(4) Tabuľky v časti III. Ostatné vybrané údaje
sa v záhlaví označujú číslom riadku a názvom
riadku vybraného údaja z aktív alebo pasív, ktorý tabuľka bližšie popisuje. Ak je vybraný údaj,
ktorý tabuľka bližšie popisuje určený názvom
riadku vybraného údaja s prívlastkom, k číslu
riadku, ktorým je vybraný údaj označený sa pripojí rímska číslica.

§5

§4
Výkaz vybraných údajov sa spolu s konsolidovanou účtovnou závierkou a rovnakým spôso-

Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri ukladaní výkazu vybraných údajov spolu s konsolidovanou účtovnou závierkou, ktorá sa zostavuje za
účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011
a neskôr.
§6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

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

9)

Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ
C 83, 30. 3. 2010).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

Referent: Ing. Ľubomír Kučera, tel.: 02/5958 3485
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva

Príloha k opatreniu č. MF/26133/2011-74

VZOR

VÚ – B kons. 1-01

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV
z konsolidovanej účtovnej závierky podľa § 22 zákona
zostavenej k ................................ 20........

v

celých eurách

tisícoch eur
mesiac

miliónoch eur *)

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

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 zostavenie výkazu vybraných údajov:

Zostavený dňa:

*) Vyznačuje sa krížikom

.

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:
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Časť I.
Vybrané údaje z aktív a z pasív z konsolidovanej súvahy
Označenie

POLOŽKA

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

x

x

x

x

x

AKTÍVA

1.

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných
prostriedkov

2.

Pohľadávky z obchodného styku

3.

Finančné nástroje oceňované reálnou
hodnotou proti zisku/strate

4.

Finančné nástroje na predaj

5.

Deriváty s kladnou hodnotou

6.

Finančné nástroje držané do splatnosti

7.

Úvery

8.

Podriadené úvery

9.

Spoločné účtovné jednotky a pridružené
účtovné jednotky

10.

Hmotný majetok

11.

Nehmotný majetok

13.

Goodwill

14.

Majetok na predaj

15.

Daňové pohľadávky

16.

Ostatný majetok

A

Aktíva spolu

x

PASÍVA

17.

Záväzky z obchodného styku

18.

Finančné záväzky oceňované reálnou
hodnotou

19.

Deriváty so zápornou hodnotou

20.

Finančné záväzky oceňované umorovanou
hodnotou

21.

Rezervy na podsúvahové záväzky

22.

Podriadené záväzky

23.

Daňové záväzky

24.

Ostatné záväzky

Z.

Záväzky spolu

25.

Vlastné imanie bez zisku/straty bežného roku

26.

Menšinové podiely

28.

Zisk/strata bežného roku

VI.

Vlastné imanie spolu

P

Pasíva spolu
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Vysvetlivky k vybraným údajom z aktív a z pasív z konsolidovanej súvahy
Všeobecne – rezervy na záväzky sa vykazujú v tom riadku, v ktorom sa vykážu záväzky, ktoré sa
prostredníctvom rezerv odhadujú.
2. Pohľadávky z obchodného styku – ak ide o banky, spravidla sa tento riadok nevypĺňa, pretože pohľadávky z obchodného styku nevznikajú z ich hlavnej činnosti, na rozdiel od napr. od obchodníkov s cennými papiermi, u ktorých sa tu vykážu odplaty za poskytnutie investičnej služby, čo je
ich hlavná činnosť. U bánk je spravidla hodnota pohľadávok z obchodného styku nevýznamná a zahrnú sa do položky 16. ostatný majetok. Ak ide o banky, vykážu sa pohľadávky z obchodného styku,
len ak je ich hodnota významná.
3. Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate – nevykazujú sa tu deriváty s aktívnym zostatkom.
7. Úvery – vykážu sa tu všetky poskytnuté úvery bez ohľadu na ich formu, splatnosť alebo druh
dlžníka, s výnimkou podriadených úverov. Ak ide o banky, vykazujú sa tu aj vklady.
17. Záväzky z obchodného styku – obdobne ako pri položke 2.
18. Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou – nevykazujú sa tu deriváty s pasívnym
zostatkom.
20. Finančné záväzky oceňované umorovanou hodnotou – nevykazujú sa tu záväzky z obchodného styku, rezervy na podsúvahové záväzky a podriadené záväzky.
25. Ostatné záväzky – v zásade sa tu vykazujú záväzky a rezervy na záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkou účtovnej jednotky. Ak ide o banky, vykazujú sa tu aj záväzky z obchodného styku, ak je ich hodnota nevýznamná.
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Časť II.
Vybrané údaje z výnosov a nákladov konsolidovaného výkazu ziskov a strát
Označenie

POLOŽKA

Bežné účtovné
obdobie

Predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

1.

Výnosy z odplát a provízií

a.

Náklady na odplaty a provízie

2.

Výnosy z úrokov

b.

Náklady na úroky

3.

Dividendy

4./c.

Zisk/strata z operácií s finančným majetkom

5./d.

Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia
hodnoty/zníženia hodnoty finančného majetku
a z odpísaného/odpísania finančného majetku

6./e.

Zisk/strata z čistého zrušenia/čistej tvorby
rezerv na podsúvahové záväzky

7/f.

Zisk alebo strata z predaja iného majetku
a z prevodu majetku

g.

Personálne náklady

h.

Odpisy

8./i.

Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia
hodnoty/zníženia hodnoty nefinančného
majetku

j./9.

Ostatné prevádzkové náklady/výnosy

10.

Záporný goodwill

11./k. Podiel na zisku/strate v spoločných alebo
v pridružených podnikoch
A.

Zisk alebo strata za účtovné obdobie
pred zdanením

l.

Daň z príjmov

B.

Zisk alebo strata za účtovné
obdobie po zdanení

Vysvetlivky k vybraným údajom z výnosov
a z nákladov konsolidovaného výkazu ziskov a strát
1. Výnosy z odplát a provízií a a. Náklady na odplaty a provízie – vykazujú sa len tie, ktoré
sa nepripočítavajú k istinám v rámci oceňovania umorovanou hodnotou.
2. Výnosy z úrokov a b. Náklady na úroky – vykazujú sa tu úroky z majetku alebo záväzkov
akéhokoľvek druhu a z akejkoľvek činnosti, ktoré generujú úroky.
j.9. Ostatné prevádzkové náklady/výnosy – vykazujú sa tu aj náklady na tvorbu/výnosy zo
zrušenia rezerv na záväzky, ktoré sa predpokladajú v súvislosti s prevádzkou, napríklad rezerva na
záväzky zo súdnych sporov.
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Časť III.
Ostatné vybrané údaje z konsolidovanej účtovnej závierky
Aktíva
Číslo 3. Finančné nástroje oceňované reálnou Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
riadku
hodnotou proti zisku/strate
predchádzajúce
účtovné obdobie
a

b

1

2

Na obchodovanie
Pri prvotnom zaúčtovaní určené
na oceňovanie reálnou hodnotou
Spolu

Číslo 5. Deriváty s kladnou hodnotou
riadku
a

b

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1

2

Deriváty na obchodovanie
Deriváty na zabezpečenie
Spolu

Číslo 7. Úvery
riadku
a

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
b

1

2

Hrubá účtovná hodnota
Zníženie hodnoty
Čistá účtovná hodnota

Číslo 15. Daňové pohľadávky
riadku
a

b
Daň z príjmov
Odložená daňová pohľadávka
Spolu

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1

2
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Pasíva
Číslo 18. Finančné záväzky oceňované
riadku
reálnou hodnotou proti zisku/strate
a

b

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1

2

Na obchodovanie
Pri prvotnom zaúčtovaní určené na
oceňovanie reálnou hodnotou
Spolu

Číslo 19. Deriváty so zápornou hodnotou
riadku
a

b

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1

2

Deriváty na obchodovanie
Deriváty na zabezpečenie
Spolu

Číslo 20. Finančné záväzky oceňované
riadku
umorovanou hodnotou
a

b

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1

2

Vklady
Úvery
Emitované dlhové cenné papiere
Spolu

Číslo 23. Daňové záväzky
riadku
a

b
Splatná daň z príjmov
Odložený daňový záväzok
Spolu

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1

2
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Výnosy a náklady
Číslo B. Zisk alebo strata za účtovné
riadku
obdobie po zdanení
a

b
Zisk/strata materskej spoločnosti
Zisk/strata menšinových podielov
Spolu

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1

2
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. decembra 2011
č. MF/26582/2011-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove
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 zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré
nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.), v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia
z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.) a opatrenia z 26. novembra
2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
2. V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri platbe záväzku v cudzej mene sa použije ten istý
kurz, ktorý sa použil pri úbytku finančných prostriedkov v cudzej mene z pokladnice alebo z účtu
zriadeného v cudzej mene podľa toho, aký spôsob úhrady sa použije.“.
3. V § 9 odsek 7 znie:
„(7) Kurzové rozdiely nevznikajú pri
a) zmene veriteľa u dlžníka a u veriteľa, ak za jeho dlžníka bude plniť iný dlžník,
b) prijatých preddavkoch a pri poskytnutých preddavkoch v cudzej mene.“.
4. V § 10 sa odsek 8 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s) iné riziká a straty súvisiace s činnosťou neziskovej účtovnej jednotky.“.
5. V § 15 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou okrem cenných papierov na obchodovanie, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou. Súčasťou obstarávacej ceny sú
priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú neziskovej účtovnej jednotke známe pri prvotnom účtovaní, napríklad náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné
poradenstvo. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera
a náklady na jeho držbu. V priebehu obstarávania sa jednotlivé zložky obstarávacej ceny nakupovaných cenných papierov a podielov účtujú na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku, alebo ak ide o krátkodobý finančný majetok na účte 259 – Obstaranie krátkodobého
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finančného majetku. Pri cenných papieroch na obchodovanie sa priame náklady na obchody
spojené s týmito cennými papiermi, ktoré sú neziskovej účtovnej jednotke známe pri prvotnom účtovaní, napríklad náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo, účtujú na
účet 518 – Ostatné služby.
(2) Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja alebo do dňa ich splatnosti postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy vo
vecnej a časovej súvislosti. O úrokovom výnose sa účtuje na ťarchu príslušného účtu cenného papiera, pričom sa tento úrokový výnos účtuje na analytický účet k príslušnému účtu cenných papierov a v prospech účtu 652 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku alebo 655 – Výnosy
z krátkodobého finančného majetku.“.
6. V § 15 ods. 10 piata veta znie: „Pri predaji podielového cenného papiera sa zaúčtovaná zmena
hodnoty zruší zápisom na ťarchu alebo v prospech samostatného analytického účtu k príslušnému
účtu účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom na účte 414 –
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.“.
7. V § 15 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11) Derivátové operácie sa odo dňa dohodnutia obchodu do dňa vyrovnania obchodu účtujú na podsúvahových účtoch a v deň vyrovnania obchodu sa zruší podsúvahový zápis a účtuje
sa na súvahových účtoch.“.
Doterajšie odseky 11 až 15 sa označujú ako odseky 12 až 16.
8. V § 20 ods. 4 druhá veta znie: „Účet 384 – Výnosy budúcich období sa rozpúšťa do výnosov
v prospech účtu 646 – Prijaté dary v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov dlhodobého majetku, opravných položiek k dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého
majetku.“.
9. V § 20 ods. 5 prvá až tretia veta znejú: „Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou sa ocení v reálnej hodnote a účtuje sa ako kúpa a odovzdávaný dlhodobý majetok sa účtuje ako predaj v účtovnej hodnote dlhodobého majetku. Následne sa účtuje vzájomné započítanie pohľadávky
a záväzku v nadväznosti na hodnoty dlhodobého majetku. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného dlhodobého majetku
sa účtuje na účte 552 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku alebo na účte 651 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku.“.
10. V § 30 odsek 8 znie:
„(8) Zásoby nadobudnuté zámenou sa účtujú ako kúpa zásob v reálnej hodnote a odovzdávané zásoby ako predaj zásob v účtovnej hodnote. Účtovná hodnota zásob, ktoré účtovná jednotka pri zámene odovzdáva, sa účtuje na ťarchu vecne príslušného nákladového účtu, na ktorom
sa účtuje úbytok zásob. Následne sa účtuje vzájomné započítanie pohľadávky a záväzku v nadväznosti na hodnoty zásob. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutých zásob a účtovnou
hodnotou odovzdávaných zásob sa účtuje na účte 554 – Predaný materiál alebo na účte 654 –
Tržby z predaja materiálu.".
11. V § 36 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na tomto účte sa účtujú v účtovnej jednotke, ktorou je
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aj poskytnuté preddavky zdravotným poisťovniam v súvislosti so zálohovou platbou prijatou od styčného orgánu dlžníckeho členského štátu.“.
12. V § 36 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Príjem tržby platobnou kartou sa účtuje na ťarchu
účtu 315 – Ostatné pohľadávky do času pripísania tržby na bankový účet. Po pripísaní tržby na
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bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech
účtu 315 – Ostatné pohľadávky.“.
13. V § 41 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Rozdiel medzi pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty vypočítanou po skončení účtovného obdobia46a) sa účtuje podľa charakteru v prospech účtu alebo na ťarchu účtu 343 – Daň
z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu alebo v prospech účtu 549 – Iné ostatné náklady. Pri zrušení registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu46b) sa
účtuje daň z pridanej hodnoty na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady a v prospech účtu 343 –
Daň z pridanej hodnoty.“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46a a 46b znejú:
„46a) § 50 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46b)

§ 81 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

14. V § 41 ods. 8 tretia a štvrtá veta znejú: „V prospech účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so
štátnym rozpočtom sa účtujú vratky príspevkov, dotácií a odvody vyplývajúce zo zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 691 – Dotácie
alebo 384 – Výnosy budúcich období podľa toho, v ktorom roku bola štátna dotácia poskytnutá
alebo na aký účel bola štátna dotácia poskytnutá. V prospech účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa účtuje odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny46c) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 542 – Ostatné pokuty a penále.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46c znie:
„46c) § 31 a 32 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
15. V § 41 odsek 9 znie: „Na ťarchu účtu 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy sa účtuje o priznaní miestnych dotácií poskytovaných z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku; o priznaní miestnych dotácií sa účtuje v prospech účtu 691 – Dotácie,
okrem priznania miestnych dotácií na obstaranie dlhodobého majetku, ktoré sa účtuje v prospech
účtu 384 – Výnosy budúcich období. V prospech účtu 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami
územnej samosprávy sa účtuje preplatok miestnych dotácií, povinnosť vrátiť miestnu dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 691 – Dotácie alebo
384 – Výnosy budúcich období podľa toho, v ktorom roku bola miestna dotácia poskytnutá alebo
na aký účel bola miestna dotácia poskytnutá. V prospech účtu 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy sa účtujú sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou
alebo vyšším územným celkom46d) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 542 – Ostatné pokuty
a penále.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46d znie:
„46d) § 5 ods. 1 písm. d) a § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z.“.
16. V § 41 ods. 10 sa slová „7 a 8“ nahrádzajú slovami „8 a 9“.
17. V § 45 ods. 8 a 9 a § 67 ods. 4 sa za slovo „odpisov“ vkladajú slová „dlhodobého majetku,
opravných položiek k dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku pri vyradení“.
18. V § 57 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na ťarchu účtu 542 – Ostatné pokuty a penále sa účtuje odvod, penále, pokuta alebo sankcia podľa osobitného predpisu67a) so súvzťažným zápisom
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v prospech účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom, 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy alebo 379 – Iné záväzky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:
„67a) § 13 ods. 4 zákona č. 607/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 31 a 32 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. 1 písm. d) a § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z.“.
19. V § 57 sa odsek 7 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) volebná kaucia, ktorá sa nevracia, poskytnutá politickou stranou alebo politickým hnutím
podľa osobitného predpisu68a) so súvzťažným zápisom v prospech účtu 314 – Poskytnuté
prevádzkové preddavky,
g) materiálne zabezpečenie dobrovoľníka.68b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 68a a 68b znejú:
„68a) § 18 ods. 7 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
v znení zákona č. 464/2005 Z. z.
68b) § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.“.
20. V § 58 ods. 4 sa slová „Peňažné fondy“ nahrádzajú slovom „Fondy“.
21. V § 65 ods. 4 sa číslo „8“ nahrádza číslom „9“.
22. V § 65 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorý bol nadobudnutý bezodplatne, sa účtuje v prospech účtu 646 – Prijaté dary a na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov dlhodobého majetku,
opravných položiek k dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku.“.
23. V prílohe účtovej triede 4 sa slová „41 – Imanie a peňažné fondy“ nahrádzajú slovami „41 – Imanie a fondy“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

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

Referent: Ing. Jana Vršková, tel.: 5958 3484
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2011
č. MF/27210/2011-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek
účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek
a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie
pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva,
ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní
položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených
z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva,
ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) sa mení
a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 5 písm. b) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“ a slová „ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „ods. 6“.
2. V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou okrem cenných papierov na obchodovanie, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou. Súčasťou obstarávacej ceny sú
priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke pri prvotnom
účtovaní známe, napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom a burzám. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu.“.
3. V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Pri kúpe cudzej meny za eurá sa prírastok cudzej meny ocení kurzom, za ktorý bola táto
cudzia mena nakúpená alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska3) (ďalej len „referenčný kurz“) v deň uzavretia obchodu. Pri kúpe cudzej meny za inú cudziu menu sa prírastok cudzej meny uvedie ako
hodnota úbytku inej cudzej meny v eurách alebo sa prírastok cudzej meny ocení referenčným kurzom v deň uzavretia obchodu.“.
4. V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Na prepočet úbytku rovnakej cudzej meny v pokladnici alebo na účte v cudzej mene na
eurá, napríklad pri predaji cudzej meny alebo úhrade záväzku v cudzej mene, sa môže použiť referenčný kurz v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, cena zistená váženým aritmetickým priemerom alebo spôsob, keď prvá cena na ocenenie prírastku cudzej meny
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v eurách sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku cudzej meny v eurách. Ak je úbytok cudzej
meny spojený s úhradou záväzku, na prepočet úhrady záväzku sa použije rovnaký spôsob, aký
sa použil pri prepočte úbytku cudzej meny. “.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
5. V § 8 ods. 4 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
6. V § 8 odsek 5 znie:
„(5) Prijaté preddavky a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa účtujú a vykazujú ocenené
kurzom, ktorým boli prvotne ocenené ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pri prijatých preddavkoch a poskytnutých preddavkoch v cudzej mene nevznikajú kurzové rozdiely.“.
7. V § 9 ods. 7 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
8. V § 9 ods. 22 druhej vete sa za slovo „nečlenov“ vkladá čiarka a slová „výdavky na materiálne
zabezpečenie dobrovoľníkov5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.“.
9. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťajú slová „ods. 11“.
10. V § 23 ods. 4 tretia veta znie: „Ak má účtovná jednotka účet vedený v eurách, v peňažnom denníku sa zaúčtuje úhrada dohodnutej platby v eurách, ktorá sa ocení kurzom príslušnej banky.“.
11. V § 23 ods. 4 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie:
„Ak má účtovná jednotka účet vedený v cudzej mene, úhrada dohodnutej platby v cudzej
mene sa zaúčtuje v peňažnom denníku prepočítaná na eurá referenčným kurzom vyhláseným
v deň predchádzajúci dňu úhrady, váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá
cena na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku
cudzej meny v eurách.“.
12. V § 25 odsek 3 znie:
„(3) Účtovná závierka sa ukladá v registri účtovných závierok v lehote
a) na podávanie daňového priznania, ak má účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie,
b) ustanovenej osobitným predpisom,35) ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej
závierky audítorom alebo
c) do šiestich mesiacov od konca účtovného obdobia, za ktoré sa ukladá, ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 4 zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
„35) Napríklad § 24 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z., § 33
zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby v znení neskorších predpisov.“.
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13. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 26a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1) Účtovná závierka sa ukladá v registri účtovných závierok po prvýkrát podľa tohto opatrenia za
účtovné obdobie, ktoré končí 31. decembra 2012.
(2) V účtovnej jednotke, ktorá uplatňuje účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, sa účtovná závierka ukladá v registri účtovných závierok po prvýkrát za účtovné obdobie, ktoré končí po
1. januári 2013.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem bodov 12 a 13, ktoré nadobúdajú
účinnosť 1. januára 2013.

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

Referent: Ing. Jana Vršková, tel.: 02/5958 3484
Ing. Ingrid Šalkovičová, tel.: 02/5958 3484
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2011
č. MF/27262/2011-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove 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 zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 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/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.), opatrenia z 5. decembra 2007
č. MF/16317/2007-74 (oznámenie č. 602/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008
č. MF/23535/2008-74 (oznámenie č. 509/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009
č. MF/10531/2009-74 (oznámenie č.104/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009
č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.), opatrenia zo 16. júna 2010
č. MF/15653/2010-74 (oznámenie č. 295/2010 Z. z.) a opatrenia z 13. decembra 2010
č. MF/25822/2010-74 (oznámenie č. 534/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 14 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Cenné papiere na obchodovanie sa podľa § 25 ods. 1 písm. e) tretieho bodu zákona oceňujú reálnou hodnotou.“.
2. V § 14 ods. 1 tretia veta znie:
„Súčasťou obstarávacej ceny cenného papiera a podielu oceneného podľa § 25 ods. 1
písm. a) tretieho bodu zákona sú náklady súvisiace s obstaraním cenného papiera a podielu, napríklad poplatky, provízie za sprostredkovanie.“.
3. V § 21 ods. 2 sa za slová „sa rozpúšťajú“ vkladajú slová „rovnakým spôsobom ako dotácie“.
4. V § 24 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) dlžníkovi pri zmene veriteľa a pri veriteľovi, ak za dlžníka prevzala plnenie iná osoba,“.
5. V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Kurz použitý pri vzniku účtovného prípadu, ktorým je poskytnutý preddavok alebo prijatý
preddavok na účte 314 – Poskytnuté preddavky, 324 – Prijaté preddavky alebo účte 475 –Dlhodobé prijaté preddavky podľa § 24 zákona, sa použije aj na ostatné účtovné prípady súvisiace
s týmto účtovným prípadom pri účtovaní na týchto účtoch, napríklad zúčtovanie preddavku. Rovnako sa postupuje pri účtovných prípadoch rovnakého charakteru účtovaných na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom. Kurz použitý pri vzniku účtovného prípadu, ktorým je náklad alebo
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výnos budúceho obdobia účtovaný na účte 381 – Náklady budúcich období alebo na účte 384
– Výnosy budúcich období, sa použije aj na ostatné účtovné prípady súvisiace s týmto účtovným
prípadom, napríklad vznik nákladov alebo výnosov v budúcich účtovných obdobiach. Pri zmene záväzku na účte 326 – Nevyfakturované dodávky, ktorý sa ide zaúčtovať na iný účet záväzku
alebo pri zmene pohľadávky účtovanej podľa § 48 ods. 3, ktorá sa ide zaúčtovať na iný účet pohľadávky, sa pri prepočte cudzej meny na eurá uplatňuje rovnaký kurz ako bol použitý pri vzniku
nevyfakturovanej dodávky alebo nevyfakturovanej pohľadávky.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
6. V § 24 ods. 4 prvej vete sa slová „4 a 5“ nahrádzajú slovami „5 a 6“.
7. V § 24 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku
a záväzkov účtovaných na účtoch časového rozlíšenia 385 – Príjmy budúcich období a 383 –
Výdavky budúcich období, účtuje na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663
– Kurzové zisky.“.
8. V § 42 ods. 2 druhá veta znie:
„V analytickej evidencii dlhodobého majetku sa uvádza vecné bremeno k dlhodobému majetku, poskytnutá dotácia, podpora alebo príspevok (ďalej len „dotácia“) na dlhodobý majetok, záložné právo k dlhodobému majetku a podobne.“.
9. V § 44 ods. 11 sa slová „607 – Výnosy z predaja nehnuteľnosti“ nahrádzajú slovami „607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj“.
10. V § 47 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Pri účtovaní účtovného prípadu, ktorým je úhrada kreditnou platobnou kartou, sa účtuje v prospech účtu 231 – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov alebo majetku.“.
11. V § 48 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) krátkodobé záväzky alebo dlhodobé záväzky z obchodného styku, napríklad krátkodobé
záväzky alebo dlhodobé záväzky voči dodávateľom, prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov účtované v účtovej skupine 32 – Záväzky,“.
12. V § 49 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice,30ab) ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na
bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové
účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30ab znie:
„30ab) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov.“.
13. V § 52 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa k obdobiu, v ktorom mala byť účtovná jednotka
platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje takto:
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a) právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty30k) na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti,
b) povinnosť platiť daň z pridanej hodnoty30l) na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.
(10) Ak dôjde ku krádeži majetku, odvod dane z pridanej hodnoty sa vo výške odpočítanej
dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu30m) účtuje na ťarchu účtu 549 –Manká a škody so súvzťažným zápisom v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.“.
Doterajšie odseky 9 až 16 sa označujú ako odseky 11 až 18.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30k až 30m znejú:
„30k) § 55 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 83/2009 Z. z.
30l) § 78 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 83/2009 Z. z.
30m) § 53 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 523/2005 Z. z.“.
14. V § 52 sa vypúšťajú odseky 15 a 16.
Doterajšie odseky 17 a 18 sa označujú ako odseky 15 a 16.
15. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
„§ 52a
(1) Na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje dotácia poskytovaná zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu.32) Na účte 347 – Ostatné
dotácie sa účtuje dotácia poskytovaná z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu.32) Nárok na dotáciu, ako odplata za minulé alebo
budúce splnenie určitých podmienok, sa účtuje na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu
alebo 347 – Ostatné dotácie, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou
a súčasne, že sa dotácia poskytne. V účtovníctve sa dotácia účtuje priamo v prospech účtu výnosov
alebo v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Suma dotácie sa účtuje do výnosov systematicky v období zodpovedajúcemu vecnému a časovému súladu účtovania súvisiacich nákladov.
(2) Dotácia na majetok spojená s kúpou, zhotovením alebo inou formou nadobudnutia majetku alebo technického zhodnotenia dlhodobého majetku, vrátane doplňujúcich podmienok, napríklad umiestnenia majetku, obdobia počas ktorého má byť majetok držaný, sa účtuje na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období pri
a) odpisovanom dlhodobom majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné
výnosy z hospodárskej činnosti systematicky a racionálne počas doby použiteľnosti majetku,
kedy vznikajú súvisiace náklady, napríklad pripadajúca výška nákladov na odpisy, náklady
na zostatkovú hodnotu pri vyradení majetku z účtovníctva,
b) neodpisovanom majetku, ak sa vyžaduje splnenie určitých podmienok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti počas obdobia, v ktorom
vznikajú náklady na splnenie týchto povinností, napríklad dotácia na pozemok s podmienkou postavenia stavby na tomto pozemku, sa účtuje do výnosov počas doby použiteľnosti
stavby v nadväznosti na jej odpisovanie,
c) neodpisovanom majetku, v prospech vecne príslušného účtu výnosov a to v účtovnom období,
v ktorom je účtovaný súvisiaci náklad, napríklad spotreba majetku, zníženie stavu zásob vlastnej výroby z dôvodu predaja, náklad na vyradenie majetku z účtovníctva.
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(3) Dotácia na úhradu nákladov, ktorá kompenzuje konkrétne náklady spojené s činnosťou
účtovnej jednotky, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný
náklad. Pri účtovaní dotácie na úhradu nákladov sa na zabezpečenie vecnej a časovej súvislosti
použije účtovanie na účte 384 – Výnosy budúcich období. Tieto sa rozpúšťajú v prospech vecne
príslušného účtu výnosov, a to účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo účtu 668
– Ostatné finančné výnosy v účtovnom období, v ktorom sa účtujú kompenzované náklady.
(4) Poskytnutá dotácia na úhradu nákladov, ktoré vznikli v minulosti alebo dotácia poskytnutá s cieľom okamžitej finančnej pomoci, bez predpokladu budúcich súvisiacich nákladov, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu. Odpustenie
pôžičky sa účtuje v čase splnenia podmienok na jej odpustenie v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy so súvzťažným zápisom na ťarchu záväzkového účtu, na ktorom sa účtuje pôžička.
(5) Pri účtovaní povinnosti vrátiť poskytnutú dotáciu sa vznik záväzku účtuje najskôr s hodnotou na účte 384 – Výnosy budúcich období. V rozsahu, v ktorom suma prevýši sumu výnosov budúcich období, alebo ak neexistujú výnosy budúcich období, účtuje sa do nákladov bežného
účtovného obdobia.
(6) Zmena sumy pôvodne odhadovaného nároku na dotáciu z dôvodu jej spresnenia na základe získaných nových skutočností sa účtuje s hodnotou na účte 384 – Výnosy budúcich období.
V rozsahu, v ktorom suma prevýši sumu výnosov budúcich období, alebo ak neexistujú výnosy
budúcich období, sa účtuje pri
a) znížení pôvodnej sumy na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo
účtu 568 – Ostatné finančné náklady,
b) zvýšení pôvodnej sumy v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo
účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.
(7) Ak v čase tvorby rezervy na náklady, vzniká nárok na účtovanie dotácie, suma nároku na dotáciu sa zohľadňuje pri účtovaní výšky rezervy. Pri účtovaní použitia rezervy a účtovania presnej výšky
záväzkov, sa účtuje na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo účtu 347 – Ostatné dotácie so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.“.
16. V § 56 odsek 12 znie:
„(12) Na účte 384 –Výnosy budúcich období sa na účely zabezpečenia vecnej a časovej súvislosti účtujú účtovné prípady spojené s účtovaním dotácie na majetok a dotácie na úhradu nákladov podľa § 52a.“.
17. V § 61 ods. 12 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„okrem dlhodobých záväzkov z obchodného styku účtovaných podľa § 48 ods. 1 písm. b).“.
18. V § 68 ods. 8 prvej vete sa slová „manko nakúpených zásob ako aj zásob vlastnej výroby“ nahrádzajú slovami „manko a škoda na nakúpených zásobách ako aj manko a škoda na zásobách
vlastnej výroby“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Referent: Ing. Mária Horváthová, tel.: 02/5958 3497
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. decembra 2011
č. MF/26567/2011-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom
vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave
jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú
zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie,
zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov
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 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 628/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008
č. MF/24101/2008-74 (oznámenie č. 502/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009
č. MF/10154/2009-74 (oznámenie č. 100/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009
č. MF/25454/2009-74 (oznámenie č. 527/2009 Z. z.) a opatrenia z 30. novembra 2010
č. MF/25065/2010-74 (oznámenie č. 458/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa vypúšťa písmeno c).
2. V § 4 ods. 4 písm. a), § 10 ods. 22, § 10 ods. 28 písm. a), § 14 ods. 11 písm. c) a d), § 15 ods. 1,
§ 16 ods. 3, § 16a ods. 3, § 19 ods. 4 písm. a) a § 20 ods. 8 sa slovo „piateho“ nahrádza slovom
„šiesteho“.
3. V § 4 ods. 6 písm. e) prvý až šiesty bod znejú:
„1. zásoby,
2. služby,
3. mzdy,
4. poistné a príspevky5) platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa § 1 a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,
5. tvorbu sociálneho fondu,
6. ostatné výdavky,“.
4. V § 4 odsek 9 znie:
„(9) Ako služby sa účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb, napríklad spotreba energií, telefónne služby, poštové služby, bankové činnosti, právne služby, nájomné, výdav-
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ky na cestovné. Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku
a tvorba rezerv podľa osobitného predpisu4) ako aj ďalšie výdavky, ktoré sa neuvedú do prehľadu podľa odseku 6 písm. e) prvého až piateho bodu.“.
5. V § 7 ods. 3 sa slovo „šiesteho“ nahrádza slovom „piateho“.
6. V § 8 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nespotrebované zásoby podľa § 11 ods. 8“.
7. V § 9 odseky 3 až 5 znejú:
„(3) Dlhodobý finančný majetok sa člení na
a) podielové cenné papiere12) a podiely vyjadrujúce podiel na základnom imaní v obchodných
spoločnostiach a družstvách, napríklad akcie, dočasné listy, podielové listy, družstevné podielnické listy,
b) dlhové cenné papiere držané do doby splatnosti, napríklad dlhopisy s pevnou úrokovou
sadzbou (kupónové dlhopisy), dlhopisy, pri ktorých je úrokový výnos určený rozdielom medzi
menovitou hodnotou a ich nižším emisným kurzom (diskontované cenné papiere) a zmenky,
c) realizovateľné cenné papiere a podiely, napríklad náložný list, skladiskový list,
d) termínované vklady s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,
e) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,
f)

umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.
(4) Cenné papiere sa podľa charakteru členia na

a) majetkové cenné papiere, napríklad akcie, dočasné listy, podielové listy, družstevné podielnické listy,
b) dlhové cenné papiere, napríklad dlhopisy, vkladové listy, pokladničné poukážky, vkladné
knižky, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky,
c) dispozičné cenné papiere, napríklad náložné listy, skladištné listy, skladiskové záložné listy,
tovarové záložné listy.
(5) Cenné papiere sa členia z hľadiska dosahovaných výnosov z nich na
a) cenné papiere s pevným výnosom, pri ktorých je výnos určený vopred, napríklad kupónové
dlhopisy, diskontované cenné papiere,
b) cenné papiere s premenlivým výnosom, pri ktorých je výnos určený na základe premenlivej
veličiny (výška zisku), napríklad akcie, podielové listy.“.
8. V § 9 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Cenné papiere sa ďalej členia na
a) cenné papiere určené na obchodovanie,
b) cenné papiere držané do splatnosti,
c) realizovateľné cenné papiere.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
9. V § 10 odsek 4 znie:
„(4) Za nehmotný majetok sa považujú najmä
a) výsledky vývojovej činnosti, napríklad dizajn,
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b) softvér,
c) oceniteľné práva, napríklad výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva,
dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety
priemyselných práv a iné výsledky duševnej práce, ak sa obstarali za odplatu.“.
10. V § 10 odsek 11 znie:
„(11) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie
ako suma podľa osobitného predpisu14) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Nehmotný
majetok, ktorého ocenenie nie je vyššie ako suma podľa osobitného predpisu14), možno zaradiť
do dlhodobého majetku, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok. Ak sa takýto
nehmotný majetok nezaradí do dlhodobého nehmotného majetku, účtuje sa podľa § 4 ods. 6
písm. e) šiesteho bodu.“.
11. V § 11 ods. 1 a 7 sa vypúšťajú slová „alebo druhého bodu“.
12. V § 11 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) prevádzkové látky sa účtujú veci, pomôcky a hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej
jednotky ako celku, napríklad mazadlá, palivo, pohonné látky, čistiace potreby, kancelárske
potreby,“.
13. V § 11 odsek 8 znie:
„(8) Prírastky a úbytky jednotlivých druhov zásob, ktoré sú určené vnútorným predpisom účtovnej jednotky na priamu spotrebu bezodkladne po ich obstaraní, sa v priebehu účtovného obdobia
neúčtujú v knihe zásob.“.
14. § 13 vrátane nadpisu znie:
„§ 13
Cenné papiere
(1) Ako cenný papier určený na obchodovanie sa účtuje cenný papier, ktorý je držaný za účelom vykonania obchodu na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu
s cieľom dosahovať zisk z cenových rozdielov v krátkodobom horizonte.
(2) Ako cenný papier držaný do splatnosti sa účtuje cenný papier, ktorý má určenú splatnosť,
a pri ktorom má účtovná jednotka úmysel a zámer držať ho do doby splatnosti.
(3) Ako realizovateľný cenný papier sa účtuje cenný papier, pri ktorom spravidla v okamihu
obstarania nie je známy zámer účtovnej jednotky. Realizovateľný cenný papier nie je určený na
obchodovanie a nie je cenným papierom držaným do splatnosti.
(4) Cenné papiere okrem cenných papierov určených na obchodovanie sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Jej súčasťou sú priame náklady na obchody spojené s cennými
papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke pri prvotnom účtovaní známe, napríklad poplatky a provízie
maklérom, poradcom, burzám. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie
cenného papiera a náklady na jeho držbu.
(5) Cenné papiere určené na obchodovanie sa pri prvotnom účtovaní oceňujú reálnou hodnotou.
(6) Obstaranie cenných papierov sa účtuje v knihe finančného majetku a v peňažnom denníku podľa § 4 ods. 6 písm. g). Príjem z predaja cenných papierov sa účtuje v peňažnom denníku
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podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu, ktorý sa v rámci uzávierkových účtovných operácií upraví
podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.4)
(7) Podielové cenné papiere a podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach,
v ktorých má účtovná jednotka podiel menší ako 20 % sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka oceňujú reálnou hodnotou. Zmena v ocenení sa účtuje ako zvýšenie alebo zníženie hodnoty v knihe finančného majetku.
(8) Pri cenných papieroch držaných do splatnosti sa ich ocenenie postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy.
(9) Za úrokový výnos sa považuje
a) pri dlhopisoch s kupónmi postupne dosahovaný rozdiel (prémia) medzi menovitou hodnotou
a čistou obstarávacou cenou, obstarávacou cenou zníženou o už dosiahnutý úrok z kupónu
ku dňu obstarania cenného papiera a postupne dosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach,
b) pri dlhopisoch bez kupónov a zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou
hodnotou a obstarávacou cenou (diskont).
(10) Zmena reálnej hodnoty cenných papierov určených na obchodovanie sa účtuje ako zníženie alebo zvýšenie ich hodnoty v knihe finančného majetku. Pri diskontovaných cenných papieroch je zmena v ocenení reálnou hodnotou súčasťou úrokového výnosu.
(11) Ak sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka zistí, že došlo k zníženiu hodnoty
dlhodobého finančného majetku, pričom toto zníženie nemá trvalý charakter, a cenné papiere sa
nepreceňujú na reálnu hodnotu, ani sa neoceňujú metódou vlastného imania, zmena hodnoty sa
v knihe finančného majetku neúčtuje.
(12) Pri ocenení metódou vlastného imania sa postupuje tak, že podiel na základnom imaní,
ktorý je pri obstaraní ocenený obstarávacou cenou, sa pri ocenení ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka upravuje na hodnotu zodpovedajúcu miere účasti účtovnej jednotky na vlastnom imaní obchodnej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podiel na základnom imaní. Zmena v ocenení sa účtuje ako zvýšenie alebo zníženie hodnoty podielu v knihe finančného majetku.
Podiel na základnom imaní sa ocení nulou, ak hodnota zodpovedajúca miere účasti účtovnej jednotky na vlastnom imaní je rovná alebo menšia ako nula.“.
15. V § 14 ods. 7 sa za slovo „Slovenska29a)“ vkladajú slová „(ďalej len „referenčný kurz“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a) Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83,
30. 3. 2010).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej
banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z. z.“.
16. V § 17 odsek 6 znie:
„(6) Ak je ocenenie majetku v cudzej mene, prepočíta sa ocenenie majetku, ako aj ocenenie
záväzku z istiny v účtovníctve nájomcu na eurá referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu prevzatia majetku nájomcom. V deň splatnosti dohodnutých platieb v cudzej mene sa
v knihe záväzkov nájomcu účtuje záväzok vo výške splatného finančného nákladu, prepočítaný
referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu splatnosti. Ak má účtovná jednotka
účet vedený v eurách, v peňažnom denníku sa zaúčtuje úhrada dohodnutej platby v eurách, ktorá
sa ocení kurzom príslušnej banky. Ak má účtovná jednotka účet vedený v cudzej mene, úhrada
dohodnutej platby v cudzej mene sa zaúčtuje v peňažnom denníku prepočítaná na eurá referenč-
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ným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu úhrady, váženým aritmetickým priemerom
alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije ako prvá
cena na ocenenie úbytku cudzej meny v eurách. Kurzové rozdiely vznikajúce pri jednotlivých
splátkach sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií.“.
17. V § 19 odsek 1 znie:
„(1) V knihe pohľadávok sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. V knihe záväzkov sa účtuje daňová povinnosť dane z pridanej hodnoty. Pri dani z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa k obdobiu, v ktorom mala byť účtovná jednotka platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe pohľadávok, ak výsledným vzťahom voči správcovi dane je právo na odpočítanie
dane z pridanej hodnoty a v knihe záväzkov sa účtuje, ak výsledným vzťahom voči správcovi
dane je povinnosť platiť daň z pridanej hodnoty35a), pričom platba záväzku alebo inkaso pohľadávky sa v peňažnom denníku uvádza v príslušnom prehľade podľa podmienok ustanovených
osobitným predpisom.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a) § 55 ods. 3, § 69 ods. 13 a § 78 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona
č. 83/2009 Z. z.“.
18. V § 20 ods. 10 sa vypúšťajú čiarka a slová „ak účtovná jednotka nepostupuje podľa § 28 ods. 3
zákona“.
19. § 21 vrátane nadpisu znie:
„§ 21
Cudzia mena
(1) Pri kúpe cudzej meny za eurá sa prírastok cudzej meny prepočíta kurzom, ktorý bol použitý
pri nákupe tejto cudzej meny alebo referenčným kurzom v deň uzavretia obchodu. Pri kúpe cudzej
meny za inú cudziu menu sa prírastok cudzej meny uvedie ako hodnota úbytku inej cudzej meny
v eurách alebo sa prírastok cudzej meny prepočíta referenčným kurzom v deň uzavretia obchodu.
(2) Pri úbytku rovnakej cudzej meny v hotovosti a z účtov v bankách možno pri prepočte cudzej meny na eurá použiť ocenenie referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu, váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá
cena na ocenenie prírastku peňažných prostriedkov sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku
peňažných prostriedkov.
(3) Ak je úbytok cudzej meny spojený s úhradou záväzku, pri prepočte úhrady záväzku na
eurá sa použije rovnaký spôsob, aký sa použije pri úbytku cudzej meny podľa odseku 2.
(4) Cudzia mena v hotovosti a na účtoch v bankách sa prepočíta na eurá ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely z prepočtu sa účtujú podľa § 4 ods. 4.
(5) Pohľadávky a záväzky, ocenené pri vzniku cudzou menou, sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 ocenia referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pohľadávky a záväzky, ocenené pri vzniku cudzou menou, sa ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ocenia referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzový rozdiel z ocenenia ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa pri pohľadávkach
a záväzkoch v peňažnom denníku neúčtuje, s výnimkou kurzového rozdielu podľa § 10 ods. 28
a § 17 ods. 6.
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(6) Pri zúčtovaní preddavku poskytnutého alebo prijatého v priebehu účtovného obdobia sa
pri prepočte použije kurz, ktorým bol preddavok ocenený pri jeho poskytnutí alebo prijatí.
(7) Prijaté preddavky a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa v účtovnej závierke vykazujú
ocenené kurzom, ktorým boli prvotne ocenené ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pri prijatých preddavkoch a poskytnutých preddavkoch v cudzej mene nevznikajú kurzové rozdiely.“.
20. V § 23 ods. 1 sa slovo „piateho“ nahrádza slovom „druhého“.
21. Za § 23c sa vkladajú § 23d až 23f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§ 23d
Osobitné ustanovenia
k zostaveniu účtovnej závierky za rok 2012
(1) Vzor Výkazu o príjmoch a výdavkoch vrátane vysvetliviek k zostaveniu účtovnej závierky
za rok 2012 je uvedený v prílohe č. 3.
(2) Vzor Výkazu o majetku a záväzkoch vrátane vysvetliviek k zostaveniu účtovnej závierky
za rok 2012 je uvedený v prílohe č. 4.
§ 23e
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1) Dlhodobý hmotný majetok, ktorý účtovná jednotka odpisovala podľa odpisového plánu
zostaveného podľa osobitného predpisu4), sa odpíše podľa doterajšieho predpisu.
(2) Vzory výkazov podľa § 23d je možné po prvýkrát použiť už pri zostavení účtovnej závierky za rok 2011.
§ 23f
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. januára 2013
Vzory výkazov v znení účinnom od 1. januára 2013 vrátane vysvetliviek sa použijú po prvýkrát pri zostavení účtovnej závierky za rok 2013.“.
22. Prílohy č. 1 a 2 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tomuto opatreniu.
23. Opatrenie sa dopĺňa prílohami č. 3 a 4, ktoré tvoria prílohy č. 3 a 4 k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem bodov 2 až 5, 10, 11, 20 a 22, ktoré
nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií

Referent: Ing. Zdenka Fabová, tel.: 02/5958 3485
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27076/2007-74 Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/26567/2011-74
VZOR

UVFO1v13_1

Úč FO 1 - 01

Výkaz o príjmoch a výdavkoch
v jednoduchom účtovníctve

.

k

.

2 0

(v celých eurách)

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
Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka (vyznačí sa x)

riadna
IČO

SK NACE

.

mimoriadna

.

priebežná

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9
Za obdobie
Mesiac Rok
od

2 0

do

2 0

Názov účtovnej jednotky

Trvalý pobyt

Ulica

Číslo

PSČ

Obec

Číslo telefónu

Číslo faxu

/

0

0

/

E-mailová adresa

Miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu

Ulica

Číslo

PSČ

Obec

Číslo telefónu

Číslo faxu

/

0

0
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Zostavená dňa:

.

.

/
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam fyzickej
osoby:

2 0

Záznamy finančného úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. MF/26567/2011-74/1/2013

Odtlačok prezentačnej pečiatky finančného úradu
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UVFO1v13_2

IČO

Daňové identifikačné číslo

Úč FO 1 - 01

Príjmy
a

Riadok

b

Predaj tovaru

01

Predaj výrobkov a služieb

02

Ostatné príjmy

03

Príjmy celkom

súčet (r. 01 až 03)

Výdavky
a

04

Riadok

b

Zásoby

05

Služby

06

Mzdy

07

Platby poistného a príspevkov

08

Tvorba sociálneho fondu

09

Ostatné výdavky

10

Výdavky celkom

súčet (r. 05 až 10)

11

Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 04 - r. 11)

12

MF SR č. MF/26567/2011-74/1/2013

Za bežné účtovné obdobie
1

Za bežné účtovné obdobie
2
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Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/27076/2007-74 Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/26567/2011-74
VZOR

UVFO2v13_1

Úč FO 2 - 01

Výkaz o majetku a záväzkoch
v jednoduchom účtovníctve

.

k

.

2 0

(v celých eurách)

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
Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka (vyznačí sa x)

riadna
IČO

SK NACE

.

mimoriadna

.

priebežná

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9
Za obdobie
Mesiac Rok
od

2 0

do

2 0

Názov účtovnej jednotky

Trvalý pobyt

Ulica

Číslo

PSČ

Obec

Číslo telefónu

Číslo faxu

/

0

0

/

E-mailová adresa

Miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu

Ulica

Číslo

PSČ

Obec

Číslo telefónu

Číslo faxu

/

0

0

Zostavená dňa:

.

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

.

/
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam fyzickej
osoby:

2 0

Záznamy finančného úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. MF/26567/2011-74/2/2013

Odtlačok prezentačnej pečiatky finančného úradu
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UVFO2v13_2

Daňové identifikačné číslo

IČO

Úč FO 2 - 01

Majetok
a

Riadok

b

Dlhodobý nehmotný majetok

01

Dlhodobý hmotný majetok

02

Dlhodobý finančný majetok

03

Zásoby celkom
súčet (r. 05 až 07)

04

Materiál

05

Tovar

06

Nedokončená výroba, výrobky,
zvieratá, ostatné

07

Pohľadávky

08

Krátkodobý finančný majetok
súčet (r. 10 až 12)

09

Peniaze a ceniny

10

Účty v bankách

11

Ostatný krátkodobý
finančný majetok

12

Priebežné položky (+/-)

13

Opravná položka
k nadobudnutému majetku (aktívna)

14

Majetok celkom r. 01 + r. 02 + r. 03
+ r. 04 + r. 08 + r. 09 +/- r. 13 + r. 14

15

Záväzky
a

Riadok

b

Rezervy

16

Záväzky

17

Úvery

18

Opravná položka
k nadobudnutému majetku (pasívna)

19

Záväzky celkom
súčet (r. 16 až 19)

20

Rozdiel majetku a záväzkov
(r. 15 - r. 20)

21

MF SR č. MF/26567/2011-74/2/2013

Za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
1

Za bežné účtovné obdobie
2

Za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
3

Za bežné účtovné obdobie
4
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Vysvetlivky k Výkazu o príjmoch a výdavkoch
V jednotlivých riadkoch sa vykazujú údaje z príslušných prehľadov peňažného denníka.
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Vysvetlivky k Výkazu o majetku a záväzkoch
1. V riadku 01 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého nehmotného majetku v zostatkových účtovných cenách, v tomto riadku sa vykazuje aj dlhodobý nehmotný majetok v obstarávaní.
2. V riadku 02 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého hmotného majetku v zostatkových účtovných
cenách, v tomto riadku sa vykazuje aj dlhodobý hmotný majetok v obstarávaní.
3. V riadku 03 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého finančného majetku v ocenení podľa § 25 alebo § 27 zákona. Pri dlhodobých termínových vkladoch sa vykazujú údaje z peňažného denníka
z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách. Pri dlhodobých pôžičkách sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok.
4. V riadku 04 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 05 až 07.
5. V riadkoch 05 až 07 sa vykazujú údaje z knihy zásob v ocenení podľa § 25 zákona.
6. V riadku 08 sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok v ocenení podľa § 25 zákona.
7. V riadku 09 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 10 až 12.
8. V riadkoch 10 a 11 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch v hotovosti a ceninách alebo z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách
v ocenení podľa § 25 zákona, okrem peňažných prostriedkov v cudzej mene, ktoré sa vykazujú
v ocenení referenčným kurzom v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
9. V riadku 12 sa vykazujú údaje o ostatnom krátkodobom finančnom majetku.
10. V riadku 13 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o priebežných položkách. Ak je
zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom
denníku v časti „príjem“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „+“. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „výdaj“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „-“.
11. V riadku 14 sa vykazujú údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.
12. V riadku 16 sa vykazujú údaje z knihy rezerv.
13. V riadku 17 sa vykazujú údaje z knihy záväzkov a v tomto riadku sa vykazuje aj zostatok sociálneho fondu.
14. V riadku 18 sa vykazuje zostatok nesplateného úveru a nesplatených pôžičiek z knihy záväzkov
a mínusový zostatok na kontokorentnom účte.
15. V riadku 19 sa vykazujú údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.
16. V stĺpcoch 1 a 3 Výkazu o majetku a záväzkoch účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave podvojného účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/27076/2007-74 Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/26567/2011-74
VZOR

UVFO1v12_1

Úč FO 1 - 01

Výkaz o príjmoch a výdavkoch
v jednoduchom účtovníctve

.

k

.

2 0

(v celých eurách)

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
Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka (vyznačí sa x)

riadna
IČO

SK NACE

.

mimoriadna

.

priebežná

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9
Za obdobie
Mesiac Rok
od

2 0

do

2 0

Názov účtovnej jednotky

Trvalý pobyt

Ulica

Číslo

PSČ

Obec

Číslo telefónu

Číslo faxu

/

0

0

/

E-mailová adresa

Miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu

Ulica

Číslo

PSČ

Obec

Číslo telefónu

Číslo faxu

/

0

0
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Zostavená dňa:

.

.

/
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam fyzickej
osoby:

2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. MF/26567/2011-74/3/2012

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
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UVFO1v12_2

IČO

Daňové identifikačné číslo

Úč FO 1 - 01

Príjmy
a

Riadok

b

Predaj tovaru

01

Predaj výrobkov a služieb

02

Ostatné príjmy

03

Príjmy celkom

súčet (r. 01 až 03)

Výdavky
a

04

Riadok

b

Nákup materiálu

05

Nákup tovaru

06

Mzdy

07

Platby poistného a príspevkov

08

Prevádzková réžia

09

Výdavky celkom

súčet (r. 05 až 09)

10

Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 04 - r. 10)

11

MF SR č. MF/26567/2011-74/3/2012

Za bežné účtovné obdobie
1

Za bežné účtovné obdobie
2
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Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/27076/2007-74 Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/26567/2011-74
VZOR

UVFO2v12_1

Úč FO 2 - 01

Výkaz o majetku a záväzkoch
v jednoduchom účtovníctve

.

k

.

2 0

(v celých eurách)

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
Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka (vyznačí sa x)

riadna
IČO

SK NACE

.

mimoriadna

.

priebežná

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9
Za obdobie
Mesiac Rok
od

2 0

do

2 0

Názov účtovnej jednotky

Trvalý pobyt

Ulica

Číslo

PSČ

Obec

Číslo telefónu

Číslo faxu

/

0

0

/

E-mailová adresa

Miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu

Ulica

Číslo

PSČ

Obec

Číslo telefónu

Číslo faxu

/

0

0

Zostavená dňa:

.

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

.

/
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam fyzickej
osoby:

2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. MF/26567/2011-74/4/2012

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
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UVFO2v12_2

Daňové identifikačné číslo

IČO

Úč FO 2 - 01

Majetok
a

Riadok

b

Dlhodobý nehmotný majetok

01

Dlhodobý hmotný majetok

02

Dlhodobý finančný majetok

03

Zásoby celkom
súčet (r. 05 až 07)

04

Materiál

05

Tovar

06

Nedokončená výroba, výrobky,
zvieratá, ostatné

07

Pohľadávky

08

Krátkodobý finančný majetok
súčet (r. 10 až 12)

09

Peniaze a ceniny

10

Účty v bankách

11

Ostatný krátkodobý
finančný majetok

12

Priebežné položky (+/-)

13

Opravná položka
k nadobudnutému majetku (aktívna)

14

Majetok celkom r. 01 + r. 02 + r. 03
+ r. 04 + r. 08 + r. 09 +/- r. 13 + r. 14

15

Záväzky
a

Riadok

b

Rezervy

16

Záväzky

17

Úvery

18

Opravná položka
k nadobudnutému majetku (pasívna)

19

Záväzky celkom
súčet (r. 16 až 19)

20

Rozdiel majetku a záväzkov
(r. 15 - r. 20)

21

MF SR č. MF/26567/2011-74/4/2012

Za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
1

Za bežné účtovné obdobie
2

Za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
3

Za bežné účtovné obdobie
4
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Vysvetlivky k Výkazu o príjmoch a výdavkoch
1. V jednotlivých riadkoch sa vykazujú údaje z príslušných položiek peňažného denníka.
2. V riadku 08 sa vykazuje aj tvorba sociálneho fondu.
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Vysvetlivky k Výkazu o majetku a záväzkoch
1. V riadku 01 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého nehmotného majetku v zostatkových účtovných cenách, v tomto riadku sa vykazuje aj dlhodobý nehmotný majetok v obstarávaní.
2. V riadku 02 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého hmotného majetku v zostatkových účtovných
cenách, v tomto riadku sa vykazuje aj dlhodobý hmotný majetok v obstarávaní.
3. V riadku 03 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého finančného majetku v ocenení podľa § 25 alebo § 27 zákona. Pri dlhodobých termínových vkladoch sa vykazujú údaje z peňažného denníka
z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách. Pri dlhodobých pôžičkách sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok.
4. V riadku 04 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 05 až 07.
5. V riadkoch 05 až 07 sa vykazujú údaje z knihy zásob v ocenení podľa § 25 zákona.
6. V riadku 08 sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok v ocenení podľa § 25 zákona.
7. V riadku 09 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 10 až 12.
8. V riadkoch 10 a 11 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch v hotovosti a ceninách alebo z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách
v ocenení podľa § 25 zákona, okrem peňažných prostriedkov v cudzej mene, ktoré sa vykazujú
v ocenení referenčným kurzom platným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
9. V riadku 12 sa vykazujú údaje o ostatnom krátkodobom finančnom majetku.
10. V riadku 13 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o priebežných položkách. Ak je
zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom
denníku v časti „príjem“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „+“. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „výdaj“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „-“.
11. V riadku 14 sa vykazujú údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.
12. V riadku 16 sa vykazujú údaje z knihy rezerv.
13. V riadku 17 sa vykazujú údaje z knihy záväzkov a v tomto riadku sa vykazuje aj zostatok sociálneho fondu.
14. V riadku 18 sa vykazuje zostatok nesplateného úveru a nesplatených pôžičiek z knihy záväzkov
a mínusový zostatok na kontokorentnom účte.
15. V riadku 19 sa vykazujú údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.
16. V stĺpcoch 1 a 3 Výkazu o majetku a záväzkoch účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave podvojného účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2011
č. MF/27545/2011-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení
týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie,
o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov,
Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky
zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení
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 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení (oznámenie
č. 595/2008 Z. z.) v znení opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74 (oznámenie
č. 583/2010 Z.z.) a opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24045/2011-74 (oznámenie č. 369/2011
Z.z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa za slová „(ďalej len „záručný fond“)“ vkladajú čiarka a slová „platobné inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.“.
2. § 2 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) transakčným nákladom výdavok, ktorý sa nestáva súčasťou ocenenia položky majetku a ktorý je priamo priraditeľný k obstaraniu finančného majetku, finančného záväzku, k predaju
alebo inému druhu zrušenia finančného majetku alebo finančného záväzku a ktorý by nevznikol, ak by účtovná jednotka predmetný finančný majetok alebo finančný záväzok neobstarala alebo nezrušila.“.
3. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Účtovná závierka platobnej inštitúcie sa zostavuje z hľadiska potrieb používateľov platobných služieb a obchodných partnerov platobnej inštitúcie. Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť používateľom platobných služieb a obchodným partnerom platobnej inštitúcie informácie užitočné pre ich rozhodovanie o tom, či sa stať požívateľom platobnej služby alebo obchodným partnerom platobnej inštitúcie alebo či tento vzťah ukončiť. Hlavným kritériom pre toto rozhodovanie
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je posúdenie, či je platobná inštitúcia solventná a likvidná a odhad jej budúcich peňažných
tokov.“.
4. V § 4 ods. 2 sa za číslicu 3 vkladajú slová „5 až 7“.
5. V § 12 odsek 2 znie:
„(2) Umorovaná hodnota pohľadávky alebo záväzku je súčasná hodnota budúcich peňažných tokov z nich v čase ich vzniku, znížená o splátky istiny, zvýšená o hodnotu prirasteného úroku a znížená o hodnotu zaplateného úroku. Do peňažného toku pohľadávky sa zahŕňajú akékoľvek peňažné príjmy, ktoré dlžník veriteľovi zaplatil a zaplatí v súvislosti s touto pohľadávkou, nielen úroky, napríklad provízie a poplatky. Do peňažného toku záväzku sa zahŕňajú akékoľvek peňažné výdavky, ktoré dlžník veriteľovi zaplatil a zaplatí v súvislosti s týmto záväzkom, nielen
úroky, napríklad provízie a poplatky. Tieto peňažné príjmy a peňažné výdavky sa diskontujú na
súčasnú hodnotu efektívnou úrokovou mierou.“.
6. § 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Efektívna úroková miera je úroková miera, ktorou sa diskontuje budúci peňažný tok na
jeho súčasnú hodnotu tak, aby sa rovnal hodnote peňažných prostriedkov, ktoré boli vydané alebo prijaté ako jeho protihodnota.“.
7. V § 18 ods. 4 prvej vete sa za slová „majetku s“ vkladajú slová „doteraz uskutočneným a v budúcnosti“ a v druhej vete sa za slová „Ak je hodnota“ vkladajú slová „doteraz uskutočneného peňažného toku a v budúcnosti“.
8. V § 18 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a odhadovaný moment jeho speňaženia alebo
odhadovaný časový interval jeho speňaženia, počas ktorého sa súčasná hodnota peňažných
prostriedkov získaných zo speňaženia tohto zabezpečenia zmení len zanedbateľne“.
9. Doterajší text § 44 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) V záručnom fonde sa účtuje o cenných papieroch ako o cenných papieroch na obchodovanie.“.
10. V § 45 ods. 1 sa za slovo „závierke“ vkladá slovo „pobočky“.
11. § 45 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) V pobočke zahraničnej finančnej inštitúcie sa účtuje o cenných papieroch ako o cenných
papieroch na obchodovanie.“.
12. Za § 45 sa vkladajú § 45a 45b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Osobitné ustanovenia o usporiadaní a obsahovom vymedzení
položiek účtovnej závierky a k postupom účtovania pre platobné inštitúcie
a inštitúcie elektronických peňazí
§ 45a
Účtovanie o cenných papieroch
(1) V platobnej inštitúcii a inštitúcii elektronických peňazí sa účtuje o cenných papieroch ako
o cenných papieroch na obchodovanie, o cenných papieroch na predaj alebo ako o cenných papieroch držaných do splatnosti, s výnimkou cenných papierov, ktoré predstavujú podiely v dcér-
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skych účtovných jednotkách alebo v pridružených účtovných jednotkách, o ktorých sa účtuje podľa § 45b a s výnimkou vlastných akcií, o ktorých sa účtuje podľa odseku 5.
(2) Cenný papier na obchodovanie je cenný papier držaný na účel dosiahnutia zisku z rozdielu medzi jeho cenou obstarania a jeho predajnou cenou. Pri jeho ocenení sa rozdiel z ocenenia súvzťažne zaúčtuje na účet Zisky/straty z ocenenia cenných papierov.
(3) Cenný papier na predaj je cenný papier, ktorý nie je držaný na obchodovanie ani nie je
držaný do splatnosti. Pri jeho ocenení sa rozdiel z ocenenia súvzťažne zaúčtuje na účet Fond
z ocenenia cenných papierov na predaj v účtovnej skupine 56 s výnimkou, ak sú cenné papiere
zabezpečené alebo ak je ocenenie cenného papiera nižšie v porovnaní s predchádzajúcim ocenením a toto nižšie ocenenie nebolo zapríčinené trhovými činiteľmi, ale činiteľmi spojenými s emitentom cenného papiera. Ak sú cenné papiere zabezpečené, zmena ich ocenenia sa účtuje súvzťažne na účet Zisky/straty z operácií s cennými papiermi. Ak bolo zníženie ocenenia cenného
papiera zapríčinené činiteľmi spojenými s emitentom cenného papiera, postupuje sa podľa odseku 4. Pri predaji cenného papiera na predaj sa rozdiel z ocenenia preúčtuje z účtu Fond z ocenenia cenných papierov na účet Zisk/strata z operácií s cennými papiermi účtovej skupiny 72.
(4) Ak je zníženie ocenenia cenného papiera na predaj zapríčinené činiteľmi spojenými s emitentom cenného papiera, toto zníženie hodnoty cenného papiera sa súvzťažne zaúčtuje na účet
Náklady zo zníženia hodnoty majetku účtovnej skupiny 66 Ostatné prevádzkové náklady. Ak sa
zistí, že zníženie ocenenia v predchádzajúcich obdobiach bolo zapríčinené činiteľmi spojenými
s emitentom cenného papiera, príslušná časť oceňovacieho rozdielu sa zruší opačným zápisom,
to znamená účtuje sa na účtoch Cenné papiere na predaj/Fond z ocenenia cenných papierov na
predaj a zníženie hodnoty sa zaúčtuje na účty Náklady zo zníženia hodnoty majetku/Opravné
položky k cenným papierom. Ak cenným papierom je akcia, dočasný list alebo iný cenný papier
predstavujúci podiel na vlastnom imaní obchodnej spoločnosti, zníženie hodnoty je nevratné a súvzťažne sa účtuje na účtoch Náklady na odpísanie finančného majetku/Cenné papiere na predaj.
(5) Cenný papier držaný do splatnosti je cenný papier, ktorý má splatnosť a ktorý účtovná jednotka už pri jeho obstaraní účtovala ako cenný papier držaný do splatnosti, má v úmysle ho držať
do splatnosti a má aj schopnosť ho držať do splatnosti, to znamená má takú finančnú pozíciu, že
nebude potrebovať predať takýto cenný papier pred jeho splatnosťou, aby získala peňažné prostriedky alebo aby si zlepšila výnosnosť a nič nenasvedčuje tomu, že v budúcnosti by mala takúto
finančnú pozíciu stratiť. Obstarávacia cena cenného papiera držaného do splatnosti predstavuje
istinu, ktorá sa úročí efektívnou úrokovou mierou.
(6) Ak účtovná jednotka predá z portfólia cenných papierov držaných do splatnosti viac ako
jeho nevýznamnú časť, preúčtujú sa všetky cenné papiere držané do splatnosti medzi cenné papiere na predaj a ocenia sa reálnou hodnotou. Rozdiel medzi ich reálnou hodnotou a ich dovtedajšou účtovnou hodnotou sa súvzťažne účtuje na účet Zisky/straty z operácií s cennými papiermi
účtovnej skupiny 72. O cenných papieroch držaných do splatnosti sa opäť účtuje až po uplynutí
dvoch rokov .
(7) Vlastné akcie sa účtujú v menovitej hodnote v pasívach na strane má dať účtu Vlastné akcie
účtovej skupiny Základné imanie. Kladný rozdiel medzi menovitou hodnotou vlastných akcií a ich
obstarávacou cenou sa účtuje ako zvýšenie emisného ážia na analytickom účte k účtu Emisné
ážio a záporný rozdiel sa účtuje ako zníženie emisného ážia. Ak dôjde k predaju vlastných akcií,
príslušné vlastné akcie sa odúčtujú v ich menovitej hodnote z účtu Vlastné akcie súvzťažne na ťarchu účtu Pohľadávky voči akcionárom a rozdiel medzi ich predajnou cenou a ich menovitou hodnotou sa súvzťažne účtuje ako zvýšenie emisného ážia, ak je rozdiel kladný alebo ako zníženie
emisného ážia, ak je rozdiel záporný. Ak dôjde k bezodplatnému prevodu vlastných akcií, ich menovitá hodnota sa súvzťažne účtuje na ťarchu účtu Emisné ážio.
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(8) Emisné ážio je rozdiel medzi menovitou hodnotou upísaných akcií alebo dočasných listov
a ich upisovacou hodnotou, rozdiel pri zámene konvertibilných dlhopisov za akcie a rozdiel medzi obstarávacou cenou vlastných akcií alebo ich predajnou cenou a ich menovitou hodnotou.
§ 45b
Účtovné metódy oceňovania podielov v dcérskych účtovných
jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách a zásady ich použitia
(1) Podiely v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách sa v účtovnej závierke ocenia obstarávacou cenou alebo metódou vlastného imania.
(2) Pri ocenení metódou vlastného imania sa podiely na základnom imaní pri obstaraní oceňujú obstarávacou cenou. Dobré meno (goodwill) zahrnuté v obstarávacej cene, ak podiel obchodníka s cennými papiermi na čistých aktívach dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky ocenených reálnou hodnotou je nižší ako obstarávacia cena podielu, sa prevedie na
účet Dobré meno (goodwill) účtovej skupiny 48 alebo sa odpíše do nákladov. Ak podiel obchodníka s cennými papiermi na čistých aktívach dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky ocenených reálnou hodnotou je vyšší ako obstarávacia cena podielu, o rozdiel
medzi obstarávacou cenou a podielom na čistých aktívach sa zvýši ocenenie podielu súvzťažne
v prospech účtu Výnosy z akcií a podielov v ekvivalencii účtovej skupiny 76. Pre ocenenie metódou vlastného imania sa použijú údaje z účtovníctva dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej
účtovnej jednotky, ktoré nie sú staršie ako tri mesiace. Ocenenie podielu na základnom imaní sa
a) znižuje alebo zvyšuje o podiely na zmenách vo vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky
alebo pridruženej účtovnej jednotky, ktoré neboli zahrnuté do výkazu ziskov a strát dcérskej
účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku zmien vzniknutých z kurzových rozdielov účtovaných v súvahe; rozdiely z takéhoto ocenenia podielov na
základnom imaní sa účtujú v prospech alebo na ťarchu účtu Oceňovacie rozdiely z vkladov
do základného imania dcérskych účtovných jednotiek alebo pridružených účtovných jednotiek účtovej skupiny 56,
b) zvyšuje o podiel na zisku alebo znižuje o podiel na strate dcérskej účtovnej jednotky alebo
pridruženej účtovnej jednotky, najviac na hodnotu nula; účtuje sa so súvzťažným zápisom na
účtoch Výnosy z akcií a podielov v ekvivalencii účtovej skupiny 76 alebo Náklady z akcií
a podielov v ekvivalencii účtovej skupiny 66.
(3) Pri ocenení metódou vlastného imania sa nárok na dividendy v sume nezníženej o daň
z príjmu, alebo nárok na iné rozdelenie zisku účtuje na ťarchu účtu Rôzni dlžníci účtovej skupiny
34, súčasne sa zníži ocenenie podielov na základnom imaní podľa odseku 2 o hodnotu zodpovedajúcu nároku na dividendy, alebo nároku na iné rozdelenie zisku.
(4) Na ocenenie podielov na základnom imaní metódou vlastného imania ku dňu zostavenia
riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky sa
použijú údaje o vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky
toho istého dňa ako je deň, ku ktorému sa podiely na základnom imaní oceňujú. Ak dcérska účtovná jednotka alebo pridružená účtovná jednotka nezostavuje účtovnú závierku k rovnakému dňu
ako obchodník s cennými papiermi, môžu sa použiť údaje o vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky ku dňu, ktorý nepredchádza dňu ocenenia viac ako tri
mesiace.“.
13. Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:
„§ 51a
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie, uvedené v prílohe č. 8.“.
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14. V prílohe č. 4 účtovej triede 2 sa účtová skupina 21 dopĺňa účtom, ktorý znie: „Krátkodobé úvery
poskytnuté používateľom platobných služieb“.
15. V prílohe č. 4 účtovej triede 2 sa účtová skupina 23 dopĺňa účtom, ktorý znie: „Krátkodobé cenné
papiere vydané účtovnou jednotkou“.
16. V prílohe č. 4 sa za slová „Účtová trieda 3 – Cenné papiere, derivát, ostatné pohľadávky, ostatné
záväzky a prechodné účty“ vkladá účtová skupina 30, ktorá znie:“
„30 Pohľadávky a záväzky z obchodného styku
Pohľadávky z obchodného styku
Záväzky z obchodného styku
Opravná položka k pohľadávkam z obchodného styku“.
17. V prílohe č. 4 účtovej triede 3 sa účtová skupina 34 dopĺňa účtom, ktorý znie: „Opravná položka
k rôznym dlžníkom“.
18. V prílohe č. 4 účtovej triede 3 účtová skupina 36 znie:
„36 Cenné papiere na predaj
Dlhopisy bez kupónov
Dlhopisy s kupónmi
Zmenky
Akcie
Podielové listy
Depozitné certifikáty
Iné cenné papiere
Opravná položka k cenným papierom na predaj“.
19. V prílohe č. 4 účtovej triede 3 účtovej skupine 38 sa slová „Cenné papiere vzniknuté sekuritizáciou“
nahrádzajú slovami „Depozitné certifikáty“ a dopĺňa sa účtom, ktorý znie: „Iné cenné papiere“.
20. V prílohe č. 4 účtovej triede 3 účtová skupina 39 znie:
„39 Tovar, majetok na predaj a zásoby
Tovar
Majetok na predaj
Zásoby
Opravná položka“.
21. V prílohe č. 4 účtovej triede 4 sa účtová skupina 41 dopĺňa účtom, ktorý znie: „Opravná položka“.
22. V prílohe č. 4 účtovej triede 4 účtová skupina 43 znie:
„43 Hmotný majetok
Pozemky
Budovy
Stroje, prístroje a zariadenia
Umelecké predmety
Oprávky k budovám, strojom, prístrojom a zariadeniam
Opravná položka k hmotnému majetku“.
23. V prílohe č. 4 sa účtová trieda 4 dopĺňa účtovou skupinou 48, ktorá znie „Goodwill“.
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24. V prílohe č. 4 sa účtová trieda 5 dopĺňa účtovými skupinami 54 až 56, ktoré znejú:
„54 Základné imanie
Upísané základné imanie
Pohľadávky voči akcionárom
Vlastné akcie
55 Kapitálové fondy
Emisné ážio
Fond z ocenenia podielov na vlastnom imaní, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene
Fond z ocenenia podielov na vlastnom imaní metódou vlastného imania
Fond z ocenenia cenných papierov na predaj
56 Fondy tvorené zo zisku
Rezervné fondy“.
25. V prílohe č. 4 účtovej triede 6 účtovej skupine 66 sa slová „Náklady na odpísanie pohľadávok“
nahrádzajú slovami „Náklady na odpísanie finančného majetku“.
26. Opatrenie sa dopĺňa prílohami č. 5 až 8, ktoré sú prílohami č. 1 až 4 k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27545/2011-74
Príloha č. 5 k opatreniu č. MF/22273/2008-74
S – PI 1-01

SÚVAHA
účtovnej závierky zostavenej
k ............................... 20....
(v celých eurách)
mesiac
Za účtovné obdobie

rok

od

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

mesiac

rok

mesiac

rok

do
mesiac

od

rok
do

Účtovná závierka: *)
– riadna
– mimoriadna
– priebežná
DIČ

IČO

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

Zostavená dňa:

Schválená dňa

*) Vyznačuje sa krížikom

.

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky
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Označenie

POLOŽKA

a

b

A

Aktíva

1.

Bežné účty v bankách a peňažné
prostriedky v pokladni

2.

BU finančných prostriedkov prijatých od
používateľov platobných služieb

3.

Tovar a zásoby

4.

Pohľadávky z obchodného styku

5.

Úvery poskytnuté používateľom platobných
služieb

6.

Investície FP prijatých od používateľov
platobných služieb

7.

Pohľadávky voči bankám z obrátených
repoobchodov

8.

Cenné papiere na obchodovanie

9.

Cenné papiere na predaj

10.

Deriváty na obchodovanie s aktívnym
zostatkom

11.

Zabezpečovacie deriváty s aktívnym
zostatkom

12.

Termínované vklady v bankách a úvery
poskytnuté bankám

13.

Cenné papiere držané do splatnosti

14.

Úvery

15.

Obstaranie hmotného majetku
a nehmotného majetku

16.

Hmotný majetok neodpisovaný

17.

Budovy

18.

Stroje, prístroje a zariadenia

19.

Nehmotný majetok

20.

Goodwill

21.

Podiely v dcérskych úč.j.

22.

Podiely v pridružených úč.j.
Aktíva spolu

13/2011

Bežné účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

Predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

x

x

x

x
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Označenie

POLOŽKA

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

x

x

P

Pasíva

I.

Záväzky (súčet položiek 1 až 10)

1.

Záväzky voči držiteľom elektronických
platobných prostriedkov a používateľom
platobných služieb

2.

Záväzky z obchodného styku

3

Záväzky z repoobchodov

4.

Záväzky z derivátov na obchodovane

5.

Záväzky zo zabezpečovacích derivátov

6.

Záväzky z emisie dlhopisov

7.

Záväzky z úverov

8.

Ostatné záväzky

9.

Splatná daň z príjmov

10.

Odložený daňový záväzok

II.

Vlastné imanie (súčet položiek 11 až 16)

11.

Základné imanie (súčet položiek 11 až 11.3)

11.1. Upísané základné imanie
11.2. Pohľadávky voči akcionárom
11.3. Vlastné akcie
12.

Emisné ážio

13.

Fondy z ocenenia

14.

Fondy z rozdelenia zisku po zdanení

15.

Nerozdelené zisky/straty z minulých rokov

16.

Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní
Pasíva spolu

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/27545/2011-74
Príloha č. 6 k opatreniu č. MF/22273/2008-74
VZS – PI 1-01

Výkaz ziskov a strát
účtovnej závierky zostavenej
k ............................... 20....
(v celých eurách)
mesiac
Za účtovné obdobie

rok

od

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

mesiac

rok

mesiac

rok

do
mesiac

od

rok
do

Účtovná závierka: *)
– riadna
– mimoriadna
– priebežná
DIČ

IČO

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

Zostavená dňa:

Schválená dňa

*) Vyznačuje sa krížikom

.

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky
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Označenie

POLOŽKA

Bežné účtovné
obdobie

Predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

1.

Výnosy z odplát za používanie platobných služieb

2.

Výnosy z úrokov z BÚ pre finančné prostriedky prijaté
od používateľov platobných služieb

a.

Náklady na odplaty a provízie z BÚ pre finančné
prostriedky prijaté od používateľov platobných služieb

3.

Výnosy z investícií FP prijatých od používateľov
platobných služieb

b.

Transakčné náklady z investícií FP prijatých od
používateľov platobných služieb

I.

Čistý zisk z platobných služieb

4./c.

Zisk/strata z operácií s cennými papiermi

5./d.

Zisk/strata z derivátov

6/.e.

Zisk/strata z operácií s devízami a s majetkom
a záväzkami ocenenými cudzou menou

7.

Výnosy z dividend

8.

Výnosy z úrokov z investičných nástrojov

f.

Transakčné náklady na obstaranie/predaj
investičných nástrojov

9./g.

Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia
hodnoty/zníženia hodnoty finančního majetku
a z odpísaného/odpísania finančného majetku

II.

Zisk/strata z operácií s investičními nástrojmi

10.

Tržby z predaja tovaru

h.

Náklady na predaný tovar

11./i.

Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia
hodnoty/zníženia hodnoty tovaru
a z odpísaného/odpísania tovaru

III.

Zisk /strata z obchodnej činnosti

12./j.

Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu
majetku

k.

Mzdové náklady a sociálne náklady

l.

Ostatné osobné náklady

m.

Odpisy hmotného majetku

n.

Odpisy nehmotného majetku

o.

Zníženie hodnoty hmotného majetku

p.

Zníženie hodnoty nehmotného majetku

r.

Ostatné prevádzkové náklady

IV.

Prevádzkové náklady

s.

Náklady na úroky a podobné náklady

FINANČNÝ SPRAVODAJCA
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Označenie

POLOŽKA

Bežné účtovné
obdobie

Predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

t.

Dane a poplatky

V.

Náklady na financovanie

13./u. Podiel na zisku alebo strate v dcérskych úč. j.
a pridružených úč. j.
A.

Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred
zdanením

v.

Splatná daň z príjmov

y.

Odložená daň z príjmov

B.

Zisk alebo strata za účtovné
obdobie po zdanení

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/27545/2011-74
Príloha č. 7 k opatreniu č. MF/22273/2008-74
P – PI 1-01

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

rok

od

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

mesiac

rok

mesiac

rok

do
mesiac

od

rok
do

Účtovná závierka: *)
– riadna
– mimoriadna
– priebežná
DIČ

IČO

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

Zostavená dňa:

Schválená dňa

*) Vyznačuje sa krížikom

.

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky
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A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke
1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností (úloh).
2. Obchodné meno priamej materskej účtovnej jednotky a obchodné meno materskej účtovnej jednotky celej skupiny.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy
1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, a ak nebola zostavená na základe tohto predpokladu, popis skutočností, ktoré vedenie účtovnej jednotky viedli k predpokladu, že účtovná jednotka zanikne. Ak
bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, ale účtovná jednotka je vystavená významným neistotám v súvislosti s jej činnosťou,
a to takým neistotám, že vedenie účtovnej jednotky má významné pochybnosti o schopnosti účtovnej jednotky naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.
2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.
3. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím, o dôvodoch ich použitia a ich vplyve na výsledok hospodárenia
a vlastné imanie účtovnej jednotky.
4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a popis kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.
5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov a derivátov, či sa účtuje v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu.
6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.
7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.
8. Zásady a postupy výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv.
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E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát
Súvaha
Aktíva
Číslo
riadku

A1. Peňažné prostriedky na bežných
účtoch a v pokladni podľa mien,
v ktorých sú ocenené

1.

EUR

2.

USD

3.

JPY

4.

CHF

5.

GBP

6.

SEK

7.

CZK

8.

HUF

9.

PLN

10.

CAD

11.

AUD

12.

Ostatné meny

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Číslo
riadku

A2.Bežné účty finančných prostriedkov
prijatých od používateľov platobných
služieb

1.

EUR

2.

USD

3.

JPY

4.

CHF

5.

GBP

6.

SEK

7.

CZK

8.

HUF

9.

PLN

10.

CAD

11.

AUD

12.

Ostatné meny
Spolu
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Číslo
A3. Zníženie hodnoty tovaru a zásob
riadku
1.

Ćistá účtovná hodnota tovaru

1.1.

Hrubá účtovná hodnota tovaru

1.2.

Zníženie hodnoty tovaru

2.

Ćistá účtovná hodnota zásob

2.1.

Hrubá účtovná hodnota zásob

2.2.

Zníženie hodnoty zásob

3.

Čistá účtovná hodnota tovaru a zásob
spolu

Číslo A4.I. Zníženie hodnoty pohľadávok
riadku
z obchodného styku
1.

Čistá účtovná hodnota pohľadávok za
platobné služby

1.1.

Hrubá účtovná hodnota

1.2.

Zníženie hodnoty

2.

Čistá účtovná hodnota ostatných
pohľadávok z obchodného styku

2.1.

Hrubá účtovná hodnota

2.2.

Zníženie hodnoty

3.

Ćistá účtovná hodnota pohľadávok
z obchodného styku

Číslo A4.II. Pohľadávky z obchodného styku
riadku
podľa mien, v ktorých sú ocenené
1.

EUR

2.

USD

3.

JPY

4.

CHF

5.

GBP

6.

SEK

7.

CZK

8.

HUF

9.

PLN

10.

CAD

11.

AUD

12.

Ostatné meny
Spolu

13/2011

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
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Číslo
riadku

A5.I. Úvery poskytnuté používateľom
platobných služieb podľa
dohodnutej doby splatnosti

1.

Do jedného týždňa

2.

Do jedného mesiaca

3.

Do troch mesiacov

4.

Do šiestich mesiacov

5.

Do jedného roku

817

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Číslo
riadku

A5.II. Úvery poskytnuté používateľom
platobných služieb podľa
zostatkovej doby splatnosti

1.

Do jedného týždňa

2.

Do jedného mesiaca

3.

Do troch mesiacov

4.

Do šiestich mesiacov

5.

Do jedného roku
Spolu

Ak účtovná jednotka poskytla používateľom platobných služieb úvery v cudzej mene, vypracuje sa
tabuľka A5.I. a A5.II. pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom A5.I. alebo A5.II.,
s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad A5.I. EUR.

Číslo
riadku

A7.I. Pohľadávky voči bankám
z obrátených repoobchodov podľa
dohodnutej doby splatnosti

1.

Do dvoch týždňov

2.

Do jedného mesiaca

3.

Do troch mesiacov

4.

Do šiestich mesiacov

5.

Do jedného roku
Spolu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
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Číslo
riadku

A7.II. Pohľadávky voči bankám
z obrátených repoobchodov podľa
zostatkovej doby splatnosti

1.

Do dvoch týždňov

2.

Do jedného mesiaca

3.

Do troch mesiacov

4.

Do šiestich mesiacov

5.

Do jedného roku
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Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Číslo
A8. Cenné papiere na obchodovanie
riadku
1.

Akcie

1.1.

nezaložené

1.2.

založené v repoobchodoch

1.3.

založené

2.

Podielové listy

2.1.

nezaložené

2.2.

založené v repoobchodoch

2.3.

založené

3.

Krátkodobé dlhopisy, napríklad
pokladničné poukážky

3.1.

nezaložené

3.2.

založené v repoobchodoch

3.3.

založené

4.

Dlhopisy

4.1.

nezaložené

4.2.

založené v repoobchodoch

4.3.

založené

5.

Zmenky

5.1.

nezaložené

5.2.

založené v repoobchodoch

5.3.

založené

6.

Iné cenné papiere

6.1.

nezaložené

6.2.

Založené v repobchodoch

6.3.

založené
Spolu

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa
tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom A8., s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad A8. EUR.
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Číslo
A9. Cenné papiere na predaj
riadku
1.

nezaložené

1.2.

založené v repoobchodoch

1.3.

založené
Podielové listy

2.1.

nezaložené

2.2.

založené v repoobchodoch

2.3.

založené

3.

Krátkodobé dlhopisy, napríklad
pokladničné poukážky

3.1.

nezaložené

3.2.

založené v repoobchodoch

3.3.

založené

4.

Dlhopisy

4.1.

nezaložené

4.2.

založené v repoobchodoch

4.3.

založené

5.

Zmenky

5.1.

nezaložené

5.2.

založené v repoobchodoch

5.3.

založené

6.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Akcie

1.1.

2.

Bežné účtovné obdobie
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Iné cenné papiere

6.1.

nezaložené

6.2.

Založené v repobchodoch

6.3.

založené
Spolu

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na predaj ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka
pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom A9., s pripojeným označením príslušnej
meny, napríklad A9. EUR, A9. USD.
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Číslo
riadku

A10.I. Deriváty na obchodovanie
s aktívnym zostatkom podľa druhu
podkladového nástroja a spôsobu
vyrovnania

1.

úrokové

1.1.

vyrovnávané v hrubom

1.2.

vyrovnávané v čistom

2.

vyrovnávané v hrubom

2.2.

vyrovnávané v čistom
vyrovnávané v hrubom

3.2.

vyrovnávané v čistom

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

komoditné

4.1.

vyrovnávané v hrubom

4.2.

vyrovnávané v čistom

5.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

akciové

3.1.
4.

Bežné účtovné obdobie

menové

2.1.
3.

13/2011

úverové
Spolu

Číslo
riadku

A10.II. Deriváty na obchodovanie
s aktívnym zostatom podľa
zostatkovej doby splatnosti

1.

Do jedného mesiaca

2.

Do troch mesiacov

3.

Do šiestich mesiacov

4.

Do jedného roku

5.

Nad jeden rok
Spolu

13/2011
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Číslo
riadku

A11.I. Zabezpečovacie deriváty
s aktívnym zostatkom podľa druhu
podkladového nástroja a spôsobu
vyrovnania

1.

úrokové

1.1.

vyrovnávané v hrubom

1.2.

vyrovnávané v čistom

2.

vyrovnávané v hrubom

2.2.

vyrovnávané v čistom
vyrovnávané v hrubom

3.2.

vyrovnávané v čistom

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

komoditné

4.1.

vyrovnávané v hrubom

4.2.

vyrovnávané v čistom

5.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

akciové

3.1.
4.

Bežné účtovné obdobie

menové

2.1.
3.

821

úverové
Spolu

Číslo
riadku

A11.II. Zabezpečovacie deriváty
s aktívnym zostatom podľa
zostatkovej doby splatnosti

1.

Do jedného mesiaca

2.

Do troch mesiacov

3.

Do šiestich mesiacov

4.

Do jedného roku

5.

Nad jeden rok
Spolu

Číslo
riadku

A12.I. Termínované vklady a úvery
poskytnuté bankám podľa
dohodnutej doby splatnosti

1.

Do jedného mesiaca

2.

Do troch mesiacov

3.

Do šiestich mesiacov

4.

Do jedného roku

5.

Do dvoch rokov

6.

Do piatich rokov

7.

Nad päť rokov
Spolu
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Číslo
riadku

A12.II. Termínované vklady a úvery
poskytnuté bankám podľa
zostatkovej doby splatnosti

1.

Do jedného mesiaca

2.

Do troch mesiacov

3.

Do šiestich mesiacov

4.

Do jedného roku

5.

Do dvoch rokov

6.

Do piatich rokov

7.

Nad päť rokov

Bežné účtovné obdobie

13/2011
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Ak má účtovná jednotka termínované vklady v bankách a úvery poskytnuté bankám ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka A12.I. a A12.II. pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí
číslom A12.I. alebo A12.II., s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad A12.I. EUR.

Číslo A13.I. Cenné papiere držané do splatnosti
riadku
podľa dohodnutej doby splatnosti
1.

Do jedného mesiaca

2.

Do troch mesiacov

3.

Do šiestich mesiacov

4.

Do jedného roku

5.

Do dvoch rokov

6.

Do piatich rokov

7.

Nad päť rokov

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Číslo
riadku

A13.II. Cenné papiere držané do
splatnosti podľa zostatkovej doby
splatnosti

1.

Do jedného mesiaca

2.

Do troch mesiacov

3.

Do šiestich mesiacov

4.

Do jedného roku

5.

Do dvoch rokov

6.

Do piatich rokov

7.

Nad päť rokov
Spolu

Ak má účtovná jednotka cenné papiere držané do splatnosti ocenené v cudzej mene, vypracuje sa
tabuľka A13.I. a A13.II. pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom A13.I. alebo
A13.II., s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad A13.I. EUR.

13/2011
Číslo
riadku
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A13.III. Cenné papiere držané do
splatnosti podľa využitia na
zabezpečenie záväzkov
účtovnej jednotky

1.

nezaložené

2.

založené v repoobchodoch

3.

založené

823

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Číslo A13.IV. Zníženie hodnoty cenných
riadku
papierov držaných do splatnosti
1.

Hrubá účtovná hodnota

2.

Zníženie hodnoty

3.

Ćistá účtovná hodnota

Číslo A14.I. Úvery podľa dohodnutej doby
riadku
splatnosti
1.

Do jedného mesiaca

2.

Do troch mesiacov

3.

Do šiestich mesiacov

4.

Do jedného roku

5.

Do dvoch rokov

6.

Do piatich rokov

7.

Nad päť rokov
Spolu

Číslo A14.II. Úvery podľa zostatkovej doby
riadku
splatnosti
1.

Do jedného mesiaca

2.

Do troch mesiacov

3.

Do šiestich mesiacov

4.

Do jedného roku

5.

Do dvoch rokov

6.

Do piatich rokov

7.

Nad päť rokov
Spolu

Ak účtovná jednotka poskytla úvery ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka A14.I. a A14.II.
pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom A14.I. alebo A14.II., s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad A14.I. EUR.
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Číslo
A14.III. Zníženie hodnoty úverov
riadku
1.

Hrubá účtovná hodnota

2.

Zníženie hodnoty

3.

Ćistá účtovná hodnota

Číslo A14.IV. Poskytnuté úvery podľa
riadku
zabezpečenia
1.

Krátkodobé

1.1.

Nezabezpečené

1.2.

Zabezpečené

13/2011

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1.2.1. Nehnuteľnosťou
1.2.2. Strojom a zariadením
1.2.3. Inou hnuteľnosťou
1.2.4. Finančným majetkom
1.2.5. Bankovou zárukou
1.2.6. Ručením
1.2.7. Iným spôsobom
2.

Dlhododobé

2.1.

Nezabezpečené

2.2.

Zabezpečené

2.2.1. Nehnuteľnosťou
2.2.2. Strojom a zariadením
2.2.3. Inou hnuteľnosťou
2.2.4. Finančným majetkom
2.2.5. Bankovou zárukou
2.2.6. Ručením
2.2.7. Iným spôsobom
3.

Spolu (riadok 1 + 2)

Číslo A15. Obstaranie hmotného majetku
riadku
a nehmotného majetku
1.

Hmotný majetok

2.

Nehmotný majetok
Spolu

13/2011
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Číslo
A16. Hmotný majetok neodpisovaný
riadku
1.

Pozemky

2.

Umelecké predmety

825

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Číslo
riadku

A21. Podiely v dcérskych účtovných
jednotkách podľa vyjadrenia ich
ocenenia

1.

V eurách

2.

V cudzej mene
Spolu

Číslo
riadku

A22. Podiely v pridružených účtovných
jednotkách podľa vyjadrenia ich
ocenenia

1.

V eurách

2.

V cudzej mene
Spolu
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13/2011

Pasíva

Číslo
riadku

P1.I. Záväzky voči držiteľom elektronických
platobných prostriedkov
a používateľom platobných služieb
podľa dohodnutej doby splatnosti

1.

Do jedného týždňa

2.

Do jedného mesiaca

3.

Do troch mesiacov

4.

Do šiestich mesiacov

5.

Do jedného roku

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

P1.II. Záväzky voči držiteľom
elektronických platobných
Číslo
prostriedkov a používateľom
riadku
platobných služieb podľa zostatkovej
doby splatnosti
1.

Do jedného týždňa

2.

Do jedného mesiaca

3.

Do troch mesiacov

4.

Do šiestich mesiacov

5.

Do jedného roku
Spolu

P1.III. Záväzky voči držiteľom
elektronických platobných
Číslo
prostriedkov a používateľom
riadku
platobných služieb podľa mien,
v ktorých sú ocenené
1.

EUR

2.

USD

3.

JPY

4.

CHF

5.

GBP

6.

SEK

7.

CZK

8.

HUF

9.

PLN

10.

CAD

11.

AUD

12.

Ostatné meny
Spolu

13/2011
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Číslo P3.I. Záväzky z repoobchodov podľa
riadku
dohodnutej doby splatnosti
1.

Do dvoch týždňov

2.

Do jedného mesiaca

3.

Do troch mesiacov

4.

Do šiestich mesiacov

5.

Do jedného roku

827

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Číslo P3.II. Záväzky z repoobchodov podľa
riadku
zostatkovej doby splatnosti
1.

Do dvoch týždňov

2.

Do jedného mesiaca

3.

Do troch mesiacov

4.

Do šiestich mesiacov

5.

Do jedného roku
Spolu

Číslo
riadku

P4.I. Deriváty na obchodovanie s pasívnym
zostatkom podľa druhu
podkladového nástroja a spôsobu
vyrovnania

1.

úrokové

1.1.

vyrovnávané v hrubom

1.2.

vyrovnávané v čistom

2.

menové

2.1.

vyrovnávané v hrubom

2.2.

vyrovnávané v čistom

3.

akciové

3.1.

vyrovnávané v hrubom

3.2.

vyrovnávané v čistom

4.

komoditné

4.1.

vyrovnávané v hrubom

4.2.

vyrovnávané v čistom

5.

úverové
Spolu
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828
Číslo
riadku

P4.II. Deriváty na obchodovanie s pasívnym
zostatkom podľa zostatkovej doby
splatnosti

1.

Do jedného mesiaca

2.

Do troch mesiacov

3.

Do šiestich mesiacov

4.

Do jedného roku

5.

Nad jeden rok

13/2011

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Číslo
riadku

P5.I. Zabezpečovacie deriváty s pasívnym
zostatkom podľa druhu podkladového
nástroja a spôsobu vyrovnania

1.

úrokové

1.1.

vyrovnávané v hrubom

1.2.

vyrovnávané v čistom

2.

menové

2.1.

vyrovnávané v hrubom

2.2.

vyrovnávané v čistom

3.

akciové

3.1.

vyrovnávané v hrubom

3.2.

vyrovnávané v čistom

4.

komoditné

4.1.

vyrovnávané v hrubom

4.2.

vyrovnávané v čistom

5.

úverové
Spolu

Číslo
riadku

P5.II. Zabezpečovacie deriváty s pasívnym
zostatom podľa zostatkovej doby
splatnosti

1.

Do jedného mesiaca

2.

Do troch mesiacov

3.

Do šiestich mesiacov

4.

Do jedného roku

5.

Nad jeden rok
Spolu

13/2011
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Číslo
P6.I. Záväzky z emisie dlhopisov
riadku
1.

Do jedného roku

2.

Do dvoch rokov

3.

Do piatich rokov

4.

Nad päť rokov

829

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Číslo P6.II. Záväzky z emisie dlhopisov podľa
riadku
zostatkovej doby splatnosti
1.

Do jedného mesiaca

2.

Do troch mesiacov

3.

Do šiestich mesiacov

4.

Do jedného roku

5.

Do dvoch rokov

6.

Do piatich rokov

7.

Nad päť rokov
Spolu

Číslo P7.I. Záväzky z úverov podľa dohodnutej
riadku
doby splatnosti
1.

Do jedného mesiaca

2.

Do troch mesiacov

3.

Do šiestich mesiacov

4.

Do jedného roku

5.

Do dvoch rokov

6.

Do piatich rokov

7.

Nad päť rokov
Spolu
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Číslo P7.II. Záväzky z úverov podľa zostatkovej
riadku
doby splatnosti
1.

Do jedného mesiaca

2.

Do troch mesiacov

3.

Do šiestich mesiacov

4.

Do jedného roku

5.

Do dvoch rokov

6.

Do piatich rokov

7.

Nad päť rokov

li0

Spolu

Bežné účtovné obdobie

13/2011
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Ak má účtovná jednotka záväzky z úverov ocenených v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka P7.I.
a P7.II. pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom P7.I. alebo P7.II., s pripojeným
označením príslušnej meny, napríklad P7.I. EUR.

Číslo
P7.III. Úvery podľa zabezpečenia
riadku
1.

Krátkodobé (r. 1.1. až r. 1.2.7.)

1.1.

Nezabezpečené

1.2.

Zabezpečené

1.2.1. Nehnuteľnosťou
1.2.2. Strojom a zariadením
1.2.3. Inou hnuteľnosťou
1.2.4. Finančným majetkom
1.2.5. Bankovou zárukou
1.2.6. Ručením
1.2.7. Iným spôsobom
2.

Dlhododobé (r. 2.1. až r. 2.2.7.)

2.1.

Nezabezpečené

2.2.

Zabezpečené

2.2.1. Nehnuteľnosťou
2.2.2. Strojom a zariadením
2.2.3. Inou hnuteľnosťou
2.2.4. Finančným majetkom
2.2.5. Bankovou zárukou
2.2.6. Ručením
2.2.7. Iným spôsobom
3.

Spolu (riadok 1 + 2)

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

13/2011
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Číslo
P12. Emisné ážio
riadku
1.

Z emisie akcií

2.

Z obstarania a predaja vlastných akcií

3.

Z konverzie dlhopisov na akcie

4.

Z bezodplatného prevodu akcie
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Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Číslo
P13. Fondy z ocenenia
riadku
1.

Fond z ocenenia podielov na vlastnom imaní,
ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene

2.

Fond z ocenenia podielov na vlastnom imaní
metódou vlastného imania

3.

Fond z ocenenia cenných papierov na
predaj
Spolu

Číslo P15. Nerozdelené zisky/neuhradené straty
riadku
z minulých rokov
1.

Nerozdelený zisk

2.

Neuhradená strata
Spolu

Výkaz ziskov a strát

Číslo 4./c.I. Zisk/strata z operácií s cennými
riadku
papiermi
1.

Akcie

2.

Krátkodobé dlhové cenné papiere

3.

Dlhodobé dlhové cenné papiere

4.

Podielové listy
Spolu
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Číslo
5./d. Zisk/strata z derivátov
riadku
1.

vyrovnávané v hrubom

1.2.

vyrovnávané v čistom
vyrovnávané v hrubom

2.2.

vyrovnávané v čistom
vyrovnávané v hrubom

3.2.

vyrovnávané v čistom

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

komoditné

4.1.

vyrovnávané v hrubom

4.2.

vyrovnávané v čistom

5.

Bežné účtovné obdobie

akciové

3.1.
4.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

menové

2.1.
3.

Bežné účtovné obdobie

úrokové

1.1.
2.

13/2011

úverové
Spolu

Číslo
6./e. Zisk/strata z operácií s devízami
riadku
1.

EUR

2.

USD

3.

JPY

4.

CHF

5.

GBP

6.

SEK

7.

CZK

8.

HUF

9.

PLN

10.

CAD

11.

AUD

12.

Ostatné meny
Spolu
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9./g. Čistá strata zo zníženia hodnoty
finančného majetku/čistý zisk zo
Číslo
zrušenia zníženia hodnoty finančného
riadku
majetku a z úhrady odpísaných
pohľadávok
1.

Hrubá hodnota majetku na začiatku úč. o.

2.

Úprava o zníženie hodnoty

3.

Zníženie hodnoty majetku počas úč.o.

4.

Zrušenie zníženia hodnoty majetku počas úč. o.

5.

Hrubá hodnota majetku na konci úč.o.

6.

Úprava o zníženie hodnoty majetku na konci
úč.o.

7.

Čistá účtovná hodnota majetku na konci úč. o.

8.

Úhrada odpísaných pohľadávok

833

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Číslo
k. Mzdové a sociálne náklady
riadku
1.

Základné mzdy

2.

Pohyblivá zložka miezd

3.

Poistenia platené zamestnávateľom

4.

Stravovanie
Spolu

Číslo
l. Ostatné osobné náklady
riadku
1.

Zdravotná starostlivosť

2.

Vzdelávanie a školenia

3.

Dovolenka, kultúra, šport, zábava
Spolu

Číslo
m. Odpisy hmotného majetku
riadku
1.

Budovy a stavby

2.

Stroje, prístroje a zariadenia
Spolu
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Číslo
r. Ostatné prevádzkové náklady
riadku
1.

Odplata audítorovi

2.

Údržba nehnuteľností, strojov, prístrojov
a zariadení

2.1.

Nehnuteľnosti

2.2.

Stroje, prístroje a zariadenia

3.

Právne služby

4.

Poradenstvo

5.

Iné služby

6.

Nájomné

7.

Energie

8.

Spotreba materiálu
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Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Číslo
s. Náklady na úroky a obdobné náklady
riadku
1.

Krátkodobé záväzky a prijaté úvery

2.

Emitované krátkodobé cenné papiere

3.

Prijaté dlhodobé úvery

4.

Emitované dlhodobé cenné papiere

5.

Finančný prenájom
Spolu

Číslo
t. Dane a poplatky
riadku
1.

DPH

2.

Spotrebné dane

3.

Majetkové dane

4.

Miestne dane a poplatky

5.

Súdne poplatky, notárske a iné poplatky
Spolu
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F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)
Označenie

POLOŽKA

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

x

x

x

Iné aktíva

1.

Práva na vypožičanie peňažných
prostriedkov

2.

Pohľadávky zo spotových obchodov

3.

Pohľadávky z termínovaných obchodov

4.

Pohľadávky z európskych opcií

5.

Pohľadávky z amerických opcií

6.

Pohľadávky z bankových záruk

7.

Pohľadávky z ručenia

8.

Pohľadávky zo záložných práv

9.

Cenné papiere nadobudnuté
zabezpečovacím prevodom práva

10.

Práva k cudzím veciam a právam

11.

Hodnoty odovzdané do úschovy a na
uloženie

12.

Hodnoty odovzdané do správy

13.

Hodnoty v evidencii
Iné aktíva spolu

Označenie

POLOŽKA

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

x

x

x

Iné pasíva

1.

Záväzky na požičanie peňažných
prostriedkov

2.

Záväzky zo spotových obchodov

3.

Záväzky z termínovaných obchodov

4.

Záväzky z európskych opcií

5.

Záväzky z amerických opcií

6.

Záväzky z bankových záruk

7.

Záväzky z ručenia

8.

Záväzky zo záložných práv a zálohov

9.

Cenné papiere prevedené
zabezpečovacím prevodom práva

10.

Práva iných k veciam a právam fondu

11.

Hodnoty prevzaté do správy

12.

Záväzky v evidencii
Iné pasíva spolu
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G. Ostatné poznámky
1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.
Číslo
riadku

a). Podiely spriaznených osôb na základom
imaní obchodníka s cennými papiermi
a jeho dcérskych úč. j. a pridružených
úč. j.

1.

Podiely na základnom imaní obchodníka
s cennými papiermi

2.

Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.

3.

Podiely na základnom imaní pridružených úč. j.

Číslo b). Finančné vzťahy so spriaznenými
riadku
osobami
1.

Krátkodobé pohľadávky

2.

Dlhodobé pohľadávky

3.

Krátkodobé záväzky

4.

Dlhodobé záväzky

Číslo
c). Vydané záruky za spriaznené osoby
riadku
1.

Dcérske účtovné jednotky

2.

Pridružené účtovné jednotky

3.

Ostatné spriaznené osoby

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Číslo
d). Prijaté záruky od spriaznených osôb
riadku
1.

Dcérske účtovné jednotky

2.

Pridružené účtovné jednotky

3.

Ostatné spriaznené osoby
Spolu

2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.
3. Uvedú sa opravy 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.
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4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.
5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období;
počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.
6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné obdobie.
7. Uvedú sa údaje o 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.
8. Uvedú sa údaje o úverovom riziku, a to:
a) o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov,
b) popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo,
c) popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,
d) popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných
pre zabezpečenie účtovnou jednotkou akceptovanej koncentrácie úverového rizika.
9. Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to:
a) o používaní nových finančných nástrojov,
b) o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika,
c) o spôsoboch zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,
d) o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,
e) o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,
f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti v členení do jedného mesiaca vrátane, od jedného mesiaca do troch
mesiacov vrátane, od troch mesiacov do jedného roka vrátane, od jedného roka do piatich rokov vrátane a nad päť rokov.
10.Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to o:
a) spôsoboch a postupoch identifikácie rizík, ktorým je účtovná jednotka vystavená a
b) spôsoboch a postupoch merania, sledovania a riadenia týchto rizík.
Číslo 12. Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi
riadku
za účtovné obdobie
Overenie účtovnej závierky
Uisťovacie audítorské služby
Súvisiace audítorské služby
Daňové poradenstvo
Ostatné audítorské služby
Spolu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
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Použité skratky:
BU

– bežný účet

FP

– finančné prostriedky

Úč. j. – účtovná jednotka
úč. o. – účtovné obdobie
DPH – daň z pridanej hodnoty
Vysvetlivky:
Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú vrátane posledného dňa obdobia.
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Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/27545/2011-74

Príloha č. 8 k opatreniu č. MF/22273/2008-74
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EEC z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov
spoločností, vychádzajúc z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.
17, zv. 1) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ
kap. 17/ zv. 1) v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ kap. 17/ zv.), v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv.), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Ú. v. EÚ
L 162, 26.06.1999, s. 65 – 66), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES
z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1), v znení smernice Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1), v znení
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo
17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006, s. 87 – 107), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006, s. 1 – 7), v znení smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2006/99/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363,
20. 12. 2006, s. 137 – 140) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES
z 18. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné spoločnosti a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.
2. Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovej závierke a konsolidovaných
účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 1) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna
2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1) a v znení smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006, s. 1 – 7).
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2011
č. MF/27547/2011-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení
týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie,
o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy,
dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy
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 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008
č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z. z.), opatrenia z 27. decembra 2010
č. MF/027012/2010-74 (oznámenie č. 536/2010 Z. z.) a opatrenia z 24. októbra 2011
č. MF/24041/2011-74 (oznámenie č. 368/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa za slová „podielové fondy1)“ vkladajú slová „a podfondy strešných podielových
fondov1a).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) § 6 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.“.
2. V § 37 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b) a súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
3. V § 37 odsek 7 znie:
„(7) Kúpená opcia sa účtuje ako majetok na účtoch Kúpené call opcie/Kúpené put opcie v účtovej skupine Opcie súvzťažne v prospech záväzku za opčnú prémiu. Vypísaná opcia sa účtuje
ako záväzok na účtoch Vypísané call opcie/Vypísané put opcie v účtovej skupine Opcie súvzťažne na ťarchu pohľadávky na opčnú prémiu. Hodnota opčnej prémie je hodnotou opcie ku dňu jej
dohodnutia. V deň expirácie opcie sa zaúčtuje pohľadávka na odobratie podkladového nástroja
ocenená reálnou hodnotou podkladového nástroja alebo pohľadávka na odplatu za dodanie
podkladového nástroja a súvzťažne sa zaúčtuje záväzok za odplatu za odobratie podkladového
nástroja alebo záväzok na dodanie podkladového nástroja ocenený jeho reálnou hodnotou
a odúčtuje sa opcia z účtu Opcie, čim sa vyrovná debetná strana a kreditná strana účtovania operácie kúpy podkladového nástroja v rámci opčného obchodu.“.
4. V § 46 ods. 1 sa slová „podielových fondoch“ nahrádzajú slovami „podielovom fonde a podfonde strešného podielového fondu“.
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5. V § 46 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) O emisiách podielových listov toho istého podielového fondu alebo podfondu strešného
podielového fondu sa účtuje oddelene, ak sa navzájom odlišujú
a) výškou poplatku za vydanie podielového listu alebo poplatku za vyplatenie podielového listu,
b) výškou odplaty za správu podielového fondu pripadajúcu na príslušnú emisiu,
c) menou, v ktorej je hodnota podielu vyjadrená,
d) spôsobom vyplatenia výnosov z majetku v podielovom fonde alebo
e) kombináciou skutočností podľa písmen a) až d).“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

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

Referent: Ing. Ľubomír Kučera, tel.: 02/5958 3485
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 23. decembra 2011
č. MF/24141/2011-31,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie
č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie
č. 627/2008 Z. z.) a opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31 (oznámenie
č. 556/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 1 písm. h) sa za slovo „transfery,“ vkladajú slová „prijaté a poskytnuté transfery podľa
subjektov súhrnného a konsolidovaného celku,“.
2. V § 5 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa nevedie analytická evidencia,“.
3. V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri platbe záväzku v cudzej mene sa použije ten istý
kurz, ktorý sa použil pri úbytku finančných prostriedkov v cudzej mene z pokladnice alebo z účtu
zriadeného v cudzej mene podľa toho, aký spôsob úhrady sa použije.“.
4. V § 7 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Kurzové rozdiely nevznikajú pri prijatých preddavkoch a pri poskytnutých preddavkoch v cudzej mene.“.
5. V § 14 sa odsek 9 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w) iné riziká a straty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky.“.
6. V § 19 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety: „Vopred poukázané prostriedky na úhradu nákladov, ktoré sa účtujú v nákladoch v danom účtovnom období, sa účtujú do výnosov ako výnosy
z bežných transferov v tom istom účtovnom období. Vrátenie nepoužitých prostriedkov v nasledujúcom účtovnom období sa zaúčtuje ako zníženie výnosov z bežného transferu.“.
7. § 22 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Pri účtovaní zámeny dlhodobého majetku sa primerane postupuje ako pri účtovaní kúpy
a predaja. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou
hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný
nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na
ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.“.
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8. V § 24 odsek 1 znie:
„(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou okrem cenných papierov na obchodovanie, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou. Súčasťou obstarávacej ceny sú
priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke známe pri prvotnom účtovaní, najmä náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu. V priebehu obstarávania sa jednotlivé zložky obstarávacej ceny nakupovaných cenných papierov a podielov účtujú na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku, alebo ak ide
o krátkodobý finančný majetok, na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku. Pri
cenných papieroch na obchodovanie sa priame náklady na obchody spojené s týmito cennými
papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke známe pri prvotnom účtovaní, najmä náklady na finančné
sprostredkovanie a na finančné poradenstvo, účtujú na účet 518 – Ostatné služby.“.
9. V § 24 ods. 2 sa posledná veta nahrádza vetami, ktoré znejú:
„Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja alebo do dňa ich splatnosti postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy vo
vecnej a časovej súvislosti. O úrokovom výnose sa účtuje na ťarchu príslušného účtu cenného papiera, pričom sa tento úrokový výnos účtuje na analytický účet k príslušnému účtu cenných papierov a v prospech účtu 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku alebo 666 – Výnosy
z krátkodobého finančného majetku. Pri predaji podielového cenného papiera sa zaúčtovaná
zmena hodnoty zruší zápisom na ťarchu alebo v prospech samostatného analytického účtu k príslušnému účtu účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom na účte
414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.“.
10. V § 26 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Obstaranie dlhodobého hmotného majetku do dočasnej správy sa účtuje na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Účet časového rozlíšenia sa
rozpúšťa do výnosov na účet 688 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním nákladov, najmä odpisov,
zostatkovej ceny a opravnej položky. Pri dlhodobom hmotnom majetku neodpisovanom sa účet
časového rozlíšenia rozpúšťa do výnosov pri vyradení dlhodobého hmotného majetku.“.
11. V § 31 odseky 3 až 7 znejú:
„(3) Podielové cenné papiere sa účtujú podľa vplyvu vykonávaného účtovnou jednotkou takto:
a) cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel podľa § 23 ods. 2 písm. a), sa účtujú na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke,
b) cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel podľa § 23 ods. 2 písm. b), sa účtujú na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom,
c) ostatné podielové cenné papiere, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi a podielmi v obchodných spoločnostiach podľa písmen a) a b), sa účtujú na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely.
(4) Na účte 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti sa účtujú dlhové cenné papiere
so splatnosťou dlhšou ako jeden rok držané do splatnosti, s ktorými účtovná jednotka nemá zámer
obchodovať.
(5) Na účte 066 – Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku sa účtujú dlhodobé pôžičky s dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok poskytnuté účtovnej jednotke v konsolidovanom celku.
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(6) Na účte 067 – Ostatné pôžičky sa účtujú dlhodobé pôžičky s dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok poskytnuté iným účtovným jednotkám.
(7) Na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok sa účtuje najmä dlhodobý finančný
majetok podľa § 21 ods. 7 písm. d).“.
12. § 31 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Predaj finančného majetku sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 561 – Predané cenné papiere a podiely.“.
13. V § 32 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „napríklad územný
plán obce.“.
14. V § 32 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10) Na účte 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá sa účtujú bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu dospelé plemenné a chovné zvieratá obstarané za účelom hospodárskeho využitia.“.
Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 11 až 14.
15. V § 32 ods. 12 písm. a) sa slová „múzejnej hodnoty a galerijnej“ nahrádzajú slovom „kultúrnej“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19) § 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.“.
16. § 32 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) Obstaranie ložísk nerastných surovín sa účtuje na účte 031 – Pozemky, pričom ocenenie pozemku je vrátane ceny ložiska nerastných surovín. Obstarávacia cena pozemku sa znižuje
postupne formou opravnej položky o hodnotu vyťažených surovín. Po vyťažení ložiska a jeho rekultivácii sa suma zaúčtovanej opravnej položky zníži o výdavky na rekultiváciu, maximálne však
do výšky zaúčtovanej opravnej položky. Do obstarávacej ceny pozemku sa zahrnie hodnota kúpeného lesa, ak sa kúpil za účelom jeho pestovania. Obstarávacia cena kúpeného pozemku vysadeného stromami alebo kríkmi, ktoré nie sú pestovateľským celkom trvalých porastov,12) je cena
vrátane výsadby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z.“.
17. § 35 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Pri účtovaní zámeny zásob sa primerane postupuje ako pri účtovaní kúpy a predaja.
Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutých zásob a účtovnou hodnotou odovzdávaného
majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom
sa účtuje úbytok tohto majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.“.
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18. V § 40 odsek 17 znie:
„(17) Na účte 261 – Peniaze na ceste sa účtujú peniaze na ceste. Účtuje sa tu najmä prevod
peňazí v hotovosti medzi pokladnicou a bankovými účtami, medzi bankovými účtami navzájom,
medzi bankovými úvermi a bankovými účtami a o prostriedkoch na hotovostnom účte vo Všeobecnej úverovej banke u klientov Štátnej pokladnice. Na tomto účte sa účtujú aj šeky pri ich odovzdaní banke na inkaso, platby uskutočňované platobnými kartami vydanými k hotovostnému účtu vo
Všeobecnej úverovej banke u klientov Štátnej pokladnice.“.
19. V § 44 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na samostatnom analytickom účte k účtu 323 – Krátkodobé rezervy sa účtujú krátkodobé rezervy, ktorých tvorba vyplýva z osobitného predpisu24a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20. V § 46 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a účtuje sa o nej ako o súčasti kapitálového transferu, ak ide o obstaranie dlhodobého majetku z iných ako vlastných prostriedkov.“.
21. V § 47 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a z titulu zúčtovacieho vzťahu z mimorozpočtových príjmov“.
22. V § 47 odsek 9 znie:
„(9) Na účte 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania sa účtujú transfery a iné zúčtovanie neuvedené v odsekoch 1 až 8. V účtovnej jednotke, ktorou
je Ministerstvo financií Slovenskej republiky, sa na tomto účte účtuje aj poskytnutie podielu dane
z príjmov fyzických osôb pre samosprávu a záväzky z vyinkasovanej a neodvedenej dane z motorových vozidiel voči vyšším územným celkom.“.
23. V § 53 ods. 6 sa vypúšťajú slová „v schvaľovaní“.
24. V § 54 ods. 2 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „11“ nahrádza odkazom „24a“.
25. V § 55 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Na tomto účte sa účtujú napríklad úvery poskytnuté
podľa osobitného predpisu32a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a) Napríklad zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších
predpisov.“.
26. § 58 vrátane nadpisu znie:
„§ 58
Účtová skupina 51 – Služby
(1) Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú prvotné náklady za externé služby s výnimkou
účtu 513 – Náklady na reprezentáciu.
(2) Na účte 511 – Opravy a udržiavanie sa účtujú náklady na externé opravy bez ohľadu na
to, z akého dôvodu došlo k poškodeniu majetku.
(3) Na účte 512 – Cestovné sa účtujú náhrady výdavkov poskytované pri tuzemských pracovných cestách a zahraničných pracovných cestách podľa osobitného predpisu33a) a iné náhrady
poskytované ako pri pracovnej ceste.
(4) Na účte 513 – Náklady na reprezentáciu sa účelovo účtujú náklady týkajúce sa reprezentácie a aj vlastné výkony, ktoré sa použijú na účely reprezentácie.

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

846

13/2011

(5) Na účte 518 – Ostatné služby sa účtujú všetky ostatné externé služby, ktoré svojim charakterom nepatria na iné účty účtovej skupiny 51. Na tomto účte sa účtujú napríklad
a) náklady na nájomné, poplatky za operatívny lízing, skladné,
b) náklady na spoje ako poplatky v telekomunikačnom styku, poštové poplatky,
c) náklady na prepravu a transportné náklady,
d) náklady na čistenie, upratovanie, odvoz odpadkov, dezinfekciu, deratizáciu, dezinsekciu,
odvádzanie odpadových vôd,
e) služby výpočtovej techniky, tlač,
f)

náklady na poradenské služby, právne služby, tlmočnícke služby, audit, expertízy, marketingové a podobné štúdie,

g) náklady na vývoj, ak nespĺňajú podmienku aktivácie, náklady na výskum,
h) náklady za drobný nehmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nebol zaradený ako dlhodobý majetok,
i)

náklady na revízie zariadení, periodické kontroly zariadení, skúšky funkčnosti zariadení,
technické kontroly a emisné kontroly,

j)

náklady na inzerciu a služby informátorov,

k) náklady na správu budov,
l)

exekučné náklady.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.
27. V § 59 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „napríklad náklady na ošatenie a úpravu zovňajšku matrikárkam a matrikárom, náklady na pracovnú zdravotnú službu,“.
28. V § 60 odsek 2 znie:
„(2) Na účte 531 – Daň z motorových vozidiel sa účtuje daň z motorových vozidiel so súvzťažným zápisom v prospech účtu 345 – Ostatné dane a poplatky.“.
29. § 60 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Na účte 532 – Daň z nehnuteľností sa účtuje daň z nehnuteľností so súvzťažným zápisom
v prospech účtu 345 – Ostatné dane a poplatky.
(4) Na účte 538 – Ostatné dane a poplatky sa účtuje predpis povinnosti ostatných daní a poplatkov súvzťažne s účtom 345 – Ostatné dane a poplatky. Účtujú sa tu dane a poplatky podľa
osobitných predpisov, najmä miestne dane, miestne poplatky, správne poplatky, notárske poplatky, poplatky za zriadenie a zrušenie záložného práva, súdne trovy, súdne poplatky, poplatky za
znečistenie ovzdušia, koncesionárske poplatky, poplatky za používanie ciest a diaľnic formou
diaľničných známok alebo mýta v tuzemsku. Na tomto účte sa účtujú aj dodatočné vyrubenia týchto daní za minulé roky vrátane dane z pridanej hodnoty za minulé roky , ak o túto daň už nemožno zvýšiť hodnotu dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, zásob a pohľadávok. Na tomto účte sa účtujú dodatočné vyrubenia spotrebných daní vzťahujúcich
sa k vlastnej spotrebe výrobkov.“.
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30. V § 61 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu34a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov.“.
31. V § 63 ods. 4 sa za slová „bankové výdavky,“ vkladajú slová „poplatky Štátnej pokladnice,“.
32. § 71 vrátane nadpisu znie:
„§ 71
Účtová skupina 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(1) Na účte 631 – Daňové a colné výnosy štátu sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je prijímateľom daní. O výnosoch z daní sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s priznaním daní, okrem výnosov z dane z príjmov právnických osôb a fyzických osôb.
(2) Na účte 632 – Daňové výnosy samosprávy sa účtujú daňové výnosy obcí a vyšších územných celkov podľa osobitných predpisov30). O výnosoch z daní sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s priznaním daní. Na tomto účte sa účtuje aj podiel na daniach v správe štátu.
(3) Na účte 633 - Výnosy z poplatkov sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je výbercom poplatkov. O výnosoch z poplatkov sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s vyrubením poplatkov. Na
tomto účte sa účtujú aj výnosy z poplatkov podľa osobitných predpisov30).
(4) Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých druhov daní a poplatkov, ak sa nevedie analytická evidencia.“.
33. V § 74 ods. 2 sa za slovo „bánk“ vkladá čiarka a slová „od Štátnej pokladnice“.
34. Slová „431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „431 – Výsledok hospodárenia“ v príslušnom tvare“.
35. V prílohe účet 359 znie:
„359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania“.
36. V prílohe účet 431 znie:
„431 – Výsledok hospodárenia“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií

Referent: Ing. Mária Mináriková, tel.: 02/5958 3237
Ing. Lucia Hirtlová, tel.: 02/5958 3225
Ing. Alena Najmanová, tel.: 02/5958 3225
Odbor legislatívy a súhrnného výkazníctva štátu
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Informácia odberateľom:
Finančného spravodajcu obdrží odberateľ do 10 dní odo dňa pripísania platby na
účet distribútora. Finančný spravodajca vychádza podľa potreby. Cena Finančného
spravodajcu sa vyberá formou preddavkov vo výške určenej distribútorom. V cene nie
je zahrnuté poštovné. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní posledného čísla
ročníka na základe skutočného počtu a rozsahu všetkých čísiel Finančného spravodajcu. Pri kontakte s administráciou vždy uvádzajte číslo zákazníka. Distribútor sa zaväzuje odpovedať na reklamácie do 10 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie
týkajúce sa nedodania niektorého čísla Finančného spravodajcu treba uplatniť do
30 dní od dátumu doručenia nasledujúceho čísla Finančného spravodajcu.
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01/R/2011

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra
2011 č. 01/R/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii
cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008

12

51

449

6028/2011-75

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2011
č. MF/6028/2011-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z.
o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

13

66

707

7114/2011-732

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/7114/
2011-732 o uverejnení vzoru daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja
a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja,
ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 553/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane
z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane
z minerálneho oleja a poučenia na vyplnenie daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane
z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane
z minerálneho oleja podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

1

2

8

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/7116/
2011-732 o uverejnení vzorov daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia
a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane
z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktoré sú prílohami vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 535/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí
o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného
plynu a poučenia na vyplnenie daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia
a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane
z elektriny, uhlia a zemného plynu podľa zákona č. 609/2007 Z. z.
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení neskorších predpisov

1

5

21

7116/2011-732

7309/2011-1414 Zásady odborného vzdelávania vládnych audítorov

1

1

1

7884/2011-442

Pokyny Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007884/
2011-442 na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých vyšším územným celkom z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2010

2

9

100

8083/2011-411

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012
až 2014

2

7

51

8145/2011-442

Pokyny Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8145/2011-442
na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2010

2

8

88

8605/2011-441

Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8605/2011-441
na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2010 pre
ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie,
podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým
boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu

3

12

114

9147/2011-73

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/9147/2011-73 pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami a sú registrované pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7 zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

3

11

109

10225/2011-433 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10225/
2011-433 o určení rozsahu údajov potrebných na zostavenie rozpočtu
verejnej správy a hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy podľa
§ 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 323/2007 Z. z. a podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004
Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2

6

44

2
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10479/2011-312 Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. februára 2011 č. MF/10479/2011-312 pre vyššie územné celky pre účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy

3

13

122

12322/2011-312 Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. marca
č. MF/12322/2011-312 pre obce pre účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy

3

14

123

14264/2011-115 Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/
14264/2011-115 na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie
na vykonávanie bankových služieb spojených s finančným zabezpečením pre obdobie vyhlásenia krízovej situácie

12

54

462

15454/2011-721 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/
15454/2011-721 o uverejnení Dohody medzi Ministerstvom financií
Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Čínskej republiky (Taiwan) o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku
v odbore daní z príjmov

9

31

173

16179/2011-411 Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy
na roky 2012 až 2014 k Prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“

6

21

141

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/18887/
2011-73 o postupe pri uplatnení oslobodenia od dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru a služby z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie

7

24

149

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č.: MF/19959/
2011-73 o uverejnení vzoru daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja
a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja,
ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 277/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane
z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane
z minerálneho oleja a poučenia na vyplnenie daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane
z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane
z minerálneho oleja podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

9

32

187

21216/2011-312 Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/21216/
2011-312 z 27. júla 2011 k bodu 1 metodického pokynu Ministerstva
financií Slovenskej republiky pre obce na účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy z 11. marca 2011 č. MF/012322/
2011-312

8

28

157

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

11

46

430

23579/2011-165 Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/23579/
2011-165 k výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna
2010 č. 312/2010-132 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy
verejnej správy

18887/2011-73

19959/2011-73

23118/2011-73

9

33

198

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

11

43

367

24031/2011-74

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

11

42

343

24032/2011-74

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

11

40

305

24013/2011-74

3
24033/2011-74
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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

11

41

324

24037/2011-74

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

11

44

409

24041/2011-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. októbra 2011
č. MF/24041/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/
2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní
položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové
fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov

12

56

465

24042/2011-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. októbra 2011
č. MF/24042/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/
2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek
a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými
papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

12

57

496

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. októbra 2011
č. MF/24045/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č.MF/22273/
2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek
a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov,
Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení
opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74

12

58

525

24141/2011-31

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. decembra
2011 č. MF/24141/2011-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/
2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov

13

81

842

24652/2011-74

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

11

45

428

25279/2011-721 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra
2011 č. MF/025279/2011-721, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

13

60

597

25310/2011-721 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25310/
2011-721 o určení vzoru tlačiva prehľadu podľa § 39 ods. 10 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

12

52

451

13

69

713

24045/2011-74

25918/2011-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra
2011 č. MF/ 25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob,
miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej
republiky

4
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25919/2011-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra
2011 č. MF/25919/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob,
miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne

13

70

732

25926/2011-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra
2011 č. MF/25926/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob,
miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú
podnikatelia

13

71

738

25928/2011/74 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra
2011 č. MF/25928/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob,
miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú
podnikatelia

13

72

747

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra
2001 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob,
miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky
podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk,
správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové
spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné
inštitúcie

13

73

754

26133/2011-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra
2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob,
miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej
účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské
spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie

13

74

763

26567/2011-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011
č. MF/26567/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/
2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú
zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane
z príjmov v znení neskorších predpisov

13

78

783

26582/2011-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra
2011 č. MF/26582/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007
č. MF/24342/ 2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

13

75

772

26804/2011-411 Dodatok č. 2 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy
na roky 2012 až 20141) k Prílohe č. 3 „Číselník mimorozpočtových účtov štátnych rozpočtových organizácií“

11

48

442

13

76

776

26131/2011-74

27210/2011-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra
2011 č. MF/27210/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/
2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky,
obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených
z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
účel podnikania

5
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27262/2011-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra
2011 č. MF/27262/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002
č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

13

77

779

27545/2011-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra
2011 č. MF/27545/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008
č.MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení
týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond
ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých
opatrení v znení neskorších predpisov

13

79

801

27547/2011-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra
2011 č. MF/27547/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/
2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek
a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov

13

80

840

27549/2011/632 Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2011 č. MF/27549/2011-632 pre pobočky zahraničných
bánk k zákonu č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov

12

55

464

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27551/
2011-73 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani
z pridanej hodnoty

11

47

433

28023/2011-14

Príručka vnútorného auditu

12

59

553

28670/2011-72

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28670/
2011-72 o uverejnení vzoru odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami
zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

13

63

669

28672/2011-72

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28672/
2011-72 na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1
písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov

12

53

461

29086/2011-72

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/029086/
2011-72 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov

13

61

624

29092/2011-72

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/29092/
2011-72 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej
činnosti

13

64

682

29319/2011-72

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/029319/
2011-72 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania
k dani z príjmov

13

62

655

29678/2011-722 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/29678/
2011-722 o aktualizácii poučenia na vyplnenie daňového priznania
k dani z motorových vozidiel

13

65

70

27551/2011-73

6
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Audit a kontrola
Zásady odborného vzdelávania vládnych audítorov

1

1

1

12

51

449

Cenová
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. 01/R/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla
2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25. septembra 2008
č. 02/R/2008
Rozhodnutia vyšších územných celkov o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu
Bratislavský samosprávny kraj (Cenový výmer č. 1/2010)

1

4

18

Košický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 1/2011)

2

10

104

Banskobystrický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 1 – 2/2011)

3

15

124

Košický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 2/2011)

3

16

126

Prešovský samosprávny kraj (Cenový výmer č. 1 – 2/2011)

4

17

129

Žilinský samosprávny kraj (Cenový výmer č. 1/2011)

5

18

133

Prešovský samosprávny kraj (Cenový výmer č. 3 – 4/2011)

5

19

134

Košický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 3 – 4/2011)

5

20

136

Nitriansky samosprávny kraj (Cenový výmer č. 1 – 2/2011)

6

22

143

Košický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 5/2011, dodatok č. 1 k CV č. 2/2011)

6

23

145

Žilinský samosprávny kraj (Cenový výmer č. 2 – 3/2011)

7

25

150

Banskobystrický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 3/2011)

7

26

152

Košický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 6 – 7/2011)

7

27

153

Žilinský samosprávny kraj (Cenový výmer č. 4/2011)

8

29

166

Košický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 8, 10 – 14/2011)

8

30

167

Banskobystrický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 4/2011, dodatok č. 1 k CV č. 4/2011)

9

34

294

Prešovský samosprávny kraj (Cenový výmer č. 5/2011)

9

35

296

Trnavský samosprávny kraj (Cenový výmer č. 1/2011)

10

36

297

Žilinský samosprávny kraj (Cenový výmer č. 5/2011)

10

37

298

Košický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 15 – 16/2011)

10

38

300

Prešovský samosprávny kraj (Cenový výmer č. 6/2011)

10

39

302

Banskobystrický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 5 – 6/2011)

11

49

443

Košický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 17 – 19/2011)

11

50

445

Banskobystrický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 7/2011)

13

67

709

Košický (Cenový výmer č. 20 – 22/2011)

13

68

710

13

66

707

1

2

8

Colná
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2011 č. MF/6028/
2011-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
v znení neskorších predpisov
Daňová
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/7114/2011-732 o uverejnení
vzoru daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej
dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho
oleja, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 553/2010 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti
o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej
dane z minerálneho oleja a poučenia na vyplnenie daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

7
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Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/7116/2011-732 o uverejnení
vzorov daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotrebnej
dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane
z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktoré sú prílohami vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 535/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a poučenia
na vyplnenie daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej
dane z elektriny, uhlia a zemného plynu podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani
z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

1

5

21

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/9147/2011-73 pre
právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami a sú registrované pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

3

11

109

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/18887/2011-73 o postupe pri
uplatnení oslobodenia od dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru a služby z tuzemska do
iného členského štátu Európskej únie

7

24

149

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/15454/2011-721 o uverejnení
Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Čínskej republiky (Taiwan) o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore
daní z príjmov

9

31

173

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č.: MF/19959/2011-73 o uverejnení
vzoru daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej
dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho
oleja, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 277/2011 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti
o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej
dane z minerálneho oleja a poučenia na vyplnenie daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

9

32

187

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

11

46

430

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27551/2011-73 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

11

47

433

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25310/2011-721 o určení vzoru tlačiva prehľadu podľa § 39 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

12

52

451

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28672/2011-72 na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov

12

53

461

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2011 č. MF/025279/
2011-721, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

13

60

597

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF0/29086/2011-72 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov

13

61

624

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/029319/2011-72 o vydaní
vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov

13

62

655

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28670/2011-72 o uverejnení
vzoru odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

13

63

669

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/29092/2011-72 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

13

64

682

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/29678/2011- 722 o aktualizácii poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

13

65

700

12

54

462

Finančný trh
Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/14264/2011-115 na
realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie na vykonávanie bankových služieb spojených s finančným zabezpečením pre obdobie vyhlásenia krízovej situácie

8
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12

55

464

9

33

198

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10225/2011-433 o určení rozsahu údajov potrebných na zostavenie rozpočtu verejnej správy a hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy podľa § 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2007
Z. z. a podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2

6

44

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014

2

7

51

Pokyny Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8145/2011-442 na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2010

2

8

88

Pokyny Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007884/2011-442 na finančné
zúčtovanie dotácií poskytnutých vyšším územným celkom z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2010

2

9

100

Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8605/2011-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2010 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie
subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu

3

12

114

Dodatok č. 1k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014
k Prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“

6

21

141

Dodatok č. 2 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až
20141) k Prílohe č. 3 „Číselník mimorozpočtových účtov štátnych rozpočtových organizácií“

11

48

442

Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. februára 2011
č. MF/10479/2011-312 pre vyššie územné celky pre účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy

3

13

122

Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. marca 2011
č. MF/12322/2011-312 pre obce pre účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej
správy

3

14

123

Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/21216/2011-312 z 27. júla
2011 k bodu 1 metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky pre obce na
účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy z 11. marca 2011
č. MF/012322/2011-312

8

28

157

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. decembra 2011 č. MF/24141/
2011-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/ 2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne
fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

13

81

842

Oznámenie o oprave textu v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení
niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

1

3

17

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

11

40

305

Informatizácia spoločnosti
Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/23579/2011-165 k výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 č. 312/2010-132 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Rozpočtová

Štátne výkazníctvo

Účtovnícka

9
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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

11

41

324

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

11

42

343

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

11

43

367

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

11

44

409

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

11

45

428

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. októbra 2011 č. MF/24041/
2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy
v znení neskorších predpisov

12

56

465

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. októbra 2011 č. MF/24042/
2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov
s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

12

57

496

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. októbra 2011 č. MF/24045/
2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008 č.MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických
peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení
opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74

12

58

525

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/
2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných
údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária
poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky

13

69

713

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2011 č. MF/25919/
2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných
údajov konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne

13

70

732

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2011 č. MF/25926/
2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných
údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia

13

71

738

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. MF/25928/
2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných
údajov konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia

13

72

747
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Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2001 č. MF/26131/
2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných
údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové
dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie

13

73

754

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/
2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky,
správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie

13

74

763

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2011 č. MF/26582/
2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo
14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
účel podnikania v znení neskorších predpisov

13

75

772

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/
2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú
založené alebo zriadené na účel podnikania

13

76

776

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. MF/27262/
2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo
16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

13

77

779

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26567/
2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek
účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré
podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky
vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane
z príjmov v znení neskorších predpisov

13

78

783

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2011 č. MF/27545/
2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008 č.MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických
peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení
neskorších predpisov

13

79

801

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2011 č. MF/27547/
2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy
v znení neskorších predpisov

13

80

840

12

59

553

Vnútorný audit
Príručka vnútorného auditu

11
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