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2004 č. 01/R/2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým
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Účtovníctva

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra
2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2002 č. 22 212/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove
pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie
sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia
z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné
výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania
v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2002 č. 21577/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu
poisťovňu a Národný úrad práce v znení opatrenia z 11. novembra 2003
č. 19978/2003-92 a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú
účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad
práce v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra
2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska,
Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií,
správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 21. januára 2003 č. 22 213/2002-92, 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 poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne,
pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 16. decembra
2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 13. novembra 2002 č. 20 360/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
Exportno-importnú banku Slovenskej republiky a ktorým sa mení a dopĺňa
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra
2002 č. 21 833/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky
na zverejnenie pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky
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Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2004 č. 01/R/2004,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien
v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia
z 22. decembra 2003 č. 02/R/2003
Referent: Ing. Kranjc, tel.: 02/59 58 34 76
Ing. Jirátová, tel.: 02/59 58 34 66

Číslo: MF/11743/2004-71

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1, § 20 ods. 1 a 2 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým
sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (oznámenie č. 566/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 22. decembra 2003 č. 02/R/2003 (oznámenie
č. 593/2003 Z. z.), sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa za slovom „výkonov“ vypúšťa čiarka a slovo „nájomného“.
2. V § 2 ods. 1 sa slová „1 až 7“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.
3. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.
4. V prílohe č. 1 sa vypúšťajú položky č. 3 a 4.
5. Prílohy č. 5, 6, 7 a 9 sa vypúšťajú.
6. V prílohe č. 8 sa dopĺňa položka č. 8, ktorá znie:
„
Číselný kód
Číslo položky klasifikácie
produkcie Tovar
8.

60.21.2
60.21.3

Vnútroštátna pravidelná autobusová doprava osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresahuje 100 km.

.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky
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Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2004,
ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností
Referenti:Ing. Iveta Ištoková, tel.: 02/59 58 34 15
Ing. Libuša Klimešová, tel.: 02/59 58 34 14

Číslo: MF/012116/2004-72

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 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 ustanovuje:

pri podávaní daňových priznaní k dani z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2005.

§1

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2001
č. 20842/2001-74, ktorým sa ustanovujú vzory
daňových priznaní k dani z nehnuteľností (oznámenie č. 597/2001 Z. z.) v znení opatrenia
z 2. decembra 2003 č. 23793/2003-72 (oznámenie č. 543/2003 Z. z.).

(1) Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre fyzickú osobu je uvedený v prílohe
č. 1.
(2) Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre právnickú osobu je uvedený v prílohe
č. 2.
§2
Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností podľa tohto opatrenia sa prvýkrát použijú

§3

§4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára
2005.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/012116/2004-72

VZOR

DAŇOVÉ PRIZNANIE

FO

K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

(zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady )

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

Á B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R S T Ú V X Ý Ž
Druh priznania

Na rok:

daňové priznanie
opravné daňové priznanie
dodatočné daňové priznanie

2

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

(Vyznačí sa X)

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
02 - IČO

01 - Rodné číslo

03 - Obchodné meno alebo názov

/
04 - Priezvisko

05 - Meno

06 - Titul

Adresa trvalého pobytu alebo sídlo alebo miesto podnikania
07 - Ulica

08 - Číslo
10 - Obec

09 - PSČ

11 - Štát

13 - FAX

12 - Telefón

0

0

/

/

Adresa prechodného pobytu
14 - Ulica

15 - Číslo

16 - PSČ

17 - Obec

18 - Telefón

0

19 - FAX

/

0

/

Údaje o zákonnom zástupcovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie (ďalej len „zástupca“)
20 - Priezvisko

22 - Titul

21 - Meno
24 - Ulica

23 Rodné číslo

25 - Číslo

26 - PSČ

/
27 - Obec

28 - Štát

29 - Telefón

0

/

Bankové spojenie
30 - Banka alebo pobočka zahraničnej banky

31 - Číslo účtu

32 - Kód banky

/
Záznamy obce

Dátum

MF/012116/2004-72

Odtlačok prezentačnej pečiatky obce

VZOR
II. ODDIEL

DAŇ Z POZEMKOV
02 - Rodné číslo

01 - IČO

/
03 - Obec

04 - Číslo katastrálneho územia

05 - Názov katastrálneho územia

06 - Číslo parcely

07 - Druh pozemku

/

/

08 - Popis pozemku

9 - Právny vzťah

vlastník

(Vyznačí sa X)

správca

FO alebo PO, ktorá obhospodaruje náhradné pozemky

nájomca

užívateľ

10 - Počet spoluvlastníkov
11 - Spoluvlastník určený dohodou
(Vyznačí sa X)

áno

nie

12 - Právny dôvod na oslobodenie

M. j.

13 - Výmera pozemku (u spoluvlastníkov vo
výške ich spoluvlastníckeho podielu)

m2

14 - Výmera pozemku oslobodeného od dane (u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

m2

15 - Výmera pozemku podliehajúceho dani (u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
(r. 13, príp. r. 13 - r. 14)

m2

16 - Hodnota pôdy (pozemku) za 1 m2

17 - Základ dane (r. 15 x r. 16)

Správca

Daňovník

Sk/m2

,

,

Sk

,

,

18 - Základ dane po zaokrúhlení na celé Sk nadol

Sk

19 - Ročná sadzba dane

%

,

,

20 - Daň (r. 18 x r. 19)

Sk

,

,

21 - Zníženie dane

Sk

,

,

22 - Daň na úhradu (r. 20 - r. 21)

Sk

,

,

,

,

23 - Rozdiel dane [preplatok (-) alebo nedoplatok (+)]

Poznámka:

MF/012116/2004-72

Sk

VZOR
II. ODDIEL

DAŇ Z POZEMKOV

Príloha č.: .......

02 - Rodné číslo

01 - IČO

/
03 - Obec

04 - Číslo katastrálneho územia

05 - Názov katastrálneho územia

06 - Číslo parcely

07 - Druh pozemku

/

/

08 - Popis pozemku

9 - Právny vzťah

vlastník

(Vyznačí sa X)

správca

FO alebo PO, ktorá obhospodaruje náhradné pozemky

nájomca

užívateľ

10 - Počet spoluvlastníkov
11 - Spoluvlastník určený dohodou
(Vyznačí sa X)

áno

nie

12 - Právny dôvod na oslobodenie

M. j.

13 - Výmera pozemku (u spoluvlastníkov vo
výške ich spoluvlastníckeho podielu)

m2

14 - Výmera pozemku oslobodeného od dane (u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

m2

15 - Výmera pozemku podliehajúceho dani (u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
(r. 13, príp. r. 13 - r. 14)

m2

Správca

Daňovník

Sk/m2

,

,

17 - Základ dane (r. 15 x r. 16)

Sk

,

,

18 - Základ dane po zaokrúhlení na celé Sk nadol

Sk

19 - Ročná sadzba dane

%

,

,

20 - Daň (r. 18 x r. 19)

Sk

,

,

21 - Zníženie dane

Sk

,

,

22 - Daň na úhradu (r. 20 - r. 21)

Sk

,

,

,

,

16 - Hodnota pôdy (pozemku) za 1 m2

23 - Rozdiel dane [preplatok (-) alebo nedoplatok (+)]

Poznámka:

MF/012116/2004-72

Sk

VZOR
III. ODDIEL

DAŇ ZO STAVIEB

stavba slúžiaca na viaceré účely
01 - IČO

Príloha č.: .......

02 - Rodné číslo

/
03 - Obec
05 - Číslo súpisné

04 - Ulica a číslo domu
06 - Číslo katastrálneho územia

07 - Názov katastrálneho územia

08 - Číslo parcely

/

/
09 - Právny vzťah (Vyznačí sa X)
vlastník

správca

10

11 - Spoluvlastník určený dohodou

- Počet spoluvlastníkov

áno

nájomca

nie

(Vyznačí sa X)

12 - Popis stavby
13 - Právny dôvod na oslobodenie
14 - Stavba na cudzom pozemku

áno

nie

(Vyznačí sa X)

M. j.
15 - Výmera zastavanej plochy (u spoluvlastníkov
vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
- Celková výmera podlahových plôch (u spolu16 vlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

m2

17 - Výmera podlahových plôch oslobodených od dane
(u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

m2

Daňovník

Správca

m2

18 - Výmera podlahových plôch podliehajúcich a)
dani určených na rôzne účely v m2
b)

m2

c)

m2

d)

m2

e)

m2

f)

m2

g)

m2

m2

19 - Počet podlaží okrem prvého nadzemného
podlažia

21 - Základ dane /r. 15, príp. r. 15 x r. 20/

,

,

20 - Koeficient oslobodenia od dane /1 - (r. 17 / r. 16)/
m2

22 - Pomerná časť základu dane na rôzne účely
a) (r. 18a)/r. 16)

,

,

b) (r. 18b)/r. 16)

,

,

c) (r. 18c)/r. 16)

,

d) (r. 18d)/r. 16)

,

e) (r. 18e)/r. 16)

,

f) (r. 18f)/r. 16)

,

,
,
,
,

g) (r. 18g)/r. 16)

,

,

MF/012116/2004-72

23 - Ročná sadzba dane na rôzne účely

a) Sk/m2

,

,

b) Sk/m2

,

,

Sk/m2

,

,

d) Sk/m2

,

,

e) Sk/m2

,

,

Sk/m2

,

,

g) Sk/m2

,

,

a) Sk/m2

,

,

b) Sk/m2

,

,

Sk/m2

,

,

d) Sk/m2

,

,

e) Sk/m2

,

,

Sk/m2

,

,

g) Sk/m2

,

,

c)

f)

24 - Zvýšenie sadzby dane za ďalšie podlažie o

c)

f)

25 - Pomerná časť dane na rôzne účely
a) [r. 21 x r. 22a)] x [r. 23a + (r. 19 x r. 24a)]

Sk

,

,

b) [r. 21 x r. 22b)] x [r. 23b + (r. 19 x r. 24b)]

Sk

,

,

c)[r. 21 x r. 22c)] x [r. 23c + (r. 19 x r. 24c)]

Sk

,

,

d) [r. 21 x r. 22d)] x [r. 23d + (r. 19 x r. 24d)]

Sk

,

,

e) [r. 21 x r. 22e)] x [r. 23e + (r. 19 x r. 24e)]

Sk

,

,

f) [r. 21 x r. 22f)] x [r. 23f + (r. 19 x r. 24f)]

Sk

,

,

g) [r. 21 x r. 22g)] x [r. 23g + (r. 19 x r. 24g)]

Sk

,

,

26 - Daň /r. 25a) + r. 25b)+ r. 25c) + r. 25d) + r. 25e) + r. 25f) + r. 25g)/

Sk

,

,

27 - Zníženie dane

Sk

,

,

28 - Daň na úhradu (r. 26 - r. 27)

Sk

,

,

29 - Rozdiel dane [preplatok (-) alebo nedoplatok (+)]

Sk

,

,

Poznámka:

MF/012116/2004-72

VZOR
III. ODDIEL

DAŇ ZO STAVIEB

stavba slúžiaca na jeden účel
01 - IČO

Príloha č.: .......

02 - Rodné číslo

/
03 - Obec
04 - Ulica a číslo domu

05 - Číslo súpisné

06 - Číslo katastrálneho územia

08 - Číslo parcely

/

07 - Názov katastrálneho územia

10

09 - Právny vzťah

/

vlastník

správca

(Vyznačí sa X)

- Počet spoluvlastníkov

nájomca

11 - Spoluvlastník
určený dohodou
áno
nie

(Vyznačí sa X)

12 - Popis stavby

14 - Stavba na cudzom pozemku

13 - Právny dôvod na oslobodenie

áno
(Vyznačí sa X)

M. j.
15 - Výmera zastavanej plochy stavby
(u spoluvlastníkov vo výške ich
spoluvlastníckeho podielu)
16 - Celková výmera podlahových plôch (u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
- Výmera podlahových plôch oslobodených od dane
17 (u spoluvlastníkov vo výške ich
spoluvlastníckeho podielu)

Správca

Daňovník

m2
m2
m2

,

,

18 - Koeficient oslobodenia od dane (1 - r. 17/r. 16)
19 - Základ dane (r. 15, príp. r. 15 x r. 18)

nie

m2
Sk/m2

,

,

Sk/m2

,

,

23 - Daň [r. 19 x r. 20, resp. r. 19 x {r. 20 + (r. 21 x r. 22)}]

Sk

,

,

24 - Zníženie dane

Sk

,

,

25 - Daň na úhradu (r. 23 - r. 24)

Sk

,

,

26 - Rozdiel dane [preplatok (-) alebo nedoplatok (+)]

Sk

,

,

20 - Ročná sadzba dane

21 - Počet podlaží okrem prvého nadzemného
podlažia
22 - Zvýšenie sadzby dane za ďalšie
podlažie o

Poznámka:

MF/012116/2004-72

VZOR
IV. ODDIEL

DAŇ Z BYTOV
Príloha č.: .......
01 - IČO

02 - Rodné číslo

/
03 - Obec

04 - Ulica a číslo domu

05 - Číslo súpisné

06 - Číslo katastrálneho územia 07 - Názov katastrálneho územia

08 - Číslo parcely

/

/

10 - Právny vzťah (Vyznačí sa X)

09 - Číslo bytu alebo nebytového priestoru

vlastník

správca

12 - Spoluvlastník určený dohodou

11 - Počet spoluvlastníkov

áno

nie

(Vyznačí sa X)

13 - Popis bytu, nebytového priestoru v bytovom dome
14 - Právny dôvod na oslobodenie
M. j.
15 - Výmera podlahových plôch (u spoluvlastníkov
vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
a) bytu
b) nebytového priestoru v bytovom dome
16 - Výmera podlahových plôch oslobodených od
dane (u spoluvlastníkov vo výške ich
spoluvlastníckeho podielu)
a) bytu

m2
m2

m2

b) nebytového priestoru v bytovom dome

m2

17 - Výmera podlahových plôch podliehajúcich
dani (u spoluvlastníkov vo výške ich
spoluvlastníckeho podielu)
a) bytu /r. 15a - r. 16a/

m2

b) nebytového priestoru v bytovom dome
/r. 15b - r. 16b/
18 - Základ dane
a) z bytu /r. 15a, príp. r. 17a/
b) z nebytového priestoru v bytovom dome
/r. 15b, prípadne r. 17b/

Správca

Daňovník

m2
m2
m2

19 - Ročná sadzba dane za byt

Sk/m2

,

,

20 - Ročná sadzba dane za nebytový priestor

Sk/m2

,

,

21 - Daň /(r. 18a) x r. 19)+(r. 18b) x r. 20)/

Sk

,

,

22 - Zníženie dane

Sk

,

,

23 - Daň na úhradu ( r. 21 - 22)

Sk

,

,

24 - Rozdiel dane [preplatok (-) alebo nedoplatok (+)]

Sk

,

Poznámka:

MF/012116/2004-72

,

VZOR
III. ODDIEL

DAŇ ZO STAVIEB

stavba slúžiaca na jeden účel
01 - IČO

02 - Rodné číslo

/
03 - Obec
04 - Ulica a číslo domu

05 - Číslo súpisné

06 - Číslo katastrálneho územia

08 - Číslo parcely

/

07 - Názov katastrálneho územia

10

09 - Právny vzťah

/

vlastník

správca

(Vyznačí sa X)

- Počet spoluvlastníkov

nájomca

11 - Spoluvlastník
určený dohodou
áno
nie

(Vyznačí sa X)

12 - Popis stavby

14 - Stavba na cudzom pozemku

13 - Právny dôvod na oslobodenie

áno
(Vyznačí sa X)

M. j.
15 - Výmera zastavanej plochy stavby
(u spoluvlastníkov vo výške ich
spoluvlastníckeho podielu)
16 - Celková výmera podlahových plôch (u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
- Výmera podlahových plôch oslobodených od dane
17 (u spoluvlastníkov vo výške ich
spoluvlastníckeho podielu)

Správca

Daňovník

m2
m2
m2

,

,

18 - Koeficient oslobodenia od dane (1 - r. 17/r. 16)
19 - Základ dane (r. 15, príp. r. 15 x r. 18)

nie

m2
Sk/m2

,

,

Sk/m2

,

,

23 - Daň [r. 19 x r. 20, resp. r. 19 x {r. 20 + (r. 21 x r. 22)}]

Sk

,

,

24 - Zníženie dane

Sk

,

,

25 - Daň na úhradu (r. 23 - r. 24)

Sk

,

,

26 - Rozdiel dane [preplatok (-) alebo nedoplatok (+)]

Sk

,

,

20 - Ročná sadzba dane

21 - Počet podlaží okrem prvého nadzemného
podlažia
22 - Zvýšenie sadzby dane za ďalšie
podlažie o

Poznámka:

MF/012116/2004-72

VZOR
V. ODDIEL - SUMARIZÁCIA
Daň vyrubená správcom dane

Vyplňuje daňovník
Rok 2 0 0

Rok 2 0 0

Rok 2 0 0

01 - Počet pozemkov

02 - Daň z pozemkov

,
03 - Počet stavieb

04 - Daň zo stavieb

,
05 - Počet bytov

06 - Daň z bytov

,
07 - Daň z nehnuteľností celkom

,
08 - Daň z nehnuteľností zaokrúhlená
na celé koruny nahor

09 - Rozdiel dane z nehnuteľností
[preplatok (-) alebo nedoplatok (+)]

,
Predpis dane z nehnuteľností
ku dňu
2

1

suma (v Sk)
3

Zostáva z dane z nehnuteľností

Zaplatené
dňa

suma (v Sk)

4

preplatok

5

6

nedoplatok

Penále, pokuty
a sankčné úroky
(v Sk)

7

8

Vyrovnaná
povinnosť dane
z nehnuteľností
dňa
9

Rok
2 0 0

Celkom
Rok
2

0

0

Celkom
Rok
2 0 0
Celkom
Počet príloh:

Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou
daňového priznania.

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom
priznaní sú správne a úplné.
Dátum:
MF/012116/2004-72

.

.

2

0

0

podpis daňovníka (zástupcu)

Potvrdenie

o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností fyzickej osoby
na rok 200...

ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI (ZÁSTUPCOVI)
Priezvisko

Meno

Rodné číslo

IČO

ADRESA TRVALÉHO POBYTU, SÍDLO ALEBO MIESTO PODNIKANIA
Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Štát

SUMA DANE (V. oddiel daňového priznania, riadok 08)
Sk

V ......................................................................,

dňa ...............................

Podpis daňovníka

Odtlačok prezentačnej pečiatky
obce

Podpis pracovníka obce,
ktorý daňové priznanie prijal

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/012116/2004-72

VZOR

DAŇOVÉ PRIZNANIE

PO

K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

(zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

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

Á B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R S T Ú V X Ý Ž
Druh priznania

Na rok:

daňové priznanie
opravné daňové priznanie
dodatočné daňové priznanie

2

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

(Vyznačí sa X)

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
02 Právna forma

01 - IČO
03 - Obchodné meno alebo názov

Sídlo alebo miesto podnikania
04 - Ulica

05 - Číslo
07 - Obec

06 - PSČ

09 - Telefón

0

08 - Štát

10 - FAX

/

0

/

Oprávnená osoba na podanie daňového priznania za právnickú osobu
11 - Priezvisko

12 - Meno

13 - Titul

14 - Postavenie vzhľadom k právnickej osobe

Trvalý pobyt oprávnenej osoby
15 - Ulica

16 - Číslo

17 - PSČ

18 - Obec

19 - Štát

20 - Telefón

0

21 - FAX

/

0

/

Bankové spojenie
22 - Banka alebo pobočka zahraničnej banky

24 - Kód banky

23 - Číslo účtu

/
Záznamy obce

Dátum

MF/012116/2004-72

Odtlačok prezentačnej pečiatky obce

VZOR
II. ODDIEL

DAŇ Z POZEMKOV
02 - Rodné číslo

01 - IČO

/
03 - Obec

04 - Číslo katastrálneho územia

05 - Názov katastrálneho územia

06 - Číslo parcely

07 - Druh pozemku

/

/

08 - Popis pozemku

9 - Právny vzťah

vlastník

(Vyznačí sa X)

správca

FO alebo PO, ktorá obhospodaruje náhradné pozemky

nájomca

užívateľ

10 - Počet spoluvlastníkov
11 - Spoluvlastník určený dohodou
(Vyznačí sa X)

áno

nie

12 - Právny dôvod na oslobodenie

M. j.

13 - Výmera pozemku (u spoluvlastníkov vo
výške ich spoluvlastníckeho podielu)

m2

14 - Výmera pozemku oslobodeného od dane (u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

m2

15 - Výmera pozemku podliehajúceho dani (u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
(r. 13, príp. r. 13 - r. 14)

m2

16 - Hodnota pôdy (pozemku) za 1 m2

17 - Základ dane (r. 15 x r. 16)

Správca

Daňovník

Sk/m2

,

,

Sk

,

,

18 - Základ dane po zaokrúhlení na celé Sk nadol

Sk

19 - Ročná sadzba dane

%

,

,

20 - Daň (r. 18 x r. 19)

Sk

,

,

21 - Zníženie dane

Sk

,

,

22 - Daň na úhradu (r. 20 - r. 21)

Sk

,

,

,

,

23 - Rozdiel dane [preplatok (-) alebo nedoplatok (+)]

Poznámka:

MF/012116/2004-72

Sk

VZOR
II. ODDIEL

DAŇ Z POZEMKOV

Príloha č.: .......

02 - Rodné číslo

01 - IČO

/
03 - Obec

04 - Číslo katastrálneho územia

05 - Názov katastrálneho územia

06 - Číslo parcely

07 - Druh pozemku

/

/

08 - Popis pozemku

9 - Právny vzťah

vlastník

(Vyznačí sa X)

správca

FO alebo PO, ktorá obhospodaruje náhradné pozemky

nájomca

užívateľ

10 - Počet spoluvlastníkov
11 - Spoluvlastník určený dohodou
(Vyznačí sa X)

áno

nie

12 - Právny dôvod na oslobodenie

M. j.
13 - Výmera pozemku (u spoluvlastníkov vo
výške ich spoluvlastníckeho podielu)

m2

14 - Výmera pozemku oslobodeného od dane (u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

m2

15 - Výmera pozemku podliehajúceho dani (u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
(r. 13, príp. r. 13 - r. 14)

m2

16 - Hodnota pôdy (pozemku) za 1 m2
17 - Základ dane (r. 15 x r. 16)

Správca

Daňovník

Sk/m2

,

,

Sk

,

,

18 - Základ dane po zaokrúhlení na celé Sk nadol

Sk

19 - Ročná sadzba dane

%

,

,

20 - Daň (r. 18 x r. 19)

Sk

,

,

21 - Zníženie dane

Sk

,

,

22 - Daň na úhradu (r. 20 - r. 21)

Sk

,

,

,

,

23 - Rozdiel dane [preplatok (-) alebo nedoplatok (+)]
Poznámka:

MF/012116/2004-72

Sk

VZOR
III. ODDIEL

DAŇ ZO STAVIEB

stavba slúžiaca na viaceré účely
01 - IČO

Príloha č.: .......

02 - Rodné číslo

/
03 - Obec
05 - Číslo súpisné

04 - Ulica a číslo domu
06 - Číslo katastrálneho územia

07 - Názov katastrálneho územia

08 - Číslo parcely

/

/
09 - Právny vzťah (Vyznačí sa X)
vlastník

správca

10

11 - Spoluvlastník určený dohodou

- Počet spoluvlastníkov

áno

nájomca

nie

(Vyznačí sa X)

12 - Popis stavby
13 - Právny dôvod na oslobodenie
14 - Stavba na cudzom pozemku

áno

nie

(Vyznačí sa X)

M. j.
15 - Výmera zastavanej plochy (u spoluvlastníkov
vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
- Celková výmera podlahových plôch (u spolu16 vlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

m2

17 - Výmera podlahových plôch oslobodených od dane
(u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

m2

Daňovník

Správca

m2

18 - Výmera podlahových plôch podliehajúcich a)
dani určených na rôzne účely v m2
b)

m2

c)

m2

d)

m2

e)

m2

f)

m2

g)

m2

m2

19 - Počet podlaží okrem prvého nadzemného
podlažia

21 - Základ dane /r. 15, príp. r. 15 x r. 20/

,

,

20 - Koeficient oslobodenia od dane /1 - (r. 17 / r. 16)/
m2

22 - Pomerná časť základu dane na rôzne účely
a) (r. 18a)/r. 16)

,

,

b) (r. 18b)/r. 16)

,

,

c) (r. 18c)/r. 16)

,

d) (r. 18d)/r. 16)

,

e) (r. 18e)/r. 16)

,

f) (r. 18f)/r. 16)

,

,
,
,
,

g) (r. 18g)/r. 16)

,

,

MF/012116/2004-72

23 - Ročná sadzba dane na rôzne účely

a) Sk/m2

,

,

b) Sk/m2

,

,

Sk/m2

,

,

d) Sk/m2

,

,

e) Sk/m2

,

,

Sk/m2

,

,

g) Sk/m2

,

,

a) Sk/m2

,

,

b) Sk/m2

,

,

Sk/m2

,

,

d) Sk/m2

,

,

e) Sk/m2

,

,

Sk/m2

,

,

g) Sk/m2

,

,

c)

f)

24 - Zvýšenie sadzby dane za ďalšie podlažie o

c)

f)

25 - Pomerná časť dane na rôzne účely
a) [r. 21 x r. 22a)] x [r. 23a + (r. 19 x r. 24a)]

Sk

,

,

b) [r. 21 x r. 22b)] x [r. 23b + (r. 19 x r. 24b)]

Sk

,

,

c)[r. 21 x r. 22c)] x [r. 23c + (r. 19 x r. 24c)]

Sk

,

,

d) [r. 21 x r. 22d)] x [r. 23d + (r. 19 x r. 24d)]

Sk

,

,

e) [r. 21 x r. 22e)] x [r. 23e + (r. 19 x r. 24e)]

Sk

,

,

f) [r. 21 x r. 22f)] x [r. 23f + (r. 19 x r. 24f)]

Sk

,

,

g) [r. 21 x r. 22g)] x [r. 23g + (r. 19 x r. 24g)]

Sk

,

,

26 - Daň /r. 25a) + r. 25b)+ r. 25c) + r. 25d) + r. 25e) + r. 25f) + r. 25g)/

Sk

,

,

27 - Zníženie dane

Sk

,

,

28 - Daň na úhradu (r. 26 - r. 27)

Sk

,

,

29 - Rozdiel dane [preplatok (-) alebo nedoplatok (+)]

Sk

,

,

Poznámka:

MF/012116/2004-72

VZOR
IV. ODDIEL

DAŇ Z BYTOV
Príloha č.: .......
01 - IČO

02 - Rodné číslo

/
03 - Obec

04 - Ulica a číslo domu

05 - Číslo súpisné

06 - Číslo katastrálneho územia 07 - Názov katastrálneho územia

08 - Číslo parcely

/

/

10 - Právny vzťah (Vyznačí sa X)

09 - Číslo bytu alebo nebytového priestoru

vlastník

správca

12 - Spoluvlastník určený dohodou

11 - Počet spoluvlastníkov

áno

nie

(Vyznačí sa X)

13 - Popis bytu, nebytového priestoru v bytovom dome
14 - Právny dôvod na oslobodenie
M. j.
15 - Výmera podlahových plôch (u spoluvlastníkov
vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
a) bytu
b) nebytového priestoru v bytovom dome
16 - Výmera podlahových plôch oslobodených od
dane (u spoluvlastníkov vo výške ich
spoluvlastníckeho podielu)
a) bytu

m2
m2

m2

b) nebytového priestoru v bytovom dome

m2

17 - Výmera podlahových plôch podliehajúcich
dani (u spoluvlastníkov vo výške ich
spoluvlastníckeho podielu)
a) bytu /r. 15a - r. 16a/

m2

b) nebytového priestoru v bytovom dome
/r. 15b - r. 16b/
18 - Základ dane
a) z bytu /r. 15a, príp. r. 17a/
b) z nebytového priestoru v bytovom dome
/r. 15b, prípadne r. 17b/

Správca

Daňovník

m2
m2
m2

19 - Ročná sadzba dane za byt

Sk/m2

,

,

20 - Ročná sadzba dane za nebytový priestor

Sk/m2

,

,

21 - Daň /(r. 18a) x r. 19)+(r. 18b) x r. 20)/

Sk

,

,

22 - Zníženie dane

Sk

,

,

23 - Daň na úhradu ( r. 21 - 22)

Sk

,

,

24 - Rozdiel dane [preplatok (-) alebo nedoplatok (+)]

Sk

,

Poznámka:

MF/012116/2004-72

,

VZOR
III. ODDIEL

DAŇ ZO STAVIEB

stavba slúžiaca na jeden účel
01 - IČO

02 - Rodné číslo

/
03 - Obec
04 - Ulica a číslo domu

05 - Číslo súpisné

06 - Číslo katastrálneho územia

08 - Číslo parcely

/

07 - Názov katastrálneho územia

10

09 - Právny vzťah

/

vlastník

správca

(Vyznačí sa X)

- Počet spoluvlastníkov

nájomca

11 - Spoluvlastník
určený dohodou
áno
nie

(Vyznačí sa X)

12 - Popis stavby

14 - Stavba na cudzom pozemku

13 - Právny dôvod na oslobodenie

áno
(Vyznačí sa X)

M. j.
15 - Výmera zastavanej plochy stavby
(u spoluvlastníkov vo výške ich
spoluvlastníckeho podielu)
16 - Celková výmera podlahových plôch (u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
- Výmera podlahových plôch oslobodených od dane
17 (u spoluvlastníkov vo výške ich
spoluvlastníckeho podielu)

Správca

Daňovník

m2
m2
m2

,

,

18 - Koeficient oslobodenia od dane (1 - r. 17/r. 16)
19 - Základ dane (r. 15, príp. r. 15 x r. 18)

nie

m2
Sk/m2

,

,

Sk/m2

,

,

23 - Daň [r. 19 x r. 20, resp. r. 19 x {r. 20 + (r. 21 x r. 22)}]

Sk

,

,

24 - Zníženie dane

Sk

,

,

25 - Daň na úhradu (r. 23 - r. 24)

Sk

,

,

26 - Rozdiel dane [preplatok (-) alebo nedoplatok (+)]

Sk

,

,

20 - Ročná sadzba dane

21 - Počet podlaží okrem prvého nadzemného
podlažia
22 - Zvýšenie sadzby dane za ďalšie
podlažie o

Poznámka:

MF/012116/2004-72

VZOR
V. ODDIEL - SUMARIZÁCIA
Daň vyrubená správcom dane

Vyplňuje daňovník
Rok 2 0 0

Rok 2 0 0

Rok 2 0 0

01 - Počet pozemkov

02 - Daň z pozemkov

,
03 - Počet stavieb

04 - Daň zo stavieb

,
05 - Počet bytov

06 - Daň z bytov

,
07 - Daň z nehnuteľností celkom

,
08 - Daň z nehnuteľností zaokrúhlená
na celé koruny nahor

09 - Rozdiel dane z nehnuteľností
[preplatok (-) alebo nedoplatok (+)]

,
Predpis dane z nehnuteľností
ku dňu

suma (v Sk)

2

1

Zostáva z dane z nehnuteľností

Zaplatené
dňa

3

suma (v Sk)

4

preplatok

5

6

nedoplatok

Penále, pokuty
a sankčné úroky
(v Sk)

7

8

Vyrovnaná
povinnosť dane
z nehnuteľností
dňa
9

Rok
2 0 0

Celkom
Rok
2

0

0

Celkom
Rok
2 0 0

Celkom
Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré
sú súčasťou daňového priznania.

Počet príloh:

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom
priznaní sú správne a úplné.

Dátum:

.

Vypracoval:

.

2

0

Odtlačok pečiatky daňovníka a podpis oprávnenej
osoby na podanie daňového priznania

0

Telefón:

Dňa:

.
MF/012116/2004-72

.

2

0

0

/

Potvrdenie

o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností právnickej osoby
na rok 200...
ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
Obchodné meno alebo názov

Právna forma

IČO

SÍDLO ALEBO MIESTO PODNIKANIA
Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Štát

OPRÁVNENÁ OSOBA NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA
Priezvisko

Titul

Meno

Postavenie vzhľadom k právnickej osobe

TRVALÝ POBYT OPRÁVNENEJ OSOBY
Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Štát

SUMA DANE (V. oddiel daňového priznania, riadok 08)
Sk
V ......................................................................,

dňa ...............................

Podpis oprávnenej osoby
a odtlačok prezentačnej pečiatky

Odtlačok prezentačnej pečiatky
obce

Podpis pracovníka obce,
ktorý daňové priznanie prijal

Poučenie

na vyplnenie daňového priznania
(ďalej len „priznania“) k dani z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“)
ZÁHLAVIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA
Poučenie je spoločné pre fyzickú osobu a právnickú osobu
Druh priznania – označte krížikom, o aký druh priznania ide – daňové priznanie alebo opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie.
Na rok – vyplňte rok, na ktorý podávate priznanie.
I. oddiel – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
FYZICKÁ OSOBA (ďalej len „FO“)
01 – Rodné číslo – uveďte rodné číslo daňovníka. V prípade, ak
ide o daňovníka, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR, uveďte
dátum narodenia.
02 – IČO – uveďte identifikačné číslo daňovníka, ak priznanie podáva fyzická osoba - podnikateľ.
03 - Obchodné meno alebo názov – uveďte obchodné meno
fyzickej osoby - podnikateľa ako je uvedené v uznesení, resp.
výpise z Obchodného registra, príp. v Živnostenskom registri.
04 - Priezvisko – uveďte priezvisko daňovníka, ktoré má právo
a zároveň povinnosť používať. Zahraničné osoby, ktoré majú
zložené priezviská, uvedú priezvisko podľa pasu.
05 - Meno – uveďte meno v súlade s rodným alebo krstným listom.
Zahraničné osoby uvedú meno v súlade s pasom.
06 - Titul – uveďte akademický titul, ktorého je daňovník nositeľom
podľa platných právnych predpisov.
07 až 13 – Adresa trvalého pobytu alebo sídlo alebo miesto podnikania, Ulica a číslo, PSČ, Obec, Štát, Telefón, Fax – uveďte
údaje vzťahujúce sa k trvalému pobytu daňovníka alebo k sídlu
alebo miestu podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa.
Telefónne číslo uveďte spolu so smerovým číslom.
14 až 19 – Adresa prechodného pobytu – platia primerane pokyny k riadkom 07 až 13.
20 až 29 - Údaje o zákonnom zástupcovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie (ďalej len „zástupca“) – uveďte
priezvisko, meno, titul, rodné číslo a adresu trvalého pobytu, ulicu
a číslo, PSČ, obec, štát a číslo telefónu spolu so smerovým číslom
v prípade, že daňové priznanie podáva za daňovníka zástupca.
30 - Banka alebo pobočka zahraničnej banky – uveďte názov
banky, v ktorej má daňovník otvorený účet.
31 a 32- Číslo účtu a kód banky – uveďte číslo účtu a numerický
smerový kód banky, ktorá účet vedie. V prípade, že má daňovník zriadené účty vo viacerých peňažných ústavoch, uvedie ich
názvy a čísla účtov na osobitnom liste.
PRÁVNICKÁ OSOBA (ďalej len „PO“)
01 – IČO – uveďte identifikačné číslo PO.
02 - Právna forma – uveďte číselný kód právnej formy.
03 - Obchodné meno alebo názov – uveďte obchodné meno ako
je uvedené v uznesení, resp. výpise z Obchodného registra.
04 až 10 – Sídlo alebo miesto podnikania - Ulica a číslo, PSČ,
Obec, Štát, Telefón, Fax – uveďte údaje vzťahujúce sa k sídlu
alebo miestu podnikania PO. Telefónne číslo uveďte spolu so
smerovým číslom.
11 až 21 – Oprávnená osoba na podanie daňového priznania za
právnickú osobu – uveďte priezvisko, meno, titul a postavenie
oprávnenej osoby vzhľadom k právnickej osobe, údaje vzťahujúce sa k trvalému pobytu oprávnenej osoby, telefónne číslo
uveďte spolu so smerovým číslom.
22 - Banka alebo pobočka zahraničnej banky – uveďte názov
banky, v ktorej má PO otvorený účet.
23 a 24- Číslo účtu a kód banky – uveďte číslo účtu PO a numerický smerový kód banky, ktorá účet vedie. V prípade, že má
PO zriadené účty vo viacerých peňažných ústavoch, uvedie ich
názvy a čísla účtov na osobitnom liste.

II. oddiel – ÚDAJE O DANI Z POZEMKOV
V tomto oddieli uveďte údaje na výpočet dane z pozemkov,
ktorej podliehajú pozemky na území Slovenskej republiky (§ 6 ods.
1 zákona). Pre uvedenie výmery, druhu a lokalizácie pozemku je
smerodajný údaj v katastri nehnuteľností. V prípade pozemku
„zastavaná plocha a nádvorie“ podlieha dani z pozemkov tá časť,
ktorá nie je zastavaná stavbou, podliehajúcou dani zo stavieb.
Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých
parcelné čísla sú uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby
alebo v stavebnom povolení, a to až nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia.
Pri väčšom počte pozemkov rôzneho druhu treba údaje
o jednotlivých druhoch pozemkov uvádzať na samostatných
prílohách.
Dani z pozemkov nepodliehajú porasty na pozemkoch.
K jednotlivým riadkom:
01 – IČO – uveďte identifikačné číslo PO.
02 – Rodné číslo – uveďte rodné číslo FO, príp. dátum narodenia
ak ide o daňovníka, ktorý nemá na území SR trvalý pobyt.
03 - Obec – uveďte názov obce, na území ktorej sa pozemok nachádza.
04, 05 – Číslo katastrálneho územia, Názov katastrálneho územia – uveďte číslo a názov katastrálneho územia, v ktorom sa
označený druh pozemku (pozemkov) nachádza.
06 - Číslo parcely – uveďte číslo parcely z katastra nehnuteľností;
ak podávate daňové priznanie za súhrn parciel uveďte číslo jednej z nich, na ktorej sa označený druh pozemku v katastrálnom
území nachádza. Čísla ďalších parciel (všetkých), na ktorých
sa označený druh pozemku v tom istom katastrálnom území
nachádza, uveďte v poznámke.
07 - Druh pozemku – uveďte veľké písmeno abecedy, podľa nižšie uvedeného označenia jednotlivých druhov pozemkov. Druh
pozemku sa určí podľa stavu v katastri nehnuteľností. Faktický
stav – skutočné využívanie pozemku pre účely dane z pozemkov nemá právny význam.
A – orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady,
B – trvalé trávne porasty,
C – záhrady,
D – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
E – rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy,
F – zastavané plochy a nádvoria,
G – stavebné pozemky,
H – ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.
08 - Popis pozemku – podrobnejšie popíšte označený druh pozemku, napr. orná pôda, lúka, okrasná záhrada, ihrisko, manipulačná a skladová plocha, nádvorie, atď.
09 - Právny vzťah – označte krížikom, aký je právny vzťah daňovníka k pozemku.
10 - Počet spoluvlastníkov – uveďte prípadný celkový počet spoluvlastníkov označeného druhu pozemku.
11 - Spoluvlastník určený dohodou – uveďte „áno“, ak ste splnomocnený na podanie daňového priznania aj za ostatných, resp.
„nie“, ak uvádzate seba ako daňovníka za svoju časť pozemku
(svoj spoluvlastnícky podiel).
12 - Právny dôvod na oslobodenie – uveďte niektorý z právnych
dôvodov na oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 17 zákona a všeobecne záväzného nariadenia obce (VZN).
13 - Výmera pozemku – uveďte skutočnú výmeru označeného
druhu pozemku v katastrálnom území uvedenom v riadku 07,

s rôznymi súpisnými číslami, uveďte v tomto riadku jedno z nich
a ostatné uveďte spolu k názvom ulice dole v poznámke na tejto prílohe. Podmienkou však zostáva, že tieto nehnuteľnosti sú
umiestnené na území jedného správcu dane a sadzby dane sú
pre jednotlivé predmety dane z bytov rovnaké.
06, 07 - Číslo katastrálneho územia a názov katastrálneho
územia – uveďte číslo a názov katastrálneho územia, v ktorom
sa byt alebo nebytový priestor nachádza.
08 - Číslo parcely – uveďte číslo parcely, na ktorej sa označený
byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nachádza. Ak ide
o údaje za viac bytov alebo nebytových priestorov v bytovom
dome, čísla parciel na ktorých sú tieto byty alebo nebytové
priestory v bytovom dome sa uvádzajú v poznámke.
09 - Číslo bytu alebo nebytového priestoru – ak uvádzate čísla
viacerých bytov alebo nebytových priestorov v bytovom dome,
uveďte na tomto riadku jedno z nich a ostatné uveďte v poznámke prílohy. Podmienkou však zostáva, že tieto byty alebo
nebytové priestory v bytovom dome sú umiestnené na území
jedného správcu dane.
10 - Právny vzťah – označte krížikom, aký je právny vzťah daňovníka k bytu a nebytovému priestoru v bytovom dome.
11 - Počet spoluvlastníkov – uveďte prípadný celkový počet spoluvlastníkov bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.
12 - Spoluvlastník určený dohodou – uveďte „áno“, ak ste z počtu subjektov uvedených v riadku 10 splnomocnený na podanie
priznania aj za ostatných, resp. „nie“, ak uvádzate seba ako
daňovníka za svoju časť bytu a nebytového priestoru v bytovom
dome (svoj spoluvlastnícky podiel).
13 - Popis bytu, nebytového priestoru v bytovom dome – uveďte stručný popis bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.
14 - Právny dôvod na oslobodenie – uveďte niektorý z právnych
dôvodov na oslobodenie od dane z bytov podľa § 17 zákona
a VZN.
15a), 15 b) - Výmera podlahových plôch – uveďte výmeru podlahových plôch bytu a nebytového priestoru v bytovom dome
v m2, pričom sa pod výmerou podlahovej plochy bytu rozumie
podlahová plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré
tvoria príslušenstvo bytu bez plochy lodžií a balkónov. Do celkovej výmery podlahových plôch sa počíta aj každý začatý m2
plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.
16a),16b) – Výmera podlahových plôch bytu a nebytových
priestorov v bytovom dome oslobodených od dane z bytov
- uveďte výmeru podlahových plôch bytu a nebytového priestoru v bytovom dome v m2, ktoré podliehajú oslobodeniu od dane
z bytov podľa § 17 a VZN.
17a),17b) - Výmera podlahových plôch bytu a nebytových
priestorov v bytovom dome podliehajúcich dani – uveďte
rozdiel riadkov 15a) a 16a), resp. 15b) a 16b).
18a), 18b) - Základ dane – ak byt podlieha dani z bytov v celom
rozsahu, uveďte sem údaje z riadku 15a) a ak nebytový priestor
v bytovom dome podlieha dani z bytov v celom rozsahu, uveďte
sem údaje z riadku 15b). Ak je byt alebo časť bytu oslobodená,
uveďte údaj z riadku 17a), resp. ak je nebytový priestor alebo
časť nebytového priestoru v bytovom dome oslobodená, uveďte
údaj z riadku 17b).
19 - Ročná sadzba dane za byt– uveďte ročnú sadzbu dane z bytov podľa § 16 zákona alebo VZN určenú za byt.
20 - Ročná sadzba dane za nebytový priestor v bytovom dome
– uveďte ročnú sadzbu dane z bytov alebo nebytových priestorov podľa § 16 zákona alebo VZN určenú za nebytový priestor.
21 - Daň – uveďte súčet dane za byt, ktorú vypočítate ako súčin
základu dane z bytu a ročnej sadzby dane za byt a dane za nebytový priestor, ktorú vypočítate ako súčin základu dane z nebytového priestoru a ročnej sadzby dane za nebytový priestor
([r.18a) x r.19] + [r.18b) x r.20]).
22 - Zníženie dane – uveďte podiel zníženia dane z bytov podľa VZN
v Sk.
23 - Daň na úhradu – uveďte rozdiel riadkov 21 a 22 (r.21-r.22).
24 - Rozdiel dane – tento riadok vyplňte, len ak podávate dodatočné daňové priznanie a uveďte rozdiel riadku 21 priznania
a riadku 21 dodatočného daňového priznania ( preplatok alebo
nedoplatok).

V. oddiel – SUMARIZÁCIA
01 - Počet pozemkov – v tomto riadku uveďte počet pozemkov
s vlastnými parcelnými číslami, za ktoré podáva daňovník priznanie.
02 - Daň z pozemkov – v tomto riadku uveďte sumu predstavujúcu
súčet súm na riadku 21 druhého oddielu priznania (daň z pozemkov).
03 - Počet stavieb – v tomto riadku uveďte celkový počet stavieb,
za ktoré podáva daňovník priznanie.
04 - Daň zo stavieb – v tomto riadku uveďte sumu predstavujúcu
súčet súm na riadkoch 26 (daň zo stavieb jednoúčelových)
a riadkoch 28 (daň zo stavieb určených na viac účelov) tretieho
oddielu priznania.
05 - Počet bytov – v tomto riadku uveďte počet bytov, za ktoré
podáva daňovník priznanie.
06 - Daň z bytov – v tomto riadku uveďte sumu predstavujúcu súčet súm na riadku 22 štvrtého oddielu priznania (daň z bytov).
07 - Daň z nehnuteľností celkom – v tomto riadku uveďte celkovú
daň z nehnuteľností vypočítanú súčtom riadkov 02 – Daň z pozemkov, 04 – Daň zo stavieb a 06 – Daň z bytov. Výsledná
suma predstavuje celkovú daň na príslušné zdaňovacie obdobie.
08 - Daň z nehnuteľností zaokrúhlená na celé koruny nahor
– zaokrúhlite sumu uvedenú v riadku 06 na celé koruny nahor.
09 - Rozdiel dane z nehnuteľností – tento riadok vyplňte, len ak
podávate dodatočné daňové priznanie a uveďte rozdiel riadku
08 priznania a riadku 08 dodatočného daňového priznania
(preplatok alebo nedoplatok).
Počet príloh – uveďte celkový počet samostatných príloh
priložených k priznaniu
Podpis daňovníka (zástupcu) - vedľa vyhlásenia daňovníka
o správnosti a úplnosti údajov uvedených v priznaní sa daňovník
podpíše a súčasne uvedie, kedy bolo daňové priznanie vyplnené.
V prípade, ak daňové priznanie za FO bude podávať zástupca
daňovníka, daňové priznanie podpíše on. PO uvedie podpis
oprávnenej osoby na podanie priznania, odtlačok pečiatky
daňovníka a meno a priezvisko osoby, ktorá daňové priznanie za
PO vypracovala spolu s dátumom vypracovania daňového priznania
a telefonickým kontaktom v prípade nejasnosti alebo neúplnosti
údajov. Vlastnoručný podpis daňovníka, resp. štatutárneho
zástupcu nemožno nahradiť odtlačkom pečiatky.

Výber z číselníka numerických kódov právnej formy PO
Právna forma

Kód položky

Verejná obchodná spoločnosť
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Komanditná spoločnosť
Nadácia
Neinvestičný fond
Nezisková organizácia
Akciová spoločnosť
Družstvo
Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov ...
Štátny podnik
Národná banka Slovenska
Banka – štátny peňažný ústav
Rozpočtová organizácia
Príspevková organizácia
Fondy
Verejnoprávna inštitúcia
Zahraničná osoba
Sociálna a zdravotné poisťovne
Doplnková dôchodková poisťovňa
Komoditná burza
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Politická strana, politické hnutie
Cirkevná organizácia
Stavovská organizácia – profesná komora
Komora ( s vynimkou profesných komôr)
Záujmové združenie právnických osôb
Obec (obecný úrad)
Krajský a obvodný úrad
Medzinárodné organizácie a združenia
Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby

-4-

111
112
113
117
118
119
121
205
271
301
311
312
321
331
381
382
421
433
434
445
701
711
721
741
745
751
801
802
921
931
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Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2004,
ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/003652/2004-72 z 3. augusta 2004, ktorým sa ustanovujú
vzory daňových priznaní k dani z príjmov
Referent: Ing. Lucia Štofanová, tel. 02/59583413

Číslo: MF/014176/2004-72

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 38 ods. 2 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
ustanovuje:

„(4) Ak daňovník, ktorý je právnickou osobou,
poukazuje podiel zaplatenej dane z príjmu podľa § 50 zákona viac ako trom prijímateľom, súčasťou daňového priznania je aj Príloha
k IV. časti – Údaje o ďalších prijímateľoch, a to
v príslušnom počte vyhotovení.“.

Čl. I

2. Príloha č. 3 sa dopĺňa Prílohou k IV. časti –
Údaje o ďalších prijímateľoch, ktorá je uvedená v prílohe k tomuto opatreniu.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/003652/2004-72 z 3. augusta
2004, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 519/2004
Z. z.) sa dopĺňa takto:
1. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára
2005.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií

Doplnenie prílohy è. 3 k opatreniu è. MF/003652/2004-72

Príloha k opatreniu è. MF/014176/2004-72

DPPOv04_8

DIÈ

Príloha k IV. èasti – Údaje o ïalších prijímate¾och
Údaje o prijímate¾ovi è.

Suma v Sk

Právna forma

IÈO

/
Obchodné meno

Sídlo
Ulica

Èíslo

PSÈ

Obec

Údaje o prijímate¾ovi è.

Suma v Sk

Právna forma
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Oznámenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení miestnej príslušnosti správcu dane
podľa § 3 ods. 14 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
Referent: Ing. Božena Jurčíková, tel.: 02/59 58 34 75

Číslo: MF/15520/2004-71

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 3 ods. 14 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 určuje
miestnu príslušnosť pre daňové subjekty, u ktorých je podľa § 3 cit. zákona v znení platnom do
31. decembra 2004 miestne príslušný správca
dane Daňový úrad Bratislava I, takto:

Bratislava I, je aj po nadobudnutí účinnosti zákona č. 679/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, miestne príslušný Daňový úrad
Bratislava I.

Pre daňové subjekty, u ktorých bol do 31. decembra 2004 miestne príslušný Daňový úrad

Toto oznámenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ing. Branislav Ďurajka, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Usmernenie

k uplatňovaniu § 19 ods. 2 a 3 a § 51 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z.z.
Referent: Ing. Jablonková, tel.: 02/59 58 34 93
JUDr. Zuziková, tel.: 02/59 58 34 89

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri
uplatňovaní § 19 ods. 2 a 3 a § 51 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení zákona č. 651/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) pri prechode na uplatňovanie zákona
v znení účinnom od 1. januára 2005 vydáva toto
usmernenie:
1. Vznik daňovej povinnosti podľa § 19
ods. 2 zákona v prípade, ak je osobou
povinnou platiť daň z pridanej hodnoty
príjemca služby podľa § 69 ods. 2 až 4
zákona
Pri dodaní služieb zahraničnou osobou z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu, keď je osobou povinnou platiť daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“) príjemca služby
podľa § 69 ods. 2 až 4 zákona, daňová povinnosť vzniká podľa § 19 ods. 2 zákona v znení
účinnom k 31. decembru 2004 dňom dodania
služby. Od 1. januára 2005 dochádza k zmene
určenia vzniku daňovej povinnosti pri uvedených
službách. Daňová povinnosť podľa § 19 ods. 2
zákona v znení účinnom od 1. januára 2005
vzniká dňom vyhotovenia faktúry za službu. Ak
faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.
Ak pri službách dodaných zahraničnou osobou z iného členského štátu Európskej únie alebo
z tretieho štátu, keď je osobou povinnou platiť
daň príjemca služby podľa § 69 ods. 2 až 4 zákona, vznikla daňová povinnosť dňom dodania
služby pred 1. januárom 2005 a zároveň by daňová povinnosť mohla vzniknúť pri týchto službách aj podľa § 19 ods. 2 zákona v znení účinnom od 1. januára 2005 (napr. vyhotovením fak-

Číslo: MF/15571/2004-73

túry po 31. decembri 2004), ustanovenie § 19
ods. 2 druhá veta zákona v znení účinnom od
1. januára 2005 sa neuplatní.
Pri čiastkovo alebo opakovane dodávaných
službách zahraničnou osobou z iného členského
štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu, keď je
osobou povinnou platiť daň príjemca služby podľa § 69 ods. 2 až 4 zákona, daňová povinnosť
vzniká podľa § 19 ods. 2 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004 dňom dodania služby, ktorý je určený podľa § 19 ods. 3 zákona
v znení účinnom k 31. decembru 2004 ako deň,
kedy má byť podľa zmluvy zaplatené za čiastkovo alebo opakovane dodávanú službu. Od 1. januára 2005 dochádza k zmene určenia vzniku
daňovej povinnosti pri uvedených službách. Daňová povinnosť podľa § 19 ods. 2 zákona v znení účinnom od 1. januára 2005 vzniká dňom vyhotovenia faktúry za službu. Ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť
vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.
Ak sa čiastkovo alebo opakovane dodávané
služby zahraničnou osobou z iného členského
štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu, keď je
osobou povinnou platiť daň príjemca služby podľa § 69 ods. 2 až 4 zákona, začali uskutočňovať
pred 1. januárom 2005 a daňová povinnosť príjemcovi služby nevznikla do 31. decembra
2004 vrátane, pretože za čiastkovo alebo opakovane dodávané služby má byť podľa zmluvy
zaplatené až v roku 2005 a zároveň faktúra za
tieto čiastkovo alebo opakovane dodávané služby bola vyhotovená pred 1. januárom 2005,
určí sa deň dodania služby podľa § 19 ods. 3
zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004
a daňová povinnosť vznikne podľa § 19 ods. 2
zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004.
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Ak sa čiastkovo alebo opakovane dodávané
služby zahraničnou osobou z iného členského
štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu, keď je
osobou povinnou platiť daň príjemca služby podľa § 69 ods. 2 až 4 zákona, začali uskutočňovať
pred 1. januárom 2005 a má byť za ne zaplatené do 31. decembra 2004 vrátane a zároveň by
daňová povinnosť mohla vzniknúť aj podľa § 19
ods. 2 zákona v znení účinnom od 1. januára
2005 (napr. vyhotovením faktúry po 31. decembri 2004), určí sa deň dodania služby podľa
§ 19 ods. 3 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004 a daňová povinnosť vznikne podľa § 19 ods. 2 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004.
2. Deň dodania pri čiastkovo alebo opakovane dodávaných tovaroch alebo službách podľa § 19 ods. 3 zákona
Pri čiastkovo alebo opakovane dodávaných
tovaroch alebo službách sa za deň dodania tovaru alebo služby považuje podľa § 19 ods. 3
zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004
deň, kedy má byť podľa zmluvy zaplatené za
čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu. Určenie dňa dodania tovaru alebo
služby sa od 1. januára 2005 mení. Podľa § 19
ods. 3 zákona v znení účinnom od 1. januára
2005 sa za deň dodania tovaru alebo služby
považuje najneskôr posledný deň obdobia, na
ktoré sa platba za čiastkovo alebo opakovane
dodávaný tovar alebo službu vzťahuje.
Ak sa čiastkovo alebo opakovane dodávané
tovary alebo služby začali dodávať pred 1. januárom 2005 a daňová povinnosť nevznikla do
31. decembra 2004 vrátane, pretože za čiastkovo alebo opakovane dodávané tovary alebo
služby má byť podľa zmluvy zaplatené až v roku
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2005 a zároveň obdobie, na ktoré sa platba
vzťahuje, sa skončí do 31. decembra 2004, určí
sa deň dodania tovaru alebo služby podľa § 19
ods. 3 zákona v znení účinnom k 31. decembru
2004.
Ak pri čiastkovo alebo opakovane dodávaných tovaroch alebo službách nastal deň dodania pred 1. januárom 2005 a obdobie, na ktoré
sa platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu vzťahuje, sa skončí po
1. januári 2005, určí sa deň dodania tovaru alebo služby len podľa § 19 ods. 3 zákona v znení
účinnom k 31. decembru 2004.
Uvedený postup sa primerane uplatní aj pri
čiastkovo alebo opakovane dodávaných tovaroch zahraničnou osobou z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu, keď je
osobou povinnou platiť daň príjemca tovarov
podľa § 69 ods. 2 zákona.
3. Uplatnenie odpočítania dane podľa § 51
ods. 2 zákona
Ak právo na odpočítanie dane podľa § 49
ods. 2 písm. b) zákona vzniklo platiteľovi dane
v zdaňovacom období do 31. decembra 2004
a platiteľ dane toto právo neuplatnil v daňovom
priznaní za zdaňovacie obdobie do 31. decembra 2004 z dôvodu nesplnenia podmienky podľa § 51 ods. 1 písm. b) zákona v znení účinnom
k 31. decembru 2004, t. j. nemal k dispozícii faktúru od dodávateľa, právo na odpočítanie dane
môže platiteľ dane uplatniť v daňovom priznaní
za prvé zdaňovacie obdobie roku 2005, ak je
splnená podmienka podľa § 51 ods. 1 písm. b)
zákona v znení účinnom od 1. januára 2005, t. j.
platiteľ dane má daň uvedenú v záznamoch podľa § 70 zákona.
Ing. Branislav Ďurajka, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Smernica

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2004
na vypracovanie návrhov záverečných účtov rozpočtových kapitol,
štátnych fondov a súhrnu výsledkov hospodárenia verejného rozpočtu za rok 2004
Referent: Ing. Magdaléna Kováčová, tel.: 02/59 58 32 07
Ing. Ľubomír Šedivý, CSc., tel.: 02/59 58 32 07

Číslo: MF/15780/2004-31

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 50 ods. 1 až 5
a ods. 11 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
vydáva túto smernicu na vypracovanie návrhov záverečných účtov rozpočtových kapitol, záverečných účtov štátnych fondov a vypracovanie súhrnu výsledkov hospodárenia verejného rozpočtu za
rok 2004:
I. Všeobecné pokyny
1. Smernica sa vzťahuje na všetky rozpočtové kapitoly (ďalej len „kapitola”) vymedzené v § 2
ods. 1 písmeno a) bod 1 až 6 a na ostatné zložky verejného rozpočtu vymedzené v § 3 ods. 3 zákona
NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
2. Podkladom pre zostavenie záverečného účtu kapitoly a vyhodnotenie výsledkov rozpočtového
hospodárenia ostatných zložiek verejného rozpočtu sú ročné účtovné a finančné výkazy spracované
v rámci ročnej účtovnej závierky v metodike platnej rozpočtovej klasifikácie.
3. Ročnú účtovnú závierku za rok 2004 zostavujú subjekty verejného rozpočtu podľa platných zásad pre ročnú účtovnú závierku ustanovených príslušnými opatreniami ministerstva pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v zmysle § 4 ods. 2 zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
4. Pre predkladanie údajov účtovných a finančných výkazov je záväzný pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2003 č. 26944/2003-91, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia verejného rozpočtu v znení neskorších
predpisov.
5. Všetky subjekty verejného rozpočtu sú povinné predložiť ministerstvu bezchybné a kompletné účtovné a finančné výkazy vrátane hodnotiacej správy (komentára) v termíne stanovenom pokynom uvedeným v bode 4. Obce hodnotiacu správu (komentár) ministerstvu nepredkladajú. Hodnotiacu správu
treba zamerať predovšetkým na zhodnotenie skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov podľa platnej ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a zdôvodnenie rozdielov medzi rozpočtovanými a skutočne
dosiahnutými príjmami a výdavkami a na zhodnotenie finančno-majetkovej pozície s osobitným zameraním na rozbor stavu a vývoja pohľadávok a záväzkov (z toho osobitne pohľadávok a záväzkov po
lehote splatnosti).
6. Rozpočtové kapitoly, ktoré majú v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách majetkové
účasti v obchodných, resp. iných spoločnostiach, predložia ministerstvu financií (odboru štátneho vý-
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kazníctva a účtovníctva) v termíne do 18. 2. 2005 prehľad o majetkovej účasti štátu spracovaný vo
forme nasledujúcej tabuľky (v tis. Sk):
Forma
majetkovej
účasti

Subjekt

Podiel na
Stav
Stav
Zmena
imaní
k 1. 1. 2004 k 31. 12. 2004 v roku 2004 k zákl.
31. 12. 2004

Spolu

V texte k tabuľke sa uvedú príčiny zmien majetkovej účasti štátu v roku 2004.
7. Rozpočtové kapitoly, ktoré v súlade s § 10 ods. 10 a § 54 ods. 1 písm. f) zákona č. 303/1995
Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov previedli rozpočtové prostriedky z roku
2004 do roku 2005, predložia ministerstvu financií (odboru štátneho výkazníctva a účtovníctva) v termíne do 18. 2. 2005 prehľad o výške prevedených prostriedkov v nasledovnej špecifikácii (v tis. Sk):
Text

Stav k 1. 1. 2004

Použitie v roku
2004

Prevedené
z roku 2004
do roku 2005

Zostatok
k 31. 12. 2004
stĺ. 1 – 2 + 3

a

1

2

3

4

Prostriedky ŠR prevedené na osobitný
bežný účet dofinancovania
programov podľa § 10 ods. 10 x)
Prostriedky ŠR prevedené na účet
cudzích prostriedkov v rámci
výnimiek z časového použitiaxx)
x)
xx)

prostriedky prevedené na programy podľa § 10 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách na osobitný bežný účet
dofinancovania programov, ktoré sa zatriedili na výdavkovom účte štátneho rozpočtu na položky rozpočtovej klasifikácie 911, resp. 921,
ostatné výnimky z časového použitia podľa § 54 ods. 1 písm. f) zákona o rozpočtových pravidlách, ktoré sa previedli na účet cudzích prostriedkov a zatriedili sa na výdavkovom účte štátneho rozpočtu na tej položke rozpočtovej
klasifikácie, ktorej sa týkali.

8. Rozpočtové hospodárenie v roku 2004 sa končí dňom 31. decembra 2004. Finančné zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2004 sa do výsledkov rozpočtového hospodárenia hodnoteného obdobia nezahŕňa. Výsledky vysporiadania vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2004 sú
účtovným prípadom nasledujúceho roka.
II. Návrh záverečného účtu rozpočtovej kapitoly
Záverečným účtom kapitoly sa uzatvára ročné rozpočtové hospodárenie kapitoly. Záverečný účet
kapitoly obsahuje:
1. správu o hospodárení (hodnotiacu časť);
2. tabuľkovú časť (číselné zostavy);
3. prílohu.
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1. Správa o hospodárení
1. 1. V správe o hospodárení prezentuje kapitola svoju činnosť a poskytuje celkový prehľad o výsledkoch rozpočtového hospodárenia v rozpočtovom roku 2004 so zameraním na špecifiká vlastnej
kapitoly.
1. 2. Správa vychádza z údajov účtovnej závierky a finančných výkazov a treba v nej uviesť všetky
závažné faktory a skutočnosti, ktoré ovplyvnili tvorbu a čerpanie rozpočtových prostriedkov. Podkladom pre vypracovanie správy sú výsledky celoročného rozpočtového hospodárenia rozpočtových
kapitol a výsledky hospodárenia nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií. Skutočné výsledky sa porovnávajú vo vzťahu k pôvodnému schválenému1), ako aj k upravenému2) rozpočtu.
Je potrebné uviesť dôvody zmien schváleného rozpočtu, ich rozsah a celkový dopad na dosiahnuté
výsledky hospodárenia kapitoly. V správe sa vykoná rozbor plnenia príjmov, analýza úrovne a rovnomernosti čerpania výdavkov vrátane zdôvodnenia výkyvov v jednotlivých štvrťrokoch, a to osobitne
za bežné a osobitne za kapitálové výdavky.
1. 3. Obsahové zameranie správy by malo byť orientované najmä na tieto oblasti:
všeobecná časť
 vecné vyhodnotenie plnenia priorít štátneho rozpočtu stanovených kapitole vládou pre rok 2004;
 zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu určených kapitole rozpisom záväzných
ukazovateľov stanovených zákonom o štátnom rozpočte na 2004;
 vyhodnotenie plnenia rozpočtových programov financovaných v roku 2004 zo štátneho rozpočtu, prípadne z iných mimorozpočtových prostriedkov: uviesť stručnú charakteristiku programu, celkovú dobu realizácie, celkovú výšku rozpočtovaných prostriedkov a výšku prostriedkov, ktoré sa
na jeho realizáciu vynaložili v roku 2004. Osobitne sa uvedie suma prostriedkov vyčlenených na
programy, ktorá bola v zmysle § 10 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách prevedená na
osobitný účet dofinancovania programov. Komentár by mal obsahovať aj zhodnotenie použitia
tých rozpočtových prostriedkov vyčlenených na programy, ktoré boli prevedené v roku 2003
a použili sa v roku 2004;
 zdôvodnenie rozpočtových opatrení vykonaných v priebehu roka.
príjmy
– vyhodnotiť príjmy kapitoly, priebeh ich tvorby a účinnosť opatrení prijatých s cieľom ovplyvniť inkaso príjmov. Hodnotia sa daňové a colné príjmy (v kapitole Všeobecná pokladničná správa), nedaňové príjmy v členení podľa kategórií ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (objemovo významné
príjmy komentovať aj do nižšej úrovne ekonomickej rozpočtovej klasifikácie - položka, podpoložka) s uvedením konkrétnej vecnej náplne týchto príjmov a so zdôvodnením odchýlok skutočného
plnenia k rozpočtu; prijaté granty a transfery a v rámci nich doplnkové príjmy a iné mimorozpočtové prostriedky zapojené do plnenia rozpočtu;
– pri hodnotení grantov a transferov osobitne vyhodnotiť prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej
únie v rámci povstupových fondov podľa jednotlivých zdrojov (štrukturálne fondy, Kohézny fond,
Záručná sekcia EAGGF) a národného spolufinancovania;
– tie rozpočtové kapitoly, ktoré majú príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových
účastí, zhodnotia osobitne aj najdôležitejšie položky tejto hlavnej príjmovej kategórie.
1)
2)

Zákon č. 598/2003 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2004.
Obsahuje údaje schváleného rozpočtu po premietnutí všetkých rozpočtových opatrení vrátane delimitácií. Konečné
údaje upraveného rozpočtu odsúhlasí rozpočtová kapitola s vecne príslušným útvarom ministerstva.
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výdavky
– zhodnotiť realizované výdavky podľa jednotlivých kategórií ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.
Objemovo významné výdavky komentovať aj do nižšej úrovne ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (položka, podpoložka). Uviesť dôvody nesplnenia úloh uvedených v rozpočte. Pri hodnotení
výdavkovej časti rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie komentovať najmä tie oddiely, ktoré sú
z hľadiska objemu ich výdavkov najdôležitejšie. To isté platí aj o úrovni (skupina, trieda, podtrieda), do akej budú komentáre spracované. Komentár v celej výdavkovej časti by mal obsahovať
zhodnotenie príčin, vecných, organizačných a ďalších činiteľov, ktoré sú v dosiahnutých výsledkoch premietnuté a ovplyvnili ich;
– zhodnotiť použitie účelových prostriedkov kapitol určených na konkrétne úlohy a analyzovať použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv (§ 1 ods. 8 zákona č. 598/2003
Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2004);
– zhodnotiť použitie príjmov zapojených do čerpania výdavkov podľa § 20 zákona o rozpočtových pravidlách. Osobitne vyhodnotiť použitie mimorozpočtových prostriedkov na mzdy a iné
vecné potreby prevádzkového alebo kapitálového charakteru;
– zhodnotiť príspevky (transfery) prevádzkového i kapitálového charakteru poskytnuté príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám. Pri dotáciách do podnikateľskej sféry zhodnotiť poskytnutie bežných a kapitálových dotácií,
ako aj návratných finančných výpomocí poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladničná správa.
Uviesť výšku poskytnutých dotácií a transferov menovite podľa jednotlivých subjektov a konečný
stav k 31. 12. 2004. Zhodnotiť aj dodržiavanie účelovosti použitia poskytnutých prostriedkov. Kapitoly, ktoré prijali podľa rozhodnutia vlády prostriedky od Fondu národného majetku SR získané
z privatizácie, uvedú túto skutočnosť v správe. Prehľad - komentár v tejto časti bude obsahovať aj
sumu tých prostriedkov prijatých z Fondu národného majetku SR, ktoré neboli súčasťou príjmov
a výdavkov kapitoly, ale realizovali sa prostredníctvom osobitného bežného účtu kapitoly priamo
konečnému príjemcovi;
– zhodnotiť návratné finančné výpomoci, ktoré boli z rozpočtu kapitoly uvoľnené v priebehu hodnoteného roka a ich splácanie v rámci uzatvorených zmlúv;
– vyčísliť a zhodnotiť finančné prostriedky poskytnuté na zahraničné aktivity (napr. účasť na programoch medzinárodných inštitúcií), ďalej výdavky na zahraničné pracovné cesty (osobitne za
ústredný orgán a osobitne za priamo riadené rozpočtové organizácie) a zhodnotiť ich prínos pre
činnosť organizácie;
– zhodnotiť využitie prostriedkov uvoľnených z rozpočtovej kapitoly na odstraňovanie živelných pohrôm (povodne a pod.). Hodnotenie vykonať podľa jednotlivých účelových titulov a príjemcov.
iné hodnotené oblasti
– pri hodnotení zamestnanosti uviesť rozbor zamestnanosti a bežných výdavkov vynakladaných na
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a to v členení za ústredný orgán štátnej
správy a jednotlivo za ostatné orgány a organizácie štátnej správy. Pozornosť treba venovať podrobnému rozboru počtu zamestnancov v nadväznosti na čerpanie prostriedkov na mzdy a ostatné platby za vykonanú prácu;
– pri hodnotení majetkovej pozície kapitoly komentovať objemovo významné položky súvahy v oblasti majetku a záväzkov. Osobitnú pozornosť venovať rozboru stavu a vývoja pohľadávok a záväzkov (najmä pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti, z toho osobitne pohľadávok
a záväzkov po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok). Uviesť stav nesplatených návratných finančných
výpomocí k 1. 1. 2004, výšku novoposkytnutých a splatených návratných finančných výpomocí.
Zhodnotiť vplyvy znižujúce nominálnu hodnotu pohľadávok (napr. zmena návratnej finančnej vý-
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pomoci na dotáciu, resp. na vklad do základného imania a pod. ). Zhodnotiť dodržiavanie platobnej disciplíny, t. j. rešpektovanie splátkového kalendára, odklad splátok a spôsob vymáhania
nedobytných pohľadávok;
– v kapitole Štátny dlh zhodnotiť operácie so štátnymi finančnými aktívami a pasívami so zdôvodnením ich medziročnej zmeny;
– komentovať majetkové účasti štátu v tuzemských, a ak je to aktuálne, aj v zahraničných spoločnostiach, ktoré sa prostredníctvom príslušnej kapitoly zabezpečujú. Ide konkrétne o údaje o druhu majetkovej účasti štátu, subjekte, v ktorom má štát majetkovú účasť a o výške majetkovej účasti štátu
k 1. 1. 2004 a k 31. 12. 2004. V komentári sa uvedú príčiny zmien majetkovej účasti štátu v roku
2004;
– za oblasť príspevkových organizácií v pôsobnosti rozpočtovej kapitoly uviesť v správe stručné
zhodnotenie výsledkov ich rozpočtového hospodárenia, a to osobitne za dosiahnuté príjmy a realizované výdavky podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. V rámci hodnotenia majetkovej pozície
príspevkových organizácií osobitne komentovať zmenu stavu ich majetku a záväzkov;
– uviesť výsledky vonkajších kontrol vykonaných v roku 2004 a vyhodnotenie opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov zistených v hospodárení s rozpočtovými prostriedkami. Osobitne treba
uviesť zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR a prijaté opatrenia k nim.
1. 4. Špecifiká niektorých rozpočtových kapitol
– kapitoly Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR - bezpečnostný úsek, Slovenská informačná služba, Správa štátnych hmotných rezerv, Ministerstvo spravodlivosti SR - odbor väzenskej
a justičnej stráže a Národný bezpečnostný úrad spracujú podklady účtovnej závierky do sumárnych výkazov a odovzdajú ich v dvoch vyhotoveniach odboru štátneho výkazníctva a účtovníctva
ministerstva financií. Do návrhu záverečného účtu týchto kapitol budú zahrnuté zostavy obsahujúce neutajované agregované údaje účtovnej závierky, tak ako sú uvedené v schválenom zákone
o štátnom rozpočte na rok 2004. Záverečné účty týchto kapitol predložené odboru štátneho výkazníctva a účtovníctva ministerstva podľa časti IV tejto smernice nesmú obsahovať informácie, ktoré sú predmetom utajenia v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z., ktorým sa
ustanovujú oblasti utajovaných skutočností. Uvedené kapitoly ich predložia ako neutajené (neoznačené žiadnym stupňom utajenia). Podrobné údaje z účtovníctva a tú časť správy, ktorá obsahuje
hodnotenie utajovaných skutočností, predložia uvedené kapitoly formou prílohy k záverečnému
účtu vypracovanému podľa vyššie uvedených zásad iba Brannému a bezpečnostnému výboru NR
SR v príslušnom stupni utajenia;
– kapitoly Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo hospodárstva SR
a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v správe tiež uvedú údaje, vrátane komentára,
o zadlženosti organizácií vo svojej pôsobnosti (školy a iné školské zariadenia, nemocnice a iné zariadenia v oblasti zdravotníctva, Železnice SR a Železničná spoločnosť, a. s., Slovenské elektrárne,
a. s.);
– v kapitole Všeobecná pokladničná správa sa osobitne uvedú prostriedky prijaté formou kompenzačnej platby z rozpočtu Európskej únie na základe dohody o pristúpení Slovenskej republiky
k EÚ a výška výdavkov spojených s odvodom vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ.
Vyššie uvedené obsahové zameranie správy môže každá kapitola v rámci svojej pôsobnosti rozšíriť o ďalšie špecifiká rozpočtového hospodárenia.
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2. Tabuľková časť záverečného účtu kapitoly
2. 1. Návrh záverečného účtu kapitoly bude obsahovať tabuľkovú časť v tomto rozsahu:
Tabuľka č. 1 Celkový prehľad príjmov a výdavkov rozpočtovej kapitoly za rok 2004
Tabuľka č. 2 Výdavky rozpočtovej kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2004
Tabuľka č. 3 Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2004
Tabuľka č. 4 Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za rok 2004
Tabuľka č. 5 Výdavky príspevkových organizácií podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok
2004
Tabuľka č. 6 Súvaha rozpočtových organizácií za rok 2004
Tabuľka č. 7 Súvaha príspevkových organizácií za rok 2004
Tabuľka č. 8 Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií za rok 2004.
2. 2. Tabuľky vypracuje Štátna pokladnica a ministerstvo (odbor štátneho výkazníctva a účtovníctva) odovzdá kapitolám odsúhlasené číselné zostavy v jednom vyhotovení v termíne uvedenom v časti
IV tejto smernice.
2. 3. Tabuľky návrhu záverečného účtu kapitol sa spracujú v nadväznosti na účtovné a finančné výkazy za hodnotený rok v programe EXCEL. Absolútne údaje sa uvedú v tis. Sk a percentá plnenia na
jedno desatinné miesto. Vzory tabuliek č. 1 až 8 sú uvedené v prílohe č. 1. V stĺpci „Schválený rozpočet“ sa uvedie rozpočet schválený zákonom č. 598/2003 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2004.
V stĺpci „Upravený rozpočet“ sa uvedie rozpočet po všetkých zmenách vykonaných na základe rozpočtových opatrení do 31. 12. 2004 a odsúhlasených s vecne príslušným odborom ministerstva.
V stĺpci „Skutočnosť“ sa uvádzajú údaje o skutočnosti, ktoré musia súhlasiť so stavom na bankových účtoch a s údajmi účtovných a finančných výkazov k 31. 12. 2004. Hodnotenie plnenia rozpočtu
kapitoly sa vykoná vo vzťahu k upravenému rozpočtu.
3. Príloha záverečného účtu kapitoly
Prílohou záverečného účtu každej kapitoly bude organizačná schéma platná k 31. 12. 2004, ktorá bude vyjadrovať kompetenčné usporiadanie medzi ústredným orgánom a podriadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami. Ide teda nie o organizačnú schému kapitoly ako úradu, ale
o prehľad všetkých organizácií v jej pôsobnosti.
III. Návrh záverečného účtu štátneho fondu
3. 1. Správca rozpočtovej kapitoly, do pôsobnosti ktorého patrí príslušný štátny fond, vypracuje
v súlade s § 50 ods. 3 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov návrh záverečného účtu štátneho fondu, ktorý spravuje a predloží ho príslušnému výboru Národnej rady SR ako prílohu návrhu záverečného účtu svojej kapitoly.
Za rok 2004 ide o návrh záverečných účtov týchto štátnych fondov:
– Štátny fond rozvoja bývania v kapitole Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
– Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v kapitole Ministerstva hospodárstva SR.
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3. 2. Podkladom pre hodnotenie výsledkov hospodárenia štátnych fondov sú ročné účtovné a finančné výkazy predkladané podľa pokynu MF SR z 2. decembra 2003 č. 26944/2003-91, ktorým
sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia verejného
rozpočtu v znení neskorších predpisov.
3. 3. V správe sa treba zamerať na rozbor celkových príjmov štátneho fondu v členení na vlastné
príjmy (v štruktúre podľa rozpočtovej klasifikácie) a dotácie zo štátneho rozpočtu, ako aj zhodnotenie
použitých prostriedkov štátneho fondu. V rámci celkových zdrojov a potrieb fondu treba osobitne vyčísliť objem prostriedkov prevedených do príjmov fondu z predchádzajúceho rozpočtového roka
a sumu úverov prijatých v rozpočtovom roku. Na výdavkovej strane treba zhodnotiť ich použitie na
jednotlivé účely. Ďalej treba vyčísliť sumu splátok istín (z prijatých úverov) a zaplatených úrokov v hodnotenom roku, ako aj celkový objem splatených úverov a zaplatených úrokov z prijatých úverov a časové predpoklady celkového splatenia dlhu. V prípade, že štátny fond prijal prostriedky od Fondu národného majetku SR, uvedie sa celkový objem a účel použitých finančných prostriedkov získaných
z privatizácie a ich zostatok k 31. 12. 2004.
Pri hodnotení výdavkovej časti rozpočtu treba jasne odlíšiť výdavky súvisiace so správou fondu
a výdavky na jeho činnosť vykonávanú v zmysle príslušného zákona.
3. 4. Štátne fondy osobitne zhodnotia svoju finančno-majetkovú pozíciu. Ide najmä o vývoj a stav
bankových úverov a iných záväzkov a pohľadávok, uloženie peňažných prostriedkov na bankových
účtoch, prípadne rozsah a spôsob finančného investovania voľných peňažných prostriedkov
a podobne.
3. 5. Tabuľková časť záverečného účtu štátneho fondu bude obsahovať:
Tabuľka č. 1 Bilancia zdrojov a potrieb štátneho fondu za rok 2004 (vzor je uvedený v prílohe č. 2)
Tabuľka č. 2 Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho fondu za rok 2004 (podľa vzoru tab.
č. 1 v prílohe č. 1)
Tabuľka č. 3 Súvaha štátneho fondu Úč ROPO SFOV 1-01 za rok 2004 (podľa vzoru tab. č. 6 v prílohe č. 1).
IV. Časový a vecný postup zostavenia návrhov
záverečných účtov kapitol a štátnych fondov
4. 1. Koncepty návrhov záverečných účtov kapitol treba prekonzultovať s príslušným útvarom ministerstva a overiť správnosť číselných údajov schváleného i upraveného rozpočtu v tabuľkových zostavách tak, aby čistopis záverečného účtu kapitoly bolo možné predložiť odboru štátneho výkazníctva
a účtovníctva ministerstva v termíne podľa bodu 4. 4.
4. 2. Návrhy záverečných účtov kapitol sa zviažu do zošitov. Obaly záverečných účtov si zabezpečia kapitoly samy podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
4. 3. Návrhy záverečných účtov doručia kapitoly v určenom termíne a rozsahu týmto adresátom:
a) určený počet výtlačkov príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Jeden exemplár
musí byť opatrený podpisom štatutárneho zástupcu kapitoly a pečiatkou,
b) dva výtlačky, opatrené podpisom štatutárneho zástupcu kapitoly a pečiatkou, odboru štátneho výkazníctva a účtovníctva ministerstva.
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4. 4. Pre vypracovanie a predloženie záverečných účtov kapitol sú záväzné nasledovné termíny:
Úloha

Termín

1.

Kapitoly a štátne fondy predložia definitívne súhrnné účtovné a finančné výkazy vrátane komentára v dvoch exemplároch odboru štátneho výkazníctva
a účtovníctva ministerstva.

4. 2. 2005

2.

Odbor štátneho výkazníctva a účtovníctva ministerstva preverí úplnosť a vecnú správnosť predložených účtovných a finančných výkazov. V spolupráci
s jednotlivými kapitolami odstráni prípadné chyby a nedostatky.

do 11. 2. 2005

3.

Odbor štátneho výkazníctva a účtovníctva ministerstva odovzdá kapitolám
hotové číselné zostavy, ktoré sú povinnou súčasťou záverečného účtu
kapitoly a štátneho fondu.

do 25. 2. 2005

4.

Kapitoly predložia záverečný účet:
– v dvoch vyhotoveniach odboru štátneho výkazníctva a účtovníctva ministerstva
– v príslušnom počte vyhotovení gestorskému výboru NR SR.

do 15. 3. 2005
podľa dohody
s jednotlivými výbormi

Záverečné účty kapitol tvoria súčasť štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2004.
Preto je bezpodmienečne nutné dodržať všetky uvedené termíny.
Ing. Juraj Macejka, v. r.
riaditeľ odboru štátneho výkazníctva a účtovníctva
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Príloha č. 1
k smernici MF SR č. MF/15780/2004-31

Vzor tabuľkovej časti návrhu záverečného účtu kapitoly
Tabuľka č. 1 Celkový prehľad príjmov a výdavkov rozpočtovej kapitoly za rok 2004
(v tis. Sk)
Schválený
rozpočet

Príjmy/Výdavky

Skutočnosť

Upravený
rozpočet

abs.

% k upr. rozp.

Príjmy

Úhrn príjmov
Výdavky

Úhrn výdavkov

Tabuľka č. 2 Výdavky rozpočtovej kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2004
(v tis. Sk)
600 – Bežné výdavky
Kód

Názov

Rozpočet
Schvál.

Uprav.

700 – Kapitálové výdavky

Plnenie
Suma

Rozpočet
%

Schvál.

Uprav.

Plnenie
Suma

%

Úhrn

Tabuľka č. 3 Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2004
(tis. Sk, resp. osoby)
UKAZOVATEĽ
I.

PRÍJMY KAPITOLY
a) záväzný ukazovateľ (ŠR)
b) prostriedky z rozpočtu EÚ

II.

VÝDAVKY KAPITOLY SPOLU (ŠR + EÚ)
a) záväzný ukazovateľ (ŠR)
b) prostriedky z rozpočtu EÚ
A. Bežné výdavky (600)
z toho: na vedu a techniku

Schválený Upravený
rozpočet rozpočet

Skutočnosť

% plnenia
schv. r.

upr. r.
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Schválený Upravený
rozpočet rozpočet

UKAZOVATEĽ

Skutočnosť

% plnenia
schv. r.

upr. r.

A. 1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania (610)
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania ústredného orgánu, okrem štátnych
zamestnancov v zmysle prílohy č. 1 k uzneseniu
vlády č. 974/2003 (610)
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií,
okrem štátnych zamestnancov v zmysle prílohy
k uzneseniu vlády č. 974/2003
z toho: počet zamestnancov ústredného orgánu
A. 2. Bežné transfery spolu (640)
B. Kapitálové výdavky spolu (700)
z toho: na vedu a techniku
B. 1. Obstarávanie kapitálových aktív (710)
B. 2. Kapitálové transfery (720)
C. Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku
a splácanie istiny (800)
D. Účelové prostriedky
v tom na:
E. Systemizácia štátnych zamestnancov v štátnej službe
(uznesenie vlády SR č. 974/2003)
F. Rozpočet kapitoly podľa programov
(príloha č. 5 k uzneseniu vlády SR č. 974/2003)

Tabuľka č. 4 Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za rok 2004
(v tis. Sk)
Príjmy/Výdavky
Príjmy

Úhrn príjmov
Výdavky

Úhrn výdavkov

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
abs.

% k upr. rozp.
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Tabuľka č. 5 Výdavky príspevkových organizácií podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie
za rok 2004
(v tis. Sk)
600 – Bežné výdavky
Kód

Názov

Rozpočet
Schvál.

700 – Kapitálové výdavky

Plnenie

Uprav.

Suma

Rozpočet
%

Schvál.

Plnenie

Uprav.

Suma

%

Úhrn

Tabuľka č. 6 Súvaha rozpočtových organizácií za rok 2004
(v tis. Sk)
AKTÍVA/PASÍVA

riadok

Brutto

Korekcia

Netto

Bezprostredne predch.
účtovné obdobie

Aktíva
Neobežný majetok
Obežný majetok
Majetok spolu

Pasíva

riadok

Účtovné
obdobie

Bezprostredne predch.
účtovné obdobie

Vlastné zdroje krytia majetku
Cudzie zdroje
Pasíva celkom

Tabuľka č. 7 Súvaha príspevkových organizácií za rok 2004
(v tis. Sk)
AKTÍVA/PASÍVA
Aktíva
Neobežný majetok
Obežný majetok
Majetok spolu

riadok

Brutto

Korekcia

Netto

Bezprostredne predch.
účtovné obdobie
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Pasíva

riadok

Účtovné
obdobie

Bezprostredne predch.
účtovné obdobie

Vlastné zdroje krytia majetku
Cudzie zdroje
Pasíva celkom

Tabuľka č. 8 Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií za rok 2004
(v tis. Sk)
NÁKLADY/VÝNOSY
Náklady
Náklady celkom
Výnosy
Výnosy celkom
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

účet

Hlavná činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spolu

Bezprostredne
predch. účtovné obdobie

15/2004
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Príloha č. 2
k smernici MF SR č. MF/15780/2004-31

Bilancia zdrojov a potrieb Štátneho fondu ........................ za rok 2004
Ukazovateľ
Zdroje
Počiatočný stav prostriedkov k 1. 1. 2004
Príjmy: –

z náhrad a odvodov

– splátky pôžičiek
– úroky z vkladov a pôžičiek
– príspevok zo štátneho rozpočtu
– prijaté úvery
– ostatné príjmy
Príjmy s p o l u
Zdroje celkom
Potreby

– Neinvestičné dotácie
– Investičné dotácie
– Poskytnuté pôžičky
– Splátky úverov
– Ostatné výdavky
– z toho na správu fondu
Výdavky s p o l u
Konečný stav prostriedkov k 31. 12. 2004

Rozpočet 2004

Skutočnosť
2004

%

1

2

3 = 2/1x100

Príloha č. 3
k smernici MF SR č. MF/15780/2004-31

Obal záverečného účtu kapitoly za rok 2004 - vzor

Kapitola ........................................................................................
(číslo a názov rozpočtovej kapitoly)

Číslo: ..................................

NÁVRH
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Z A R O K 2004

PREDKLADÁ:
............................................................................
(meno a priezvisko)
............................................................................
(funkcia vedúceho rozpočtovej kapitoly)

OBSAH:
1. Správa k návrhu záverečného účtu
2. Tabuľková časť
3. Príloha

Bratislava apríl 2005
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Oznam

Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení vzoru tlačiva
podľa § 20 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Referent: Ing. Pavol Roba, tel.: 02/5958 33 38
Mgr. Katarína Ondrušová, tel.: 02/59 58 33 36

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
oznamuje:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 20 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje
vzor tlačiva „Oznámenie o prijatí finančnej
pomoci z EÚ” (ďalej len „oznámenie”), ktorý je
aj s poučením na vyplnenie prílohou tohto oznámenia.
Vzor tlačiva oznámenia je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky: www.finance.gov.sk.
Oznámenie sú povinní právnické osoby a fyzické osoby (podľa § 20 ods. 9 zákona č. 523/
2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) podať na vzore, ktorý určilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
V súlade s ustanovením § 20 ods. 9 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov s účinnosťou od 1. januára 2005 právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prijali finančnú pomoc priamo z Európskej únie, sú povinné
oznamovať ministerstvu financií v lehote do 30
dní od jej prijatia výšku prijatej finančnej pomoci
a účel, na ktorý bola finančná pomoc poskytnutá.
Právnické osoby a fyzické osoby (podľa § 20
ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočto-

Číslo: MF/015053/2004 -54
Dátum: 17. decembra 2004

vých pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sú povinné predložiť
oznámenie Ministerstvu financií Slovenskej
republiky, sekcii európskych záležitostí.
Evidenciu oznámení o prijatých finančných
prostriedkov z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa
v Slovenskej republike nezaraďujú do príjmov
a výdavkov štátneho rozpočtu, bude viesť sekcia
európskych záležitostí, odbor súhrnných finančných vzťahov k rozpočtu ES MF Slovenskej republiky.
Táto oznamovacia povinnosť sa netýka príjímateľov pomoci, ktorí prijali finančnú pomoc zo
štrukturálnych fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu, Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond usmerňovacia sekcia), Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho
a záručného fondu - záručnej sekcie (trhovo
orientované výdavky, rozvoj vidieka, priame
platby), predvstupových fondov (PHARE, ISPA,
SAPARD), Prechodného fondu, Schengenského
prechodného fondu, Finančného nástroja Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného nástroja.
Sekcia európskych záležitostí Ministerstva financií Slovenskej republiky vedie evidenciu zaslaných oznámení od prijímateľov finančnej pomoci EÚ a uskutočňuje každoročné vyhodnotenie evidencie.
Ing. Mária Kompišová, v. r.
generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR

OZNÁMENIE O PRIJATÍ FINANČNEJ POMOCI PRIAMO
Z EÚ A NEZARADENEJ DO PRÍJMOV A VÝDAVKOV
ŠTÁTNEHO ROZPOČTU1)

Poradové číslo (nevyplňovať)
PRÍJEMCA FINAČNEJ POMOCI (fyzická osoba/právnická osoba)
Meno / Názov ...................................................................................................................................................
Adresa sídla (PO) / trvalého pobytu (FO)
Ulica, číslo .......................................................................................................................................................
PSČ, obec ........................................................................................................................................................
Tel. kontakt ......................................................................................................................................................
TYP PRIJATEJ FINANČNEJ POMOCI
Názov programu / podprogramu ......................................................................................................................
Poskytovateľ finančnej pomoci ........................................................................................................................
Forma finančnej pomoci ..................................................................................................................................
Národný kontaktný bod zodpovedný za riadenie programu v SR* ....................................................................
* ak relevantné
INFORMÁCIA O PROJEKTE
Názov projektu .................................................................................................................................................
Dĺžka trvania projektu ......................................................................................................................................
Celkové náklady projektu: vlastné zdroje v SKK.............................. v EUR................................................
zdroje z EÚ
v SKK.............................. v EUR.................................................
ÚČEL POSKYTNUTIA FINANČNEJ POMOCI

VÝŠKA PRIJATEJ FINANČNEJ POMOCI
Výška finančnej pomoci v SKK...............................................

v EUR...........................................................

DÁTUM PRIJATIA FINAČNEJ POMOCI
Dátum pripísania na účet príjemcu ‗ ‗ / ‗ ‗ / 20‗ ‗

............................................................
meno a štatút signatára

............................................................
miesto, dátum

............................................................
podpis

ÚRADNÉ ZÁZNAMY (nevyplňovať)

1)

Ide o príjmy, ktoré nie sú príjmami zo štrukturálnych fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Finančný
nástroj na usmerňovanie rybolovu, Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - usmerňovacia sekcia), Kohézneho
fondu, Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu - záručnej sekcie (trhovo orientované výdavky, rozvoj
vidieka, priame platby), predvstupových fondov (PHARE, ISPA, SAPARD), Prechodného fondu, Schengenského prechodného fondu,
Finančného nástroja Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného nástroja.
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Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 3. decembra 2002 č. 22 212/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní,
zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov
Referent: Ing. Ingrid Šalkovičová, tel.: 02/59 58 34 78

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
(ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2002 č. 22212/
2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (oznámenie č. 693/
2002 Z. z.), sa mení a dopĺňa takto:

Číslo: MF/10551/2004-74

4. V § 3 ods. 2 sa za slovo „poistenia“ vkladá
čiarka a slová „verejného zdravotného poistenia“.
5. § 3 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovanie skutočností
a)

podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa
účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka
(ďalej len „závierkové účtovné prípady“),

b)

podľa § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa
ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len „upravujúce závierkové
účtovné prípady“), ak sú tieto skutočnosti
významné, uvedú sa v poznámkach;
upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré
nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
napríklad pokles trhovej ceny cenných
papierov v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a dňom jej zostavenia,

2. V § 1 ods. 2 sa slovo „prílohou“ nahrádza
slovami „prílohou č. 1“.

c)

z dôvodu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 10 zákona do dňa schválenia účtovnej závierky.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa dopĺňa citáciou, ktorá znie:

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtovné prípady kúpy a predaja finančných aktív s obvyklým termínom
dodania (spotové operácie) odo dňa dohod-

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré
znie:
„f) zdravotné poisťovne podľa osobitného
predpisu1).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) §33 a 73 zákona č. 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou
k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.

„§ 6 zákona č. 581/2004 Z. z.“.
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nutia obchodu do dňa vyrovnania obchodu
účtujú na podsúvahových účtoch a v deň vyrovnania obchodu sa zruší podsúvahový zápis a účtuje sa na súvahových účtoch.“.
6. V § 4 ods. 1 tretej vete sa slovo „podstatný“
nahrádza slovom „významný“.
7. V § 4 sa vypúšťa odsek 10.
8. V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Zmenky3) sa oceňujú ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu obstarávacou
cenou a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka alebo k inému dňu v priebehu účtovného obdobia trhovou cenou alebo
kvalifikovaným odhadom. Rozdiel medzi
obstarávacou cenou zmenky a predajnou
cenou zmenky (úrokový výnos alebo náklad) sa účtuje v deň predaja na účtoch zmeniek so súvzťažným zápisom na príslušný
účet účtovej skupiny 63 alebo 65 alebo na
príslušný účet účtovej skupiny 53 alebo 55.
Ak sa tento rozdiel časovo a vecne vzťahuje
aj na iné ako bežné účtovné obdobie, časovo sa rozlíši.“.
9. V § 7 ods. 1 sa slová „daň na vstupe“ nahrádzajú slovami „daň za nadobudnuté tovary
a služby“, slová „nárok na odpočítanie
dane“ sa nahrádzajú slovami „právo na odpočítanie dane“ a slová „daň na výstupe“
sa nahrádzajú slovami „daň za dodané tovary a služby“.
10. V § 7 ods. 2 úvodná veta znie:
„Rozdiel medzi daňou účtovanou za nadobudnuté tovary a služby a daňou za dodané tovary a služby sa účtuje, ak je“.
11. V § 7 ods. 3 úvodná veta znie:
„V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom
dane z pridanej hodnoty, ktorá účtuje podľa
odseku 1 a ktorej vznikne právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri aktívnom
zostatku účtu Nepriame dane a poplatky účtovej skupiny 37 a toto právo uplatňuje koeficientom, rozdiel medzi právom na odpočíta-
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nie a daňou účtovanou za nadobudnuté tovary a služby sa preúčtuje pri dani vzniknutej
z dôvodu obstarania“.
12. § 7 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká
právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu3a) sa daň
z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom
na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov.
(6) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu3b), pri ktorom
nevzniká účtovnej jednotke právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,3a) je daň súčasťou obstarávacej ceny.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b
znejú:
„3a) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona
č. 651/2004 Z. z.
3b) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení
zákona č. 651/2004 Z. z.“.
13. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
14. V § 8 sa slová „prechodné rozdiely“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „dočasné
rozdiely“ v príslušnom tvare.
15. V § 8 odsek 6 znie:
„(6) Dočasné rozdiely medzi účtovnou
hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzku a ich daňovou základňou sú najmä
a)

zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť
zdaniteľné sumy pri určovaní základu
dane z príjmov, najmä
1. účtovná hodnota hmotného majetku
je vyššia ako je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková
cena hmotného majetku je vyššia
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2. účtovná hodnota pohľadávky je nižšia ako je jej daňová základňa, napríklad bola vytvorená opravná položka k pohľadávke a tento rozdiel
medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou pohľadávky bude
v budúcnosti daňovo uznaný,

ako je jeho zostatková cena podľa
osobitného predpisu4),
2. účtovná hodnota pohľadávky je vyššia ako je jej daňová základňa, napríklad pohľadávka z úrokov
z omeškania, ktoré sa zahrnú do základu dane až po ich inkase, hodnota pohľadávky v cudzej mene je vyššia o sumu kurzového zisku účtovaného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorý bude zdaňovaný pri inkase pohľadávky,

3. účtovná hodnota záväzku je vyššia
ako jeho daňová základňa, napríklad záväzky daňovo uznané až po
ich zaplatení, hodnota záväzku v cudzej mene je vyššia o kurzovú stratu
účtovanú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorá bude
predmetom zdanenia pri platbe záväzku,

3. účtovná hodnota majetku pri kúpe
podniku alebo jeho časti, vklade
podniku alebo jeho časti, pri splynutí, zlúčení, rozdelení obchodnej spoločnosti z dôvodu precenenia na reálnu hodnotu je vyššia ako daňová
základňa,
4. účtovná hodnota finančného majetku je vyššia ako daňová základňa,
napríklad podiely na základnom
imaní ocenené metódou vlastného
imania okrem prípadu, ak následne
v tejto výške budú vyplatené dividendy a tieto nebudú zdanené, vtedy sa
odložený daňový záväzok rovná
nule,
5. účtovná hodnota záväzku v cudzej
mene vrátane prijatých úverov v cudzej mene a rezerv v cudzej mene je
nižšia ako daňová základňa, napríklad hodnota záväzku je nižšia
o kurzový zisk účtovaný ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorý bude zdaňovaný pri platbe
záväzku,
b)

odpočítateľné dočasné rozdiely, ktoré
v budúcich účtovných obdobiach budú
tvoriť odpočítateľné hodnoty pri určovaní základu dane z príjmov, najmä
1. účtovná hodnota hmotného majetku
je nižšia ako je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková
cena hmotného majetku je nižšia
ako je jeho zostatková cena podľa
osobitného predpisu4),
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4. účtovná hodnota majetku je nižšia
ako daňová základňa, napríklad účtovná hodnota pohľadávky je nižšia
o kurzovú stratu účtovanú ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorá bude predmetom zdanenia
pri inkase pohľadávky.“.
16. V § 8 ods. 13 sa na konci bodka nahrádza
čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to isté platí o zápornom goodwille.“.
17. § 8 sa dopĺňa odsekmi 14 až 16, ktoré znejú:
„(14) Odložená daňová pohľadávka
a odložený daňový záväzok, vznikajúce v súvislosti s určitým účtovným prípadom, sa účtujú v závislosti od toho, ako sa účtuje účtovný
prípad.
(15) O odložených daniach vyplývajúcich z dočasných rozdielov súvisiacich s podielmi v dcérskych účtovných jednotkách
a pridružených účtovných jednotkách sa neúčtuje, ak sú splnené súčasne tieto podmienky, a to
a)

účtovná jednotka majúca tento podiel je
schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto
dočasných rozdielov a zároveň
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je pravdepodobné, že tieto dočasné
rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti.

(16) Odložená daň za materskú účtovnú
jednotku a jednotlivé dcérske účtovné jednotky sa vzájomne neúčtuje.“.
18. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov, zákon
č. 581/2004 Z. z.“.
19. V § 13 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú
tieto slová: „alebo vyplývajúce z osobitného
predpisu6a)“.
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ocenia v účtovníctve kupujúceho alebo prijímateľa vkladu. Pri rozdelení, splynutí a zlúčení sa účtuje goodwill, ak je účtovná hodnota
podielu jednej zúčastnenej obchodnej spoločnosti v inej zúčastnenej obchodnej spoločnosti vyššia než je reálna hodnota majetku
a záväzkov pripadajúca na tento podiel.
O goodwille vytvorenom vlastnou činnosťou
sa neúčtuje.“.
23. § 14 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) O dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá nemá k tomuto majetku
vlastnícke právo, ak ide o

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

a)

„6a) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení a o zmene a doplnení zákona
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

dlhodobý hnuteľný majetok, ku ktorému
vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny
a do nadobudnutia vlastníckeho práva
majetok užíva,

b)

dlhodobý nehnuteľný majetok obstaraný na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením
vkladu do katastra nehnuteľností, ak do
nadobudnutia vlastníckeho práva účtovná jednotka nehnuteľnosť užíva,

c)

technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom odpisuje
nájomca za podmienok ustanovených
v osobitnom predpise4),

d)

dlhodobý hmotný majetok pri prevode
vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník)
písomne dohodne s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,

e)

dlhodobý majetok obstaraný formou finančného prenájmu.“.

20. V § 13 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú
tieto slová: „alebo vyplývajúce z osobitného
predpisu6a)“.
21. V § 14 ods. 4 sa slovo „výdavky“ nahrádza
slovom „náklady“.
22. V § 14 odsek 5 znie:
„(5) Na účte účtovej skupiny 20 sa účtuje
goodwill obstaraný napríklad kúpou, výmenou alebo vkladom podniku alebo jeho
časti, rozdelením, splynutím alebo zlúčením
obchodných spoločností alebo družstiev.
Na ťarchu účtu Goodwill sa účtuje, ak je
kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou
a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku
a záväzkov v deň obstarania. Ak je tento
rozdiel záporný, ide o záporný goodwill
a účtuje sa v prospech účtu Goodwill. Pri
kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti
sa účtuje goodwill, ak je kúpna cena alebo
uznaná hodnota vkladu vyššia ako je reálna
hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ktorou sa tento majetok a záväzky

24. V § 15 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Zmeny reálnych hodnôt cenných papierov určených na predaj sa účtujú na účte
Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku
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a záväzkov účtovej skupiny 40 súvzťažne
s účtami príslušných cenných papierov.“.
25. § 16 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba
opravnej položky, alebo sa upraví jej výška,
napríklad ak vyhlásenie konkurzu na niektorého z odberateľov, ktorý sa začal po dni, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka potvrdzuje, že znehodnotenie pohľadávok z obchodného styku existovalo už ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.“.
26. V § 17 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky
2 až 4, ktoré znejú:
„(2) Rezervy sa tvoria na základe zásady
opatrnosti na riziká a straty. Rezerva je záväzkom predstavujúcim existujúcu povinnosť
účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých
udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti
zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky.
Rezerva sa účtuje vo výške najlepšieho odhadu sumy, potrebnej na splnenie existujúcej
povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka; pri zisťovaní najlepšieho
odhadu sa zohľadňujú všetky riziká a neistota, ktoré sú nevyhnutným charakteristickým
znakom každej udalosti.
(3) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov vytvorí alebo
upraví výška rezervy, a to napríklad ak na základe súdneho rozhodnutia bola do dňa zostavenia účtovnej závierky potvrdená výška
povinnosti.
(4) Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo neurčitou výškou alebo aj s neurčitým časovým vymedzením aj
s neurčitou výškou. Záväzky s určitým časovým vymedzením a s určitou výškou sa neúčtujú na účtoch rezerv, ale na príslušných účtoch záväzkov.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako
odseky 5 až 10.
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27. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) Zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 581/2004 Z. z.“.
28. V § 17 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo úhrada za zdravotnú
starostlivosť“.
29. § 17 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré
znejú:
„(11) Rezervy, technické rezervy a ostatné rezervy sa vytvárajú na povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, z uzatvorených
zmlúv alebo zo záväzkov účtovnej jednotky
spočívajúcich v jej dobrovoľnom rozhodnutí
splniť si povinnosť voči tretím stranám, a to
v prípade prístupu účtovnej jednotky v minulosti, zverejnenia pravidiel alebo oznámenia
svojej zodpovednosti možno očakávať, že
povinnosť vyplývajúca z tohto záväzku bude
uznaná a splnená. Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík9a) sa považuje na účely tohto opatrenia za rezervu.
(12) Rezervy sa netvoria k súvahovým aktívam, ani na opravu dlhodobého hmotného
majetku.
(13) Rezerva na reštrukturalizáciu a rezerva na zamestnanecké požitky sa účtujú na
účte Ostatné rezervy účtovej skupiny 45. Rezerva na reštrukturalizáciu sa tvorí na základe podrobného plánu reštrukturalizácie účtovnej jednotky alebo jej časti. Rezerva na reštrukturalizáciu zahŕňa len priame výdavky
na reštrukturalizáciu, ktoré sú súčasne nevyhnutné na vykonanie reštrukturalizácie a zároveň nie sú spojené s pokračujúcimi aktivitami účtovnej jednotky. Táto rezerva nezahrňuje napríklad náklady na preškolenie zamestnancov alebo premiestnenie zamestnancov,
ktorí budú v práci pokračovať, náklady na
marketing alebo investície do nových systémov a distribučných sietí. Rezerva na zamestnanecké požitky sa tvorí pre prípad vyplácania odchodného, vyplácania plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo
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indexu, alebo v závislosti od podobnej
premennej,

pracovných jubileách a iných plnení pre
zamestnancov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

b)

nevyžaduje začiatočné čisté investície
alebo vyžaduje začiatočné čisté investície, ktoré sú nižšie ako by sa vyžadovalo pri iných druhoch finančných
nástrojov, ktoré podobne reagujú na
zmeny v úverových faktoroch a trhových
faktoroch,

c)

je dohodnutý a vyrovnaný k budúcemu
dátumu, pričom doba od dohodnutia
obchodu do jeho vyrovnania je dlhšia
ako pri spotovej operácii.

„9a) Zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
30. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie:
„Zákon č. 581/2004 Z. z.“.
31. V § 18 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo z vykonávania verejného zdravotného poistenia“.
32. Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12) Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom
investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
33. V § 20 ods. 2 posledná veta znie:
„Zmeny reálnych hodnôt cenných papierov určených na obchodovanie sa účtujú na
účte nákladov Úbytky hodnoty finančného
umiestnenia účtovej skupiny 53 alebo 56 alebo výnosov Prírastky hodnoty finančného
umiestnenia účtovej skupiny 63 alebo 66 súvzťažne s príslušnými účtami cenných papierov a zmeny reálnych hodnôt cenných papierov na predaj sa účtujú na účte účtovej skupiny 40 Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov súvzťažne s príslušnými
účtami cenných papierov.“.
34. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
„§ 20a
Zásady pre členenie majetku a záväzkov,
ktorými sú deriváty a ich účtovanie
(1) Derivát12a) je finančný nástroj, ktorý súčasne spĺňa tieto podmienky:
a)

jeho reálna hodnota sa mení v závislosti
od zmeny úrokovej miery, ceny cenného
papiera, ceny komodity, kurzu cudzích
mien, cenového indexu, od úverového
hodnotenia (ratingu) alebo úverového
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(2) Deriváty sa členia podľa účelu použitia na
a)

deriváty určené na obchodovanie,

b)

zabezpečovacie deriváty.

(3) Deriváty sa členia podľa druhu finančného nástroja na
a)

pevné termínové operácie, ktorými sú
forwardy, futurity a swapy,

b)

opcie, z ktorých kupujúcemu plynie úžitok z priaznivého vývoja cien podkladových finančných nástrojov, ale ktoré ho
pri nepriaznivom vývoji cien podkladových nástrojov negatívne neovplyvnia.

(4) Deriváty sa z hľadiska podkladových
finančných nástrojov členia na
a)

úrokové deriváty, ktorými sú deriváty
s úrokovými nástrojmi,

b)

menové deriváty, ktorými sú deriváty
s menovými nástrojmi,

c)

akciové deriváty, ktorými sú deriváty
s akciovými nástrojmi,

d)

komoditné deriváty, ktorými sú deriváty
s komoditnými nástrojmi,

e)

úverové deriváty, ktorými sú deriváty
s úverovými nástrojmi.

(5) Ako úrokové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo
viacerých podkladových úrokových nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtov-

15/2004

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

nej jednotky. Za úrokové deriváty sa považujú i forwardové termínové vklady.
(6) Ako menové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo
viacerých podkladových menových nástrojov, ktoré sú aspoň v dvoch menách, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja
inej účtovnej jednotky.
(7) Ako akciové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú aspoň z jedného podkladového akciového nástroja, prípadne tiež z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, nie však
z podkladového komoditného nástroja, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja
inej účtovnej jednotky.
(8) Ako komoditné deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú aspoň
z jedného podkladového komoditného nástroja, prípadne tiež z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov alebo podkladových akciových nástrojov, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja
inej účtovnej jednotky.
(9) Ako úverové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo
viacerých podkladových úrokových nástrojov, prípadne tiež z jedného alebo viacerých
podkladových akciových nástrojov alebo
podkladových komoditných nástrojov, a ktorých reálna hodnota je ovplyvnená úrokovou
mierou rizikového finančného nástroja inej
účtovnej jednotky. V takom prípade
a)

úverový derivát sa účtuje ako poskytnutá záruka, keď účtovná jednotka ako
subjekt preberajúci riziko je zaviazaná
plniť za dlžníka v prípade, že tento subjekt neplní svoje záväzky,

b)

úverový derivát sa účtuje ako prijatá záruka, ak účtovná jednotka dohodla úverový derivát na účely zabezpečenia
finančného aktíva s tým, že ak neplní iný
subjekt svoje záväzky, plní ich subjekt
preberajúci riziko,

c)
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prijatá záruka sa účtuje ako úverový derivát, ak ju účtovná jednotka nedohodla
na účely zabezpečenia finančného aktíva.

(10) Deriváty sa účtujú na podsúvahových a súvahových účtoch odo dňa dohodnutia obchodu do dňa posledného vyrovnania,
alebo ukončenia, uplatnenia práva, ich predaja alebo spätného nákupu.
(11) Za deriváty sa nepovažujú
a)

repo obchody,

b)

zmluvy o kúpe, zmluvy o kúpe prenajatej veci, zmluvy o nájme alebo predaji
hmotného majetku, nehmotného majetku, zásob s výnimkou komodít, s ktorými
sa obchoduje alebo môže obchodovať
na sekundárnom trhu, napríklad poľnohospodárske produkty, nerastné produkty vrátane ropy, drahé kovy
a energia, keď jedna zo zmluvných
strán je oprávnená záväzky finančne vyrovnať; výnimka sa nevzťahuje na zmluvy o komoditách uzavreté na účely
kúpy, predaja alebo používania komodity, pri ktorých sa očakáva, že budú vyrovnané dodaním komodity,

c)

zmluvy o nadobudnutí vlastných akcií
výmenou,

d)

poistné zmluvy alebo iné zmluvy, ktoré
vyžadujú úhradu v súvislosti s klimatickými, geologickými alebo inými fyzikálnymi faktormi.

(12) Zložený finančný nástroj je zmluvne
dohodnutý základný finančný nástroj s derivátom, ktorý ovplyvňuje peňažné toky, alebo
z iného hľadiska modifikuje vlastnosti základného finančného nástroja (ďalej len „vložený
derivát“). Vložený derivát sa oddeľuje od základného finančného nástroja a účtuje sa
o ňom, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:
a)

ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami
základného finančného nástroja,

b)

finančný nástroj s rovnakými podmienkami ako vložený derivát by ako samo-
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statný finančný nástroj spĺňal definíciu
derivátu,
c)

zložený finančný nástroj nie je oceňovaný reálnou hodnotou, alebo je oceňovaný reálnou hodnotou, ale zmeny
z ocenenia sú ponechané na súvahovom účte.

(13) Ak ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja, vložený derivát sa
účtuje od základného finančného nástroja
oddelene, napríklad v prípade
a)

predajnej opcie a kúpnej opcie vložených do kapitálového nástroja; predajná opcia dáva investorovi právo predať
podkladový finančný nástroj za dohodnutú cenu k určitému termínu; kúpna opcia dáva investorovi právo kúpiť
podkladový finančný nástroj za cenu,
za ktorú sa realizuje k určitému termínu,

b)

menovej opcie vloženej do úrokového
nástroja,

c)

opcie na predĺženie splatnosti presahujúcej splatnosť úrokového základného finančného nástroja, ak pri splatnosti
základného úrokového finančného nástroja neexistuje korekcia na trhovú úrokovú mieru,

d)

e)

derivátu, ktorým sa mení základný úrokový finančný nástroj na finančný nástroj s charakteristikami kapitálového
nástroja alebo komodity,
derivátu, ktorý je vložený do úrokového
nástroja, čím umožňuje konvertovať úrokový nástroj na kapitálový nástroj,

15/2004

(14) Ak ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného
finančného nástroja, vložený derivát sa neúčtuje od základného finančného nástroja oddelene, napríklad v prípade
a)

úrokového swapu vloženého do úrokového finančného nástroja,

b)

úrokovej opcie vloženej do úrokového
finančného nástroja, ak je pri obstaraní
opcia mimo peňazí; kúpna opcia s úrokovým finančným nástrojom je mimo peňazí, ak je spotová (okamžitá) cena
nižšia ako cena, za ktorú sa opcia realizuje v čase splatnosti a predajná opcia
s úrokovým finančným nástrojom je
mimo peňazí, ak je spotová cena vyššia
ako cena, za ktorú sa opcia realizuje
v čase splatnosti,

c)

menového swapu alebo forwardu vloženého do úrokového nástroja,

d)

opcie na predčasné splatenie základného finančného nástroja s cenou, za ktorú
sa realizuje a ktorá za bežných okolností nepovedie k značným ziskom alebo
stratám.

(15) Ak je úverový derivát, ktorý sa účtuje
ako záruka, súčasťou zloženého finančného
nástroja, napríklad dlhopis s vloženým úverovým derivátom, účtuje sa oddelene od základného finančného nástroja na podsúvahových účtoch ako záruka.
(16) Ako zabezpečovacie deriváty sa účtujú deriváty, ktoré spĺňajú súčasne tieto podmienky:
a)

zodpovedajú stratégii účtovnej jednotky
v riadení rizík,

f)

kúpnej alebo predajnej opcie na úrokový nástroj emitovaný s veľkým diskontom alebo prémiou, okrem opcií
s cenou, za ktorú sa realizuje a ktorá sa
rovná obstarávacej cene úrokového nástroja zvýšenej alebo zníženej o úrokové výnosy alebo náklady,

b)

zabezpečovací vzťah je od začiatku formálne zdokumentovaný, napríklad dokumentácia umožňuje identifikáciu zabezpečovaných nástrojov a zabezpečovacích nástrojov, vymedzenie rizika, prístup
k zabezpečovaniu a preukázaniu efektívnosti zabezpečenia,

g)

úverového derivátu vloženého do základného finančného nástroja.

c)

zabezpečenie je efektívne, pričom za
efektívne sa považuje, ak v priebehu za-
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bezpečovacieho vzťahu budú zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov zodpovedať zabezpečovanému riziku, prípadne celkové zmeny reálnych
hodnôt zabezpečovacích nástrojov sú
v rozpätí 80 % až 125 % zmien reálnych hodnôt zabezpečovaných nástrojov zodpovedajúcich zabezpečovanému riziku; pri efektívnosti zabezpečenia sa zisťuje, či zabezpečenie je
efektívne na začiatku zabezpečenia
a ďalej aspoň ku dňu zostavenia riadnej
účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej
závierky alebo priebežnej účtovnej závierky.

b)

(17) Zabezpečovanými nástrojmi môžu
byť
a)

súvahové aktíva alebo záväzky, alebo
ich časti,

b)

zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových
účtoch, zaväzujúce obidve strany a obsahujúce všetky podstatné náležitosti
najmä množstvo, cenu, termín realizácie, sankcie,

c)

očakávané budúce obchody dosiaľ
zmluvne nezabezpečené, ktorých uskutočnenie je pravdepodobné, napríklad
podľa obchodného plánu účtovnej jednotky, množstva obdobných obchodov
v minulosti, finančnej a prevádzkovej
schopnosti účtovnej jednotky vykonať
tento obchod, rozsahu strát a škôd, ktoré
by mohli nastať pri neuskutočnení obchodu, možnosti použiť na rovnaké účely iný druh obchodu s podstatne
rozdielnymi charakteristikami; identifikácia očakávaného budúceho obchodu
v dokumentácii sa vykoná aj z hľadiska
času, keď by sa obchod mal uskutočniť,
pričom nie je nevyhnutné určiť presný
okamih uskutočnenia, ale je potrebné určiť a zdokumentovať aspoň obdobie,
v priebehu ktorého sa uskutočnenie obchodu očakáva.

(18) Zabezpečované nástroje môžu mať
charakter
a)

jednotlivého aktíva, záväzku alebo očakávaných budúcich obchodov,
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viacerých aktív, záväzkov alebo očakávaných budúcich obchodov s obdobnými charakteristikami, pri ktorých sa
zabezpečuje proti rovnakému riziku.

(19) Derivát sa neúčtuje ako zabezpečovací derivát, ak
a)

uplynie doba platnosti zabezpečovacieho derivátu, alebo je tento derivát predaný alebo uplatnený,

b)

zabezpečenie už nespĺňa podmienky
na zaradenie derivátu do zabezpečovacích derivátov a derivát sa účtuje ako
derivát určený na obchodovanie,

c)

sa už nepredpokladá, že dôjde k plneniu zmluvy alebo k realizácii očakávaného budúceho obchodu.

(20) Ak poistné zmluvy obsahujú časť týkajúcu sa poistenia (poistná zložka) a časť týkajúcu sa investovania (ďalej len „vkladová
zložka“), účtujú sa tieto časti oddelene, ak sú
splnené súčasne tieto podmienky:
a)

účtovná jednotka môže určiť výšku vkladovej zložky (vrátane akýchkoľvek opcií na odkup) oddelene,

b)

účtovné zásady účtovnej jednotky inak
nevyžadujú zistiť všetky povinnosti
a práva vyplývajúce z vkladovej zložky.

(21) V účtovných jednotkách, ktorými sú
poisťovne a zaisťovne, sa marže v hotovosti
poskytnuté pre deriváty, s ktorými sa obchoduje s použitím prostriedkov z vlastných zdrojov, účtujú na súvahovom účte Ostatné pohľadávky v členení na marže v hotovosti poskytnuté pre deriváty na vlastný účet a pre deriváty pre klienta. Účtujú sa tu tiež vysporiadané
zmeny reálnych hodnôt derivátov. Marže poskytnuté v cenných papieroch sa účtujú aj naďalej na účtoch, kde sa účtovali pred ich poskytnutím.
(22) V účtovných jednotkách, ktorými sú
poisťovne a zaisťovne, sa marže v hotovosti
prijaté pre deriváty, s ktorými sa obchoduje
z prostriedkov vlastných zdrojov, účtujú na
súvahovom účte Ostatné záväzky v členení
na marže v hotovosti pre deriváty na vlastný
účet a pre deriváty pre klienta. Marže prijaté
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v cenných papieroch sa účtujú v reálnej hodnote na podsúvahovom účte pre prijaté kolaterály v účtovej skupine 72.“.

36. Za § 21sa vkladá § 21a, ktorý znie:
„ § 21a
Finančný prenájom

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a) § 8 písm. d) zákona č. 566/2001
Z. z.“.

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie
a)

finančným prenájmom obstaranie majetku s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas
dohodnutej doby nájmu majetku,

b)

dohodnutými budúcimi platbami platby
počas dohodnutého časového obdobia
prenájmu, ktoré má nájomca uhradiť,
alebo na ňom môžu byť požadované,
okrem platieb za služby alebo dane počas dohodnutého obdobia finančného
prenájmu, ktoré majú byť uhradené prenajímateľom a nájomcovi refundované
a platieb neurčených pevnou sumou
v závislosti na časovom faktore, ale napríklad podľa rozsahu použitia; ak má
nájomca na konci dohodnutého časového obdobia možnosť kúpiť majetok od
prenajímateľa za kúpnu cenu, ktorá nie
je vyššia ako by bola zostatková cena
prenajatého hmotného majetku, ktorú
by mal majetok pri rovnomernom odpisovaní a na začiatku dohodnutej doby
prenájmu možno očakávať, že nájomca
to využije, dohodnuté budúce platby
tiež zahŕňajú platby požadované za
túto možnosť,

c)

istinou u prenajímateľa celková suma
dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné výnosy; pričom nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom, napríklad metódou efektívnej
úrokovej miery alebo metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery,

d)

istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované
finančné náklady (nájomné), pričom
suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú
budúce finančné náklady, ktoré sú u pre-

35. § 21 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) Technické zhodnotenie vykonané
na prenajatom majetku a odpisované nájomcom sa odpíše v priebehu nájmu. Zostatková
cena technického zhodnotenia pri predčasnom skončení nájmu sa účtuje v účtovníctve
nájomcu do nákladov na ťarchu účtu Správnej réžie prípadne účtu Ostatných nákladov
účtovej skupiny 55. Ak sa nájomca s prenajímateľom dohodnú o odplatnom prevode
technického zhodnotenia, účtuje sa o takomto prevode v účtovníctve nájomcu ako
o predaji hmotného majetku. Náklady na
uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu sa účtujú v účtovníctve nájomcu na ťarchu Ostatných nákladov účtovej
skupiny 55.
(11) V účtovnej jednotke sa zisťuje, v akej
výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti so
záporným goodwillom znížia ekonomické
úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických
úžitkov bude pravdepodobne nižšie ako je
už zaúčtovaná výška goodwillu, príslušná
časť goodwillu sa odpíše hneď pri kúpe, vklade podniku alebo jeho časti, zlúčení, splynutí
alebo rozdelení. Ak budúce zníženie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie ako je už zaúčtovaná výška záporného
goodwillu, príslušná časť záporného goodwillu sa odpíše hneď pri kúpe, vklade podniku alebo jeho časti, zlúčení, splynutí alebo
rozdelení. Odpisy goodwillu sa účtujú na
ťarchu účtu Ostatné náklady účtovej skupiny
55, odpisy záporného goodwillu v prospech
tohto účtu. Goodwill, prípadne záporný
goodwill sa musí odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania.“.
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najímateľa nerealizovanými finančnými
výnosmi.
(2) Pri finančnom prenájme u nájomcu sa
postupuje takto:
a)

b)

c)

majetok používaný na základe finančného prenájmu sa u nájomcu účtuje
v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu so súvzťažným
zápisom v prospech účtu účtovej skupiny 48 Záväzky z prenájmu,
dohodnuté platby uhradené prenajímateľovi sa u nájomcu rozdeľujú na časť,
o ktorú sa znižuje záväzok a na časť tvorenú nákladmi na prenájom, ktorá sa účtuje do úrokových nákladov účtu
Ostatné náklady účtovej skupiny 55 a to
tak, aby počas dohodnutého časového
obdobia prenájmu bola zabezpečená
konštantná úroková miera pri zostatku
záväzku za každé obdobie,
prenajatý majetok sa u nájomcu odpisuje obdobne ako vlastný majetok,
teda v prospech účtu Oprávky k odpisovanému hmotnému hnuteľnému majetku účtovej skupiny 21 a na ťarchu
účtu Správna réžia účtových skupín 51
alebo 53; ak nájomca nemá dostatočnú istotu, že na konci dohodnutého časového obdobia prenájmu získa
vlastnícke právo k tomuto majetku, majetok sa odpisuje počas doby použiteľnosti, alebo počas určenej doby
dohodnutej s prenajímateľom podľa
toho, ktorá doba je kratšia.

(3) Odovzdanie majetku, ktorý bol predmetom finančného prenájmu z dôvodu predčasného ukončenia zmluvy sa u nájomcu účtuje v prospech účtu Oprávky k odpisovanému hmotnému hnuteľnému majetku účtovej
skupiny 21 a na ťarchu príslušného analytického účtu k účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55 vo výške zostatkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku. Vyradenie majetku sa účtuje na ťarchu účtu Oprávky k odpisovanému hmotnému hnuteľnému majetku
účtovej skupiny 21 - Hmotný hnuteľný majetok so súvzťažným zápisom v prospech prí-
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slušného účtu majetku. Zánik záväzku sa
u nájomcu účtuje na ťarchu príslušného účtu
dlhodobého záväzku so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu Ostatné výnosy účtovej skupiny 65.“.
37. V § 33 písm. a) sa slovo „výdavky“ nahrádza slovom „náklady“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a náklady spojené so
zlúčením, splynutím a rozdelením obchodných spoločností a družstiev a so zmenou
ich právnej formy, upisovaním nových akcií
a iným zvyšovaním vlastného imania a s tým
súvisiace náklady, ako sú napríklad notárske poplatky, súdne poplatky, provízie maklérom, náklady na odborné posudky,
poradenstvo, prospekt emitenta cenných papierov,“.
38. V § 35 ods. 1 písm. a) sa slovo „výdavky“
nahrádza slovom „náklady“ a vypúšťajú sa
slová „vrátane kurzových rozdielov“.
39. § 38 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) pohľadávky z poistenia, verejného
zdravotného poistenia a zaistenia a záväzky z poistenia, verejného zdravotného poistenia a zaistenia (účtové skupiny
30 a 33),“.
40. § 38 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Pohľadávky, ktorých výška sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu, v prípade ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad
pre odberateľa, sa účtujú na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisia a vedú sa
na samostatnom analytickom účte. Ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady,
napríklad ak sa do dňa zostavenia účtovnej
závierky získala informácia o výške tržby
z predaja majetku, ktorý účtovná jednotka
predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka.“.
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41. V § 39 ods. 1 písm. a) bode 1b sa slovo „výdavky“ nahrádza slovom „náklady“.
42. V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) až j),
ktoré znejú:
„f) pohľadávky z verejného zdravotného
poistenia; v účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa na tomto
účte účtujú pohľadávky z titulu verejného zdravotného poistenia voči poisteným podľa osobitného predpisu6a),
g)

h)

i)

j)

pohľadávky voči Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou (ďalej len
„úrad“); v účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa na tomto
účte účtujú pohľadávky voči úradu14a)
z titulu nároku na poistné verejného
zdravotného poistenia a nároku na úrok
z omeškania podľa osobitného predpisu6a),
pohľadávky voči inej zdravotnej poisťovni; v účtovných jednotkách, ktorými
sú zdravotné poisťovne, sa na tomto
účte účtujú pohľadávky voči inej zdravotnej poisťovni najmä z titulu prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu6a),
pohľadávky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti; v účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne,
sa na tomto účte účtujú aj poskytnuté
preddavky z verejného zdravotného poistenia,
pohľadávky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky; v účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné
poisťovne, sa na tomto účte účtujú pohľadávky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazom 14a znie:
„14a) Zákon č. 581/2004 Z. z.“.
43. Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie:
„Zákon č. 580/2004 Z. z.“.
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44. V § 39 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová
druhá veta, ktorá znie:
„Dňom uskutočnenia účtovného prípadu
pre pohľadávky z verejného zdravotného
poistenia vo výške poistného je posledný deň
kalendárneho mesiaca, za ktorý bolo príslušnej zdravotnej poisťovni vykázané poistné
podľa osobitného predpisu15a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a) Zákon č. 580/2004 Z. z.
Zákon č. 581/2004 Z. z.“.
45. V § 39 ods. 3 sa za slovo „poistníkovi“ vkladajú slová „alebo platiteľovi poistného15a)“.
46. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov.“.
47. V § 42 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e)
až h), ktoré znejú:
„e) záväzky voči úradu14a),
f)

záväzky voči inej zdravotnej poisťovni,

g)

záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,

h)

záväzky voči Ministerstvu zdravotníctva
Slovenskej republiky.“.

48. V § 42 odsek 2 znie:
„(2) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre záväzky z poistenia, verejného zdravotného poistenia a zaistenia účtovej skupiny
33 je deň uznania sumy plnenia záväzku
z ohlásenej poistnej udalosti alebo ohláseného poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ktorý
si v nadväznosti na osobitné predpisy určí účtovná jednotka vo vnútornom predpise. Tieto
záväzky sa účtujú ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu bez ohľadu na to, či poistné plnenie alebo úhrada za zdravotnú starostlivosť boli už vyplatené alebo nie na účte Zá-
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väzky z poistenia voči poisteným účtovej skupiny 33.“.
49. V § 44 písm. e) sa vypúšťajú slová „Národnému úradu práce,“.
50. V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j),
ktoré znejú:
„i) krátkodobé rezervy; na účte Krátkodobé rezervy sa účtujú rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku
najviac jeden rok, napríklad za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, reklamácie, ak je
neurčité časové vymedzenie alebo
výška záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky,
j)

nevyfakturované dodávky; na účte Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky,
napríklad nevyfakturované dodávky,
prijaté služby, ak účtovná jednotka na
základe zmluvy, dodacieho listu alebo
iného dokladu pozná výšku záväzku do
dňa zostavenia účtovnej závierky; ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad na základe účtovného dokladu sa získala
informácia o výške záväzku, ako aj obstarávacia cena majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka.“.

51. V § 47 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako
písmeno d).
52. V § 47 sa vypúšťa odsek 10. Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.
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54. V § 49 ods. 2 sa odkaz 22 nahrádza odkazom 23.
55. V § 49 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Ako zníženie stavu tohto účtu sa môže účtovať zvýšenie základného imania, úhrada
strát, výplata spoločníkom a podobne, ak je
to v súlade s osobitným predpisom23).“.
56. V § 49 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Na ťarchu tohto účtu sa nemôže účtovať
použitie týchto oceňovacích rozdielov na
zvýšenie základného imania, úhradu strát,
nemôže sa účtovať ich použitie na výplatu
pre spoločníkov a podobne.“.
57. § 49 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Na účte Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne sa
účtujú dlhodobé nenávratné prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne.“.
58. V § 53 ods. 2 prvá veta znie:
„Zmena stavu technickej rezervy za účtovné obdobie sa vypočíta ako rozdiel medzi
konečným zostatkom a začiatočným stavom
príslušnej technickej rezervy v bežnom účtovnom období.“.
59. V § 53 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6,
ktorý znie:
„(6) V účtovných jednotkách, ktorými sú
zdravotné poisťovne, sa na účte Technická
rezerva na poistné plnenia účtujú technické
rezervy na úhradu za zdravotnú starostlivosť
podľa osobitného predpisu1a). Pre verejné
zdravotné poistenie sa analytické účty vedú
samostatne na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá

53. V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

a)

nebola ku dňu účtovnej závierky uhradená,

„f) dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne.“.

b)

bola poskytnutá ku dňu zostavenia účtovnej závierky, ale do tohto termínu ne-
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bol zdravotnej poisťovni doručený
účtovný doklad,
c)

bude poskytnutá poistencom zaradeným v zozname poistencov čakajúcich
na zdravotnú starostlivosť.“.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako
odseky 7 až 11.
60. V § 53 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„V účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa v prípade, že bolo vykázané poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ale
úhrada za ňu nebola vykonaná v bežnom účtovnom období, účtuje táto skutočnosť na
účte Záväzky z poistenia voči poisteným účtovej skupiny 33.“.
61. V § 53 ods. 8 prvej vete sa za slovo „zľavy“
vkladá čiarka a slová „sa v neživotnom poistení“ nahrádzajú slovami „ktorá sa tvorí v životnom poistení aj neživotnom poistení,“
a štvrtej vete sa slovo „podstatná“ nahrádza
slovom „významná“.
62. Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov.“.
63. § 60 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) V účtovných jednotkách, ktorými sú
zdravotné poisťovne, sa nepoužije postup
podľa odseku 2.“.
64. V § 61 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2,
ktorý znie:
„(2) V účtovných jednotkách, ktorými sú
zdravotné poisťovne, sa na ťarchu účtu Náklady na poistné plnenie účtuje úhrada nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom. V prospech účtu Náklady na
poistné plnenie sa účtuje úhrada nákladov
za neodkladnú starostlivosť hradená úradom, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, inou fyzickou osobou alebo
právnickou osobou podľa osobitného
predpisu6a) a úhrada nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom
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iných zdravotných poisťovní, alebo poistencom z iných členských štátov Európskej
únie.“.
Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú
ako odseky 3 až 15.
65. V § 61 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a) výškou technickej rezervy na poistné plnenia na začiatku bežného účtovného
obdobia, ktorá je určená na poistné plnenia, ktoré nastali počas minulých účtovných období a sú dosiaľ neuhradené, na
úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť, ktorá nebola nahlásená a uhradená v bežnom účtovnom období a
b)

sumami vyplatenými v bežnom účtovnom období na poistné plnenia, ktoré
nastali počas minulých účtovných období, na úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v minulých
účtovných obdobiach a výškou technickej rezervy na tieto dosiaľ neuhradené
poistné plnenia alebo dosiaľ nevykonanú úhradu za zdravotnú starostlivosť na
konci bežného účtovného obdobia;
druh a rozsah tohto rozdielu sa uvedie
v účtovnej závierke v poznámkach;
analytické účty nákladov na poistné plnenia a technických rezerv účet Technická rezerva na poistné plnenia
účtovej skupiny 44 alebo Technická rezerva na životné poistenie účtovej skupiny 44 sa vedú tak, aby bolo možné
zistiť uvedený rozdiel.“.

66. V § 61 ods. 13 piatej vete sa za slovo „príspevok“ vkladajú slová „úradu alebo“.
67. V § 64 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta vrátane
odkazu 26 a poznámky pod čiarou k odkazu 26.
68. § 65 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) V účtovných jednotkách, ktorými sú
zdravotné poisťovne, sa nepoužije postup
podľa odseku 2.“.
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69. V § 66 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„V účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa v prospech účtu Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 60
účtuje poistné verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu14a).“.
70. V § 70 ods. 5 sa za slová „prenajatý majetok“ vkladá čiarka a slová „zdravotné pomôcky“.
71. Za § 73 sa vkladajú § 73a a 73b, ktoré znejú:
„§ 73a
Na účely prechodu účtovania účtovných
jednotiek, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia účtovali podľa doterajších predpisov, sa vykonajú tieto účtovné
operácie:
a)

zostatok účtu Odhadné účty aktívne účtovej skupiny 39 sa prevedie na analytický účet vecne príslušných pohľadávok,

b)

zostatok účtu Odhadné účty pasívne účtovej skupiny 39 sa prevedie na účet
Nevyfaktúrované dodávky alebo Krátkodobé rezervy účtovej skupiny 36.
§ 73b

Týmto opatrením sa preberajú právne
akty Európskych spoločenstiev a Európskej
únie uvedené v prílohe č. 2.“.
72. Nadpis prílohy znie: „Rámcová účtová osnova pre poisťovne, pobočky zahraničných
poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní, zdravotné poisťovne a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov“.
73. V prílohe v účtovej triede 2 účtovej skupine
20 sa slová „Zriaďovacie výdavky“ nahrádzajú slovami „Zriaďovacie náklady“.
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74. V prílohe v účtovej triede 3 sa účtová skupina 30 dopĺňa slovami „Pohľadávky z verejného zdravotného poistenia“, „Pohľadávky
voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“, „Pohľadávky voči inej zdravotnej poisťovni“, „Pohľadávky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti“ a slovami
„Pohľadávky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky“.
75. V prílohe v účtovej triede 3 sa účtová skupina 33 dopĺňa slovami „Záväzky voči Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“, „Záväzky voči inej zdravotnej poisťovni“, „Záväzky voči poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti“ a slovami „Záväzky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky“.
76. V prílohe v účtovej triede 3 účtovej skupine
35 sa slová „Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia“ nahrádzajú slovami „Zúčtovanie
s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia“.
77. V prílohe v účtovej triede 3 sa účtová skupina 36 dopĺňa slovami „Krátkodobé rezervy“ a slovami „Nevyfakturované dodávky“.
78. V prílohe v účtovej triede 3 účtovej skupine
39 sa vypúšťajú slová „Odhadné účty aktívne“ a slová „Odhadné účty pasívne“.
79. V prílohe v účtovej triede 4 sa účtová skupina 40 dopĺňa slovami „Dlhodobé prostriedky poskytnuté zahraničnej pobočke“.
80. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha
č. 1 a za prílohu č. 1 sa dopĺňa príloha č. 2,
ktorá znie:
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„Príloha č. 2 k opatreniu č. 22212/2002-92 v znení neskorších predpisov

ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH
SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto opatrením sa preberajú tieto právne akty:
1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EEC z 25. júla 1978 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o účtovnej závierke niektorých typov spoločností (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 222
zo 14. 8. 1978) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 193, 18. 7. 1983), v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra
1984 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 314, 4. 12. 1984), v znení smernice Rady
89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. decembra 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 z 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 zo 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC
z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 zo 16. 11. 1990), smernice
Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 82 z 25. 3. 1994),
smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 162
z 26. 6. 1999), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra
2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. októbra 2001), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Úradný vestník Európskej únie
L 120 z 15. 5. 2003) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna
2003 (Úradný vestník Európskej únie L 178 zo 17. 7. 2003).
2. Smernica Rady 91/674/EEC z 19. decembra 1991 pre ročnú účtovnú závierku a konsolidovanú
účtovnú závierku poisťovacích podnikov (Úradný vestník Európskej únie L 374 z 31. 12. 1991).“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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92

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené
za účelom podnikania v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92
a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa
ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie
pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania
v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92
Referent: Ing. Jana Vršková tel. 02/59583465

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/
2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie
č. 734/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 (oznámenie
č. 538/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa na
konci pripája čiarka a tieto slová: „zákon
č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii, zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase, § 17 zákona č. 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

Číslo: MF/10648/2004-74

3. V § 2 ods. 3 sa slová „faktúry alebo obdobného dokladu“ nahrádzajú slovami „účtovného dokladu“.
4. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3,
ktorý znie:
„(3) Na účtoch fondov tvorených podľa
osobitného predpisu11a) sa účtujú kurzové rozdiely vznikajúce ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v prospech alebo na
ťarchu príslušného fondu so súvzťažným zápisom na finančnom účte vedenom k tomuto
fondu.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako
odseky 4 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a) znie:
„11a) Napríklad zákon č. 34/2002 Z. z.,
zákon č. 147/1997 Z. z.“.
5. V § 8 ods. 1 sa za slovo „rezervy“ vkladajú
slová „za podnikateľskú činnosť“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
7. V § 9 ods. 1 sa za slovo „položky“ vkladajú
slová „za podnikateľskú činnosť“.
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neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach
prevodu majetku štátu na iné osoby
v znení neskorších predpisov.“.

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení zákona
č. 651/2004 Z. z.“.
9. V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný finančným prenájmom.“.
10. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov.“.
11. V § 13 odsek 3 znie:
„(3) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku sa
zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje
vstupná cena dlhodobého hmotného majetku
alebo dlhodobého nehmotného majetku podľa
osobitného predpisu.16) Ak suma technického
zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši
sumu určenú osobitným predpisom,16) môže sa
účtovať ako
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13. § 14 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Súčasťou obstarávacej ceny zásob
sú skontá, rabaty, bonusy, dobropisy a ostatné zľavy z ceny, pričom pôvodná obstarávacia cena sa o tieto položky znižuje.“.
14. V § 15 ods. 11 štvrtá veta znie: „Podielové
cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach podľa § 12 ods. 2 písm. a) a b)
sa môžu oceniť ku dňu ocenenia podľa § 24
ods. 1 písm. b) zákona oceňovacou metódou vlastného imania.“.
15. V § 16 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „bez ohľadu na spôsob jeho
nadobudnutia“.
16. Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z.“.

a)

technické zhodnotenie,

b)

služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,

17. V § 21 ods. 2 písm. a) sa za slovo „úverov“
vkladá čiarka a slová „ak podľa rozhodnutia účtovnej jednotky do času uvedenia do
používania tohto majetku sa nerozhodne, že
budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny“.

c)

náklady, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.“.

18. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:
„§ 21 a
Účtovanie finančného prenájmu

12. V § 13 odsek 6 znie:
„6) Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení,
rozdelení alebo vklade majetku podľa osobitného predpisu17a) sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu
nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou
obstarávacou cenou.“.

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie
a)

finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe
nájomnej zmluvy s dojednaným právom
kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu majetku,

b)

dohodnutými platbami jednotlivé platby
uhrádzané nájomcom prenajímateľovi

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a) Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach
premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na
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počas dohodnutej doby finančného prenájmu; súčasťou dohodnutých platieb je
aj kúpna cena19a), za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu
prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,
c)

istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované
finančné náklady (nájomné), pričom
suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú
budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými finančnými
výnosmi.

(2) V deň prevzatia majetku nájomcom sa
v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu
954 – Záväzky z prenájmu a na ťarchu účtu
príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu.
(3) V deň splatnosti dohodnutých platieb
sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný náklad v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu so súvzťažným zápisom na
ťarchu účtu 544 – Úroky.
(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve nájomcu účtuje
v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu
finančný náklad pripadajúci na obdobie od
posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, so súvzťažným zápisom na ťarchu
účtu 544 – Úroky.
(5) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje takto:
a)

b)

zostatková cena majetku v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 551
– Odpisy,
vyradenie majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu účtu účtovej skupiny 08 so
súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.
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(6) Finančné vysporiadanie nájomcu
s prenajímateľom z dôvodu predčasného
ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 379 –
Iné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu
a)

účtu 954 – Záväzky z prenájmu do výšky zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu, prípadne

b)

účtu 549 – Iné ostatné náklady.

(7) Nárok na plnenie z finančného vysporiadania nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy so súvzťažným zápisom na ťarchu
a)

účtu 954 – Záväzky z prenájmu, prípadne

b)

účtu 378 – Iné pohľadávky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a) § 19 ods. 5 písm. b) zákona
č. 595/2003 Z. z.“.
19. V § 23 ods. 3 sa za slovo „licencie“ vkladá
čiarka a slová „užívacie práva, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské tituly, obchodné značky, ochranné známky,
receptúry“.
20. V § 24 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové
písmeno e), ktoré znie:
„e) 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá,“.
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako
písmená f) až i).
21. V § 24 ods. 6 sa v úvodnej vete za slovo „výnimkou“ vkladajú slová „odseku 5 a“.
22. Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24) Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom
práve a právach súvisiacich s autorským
právom (autorský zákon).“.
23. Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26) § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.“.
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24. V § 30 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Na tomto účte sa účtujú aj pohľadávky, ktoré vzniknú účtovnej jednotke v súvislosti s nárokom na príspevky alebo na vrátenie
poskytnutých prostriedkov podľa osobitného predpisu27b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:
„27b) Napríklad § 23 zákona č. 147/1997
Z. z., § 33 zákona č. 34/2002 Z. z.“.
25. V § 32 odsek 1 znie:
„(1) Na účte 321 – Dodávatelia sa účtuje
záväzok voči účtovnej jednotke, ktorá je dodávateľom pri vzniku záväzku v obchodných
záväzkových vzťahoch. Neúčtujú sa tu záväzky zmenkové.“.
26. V § 32 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3,
ktorý znie:
„(3) Na účte 323 – Krátkodobé zákonné
rezervy sa účtujú zákonné rezervy27c) za podnikateľskú činnosť s predpokladanou dobou
vyrovnania pri vzniku záväzku najviac jeden
rok, ak je neurčitá výška záväzku.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27c znie:
„27c) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z.“.
27. V § 32 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Na tomto účte sa účtujú aj záväzky, ktoré
vzniknú účtovnej jednotke v súvislosti s poskytnutím príspevkov alebo vrátenie poskytnutých prostriedkov podľa osobitného
predpisu27b).“.
28. § 32 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Na účte 326 – Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované
dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka
na základe zmluvy, dodacieho listu alebo
iného dokladu pozná výšku záväzku.“.
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29. V § 34 odsek 3 znie:
„3) V prospech účtu 343 – Daň z pridanej
hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej
jednotky z dane z pridanej hodnoty. Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa
účtuje nárok účtovnej jednotky na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Na účte 343 –
Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o doklade
o oprave základu dane z pridanej hodnoty
pri znížení daňovej povinnosti alebo zvýšení
daňovej povinnosti z dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej
hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej
jednotky z dane z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na príslušný účet v účtovej
triede 0 alebo účtovej triede 1 v účtovnej jednotke, ktorá je povinná sa registrovať pre daň
z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu27d).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27d znie:
„27d) § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení
zákona č. 651/2004 Z. z.“.
30. V § 34 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky
4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká
nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, podľa osobitného predpisu27e) sa daň
z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom
na ťarchu príslušného účtu nákladov.
(5) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu27f), pri ktorom
nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny
majetku.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako
odseky 6 až 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27e a 27f
znejú:
„27e) § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení
zákona č. 651/2004 Z. z.
27f) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení
zákona č. 651/2004 Z. z.“.
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31. V § 34 ods. 6 písm. a), c) a d) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“.
32. V § 34 ods. 7 piata veta znie: „ Ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa
účtuje o priznaní dotácie, a to v časovej
a vecnej súvislosti s účtovným obdobím, na
ktoré sa priznanie dotácie vzťahuje, ak je už
uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie.“.
33. V § 34 ods. 8 piata veta znie: „Ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa
účtuje o priznaní dotácie, a to v časovej
a vecnej súvislosti s účtovným obdobím, na
ktoré sa priznanie dotácie vzťahuje, ak je už
uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie.“.
34. V § 38 ods. 6 prvej vete sa za slovo „napríklad“ vkladajú slová „prijaté členské príspevky a iné príspevky, ktoré sa týkajú
budúcich období,“.
35. V § 38 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Ak sa dotácia čerpá počas viacerých účtovných období, zaúčtuje sa v prospech účtu
384 – Výnosy budúcich období a až v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel sa
zaúčtuje v prospech účtu 691 – Dotácie.“.
36. V § 43 ods. 5 sa slovo „neposkytované“ nahrádza slovami „napríklad poskytované“.
37. Poznámky pod čiarou k odkazom 32 a 33
znejú:
„32) Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja,
zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej
dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších
predpisov.
33) § 65 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
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38. V § 45 ods. 9 sa za slovo „poistné“ vkladá
čiarka.
39. V § 46 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v prospech účtu 323 – Krátkodobé zákonné rezervy“.
40. V § 47 ods. 1 sa za slová „účtujú poskytnuté
príspevky“ vkladajú slová „alebo nárok na
príspevky“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v prospech účtu 325 – Ostatné
záväzky“.
41. V § 47 ods. 2 sa za slová „iné príspevky“
vkladajú slová „alebo nárok na príspevky“
a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo
v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky“.
42. V § 47 ods. 3 sa za slová „účtujú poskytnuté
príspevky“ vkladajú slová „alebo nárok na
príspevky“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v prospech účtu 325 – Ostatné
záväzky“.
43. V § 53 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5,
ktorý znie:
„(5) V prospech účtu 646 – Prijaté dary sa
účtujú najmä nepeňažné dary prijaté účtovnou jednotkou, napríklad zásoby, služby a dlhodobý majetok, ak je určený na jeho ďalšie
darovanie, so súvzťažným zápisom na účtoch účtovej triedy 1, 5 alebo 0.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
44. V § 53 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7,
ktorý znie:
„(7) V prospech účtu 648 – Zákonné poplatky sa účtujú poplatky podľa osobitného
predpisu37a) napríklad v účtovných jednotkách, ktorými sú Slovenský rozhlas a Slovenská televízia príjmy z koncesionárskych poplatkov za používanie prijímačov a príjmy
z poplatkov z omeškania uložených podľa
osobitného predpisu37a).“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
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Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
„37a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z.
o koncesionárskych poplatkoch
a o zmene zákona č. 468/1991 Zb.
o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších
predpisov, v znení neskorších predpisov.“.
45. V § 54 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé zákonné rezervy“.
46. V § 55 ods. 1 sa za slová „účtujú prijaté príspevky“ vkladajú slová „alebo nárok na príspevky“ a na konci sa pripájajú tieto slová:
„alebo v prospech účtu 315 - Ostatné pohľadávky“.
47. V § 55 ods. 2 sa za slová „účtujú prijaté príspevky“ vkladajú slová „alebo nárok na príspevky“ a na konci sa pripájajú tieto slová:
„alebo v prospech účtu 315 - Ostatné pohľadávky“.
48. V § 55 ods. 3 sa za slová „účtujú prijaté
členské príspevky“ vkladajú slová „alebo
nárok na príspevky“ a za slovo „Pokladnica“ sa vkladajú slová „alebo v prospech
účtu 315 - Ostatné pohľadávky“.
49. V § 55 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka sa zostatok príspevku z podielu zaplatenej dane za účtovné obdobie, ktorý
bude spotrebovaný v nasledujúcom účtovnom období, účtuje v prospech účtu 384 –
Výnosy budúcich období.“.
50. Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
„38) § 50 zákona č. 595/2003 Z. z.“.
51. V § 57 sa slová „na dotáciu na prevádzkovú činnosť účtovnej jednotky“ nahrádzajú
slovami „dotácie účtovnej jednotke“.

52. V § 58 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) bezodplatne prevzatý dlhodobý majetok, okrem dlhodobého majetku, ktorý
bol určený darcom na jeho ďalšie darovanie, ak osobitný predpis neustanovuje
inak,“.
53. V § 58 ods. 1 písm. i) sa na konci pripája
čiarka a tieto slová: „ktorý bude účtovná jednotka používať na vlastnú činnosť“.
54. V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa na
konci pripájajú tieto slová: „§ 7 zákona Národnej
rady
Slovenskej
republiky
č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
55. V § 59 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová
„alebo zásoby, ktoré nebudú v tom istom účtovnom období účtované do spotreby“.
56. V § 61 ods. 4 štvrtej vete sa slová „zmluvy
o kúpe prenajatej veci“ nahrádzajú slovami
„finančného prenájmu“.
57. Za § 64a sa vkladá § 64b, ktorý znie:
„§ 64b
Ku dňu účinnosti tohto opatrenia sa z účtu
389 – Odhadné účty pasívne a z účtu 941 –
Zákonné rezervy prevedie suma, ktorá zodpovedá krátkodobej zákonnej rezerve za
podnikateľskú činnosť, na účet 323 – Krátkodobé zákonné rezervy.“.
58. Slová „dotácie na prevádzku“ vo všetkých
tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovom „dotácie“ v príslušnom tvare.
59. Slová „Národný úrad práce“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia vypúšťajú.
60. Slová „sociálne zabezpečenie“ vo všetkých
tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrá-

15/2004

1177

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

dzajú slovami „sociálne poistenie“ v príslušnom tvare.
61. V prílohe účtovej triede 3 sa za slová „322 Zmenky na úhradu“ vkladajú slová „323 –
Krátkodobé zákonné rezervy“ a za slová
„325 – Ostatné záväzky“ sa vkladajú slová
„326 – Nevyfakturované dodávky“.
62. V prílohe účtovej triede 6 sa za slová „645
– Kurzové zisky“ vkladajú slová „646 – Prijaté dary“ a za slová „647 – Osobitné výnosy“ sa vkladajú slová „648 – Zákonné
poplatky“.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 25. februára 2003 č. 3227/
2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej
závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za
účelom podnikania (oznámenie č. 82/2003

Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra
2003 č. 20896/2003-92 (oznámenie
č. 538/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a do rozpočtovej organizácie DataCentrum, Cintorínska 5, Bratislava“.

2.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
„§ 3 a

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za
rok 2005.“.
3.

Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1
k tomuto opatreniu.

4.

Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2
k tomuto opatreniu.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

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

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/10648/2004-74
Príloha č. 1 k opatreniu č. 3227/2003-92
Súvaha Uč. NUJ 1 - 01

VZOR

SÚVAHA
k ........................................
mesiac

rok

za obdobie

mesiac

rok

do

Spôsob podania výkazu:
– riadne
– opravné
– opakované
IČO

Názov účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ

Smerové číslo telefónu

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavené dňa:

MF SR

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Strana aktív

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

č. r.

a
A. Majetok spolu

Účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

b
súčet r. 002+009+021

001

r. 003 až 008

002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
(012-(072+091AÚ)

003

Softvér

013 - (073+091AÚ)

004

014 - (074 + 091AÚ)

005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)

006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

(041-093)

007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051-095AÚ)

008

1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet

Oceniteľné práva

2. Dlhodobý hmotný majetok súčet

r. 010 až 020

009

Pozemky

(031)

010

x

Umelecké diela a zbierky

(032)

011

x

(021 - (081 - 092AÚ)

012

Stroje, prístroje a zariadenia

(022 - (082 + 092AÚ)

013

Dopravné prostriedky

(023 - (083 + 092AÚ)

014

Pestovateľské celky trvalých porastov

(025 - (085 + 092AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

(026 - (086 + 092AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok

(028 - (088 + 092AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

(029 - (089 +092AÚ)

018

(042 - 094)

019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052 - 095AÚ)

020

Stavby

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

3 . Finančné investície súčet

r. 022 až 027

021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
v ovládanej osobe
(061)

022

x

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným
vplyvom
(062)

023

x

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(063 - 096 AÚ)

024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky
(066 + 067) - 096 AÚ)

025

Ostatné dlhodobé finančné investície
(069 - 096 AÚ) okrem r. 040

026

Obstaranie dlhodobých finančných investícií

(043 - 096 AÚ)

027

r. 001 až 027

991

Kontrolné číslo

Strana aktív

b
r. 029+036+041+049+056

028

r. 030 až 035

029

(112 + 119) - 191)

030

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
(121+122)-(192+193)

031

Výrobky

(123 - 194)

032

Zvieratá

(124 - 195)

033

(132 + 139) - 196)

034

(314 - 391AÚ)

035

r. 037 až 040

036

Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 315 AÚ ) - 391AÚ) okrem r. 035

037

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358AÚ - 391AÚ)

038

Iné pohľadávky
(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - (391 AÚ)

039

Cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené
na obchodovanie
(069 AÚ - 391 AÚ)

040

1. Zásoby súčet
Materiál

Tovar

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

č. r.

a
B. OBEŽNÝ MAJETOK

Účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Poskytnuté prevádzkové preddavky
2. Dlhodobé pohľadávky

3. Krátkodobé pohľadávky

r. 042 až 048

041

Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 315AÚ)-391AÚ) okrem r. 035

042

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia

(336)

043

(341 až 345)

044

x

Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom alebo
s rozpočtom miestnej samosprávy
(346+ 348)

045

x

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358 AÚ - 391AÚ)

046

(396 - 391AÚ)

047

Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) -(391AÚ)

048

Daňové pohľadávky

Spojovací účet pri združení
4. Finančný majetok

r. 050 až 055

049

x

Pokladnica

(211 + 213)

050

x

Bankové účty

(221 + 261)

051

x

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

(251)

052

x

Dlhové cenné papiere na predaj

(253)

053

x

Vlastné dlhopisy

(255)

054

x

Obstaranie krátkodobých finančných investícií

(259)

055

x

r. 057 až 059

056

x

Náklady budúcich období

(381)

057

x

Príjmy budúcich období

(385)

058

x

Odhadné účty aktívne

(388)

059

x

AKTÍVA celkom

r. 001 a 028

060

Kontrolné číslo

r. 028 až 060

992

5. Prechodné účty aktív

Strana pasív

č. r.

Účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

5

6

A. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív

r. 062 + 066

061

r. 063 až 065

062

Základné imanie

(901)

063

Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov

(905)

064

(911+ 912 + 913 + 914)

065

r. 067 až 069

066

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

(+;-931)

067

Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov

(+;-;932)

068

Účet ziskov a strát

(+;-963)

069

r. 071 + 074 + 081 + 091 + 095

070

r. 072 až 073

071

Rezervy zákonné

(941)

072

Krátkodobé zákonné rezervy

(323)

073

r. 075 až 080

074

(953)

075

(954 AÚ)

076

Dlhodobé prijaté preddavky

(955)

077

Sociálny fond

(956)

078

Dlhodobé zmenky na úhradu

(958)

079

(373 AÚ + 959 AÚ)

080

r. 082 až 090

081

Záväzky z obchodného styku

(321 až 325) okrem r. 073

082

Záväzky voči zamestnancom

(331+ 333)

083

(336)

084

(341 až 345)

085

Záväzky z titulu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
a orgánov miestnej samosprávy
(346+348)

086

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)

087

Záväzky voči účastníkom združení

(368)

088

Spojovací účet pri združení

(396)

089

(379 AÚ + 373 AÚ + 954 AÚ + 959 AÚ)

090

1. Fondy organizácie

Fondy účtovnej jednotky
2. Výsledok hospodárenia

B. Cudzie zdroje
1. Rezervy zákonné

2. Dlhodobé záväzky
Dlhopisy emitované účtovnou jednotkou
Záväzky z prenájmu

Ostatné dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia
Daňové záväzky

Ostatné záväzky

4. Bankové výpomoci a pôžičky

r. 092 až 094

091

(951AÚ)

092

( 231+ 232 + 951AÚ)

093

(241+ 249)

094

5. Prechodné účty pasívne

r. 096 až 098

095

Výdavky budúcich období

(383)

096

Výnosy budúcich období

(384)

097

Odhadné účty pasívne

(389)

098

PASÍVA celkom

r. 061 + 070

099

Kontrolné číslo

r. 061 až 099

993

Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

x
x
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Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvahy
(1) Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako
a) riadne podanie výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním, alebo sa predkladá prvýkrát bez daňového priznania,
b) opravné podanie výkazu, ak sa podáva s opravným daňovým priznaním,
c) opakované podanie výkazu, ak sa podáva na základe výzvy na opravu účtovného výkazu bez
zmeny v daňovom priznaní.
(2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
(3) V účtovnom výkaze sa vypĺňa obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, právna forma
účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky.
(4) Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny; mernou jednotkou je tisíc Sk.
(5) Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú priamo na príslušné účty, účtové skupiny
a ich náplň podľa postupov účtovania a účtovej osnovy podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22 502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtové jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom
podnikania v znení neskorších predpisov.
(6) Na jednotlivých riadkoch účtovného výkazu súvaha sa vykazujú zostatky
a) jednotlivých syntetických účtov,
b) súčtu niekoľkých syntetických účtov,
c) analytických účtov.
(7) V stĺpci bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia.
(8) V stĺpci brutto sa vykazuje suma z príslušného majetkového účtu.
(9) V stĺpci korekcia sa vykazuje súčet oprávok a účtu opravnej položky k príslušnému majetkovému účtu.
(10) V stĺpci netto sa vykazuje rozdiel stĺpcov brutto a korekcia.
(11) V účtovnom výkaze sa uvádzajú sumy zistené narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného
obdobia do jeho konca alebo zostatky účtov.
(12) Na riadku 039 sa vykazuje súčet konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn pohľadávok z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn záväzkov a pohľadávok z analytických účtov
k účtom 335, 375, 378 a 391, ktorých dohodnutá doba splatnosti je viac ako jeden rok.
(13) Na riadku 040 sa vykazuje súčet pohľadávok z analytického účtu 069 – Cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie.
(14) Účty, ktoré môžu mať aktívny alebo pasívny zostatok sa vykážu na
a) riadku 043, ak pohľadávky prevyšujú záväzky; ak záväzky prevyšujú pohľadávky, vykážu sa na
riadku 084,
b) riadku 044, ak daňové pohľadávky prevyšujú daňové záväzky vykazované na príslušných účtoch; ak daňové záväzky prevýšia daňové pohľadávky, vykážu sa na riadku 085.
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(15) Na riadku 047 sa vykazuje zostatok účtu 396, ak úhrn pohľadávok prevyšuje záväzky; ak
úhrn záväzkov prevyšuje pohľadávky, vykáže sa na riadku 089.
(16) Ak je na účte 261 – Peniaze na ceste konečný zostatok vykazuje sa na riadku 051.
(17) V riadku 080 sa vykazuje súčet konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn záväzkov
z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn pohľadávok a konečného zostatku účtu 959 okrem
záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
(18) V riadku 090 sa vykazuje súčet konečného zostatku analytického účtu 379 – Iné záväzky, konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn záväzkov z pevných termínových operácií prevyšuje
úhrn pohľadávok a konečných zostatkov analytických účtov k účtom 954 a 959, na ktorých sa vykazujú dlhodobé záväzky, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
(19) V riadku 092 sa vykazuje konečný zostatok účtu 951 okrem záväzkov, ktoré budú splatné
v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
(20) V riadku 093 sa vykazuje súčet konečných zostatkov účtov 231 a 232 a tie záväzky z účtu
951, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
(21) Na riadku 069 sa vykazuje rozdiel medzi zostatkami účtov účtovej triedy 6 – Výnosy a zostatkami účtov účtovej triedy 5 – Náklady. Ak je zostatok účtov účtovej triedy 6 vyšší ako zostatok účtov
účtovej triedy 5, vykazuje sa so znamienkom „+“, v opačnom prípade so znamienkom „-“ .
(22) Kontrolné číslo je algebraickým súčtom hodnotových údajov bez ohľadu na znamienka.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/10648/2004-74
Príloha č. 2 k opatreniu 3227/2003-92
Výsledovka Uč. NUJ 2 - 01

VZOR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
k ........................................
mesiac

rok

za obdobie

mesiac

rok

do

Spôsob podania výkazu:
– riadne
– opravné
– opakované
IČO

Názov účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ

Smerové číslo telefónu

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavené dňa:

MF SR

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Činnosť
Číslo
účtu

Náklady

Číslo
Hlavná
Podnikateľská
riadku nezdaňovaná zdaňovaná
7

501 Spotreba materiálu

01

502 Spotreba energie

02

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

03

504 Predaný tovar

04

511 Opravy a udržiavanie

05

512 Cestovné

06

513 Náklady na reprezentáciu

07

518 Ostatné služby

08

521 Mzdové náklady

09

524 Zákonné sociálne poistenie

10

525 Ostatné sociálne poistenie

11

527 Zákonné sociálne náklady

12

528 Ostatné sociálne náklady

13

531 Cestná daň

14

532 Daň z nehnuteľností

15

538 Ostatné dane a poplatky

16

541 Zmluvné pokuty a penále

17

542 Ostatné pokuty a penále

18

543 Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky

19

544 Úroky

20

545 Kurzové straty

21

546 Dary

22

547 Osobitné náklady

23

548 Manká a škody

24

549 Iné ostatné náklady

25

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

26

552

Zostatková cena predaného nehmotného
a hmotného majetku

27

553 Predané cenné papiere

28

554 Predaný materiál

29

556 Tvorba zákonných rezerv

30

557 Náklady z precenenia cenných papierov

31

559 Tvorba zákonných opravných položiek

32

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

35

Účtová trieda 5 celkom r. 01 až 35

36

Kontrolné číslo r. 01 až 36

994

8

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

9

10

Činnosť
Číslo
účtu

Číslo
Hlavná
Podnikateľská
riadku nezdaňovaná zdaňovaná

Výnosy

7
601 Tržby za vlastné výrobky

37

602 Tržby z predaja služieb

38

604 Tržby za predaný tovar

39

611 Zmena stavu nedokončenej výroby

40

612 Zmena stavu zásob polotovarov

41

613 Zmena stavu zásob výrobkov

42

614 Zmena stavu zásob zvierat

43

621 Aktivácia materiálu a tovaru

44

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb

45

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

46

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

47

641 Zmluvné pokuty a penále

48

642 Ostatné pokuty a penále

49

643 Platby za odpísané pohľadávky

50

644 Úroky

51

645 Kurzové zisky

52

646 Prijaté dary

53

647 Osobitné výnosy

54

648 Zákonné poplatky

55

649 Iné ostatné výnosy

56

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
a hmotného majetku

57

652 Výnosy z dlhodobých finančných investícií

58

653 Tržby z predaja cenných papierov a vkladov

59

654 Tržby z predaja materiálu

60

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku

61

656 Zúčtovanie zákonných rezerv

62

657 Výnosy z precenenia cenných papierov

63

658 Výnosy z prenájmu majetku

64

659 Zúčtovanie zákonných opravných položiek

65

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek

66

662 Prijaté príspevky od iných organizácií

67

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb

68

664 Prijaté členské príspevky

69

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane

70

691 Dotácie

71

651

Účtová trieda 6 celkom
Výsledok hospodárenia pred zdanením

r. 37 až 71

72

r. 72 - 36

73

591 Daň z príjmov

74

595 Dodatočné odvody dane z príjmov

75

Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 73 - (r. 74 + r. 75) ) (+/-)

76

Kontrolné číslo

995

r. 37 až 76

8

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

9

10
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Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát
(1) Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako
a) riadne podanie výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním, alebo sa predkladá prvýkrát bez daňového priznania,
b) opravné podanie výkazu, ak sa podáva s opravným daňovým priznaním,
c) opakované podanie výkazu, ak sa podáva na základe výzvy na opravu účtovného výkazu bez
zmeny v daňovom priznaní.
(2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
(3) V účtovnom výkaze sa vypĺňa obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, právna forma
účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky.
(4) Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny; mernou jednotkou je tisíc Sk.
(5) Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú priamo na príslušné účty, účtové skupiny
a ich náplň podľa postupov účtovania a účtovej osnovy podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22 502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtové jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom
podnikania.
(6) V účtovnom výkaze sa uvádzajú konečné stavy účtov v účtovej triedy 5 a 6 zistené narastajúcim
spôsobom od prvého dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.
(7) Na jednotlivých riadkoch účtovného výkazu výkaz ziskov a strát sa vykazujú konečné stavy
analytických účtov a konečné stavy syntetických účtov účtovej triedy 5 a 6.
(8) V stĺpci 7 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických alebo syntetických účtov súvisiace
s hlavnou nezdaňovanou činnosťou.
(9) V stĺpci 8 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických alebo syntetických účtov z činnosti zdaňovanej, ak účtovná jednotka podniká.
(10) V stĺpci 9 sa vykazuje súčet stĺpcov 7 a 8.
(11) V stĺpci 10 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú konečné stavy príslušných syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza
účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.
(12) Na riadku 73 sa vykazuje výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zistí ako súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 6 znížený o súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 5.
(13) Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel bez ohľadu na
znamienka.
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Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2002 č. 21577/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad
práce v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92 a ktorým sa mení
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92,
ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu
a Národný úrad práce v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92
Referent: Ing. Jana Vršková, tel.: 02/59 58 34 65

Číslo: MF/10757/2004-74

2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákon
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov.“.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21577/
2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a účtovej osnove pre
zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 720/2002
Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003
č. 19978/2003-92 (oznámenie č. 540/2003
Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12 písm. c) sa za slovo „roku“ vkladá
slovo „vrátane“.
2. V § 12 písm. d) sa za slovo „roku“ vkladá
slovo „vrátane“.

4. V § 13 ods. 3 písm. b) sa slová „vyššia ako
suma ustanovená“ nahrádzajú slovami
„v sume ustanovenej“.
5. V § 15 odsek 3 znie:
„(3) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku sa zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku podľa osobitného predpisu.7) Ak
suma technického zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši sumu určenú osobitným predpisom,7) môže sa účtovať ako
a)

technické zhodnotenie,

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

b)

„5) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,

c)

náklady, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.“.

6)

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení zákona
č. 651/2004 Z. z., zákon č. 291/2002
Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 540/

„7) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6. § 16 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Súčasťou obstarávacej ceny zásob
sú skontá, rabaty, bonusy, dobropisy a ostat-
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né zľavy z ceny, pričom pôvodná obstarávacia cena sa o tieto položky znižuje.“.
7. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z.“.
8. V § 23 ods. 2 písm. a) sa za slovo „úverov“
vkladá čiarka a slová „ak podľa rozhodnutia účtovnej jednotky do času uvedenia do
používania tohto majetku sa nerozhodne, že
budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny“.
9. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:
„§ 23a
Účtovanie finančného prenájmu
(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie
a)

b)

finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe
nájomnej zmluvy s dojednaným právom
kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto
majetku,
dohodnutými platbami jednotlivé platby
uhrádzané nájomcom prenajímateľovi
počas dohodnutej doby finančného prenájmu; súčasťou dohodnutých platieb je
aj kúpna cena10a), za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému
majetku z prenajímateľa na nájomcu,
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(3) V deň splatnosti dohodnutých platieb
sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný náklad v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu so súvzťažným zápisom na
ťarchu účtu 544 – Úroky.
(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve nájomcu účtuje
v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu
finančný náklad pripadajúci na obdobie od
posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, so súvzťažným zápisom na ťarchu
účtu 544 – Úroky.
(5) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje takto:
a)

zostatková cena majetku v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 551
– Odpisy,

b)

vyradenie majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu účtu účtovej skupiny 08 so
súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.

(6) Finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu
a)

účtu 954 – Záväzky z prenájmu do výšky zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu, prípadne

istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované
finančné náklady (nájomné), pričom
suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými finančnými výnosmi.

b)

účtu 549 – Iné ostatné náklady.

(2) V deň prevzatia majetku nájomcom sa
v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu
954 – Záväzky z prenájmu a na ťarchu účtu
príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu.

a)

účtu 954 – Záväzky z prenájmu, prípadne

b)

účtu 378 – Iné pohľadávky.“.

c)

(7) Nárok na plnenie z finančného vysporiadania nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy, okrem
príjmov, z ktorých sa tvoria fondy účtovnej
jednotky podľa osobitných predpisov, so súvzťažným zápisom na ťarchu

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
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„10a)§ 19 ods. 5 písm. b) zákona č. 595/
2003 Z. z.“.
10. V § 28 ods. 3 sa za slovo „neúčtuje“ vkladá
čiarka a slová „s výnimkou odseku 2,“.
11. Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15) Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom
práve a právach súvisiacich s autorským
právom (autorský zákon).“.
12. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17) § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.“.
13. V § 34 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7,
ktorý znie:
„ (7) V účtovnej jednotke, ktorá je Sociálnou poisťovňou sa účtujú na ťarchu účtu 318
– Pohľadávky na príspevkoch na starobné
dôchodkové sporenie pohľadávky voči platiteľom príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie20a) so súvzťažným zápisom na účtoch 928 – Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a 914 – Správny fond.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.“.
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16. V § 36 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6,
ktorý znie:
„(6) V účtovnej jednotke, ktorá je Sociálnou poisťovňou sa účtuje v prospech účtu
328 – Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti nárok dôchodkovej správcovskej spoločnosti na príspevky na starobné
dôchodkové sporenie20a) so súvzťažným zápisom na účte 928 – Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Na
ťarchu účtu 328 – Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa účtuje postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
17. V § 38 odsek 3 znie:
„(3) V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej hodnoty.
Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok účtovnej jednotky na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Na účte
343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o doklade o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení daňovej povinnosti alebo zvýšení daňovej povinnosti z dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň
z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej
hodnoty so súvzťažným zápisom na príslušný
účet v účtovej triede 0 alebo účtovej triede 1
v účtovnej jednotke, ktorá je povinná sa registrovať pre daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu22a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

14. V § 36 odsek 1 znie:
„(1) Na účte 321 – Dodávatelia sa účtuje
záväzok voči účtovnej jednotke, ktorá je dodávateľom pri vzniku záväzku v obchodných
záväzkových vzťahoch, najmenej za kalendárny mesiac. Neúčtujú sa tu záväzky zmenkové.“.
15. V § 36 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

„22a) § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení
zákona č. 651/2004 Z. z.“.
18. V § 38 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky
4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká
nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,22b) sa daň
z pridanej hodnoty účtuje v prospech prísluš-
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ného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom
na ťarchu príslušného účtu nákladov.
(5) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu,22c) pri ktorom
nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny
majetku.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22b a 22c
znejú:
„22b) § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.
22c) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení
zákona č. 651/2004 Z. z.“.
19. V § 38 ods. 6 písm. a), c) a d) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“.
20. V § 42 ods. 10 sa slová „549 – Iné ostatné
náklady“ nahrádzajú slovami „548 – Manká a škody“.
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vého priznania, ako aj daň vyberaná zrážkou napr. daň z úrokov správneho fondu, so
súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 –
Daň z príjmov, účtu 342 – Ostatné priame
dane alebo účtu 221 – Bankové účty.“.
24. V § 58 ods. 1 prvej vete sa za slová „účtujú
tržby“ vkladajú slová „z predaja majetku“.
25. V § 58 ods. 2 sa za slovo „dividendy“ vkladá čiarka a slovo „nájomné“.
26. V § 58 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8,
ktorý znie:
„(8) V prospech účtu 658 – Výnosy z prenájmu majetku sa účtujú výnosy z prenájmu
majetku alebo jeho časti.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.
27. V § 62 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) 928 – Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.“.

21. V poznámke pod čiarou k odkazu 29 sa za
slová „3 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová
„a b)“.

28. V § 62 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4,
ktorý znie:

22. Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 32
znejú:

„(4) Na účte 916 – Rezervný fond sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je Sociálnou
poisťovňou o rezervnom fonde solidarity.“.

„31) Napríklad zákon č. 104/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z piva v znení neskorších predpisov.
32) § 65 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
23. V § 53 odsek 1 znie:
„(1) Na ťarchu účtu 591 – Daň z príjmov
sa účtuje výška splatných daní podľa daňo-

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako
odseky 5 až 10.
29. V § 64 ods. 5 sa slová „zmluvy o kúpe prenajatej veci“ nahrádzajú slovami „finančného prenájmu“.
30. V prílohe účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy sa za slová „317 – Preddavky poskytnuté zdravotníckym zariadeniam“ vkladajú
slová „318 – Pohľadávky na príspevkoch
na starobné dôchodkové sporenie“.
31. V prílohe účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy sa za slová „326 – Záväzky z poistných
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vzťahov“ vkladajú slová „328 – Záväzky
voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti“.
32. V prílohe účtovej triede 9 – Fondy účtovnej
jednotky, výsledok hospodárenia, dlhodobé
úvery a pôžičky, rezervy, závierkové a podsúvahové účty sa za slová „927 – Základný
fond úrazového poistenia“ vkladajú slová
„928 – Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie“.
Čl. II
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92,
ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný
úrad práce (oznámenie č. 66/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/
2003-92 (oznámenie č. 540/2003 Z. z.) sa
mení a dopĺňa takto:
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istenia, Pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie (319AÚ + 318
– 391)“.
3. V prílohe č. 1 riadok 077 znie: „Osobitný
účet povinného zdravotného poistenia, Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (921, 928)“.
4. V prílohe č. 1 riadok 101 znie: „Záväzky
voči osobitnému účtu povinného zdravotného poistenia, Záväzky voči dôchodkovej
správcovskej spoločnosti (329AÚ, 328)“.
5. V prílohe č. 1 vysvetlivky odseku 2 sa na
konci pripájajú tieto slová: „Štatistického
úradu Slovenskej republiky“.

1. V prílohe č. 1 riadku 027 sa čísla „053 + r.
061“ nahrádzajú číslami „ 052 + r. 060“.

6. V prílohe č. 2 vysvetlivky odseku 2 sa na
konci pripájajú tieto slová: „Štatistického
úradu Slovenskej republiky“.

2. V prílohe č. 1 riadok 043 znie: „Pohľadávky
osobitného účtu povinného zdravotného po-

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára
2005.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk,
Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi,
pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií,
správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností
a podielové fondy v znení neskorších opatrení
Referent: Ing. Ľubomír Kučera, tel.: 02/59 58 34 84

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/
2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú
banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných
obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond
investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 644/ 2002 Z. z.) v znení
opatrenia č. 13593/ 2003-92 (oznámenie
č. 224/2003 Z. z.), opatrenia č. 504/2004-74
(oznámenie č. 93/2004 Z. z.) a opatrenia
č. MF/6250/2004-74 (oznámenie č. 575/
2004 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p),
ktoré znejú:

Číslo: MF/11938/2004-74

„Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4. V § 2 písmeno a) znie:
„a) finančnou činnosťou činnosť, pri ktorej
sa nakladá s finančným majetkom účtovnej jednotky a financovanie účtovnej
jednotky,“.
5. V § 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) hlavnou činnosťou činnosť účtovnej jednotky ustanovená osobitnými predpismi1),“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako
písmená c) až e).
6. V § 3 ods. 3 sa za slovo „dodania“ vkladá
čiarka a slová „(spotové operácie)“ sa nahrádzajú slovami „účtované podľa § 42
ods. 4 ako spotové operácie,“.
7. V § 4 sa vypúšťa odsek 9.

„o) doplnkové dôchodkové spoločnosti,

2. V § 1 ods. 2 sa za slovo „prílohou“ vkladajú
slová „č. 1“.

8. V § 6 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto
slová: „na účely účtovania o repoobchodoch sa takto prevedené aktíva považujú za
záloh,“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na
konci pripája táto veta:

9. V § 6 ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto

p)

doplnkové dôchodkové fondy.“.
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slová: „na účely účtovania o repoobchodoch sa takto predané alebo nakúpené cenné papiere považujú za záloh.“.

2. u nájomcu zo splátky zostatku záväzku z obstarania predmetu finančného prenájmu a z finančného nákladu na finančný prenájom, ktorý
sa vypočíta tak, aby počas dohodnutej doby finančného prenájmu
bola za každé splátkové obdobie
zabezpečená konštantná periodická úroková miera z daného zostatku
záväzku z obstarania predmetu finančného prenájmu; súčasťou splátok je aj kúpna cena, za ktorú po
uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke
právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu; súčasťou
splátok nie sú náklady na služby
spojené s finančným prenájmom,
dane, ktoré platí prenajímateľ v súvislosti s finančným prenájmom a ktoré mu podľa nájomnej zmluvy nájomca refunduje, ani podmienená
renta,

10. V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „(ďalej len
„kolaterál“)“ a na konci sa pripájajú tieto
slová: „alebo pôžička“.
11. V § 6 ods. 5 druhej vete sa slová „účtovej
skupine 17“ nahrádzajú slovami „v prospech analytického účtu účtu Záväzky z cenných papierov predaných na krátko účtovej
skupiny 38“ a v poslednej vete sa na konci
pripájajú tieto slová: „alebo pôžička“.
12. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 7a
Účtovanie o finančnom prenájme
(1) Na účely účtovania o finančnom prenájme sa rozumie
a)

b)

finančným prenájmom nájom majetku
dohodnutý na dobu určitú s dohodnutým právom kúpy prenajatého majetku
po uplynutí dohodnutej doby nájmu, ak
nájomca užíva prenajatý majetok počas
dohodnutej doby finančného prenájmu
za odplatu splatnú v jednej alebo viacerých splátkach,
splátkami jednotlivé splátky uhrádzané
nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu;
hodnota splátky sa skladá z dvoch častí
účtovaných oddelene na dvoch analytických účtoch
1. u prenajímateľa zo splátky jeho čistej investície do finančného prenájmu a z finančného výnosu z finančného prenájmu, ktorý sa vypočíta
tak, aby počas dohodnutej doby finančného prenájmu bola za každé
splátkové obdobie zabezpečená
konštantná periodická miera výnosnosti zostatku prenajímateľovej čistej
investície do finančného prenájmu a
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c)

čistou investíciou do finančného prenájmu hrubá investícia do finančného prenájmu znížená o neprijatý finančný
príjem,

d)

hrubou investíciou do finančného prenájmu súčet nesplatených splátok uhrádzaných podľa nájomnej zmluvy nájomcom
prenajímateľovi; súčasťou splátok je aj
kúpna cena, za ktorú po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému
majetku z prenajímateľa na nájomcu,

e)

neprijatým finančným príjmom rozdiel
medzi
1. hrubou investíciou do finančného
prenájmu a
2. súčasnou hodnotou hrubej investície
do finančného prenájmu, ktorá bola
vypočítaná pomocou úrokovej miery obsiahnutej vo finančnom prenájme,

f)

úroková miera obsiahnutá vo finančnom
prenájme je diskontná miera pomocou
ktorej sa na začiatku dohodnutej doby
finančného prenájmu určila taká súčas-
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ná hodnota súčtu splátok a kúpnej ceny
predmetu finančného prenájmu po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu, ktorá sa rovná reprodukčnej obstarávacej cene prenajatého majetku,
g)

h)

zástupnou výpožičkovou úrokovou mierou úroková miera, ktorú by nájomca
platil za podobný finančný prenájom
alebo, ak túto úrokovú mieru nemožno
určiť, úroková miera, za ktorú by si nájomca požičal za podobných podmienok a s poskytnutím podobného zabezpečenia finančné prostriedky potrebné
na nákup majetku, ktorý je predmetom finančného prenájmu,
podmienenou rentou platba nájomcu
prenajímateľovi podľa nájomnej zmluvy, ktorej hodnota je podmienená iným
činiteľom ako plynutím času, napríklad
cenovým indexom, percentom z tržieb,
trhovými úrokovými mierami.

(2) V deň odovzdania majetku nájomcovi
sa v účtovníctve prenajímateľa, ak obstaral
majetok na účel jeho finančného prenájmu,
účtuje účtovná hodnota príslušného majetku
na ťarchu účtu Náklady z prevodu hmotného
majetku a nehmotného majetku účtovej skupiny 66 a v prospech príslušného účtu účtovej
skupiny 44. Súčasne sa účtuje čistá investícia
do finančného prenájmu na ťarchu účtu Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej skupiny 21 a v prospech účtu Výnosy z prevodu
hmotného majetku a nehmotného majetku účtovej skupiny 76. Ak prenajímateľ prenajíma
majetok, ktorý používa, čistá investícia do finančného prenájmu sa účtuje na ťarchu účtu
Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej
skupiny 21 a v prospech účtu Výnosy z prevodu hmotného majetku a nehmotného majetku účtovej skupiny 76 a majetok sa odpíše
a vyradí. Vyradenie prenajatého majetku
z majetku prenajímateľa sa účtuje na ťarchu
účtu Náklady z prevodu hmotného majetku
a nehmotného majetku účtovej skupiny 66
a v prospech príslušného účtu majetku účtovej skupiny 43 alebo 47v hodnote, ktorá nebola doteraz odpísaná a v hodnote, ktorá
bola doteraz odpísaná na ťarchu účtu oprávok a v prospech účtu príslušného majetku.
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(3) Ak prenajímateľ prenajíma nájomcovi
majetok, ktorý od neho kúpil, čistá investícia
do finančného prenájmu sa súvzťažne s účtom Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej skupiny 21 účtuje v prospech účtu Výnosy
z prevodu hmotného majetku a nehmotného
majetku účtovej skupiny 76 v hodnote obstarávacej ceny prenajímanej veci alebo práva
a rozdiel medzi hodnotou čistej investície do
finančného prenájmu a obstarávacou cenou
prenajímaného majetku sa účtuje v prospech
účtu Výnosy budúcich období účtovej skupiny 35. Výnos budúcich období sa následne
umoruje v každej splátke.
(4) V posledný deň obdobia, za ktoré účtovná jednotka finančný výnos z finančného
prenájmu časovo rozlišuje, ale najneskôr
v deň splatnosti splátky, sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje finančný výnos na ťarchu
analytického účtu k účtu Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej skupiny 21 a v prospech účtu Výnosy z ostatných úrokov účtovej
skupiny 71.
(5) V deň predčasného skončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve prenajímateľa zostatok čistej investície do finančného
prenájmu v ocenení podľa nájomnej zmluvy
účtuje na ťarchu účtu Rôzni dlžníci účtovej
skupiny 34 a v prospech účtu Pohľadávky
z finančného prenájmu účtovej skupiny 21.
O majetku, ktorý bol predmetom finančného
prenájmu, sa v deň jej vrátenia dlžníkom veriteľovi účtuje v účtovníctve veriteľa na ťarchu
príslušného účtu účtovej skupiny 44 a v prospech účtu Rôzni dlžníci účtovej skupiny 34.
(6) Prevzatie majetku, ktorý je predmetom
finančného prenájmu nájomcom, sa v účtovníctve nájomcu účtuje na ťarchu príslušného
účtu majetku v obstarávacej cene, ktorou je
súčasná hodnota splátok nájomného a v prospech účtu Záväzky z finančného prenájmu
účtovej skupiny 23. Pri výpočte súčasnej hodnoty splátok nájomného je diskontným faktorom úroková miera obsiahnutá vo finančnom
prenájme, ak je možné ju určiť. Ak túto úrokovú mieru nie je možné určiť, diskontným faktorom je zástupná výpožičková úroková miera.
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(7) Majetok obstaraný finančným prenájmom sa v účtovníctve nájomcu odpisuje
podľa § 24.
(8) V posledný deň obdobia, za ktoré účtovná jednotka finančný náklad na finančný
prenájom časovo rozlišuje, ale najneskôr
v deň splatnosti splátky, sa v účtovníctve nájomcu účtuje finančný náklad v prospech
analytického účtu k účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny 23 a na ťarchu
účtu Náklady na ostatné úroky účtovej skupiny 61.
(9) V deň predčasného skončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje zostatok záväzku z obstarania predmetu
finančného prenájmu na ťarchu účtu Záväzky
z finančného prenájmu účtovej skupiny 23
a v prospech účtu Rôzni veritelia účtovej skupiny 34.

14. V § 8 ods. 1 tretej vete sa slová „daňou účtovanou na vstupe a daňou na výstupe“ nahrádzajú slovami „daňovou povinnosťou
a právom na odpočítanie dane z pridanej
hodnoty“.
15. V § 8 odsek 2 znie:
„(2) Ak účtovná jednotka odpočítava daň
z pridanej hodnoty koeficientom v pomernej
výške, rozdiel medzi právom na odpočítanie
dane z pridanej hodnoty a pomernou výškou
odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty sa
účtuje pri dani z pridanej hodnoty vzniknutej
z dôvodu obstarania
a)

odpis majetku v prospech účtu oprávok
a na ťarchu účtu odpisov v účtovej skupine 63 tak, aby sa jeho účtovná hodnota
rovnala zostatku záväzku z obstarania
predmetu finančného prenájmu,

b)

vyradenie odpísanej časti majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu účtu
Oprávky k hmotnému majetku alebo
účtu Oprávky k nehmotnému majetku
a v prospech účtu príslušného majetku,

c)

vysporiadanie s prenajímateľom na ťarchu účtu Rôzni veritelia účtovej skupiny
34 a v prospech účtu príslušného majetku .“.

13. V § 8 ods. 1 prvá veta a druhá veta znejú:
„V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom
dane z pridanej hodnoty, sa účtuje právo na
odpočítanie tejto dane na ťarchu analytického účtu k syntetickému účtu Zúčtovanie so
štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34. V prospech analytického účtu k syntetickému účtu
Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej
skupiny 34 sa účtuje daňová povinnosť.“.

hmotného majetku alebo nehmotného
majetku
1. na ťarchu príslušných majetkových
účtov, ak pomerná výška odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty bola
vypočítaná prostredníctvom mesačného koeficientu,

(10) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi sa v účtovníctve nájomcu účtuje
a)
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2. na ťarchu účtu Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny 66, ak pomerná výška odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty bola vypočítaná prostredníctvom ročného koeficientu,
b)

zásob a výkonov na ťarchu účtu Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny 66.“.

16. § 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak sa prostredníctvom účtovnej jednotky, ktorá postupuje podľa tohto opatrenia,
poskytli verejné prostriedky12a) účtovným jednotkám vykonávajúcim činnosť podľa osobitného predpisu,12b) účtujú sa tieto prostriedky
oddelene od ostatných finančných účtov, výnosov a nákladov; to neplatí pre účtovnú jednotku, ktorá je bankou a v ktorej orgány verejnej moci vykonávajú priamo alebo nepriamo väčšinový vplyv z dôvodu vlastníctva účtovnej jednotky, hlasovacích práv, podielu na
základnom imaní a pravidiel, ktorými sa účtovná jednotka riadi, pričom celková suma jej
majetku bola za dve predchádzajúce účtovné obdobia v prepočte nižšia ako
800 000 000 EUR.“.
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Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b
znejú:
„12a) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12b) § 4 ods. 1 písm. k) opatrenia 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 č. MF/
10069/2004-74 (oznámenie č. 689/
2004 Z. z.).“.
17. V § 15 odsek 4 znie:
„(4) Ako zriaďovacie náklady sa účtujú
náklady, ktoré priamo súvisia so založením a
vznikom účtovnej jednotky. Neúčtujú sa tu náklady na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku a náklady na reprezentáciu v súvislosti zo založením a vznikom účtovnej jednotky, ak osobitný predpis neustanoví
inak.“.
18. V § 16 odsek 2 znie:
„(2) Cenné papiere, ktoré nepredstavujú
podiel na základnom imaní v dcérskej účtovnej jednotke13a) a ktoré nepredstavujú podiel
na základnom imaní v účtovnej jednotke,
v ktorej má účtovná jednotka podstatný
vplyv13b) (ďalej len „pridružená účtovná jednotka“), sa členia podľa zámeru, s ktorým
boli obstarané, na cenné papiere
a)

určené na obchodovanie,

b)

určené na predaj,

c)

držané do splatnosti.“.
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Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b
znejú:
„13a) § 22 ods. 4 zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení zákona
č. 561/2004 Z. z.

13b) § 27 ods. 1 písm. a) zákona
č. 431/2002 Z. z. v znení zákona
č. 561/2004 Z. z.“.
19. V § 16 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
20. V § 16 ods. 7 sa vypúšťajú tretia veta a posledná veta.
21. V § 16 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 19 sa označujú ako
odseky 8 až 18.
22. V § 16 ods. 10 sa číslo „17“ nahrádza číslom „38“.
23. V § 17 odsek 2 znie:
„(2) Deriváty sa členia podľa účelu použitia na
a)

deriváty určené na obchodovanie,

b)

zabezpečovacie deriváty.“.

24. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.
25. V § 17 ods. 12 sa slová „Zložený finančný
derivát“ nahrádzajú slovami „Zložený finančný nástroj“.
26. § 18 vrátane nadpisu nad § 18 znie:
„Zásady pre tvorbu a zúčtovanie
opravných položiek
§ 18
(1) Opravné položky sa tvoria k účtom majetku, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou.
(2) Pri inventarizácii sa v rámci zisťovania
skutočného stavu majetku zisťuje, či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu
hodnoty majetku a ak došlo k zníženiu hodnoty majetku, odhaduje sa hodnota tohto zníženia. Opravná položka sa tvorí v odhadnutej hodnote zníženia hodnoty majetku.
(3) Tvorba opravných položiek sa účtuje
na ťarchu účtu Tvorba opravných položiek
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účtovej skupiny 65 a v prospech príslušného
účtu opravných položiek. Zrušenie opravných položiek sa účtuje na ťarchu príslušného
účtu opravných položiek a v prospech účtu
Zrušenie rezerv a opravných položiek účtovej skupiny 75. Tvorba a zrušenie opravných
položiek sa neúčtuje priamo v prospech alebo na ťarchu účtu príslušného majetku, s výnimkou podľa § 16 ods. 15.
(4) Opravné položky k účtom majetku
ocenenom v cudzej mene sa účtujú v slovenskej mene a cudzej mene. Kurzové rozdiely
z precenenia opravných položiek v cudzej
mene sa účtujú rovnako ako kurzové rozdiely
z precenenia majetku v cudzej mene, ku ktorému sú tieto opravné položky vytvorené.“.
27. Za § 18 sa vkladajú § 18a, 18b, 18c a 18d,
ktoré vrátane nadpisu § 18a znejú:
„§ 18a
Tvorba opravných položiek
k pohľadávkam a cenným papierom
(1) Pri odhade zníženia hodnoty majetku,
ktorým sú cenné papiere držané do splatnosti
alebo pohľadávky iné ako držané na predaj,
sa postupuje tak, že sa porovná dohodnutá
hodnota a splatnosť peňažného toku z majetku s pravdepodobným peňažným tokom
z neho. Ak je hodnota pravdepodobného peňažného toku nižšia ako dohodnutá, alebo
ak je z časti alebo úplne splácanie peňažného toku pravdepodobné neskôr ako bolo dohodnuté, hodnota majetku sa znížila. Zníženie hodnoty majetku sa rovná rozdielu medzi
hodnotou
a)

dohodnutého peňažného toku z majetku a pravdepodobnou hodnotou peňažného toku z majetku a

b)

tej časti peňažného toku z majetku, ktorá bude pravdepodobne splatená neskôr ako bolo dohodnuté a jej súčasnou
hodnotou ku dňu inventarizácie.

(2) Pri odhadovaní zníženia hodnoty majetku sa berie do úvahy aj peňažný tok zo zabezpečenia znížený o náklady na obstaranie
tohto zabezpečenia. Ak ide o záložné právo,
berie sa do úvahy peňažný tok z realizácie

predmetu záložného práva znížený o náklady na obstaranie záložného práva a o náklady na realizáciu predmetu záložného práva.
(3) Stav majetku podľa odseku 1 sa zisťuje spravidla jednotlivo pri každej jednotlivej
položke. Stav skupiny majetku, ktorá je rovnorodá z hľadiska rizika, ktoré poukazuje na
dlžníkovu schopnosť splatiť všetky dlhy tak
ako je dohodnuté, sa môže zisťovať a hodnotiť ako celok, ak jednotlivé položky tohto majetku nie sú významné.
(4) Majetok podľa odseku 1, ktorého stav
sa zisťuje jednotlivo a pri ktorom sa zníženie
hodnoty nezistilo, sa, ak je to možné, zoskupí
do skupiny, ktorá je z hľadiska rizika rovnorodá a zisťuje sa, či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty skupiny majetku ako celku a odhaduje sa hodnota tohto
zníženia.
(5) Pri odhadovaní zníženia hodnoty skupiny majetku sa toto zníženie odhaduje vynásobením všetkých možných stavov zníženia hodnoty skupiny majetku pravdepodobnosťami týchto stavov a sčítaním týchto hodnôt. Tento odhad sa nazýva „očakávaná
hodnota“.
§ 18b
Hodnota majetku, ktorý účtovná jednotka
nebude používať, je znížená, ak jeho predpokladaná realizačná cena, znížená o náklady na jeho vyradenie a speňaženie, je nižšia ako ocenenie tohto majetku v účtovníctve
(ďalej len „čistá účtovná hodnota“) a zníženie jeho hodnoty sa rovná rozdielu medzi
jeho realizačnou cenou a čistou účtovnou
hodnotou.
§ 18c
(1) Hodnota majetku iného ako podľa
§ 18a a 18b je znížená, ak jeho získateľná
hodnota je nižšia ako jeho čistá účtovná hodnota. Zníženie hodnoty majetku sa rovná rozdielu medzi jeho čistou účtovnou hodnotou
a jeho získateľnou hodnotou.
(2) Získateľnou hodnotou majetku sa rozumie vyššia z týchto dvoch hodnôt:
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a)

realizačnej ceny majetku zníženej o náklady na jeho realizáciu,

b)

hodnoty z používania majetku.

(3) Získateľná hodnota majetku sa určuje
spravidla pre jednotlivú položku majetku. Ak
jednotlivá položka majetku nevytvára žiadne
peňažné príjmy alebo nevytvára čisté peňažné príjmy z jej pokračujúceho používania,
ktoré prevažne nezávisia od čistých peňažných príjmov z iného jednotlivého majetku
alebo zo skupiny jednotlivých položiek majetku (ďalej len „jednotka vytvárajúca čisté
peňažné príjmy“), táto jednotlivá položka
majetku sa priradí k inej jednotlivej položke
majetku, od ktorej čistých peňažných príjmov
sú prevažne závislé čisté peňažné príjmy
z pokračujúceho používania priradeného
majetku, alebo ak vôbec nevytvára čisté peňažné príjmy, táto jednotlivá položka majetku sa priradí k inej jednotlivej položke majetku, ktorej tvorbe čistých peňažných príjmov
napomáha, a tieto dve položky majetku spolu tvoria jednotku vytvárajúcu čisté peňažné
príjmy. Ak nie je iná jednotlivá položka majetku, ku ktorej by bolo možné jednotlivú položku majetku priradiť, priradí sa k jednotke vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, ak čisté peňažné príjmy vytvárané jednotlivou položkou
majetku prevažne závisia od čistých peňažných príjmov vytváraných touto jednotkou,
alebo ak vôbec nevytvára čisté peňažné príjmy, táto jednotlivá položka majetku sa priradí k jednotke vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, ktorej tvorbe čistých peňažných príjmov
napomáha. V takýchto prípadoch sa získateľná hodnota určí pre jednotku vytvárajúcu čisté peňažné príjmy. Čistým peňažným príjmom sa rozumie rozdiel medzi peňažným
príjmom vytváraným používaním majetku
a peňažným výdajom na udržiavanie
majetku v prevádzky schopnom stave.
(4) Ak sa získateľná hodnota určí podľa
odseku 3 pre jednotku vytvárajúcu čisté peňažné príjmy a súčet čistých účtovných hodnôt položiek majetku, ktorý je súčasťou jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, je
vyšší ako získateľná hodnota jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, v hodnote rozdielu sa
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a)

vytvorí opravná položka ku goodwillu,
ak je goodwillu súčasťou jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, a ak je rozdiel vyšší ako hodnota goodwillu, v hodnote zostatku rozdielu sa podľa pomeru
čistej účtovnej hodnoty jednotlivej položky majetku k súčtu čistých účtovných
hodnôt jednotlivých položiek majetku,
ktoré tvoria jednotku vytvárajúcu čisté
peňažné príjmy, s výnimkou goodwillu
vytvoria opravné položky k ostatným
jednotlivým položkám majetku, ktoré sú
súčasťou jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, alebo

b)

podľa pomeru čistej účtovnej hodnoty
jednotlivej položky majetku v čistej účtovnej hodnote majetku jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy vytvoria
opravné položky k jednotlivým položkám majetku, ktoré sú súčasťou jednotky
vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, ak súčasťou jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy nie je goodwill.

(5) Realizačnou cenou jednotlivej položky majetku sa rozumie cena dosiahnuteľná
na aktívnom trhu, alebo ak pre určitú položku
majetku aktívny trh nejestvuje, cena dosiahnuteľná na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej
bez nátlaku medzi dostatočne informovanými, veci znalými a zmluvu uzavrieť ochotnými
zmluvnými stranami, ak je možné vykonať
spoľahlivý odhad tejto ceny. Ak pre jednotlivú položku majetku aktívny trh nejestvuje
a nie je možné vykonať spoľahlivý odhad
realizačnej ceny, získateľná hodnota majetku sa rovná hodnote z používania majetku.
(6) Aktívnym trhom sa rozumie trh, na ktorom sú
a)

obchodované položky rovnorodé,

b)

obvykle v každom čase osoby ochotné
kúpiť alebo predať majetok,

c)

informácie o cenách dostupné verejnosti.

(7) Hodnota z používania majetku je súčasná hodnota odhadovaných budúcich čistých peňažných prímov, ktoré sa očakávajú
v dôsledku nepretržitého používania majetku
a budúceho peňažného toku z jeho likvidá-
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cie na konci jeho životnosti. Odhad budúcich
čistých peňažných príjmov je zložený z týchto odhadov vykonaných na rovnako dlhú
dobu:

val, ak by jeho investícia vytvárala peňažný tok
s hodnotou, splatnosťami a rizikami obdobné
tomu, o ktorom účtovná jednotka očakáva, že
ho získa z určitého majetku. Táto úroková miera
sa odhaduje z miery obsiahnutej v bežných trhových obchodoch s podobnými druhmi majetku alebo skupinami majetku podobného zloženia. Ak túto úrokovú mieru trh netvorí, použije
sa jej vhodná náhrada, ktorej účelom je odhadnúť trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí pre obdobia do skončenia životnosti určitého
majetku a rizík, že budúci čistý peňažný tok sa
bude odlišovať v hodnotách a splatnostiach od
odhadovaného peňažného toku. Na tento účel
možno vziať do úvahy

a)

odhad peňažných príjmov z pokračujúceho používania majetku, spravidla na
najbližších päť rokov,

b)

odhad peňažných výdajov, ktoré budú
nutné, aby majetok mohol vytvárať peňažný príjem zo svojho pokračujúceho
používania, vrátane peňažného výdaja
na prípravu majetku na používanie a výdajov na budúcu priamu réžiu a nepriamu réžiu na používanie majetku,

c)

odhad peňažných prostriedkov, ktoré
budú prijaté alebo vydané z likvidácie
majetku na konci jeho životnosti.

a)

váženú priemernú cenu kapitálu účtovnej jednotky určenú napríklad pomocou
modelu „capital asset pricing“,

(8) Ak ide o vklad do základného imania
dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej
účtovnej jednotky, určuje sa hodnota z používania majetku odhadom

b)

zástupnú výpožičkovú úrokovú mieru,
alebo

c)

inú vhodnú trhovú výpožičkovú úrokovú
mieru.

a)

b)

podielu účtovnej jednotky na súčasnej
hodnote odhadovaných budúcich čistých peňažných príjmov vytváraných
dcérskou účtovnou jednotkou alebo pridruženou účtovnou jednotkou, vrátane
peňažných príjmov z prevádzky dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej
účtovnej jednotky a z výťažku z likvidácie tohto vkladu, alebo
súčasnej hodnoty odhadovaných budúcich peňažných príjmov z dividend
z vkladu do základného imania a výťažku z jeho likvidácie.

(9) Pri výpočte súčasnej hodnoty čistých peňažných príjmov na účel určenia hodnoty z používania majetku sa čisté peňažné príjmy diskontujú úrokovou mierou, ktorá vyjadruje bežné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňažných prostriedkov a rizík vlastných určitému
druhu majetku. Táto úroková miera nezohľadňuje riziká, o ktoré bola upravená hodnota odhadovaných budúcich čistých peňažných príjmov. Úroková miera, ktorá vyjadruje bežné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí a rizík vlastných určitému druhu majetku, je miera
návratnosti investície, ktorú by investor požado-

(10) Životnosťou majetku sa rozumie
a)

doba, počas ktorej sa očakáva, že majetok bude účtovnou jednotkou používaný, alebo

b)

produkcia, o ktorej sa očakáva, že ju účtovná jednotka dosiahne používaním
majetku.
§ 18d

Na tvorbu opravných položiek pre účtovné jednotky, ktoré sú bankami a pobočkami
zahraničných bánk, sa vzťahujú aj osobitné
predpisy17), s výnimkou ustanovenia osobitného predpisu17a) o opravných položkách podľa medzinárodných účtovných štandardov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a) § 9 opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004
č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku
a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým
súvisiacich hláseniach (oznámenie
č. 673/2004 Z. z.).“.
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28. § 19 vrátane nadpisu nad § 19 znie:
„Zásady pre tvorbu a rušenie rezerv
§ 19
(1) Rezerva sa tvorí, ak
a)

účtovná jednotka má záväzok alebo inú
povinnosť, ktorá je výsledkom minulých
udalostí, pričom konkrétny veriteľ alebo
oprávnená osoba nemusí byť určený,

b)

pravdepodobnosť úbytku zdrojov zahŕňajúcich ekonomické úžitky, ktorý bude
nutný na splnenie povinnosti je väčšia
ako 50 % a

c)

je možné vykonať spoľahlivý odhad tohto úbytku.

(2) Rezerva na inú povinnosť ako právnu
sa tvorí, ak druhá strana môže odôvodnene
očakávať, že povinnosť bude uznaná a splnená, pretože
a)

v minulosti účtovná jednotka v obdobných prípadoch svoje povinnosti iné ako
právne uznávala a plnila, alebo

b)

zverejneným postupom alebo dostatočne jasným vyhlásením v súvislosti s touto
povinnosťou účtovná jednotka druhej
strane oznámila, že uznáva svoju zodpovednosť a uspokojí jej nároky vyplývajúce z tejto zodpovednosti.

(3) Ak ide o množstvo podobných záväzkov (ďalej len „trieda záväzkov“), pravdepodobnosť úbytku zdrojov zahŕňajúcich ekonomické úžitky, ktorý bude nutný na vyrovnanie
záväzkov, môže byť posudzovaná z triedy
záväzkov ako celku. V takom prípade, hoci
pravdepodobnosť úbytku pre každú jednotku triedy záväzkov môže byť menšia ako
50 %, pravdepodobnosť úbytku z triedy záväzkov ako celku môže byť spoľahlivo odhadnutá a rezerva sa môže vytvoriť.
(4) Rezerva k triede záväzkov sa odhaduje vynásobením všetkých možných hodnôt
triedy záväzkov ich pravdepodobnosťami
a súčtom týchto hodnôt (očakávaná hodnota). Ak jestvuje rad možných hodnôt a všetky
hodnoty tohto radu majú rovnakú pravdepodobnosť, použije sa stredná hodnota.
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(5) Rezervy sa tvoria podľa osobitného
predpisu18) a ako ostatné rezervy.
(6) Rezervy sa členia podľa účelu, na ktorý sa tvoria.
(7) Rezerva sa účtuje v slovenskej mene
a v cudzej mene, v ktorej sa môže plniť. Ak sa
účtuje rezerva aj v cudzej mene, kurzové rozdiely sa účtujú rovnako ako kurzové rozdiely
z iných záväzkov.
(8) Rezerva sa tvorí na ťarchu príslušného
účtu nákladov účtovej skupiny 65 – Tvorba rezerv a opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 54 – Rezervy. Zrušenie rezervy sa účtuje
v prospech príslušného účtu výnosov účtovej
skupiny 75 – Zrušenie rezerv a opravných položiek so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 54 – Rezervy.
(9) Na rezervy sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich
výška a odôvodnenosť. Zrušenie rezervy sa
účtuje v prospech výnosov ak pominú dôvody, pre ktoré boli vytvorené. Zostatky účtov
rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia.
(10) Rezervy sa netvoria k majetku, ani na
opravu dlhodobého hmotného majetku.“.
29. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 19a
Rezerva na reštrukturalizáciu
(1) Rezerva na reštrukturalizáciu sa tvorí
na základe podrobného plánu reštrukturalizácie schváleného štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ak bol tento plán oznámený
právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré môžu byť reštrukturalizáciou dotknuté.
Toto oznámenie sa vykoná v období, keď je
nepravdepodobné, že v tomto pláne dôjde
k významným zmenám, pričom skončenie
realizácie tohto plánu je naplánované v takom čase, že vykonanie významných zmien
v tomto pláne je nepravdepodobné.
(2) Rezerva na reštrukturalizáciu sa tvorí
len na priame výdavky na reštrukturalizáciu,
ktoré sú nevyhnutné na vykonanie reštruktura-
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lizácie a zároveň nie sú spojené s pokračujúcou činnosťou účtovnej jednotky. Táto rezerva nezahrňuje napríklad náklady na preškolenie zamestnancov alebo premiestnenie zamestnancov, ktorí budú v práci pokračovať,
náklady na marketing alebo investície do nových systémov a distribučných sietí.
(3) Reštrukturalizácia je proces, ktorý je
plánovaný a riadený štatutárnym orgánom
účtovnej jednotky a ktorý významne mení
rozsah, predmet činnosti účtovnej jednotky
alebo spôsob, akým je činnosť účtovnej
jednotky vykonávaná.“.
30. § 20 vrátane nadpisu nad § 20 znie:

a)

budúcich peňažných príjmov z majetku,
ktoré budú prijaté počas vykazovania
príslušného majetku tak, aby sa rovnali
hodnote, v akej bol majetok prvotne zaúčtovaný, alebo

b)

budúcich peňažných výdavkov zo záväzku, ktoré budú vydané počas vykazovania príslušného záväzku tak, aby
sa rovnali hodnote, v akej bol záväzok
prvotne zaúčtovaný.

(3) Ako úrokové výnosy alebo úrokové
náklady sa účtuje pri
a)

dlhopise s kupónom postupné znižovanie rozdielu, ktorým je diskont alebo prémia, medzi obstarávacou cenou
dlhopisu zníženou o už dosiahnutý úrok
z kupónu ku dňu obstarania dlhopisu
(ďalej len „čistá obstarávacia cena“)
a jeho menovitou hodnotou a postupne
dosahovaný výnos z kupónu určený
v emisných podmienkach,

b)

dlhopisoch bez kupónov a pri cenných
papieroch, ktoré predstavujú záväzok
na zaplatenie, napríklad pokladničná
poukážka alebo zmenka, postupné znižovanie rozdielu medzi ich menovitou
hodnotou a obstarávacou cenou.

„Účtovné metódy určujúce spôsoby
oceňovania a ich použitie
§ 20
(1) Po prvotnom zaúčtovaní jednotlivého
úveru, pohľadávky alebo cenného papiera
držaného do splatnosti do účtovných kníh účtovnej jednotky podľa § 25 ods. 1 zákona sa
jeho hodnota znižuje o splátky istiny, zvyšuje
sa o hodnotu dosiahnutého výnosu a znižuje
sa o zníženie jeho hodnoty (ďalej len „umorovaná hodnota“). Umorovanou hodnotou finančného záväzku sa rozumie hodnota,
v akej bol finančný záväzok prvotne zaúčtovaný, znížená o splátky istiny a zvýšená o dosiahnutý náklad. Ak ide o záväzok, ktorého
menovitá hodnota je vyššia ako hodnota
toho, čo účtovná jednotka za vznik záväzku
obdržala, jeho umorovanou hodnotou sa rozumie menovitá hodnota tohto záväzku znížená o hodnotu nákladu, ktorý iba prirastie.
Na výpočet dosiahnutého výnosu alebo dosiahnutého nákladu sa použije metóda efektívnej úrokovej miery. Dosiahnutý výnos alebo dosiahnutý náklad sa vypočíta z rozdielu
medzi hodnotou, v akej bol majetok alebo
záväzok prvotne zaúčtovaný a hodnotou pri
ich splatnosti. Namiesto metódy efektívnej
úrokovej miery možno použiť lineárnu metódu, ak ide o majetok a záväzky s kratšou zostatkovou dobu splatnosti ako jeden rok.
(2) Efektívnou úrokovou mierou sa rozumie úroková miera, ktorou sa diskontuje tok
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(4) Dosiahnuté výnosy alebo dosiahnuté
náklady sa účtujú najneskôr ku dňu zostavenia
riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky na účtoch príslušných účtov nákladov alebo
výnosov a súvzťažne na účtoch tých účtových
skupín, na účtoch ktorých bol prvotne zaúčtovaný majetok alebo záväzky, ku ktorým tieto
výnosy alebo náklady prirástli.
(5) Zlato držané na účely obchodovania
alebo na predaj účtovnou jednotkou, ktorou je
Národná banka Slovenska, sa oceňuje k dňu
ocenenia reálnou hodnotou. Zmeny reálnych
hodnôt sa účtujú podľa ich povahy buď na ťarchu alebo v prospech účtu Fond na nové ocenenie zlata účtovej skupiny 56 so súvzťažným
zápisom na účet Zlato účtovej skupiny 11. Pri
predaji alebo inom úbytku zlata sa príslušná
časť zvýšenia alebo zníženia účtu Fond na
nové ocenenie zlata účtovej skupiny 56 účtuje
do nákladov alebo do výnosov.“.
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31. V § 22 ods. 2 poslednej vete sa za slovo
„hodnôt“ vkladajú slová „cenných papierov
určených na obchodovanie“ a na konci sa
pripájajú tieto vety:
„Rozdiely medzi obstarávacími cenami cenných papierov určených na predaj a ich reálnymi hodnotami sa účtujú na účet Oceňovacie
rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj účtovej skupiny 56 súvzťažne s účtami príslušných cenných papierov. Ak sa reálna hodnota cenného papiera na predaj znížila tak, že
zostatok účtu Oceňovacie rozdiely z ocenenia
cenných papierov na predaj účtovej skupiny
56 je na strane Má dať a možno odôvodnene
predpokladať, že toto zníženie reálnej hodnoty
nebolo spôsobené trhovými činiteľmi, prevedie
sa z účtu Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj účtovej skupiny 56 na
ťarchu účtu Náklady na operácie s cennými papiermi účtovej skupiny 61.“.

banka alebo pobočka zahraničnej
banky a záväzky z takéhoto finančného
prenájmu.“.
39. V § 28 sa vypúšťa odsek 6.
40. V § 29 písmená b) a c) znejú:
„b) vklady, úvery a pôžičky prijaté od účtovných jednotiek, ktoré nie sú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk
vrátane záväzkov z finančného prenájmu a záväzkov na vrátenie peňažných
prostriedkov v rámci repoobchodov (účtové skupiny22, 23),
c)

32. V § 22 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „a
cenných papierov obstaraných v primárnych
emisiách neurčených na obchodovanie“.
33. V § 22 sa vypúšťajú odseky 8, 10 a 11. Doterajšie odseky 9 a 12 až 15 sa označujú
ako odseky 8 a 10 až 12.
34. V § 23 odsek 6 znie:
„(6) V deň ocenenia derivátov sa účtujú
straty na účet Náklady na derivátové operácie účtovej skupiny 61 a zisky na účet Výnosy
z derivátových operácií účtovej skupiny 71
vzniknuté zo zmien reálnych hodnôt.“.
35. V § 24 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „v prospech účtu príslušného majetku.“.
36. V § 28 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „záväzky“ vkladajú slová „voči bankám“.
37. V § 28 ods. 3 písm. i) sa za slová „opravné
položky ku“ vkladajú slová „štandardným
pohľadávkam s výhradou,“.
38. V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) pohľadávky z finančného prenájmu, pri
ktorom je prenajímateľom účtovná jednotka, ktorá je bankou alebo pobočkou
zahraničnej banky a nájomcom je iná
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pohľadávky so zníženou hodnotou, ktorými sú štandardné pohľadávky s výhradou, neštandardné pohľadávky, pochybné pohľadávky a stratové pohľadávky podľa osobitného predpisu17) účtovných jednotiek, ktoré sú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk voči
účtovným jednotkám, ktoré nie sú bankami alebo pobočkami zahraničných
bánk, pohľadávky so zníženou hodnotou účtovných jednotiek, ktoré nie sú
bankami alebo pobočkami zahraničných bánk voči účtovným jednotkám,
ktoré nie sú bankami alebo pobočkami
zahraničných bánk a opravné položky
k pohľadávkam so zníženou hodnotou
(účtová skupina 24),“.

41. V § 30 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c)
a d), ktoré znejú:
„c) pohľadávky z finančného prenájmu,
d)

skupinová opravná položka.“.

42. V § 30 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a záväzkov z finančného prenájmu“.
43. V § 30 odsek 6 znie:
„(6) Na účtoch účtovej skupiny 24 – Pohľadávky so zníženou hodnotou sa v účtovníctve banky alebo pobočky zahraničnej
banky účtujú štandardné pohľadávky s výhradou voči klientom a klasifikované pohľadávky voči klientom a v účtovníctve účtovnej
jednotky, ktorá nie je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, sa účtujú pohľadávky, u ktorých sa jednotlivo na základe údajov
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zistených pri inventarizácii predpokladá zníženie hodnoty.“.
44. V § 30 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:
„Pri splatnosti sa cenné papiere do doby,
kým sa splatia, prevedú z príslušného účtu účtovej skupiny 26 v prospech účtu Záväzky
z cenných papierov vydaných účtovnou jednotkou účtovej skupiny 37.“.
45. V § 31 písm. d) sa za slovom „rozlíšenia“ vypúšťa čiarka a slová „odhadných položiek“.
46. V § 32 ods. 6 prvá veta znie:
„Na účtoch účtovej skupiny 35 – Časové
rozlíšenie a usporiadací účet sa účtuje časové rozlíšenie nákladov a výnosov, príjmov
a výdavkov podľa § 4 a kurzové rozdiely
podľa § 5.“.
47. V § 32 ods. 7 prvej vete sa za slovami „do
splatnosti“ vypúšťa čiarka a slová „ani cenných papierov obstaraných v primárnych
emisiách,“ a v tretej vete sa za slovami „sekuritizácie“ vypúšťa čiarka a slová „iné ako
hypotekárne záložné listy“.
48. V § 32 ods. 8 písm. h) sa slovo „dlhopisov“
nahrádza slovami „cenných papierov“.
49. V § 32 ods. 9 prvej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: „záväzky z krátkych predajov
cenných papierov“ a v poslednej vete sa za
slovom „sekuritizácie“ vypúšťa čiarka a slová
„ktoré sú iné ako hypotekárne záložné listy“.
50. § 32 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré
znejú:
„(11) Sekuritizáciou sa rozumie usporiadanie vzťahov medzi majetkom určeným na
sekuritizáciu a cennými papiermi, ktoré budú
splatené z príjmov z tohto majetku, prostredníctvom ktorého je úverové riziko vyplývajúce z jednotlivej položky majetku alebo z portfólia majetku členené do tranží, pričom
a)

prevod peňažných tokov z majetku do
príslušnej tranže záväzkov z cenných
papierov, ktoré budú splatené z príjmov
z tohto majetku, závisí od výkonnosti jednotlivej položky majetku alebo portfólia
majetku,

b)
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podriadenosť tranží určuje rozdeľovanie strát z majetku medzi tieto tranže.

(12) Tranžou sa rozumie zmluvne dohodnutá časť úverového rizika spojená s jednotlivou
položkou majetku alebo s portfóliom majetku,
pričom umiestnenie majetku v určitej časti úverového rizika znamená riziko straty väčšej alebo
menšej ako umiestnenie majetku tej istej hodnoty v každej inej časti úverového rizika.
(13) Cenným papierom, ktorý vznikol sekuritizáciou sa rozumie taký cenný papier,
ktorý je splácaný z peňažných tokov vytváraných určenou položkou majetku alebo určeným portfóliom majetku alebo z aktív, ktoré sú
určené na zabezpečenie splácania tohto
cenného papiera.“.
51. V § 33 písm. a) sa za slovom „vklady“ vypúšťa čiarka a slová „cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na
obchodovanie“.
52. V § 34 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová
„cenné papiere obstarané v primárnych
emisiách neurčené na obchodovanie a“.
53. V § 36 ods. 2 poslednej vete sa slovo „dlhopisov“ nahrádza slovami „cenných papierov“.
54. V § 36 ods. 6 písm. c) sa za slová „podielový fond;“ vkladajú slová „kapitálový fond
dôchodkového fondu tvorený dôchodkovými jednotkami;“, za slová „v pridružených
účtovných jednotkách“ sa vkladajú slová
„oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných
papierov na predaj“ a za slová „podielové
fondy“ sa vkladajú slová „alebo dôchodkové fondy“.
55. V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) nájomné za operatívny prenájom; operatívnym prenájmom sa rozumie nájom
iný ako finančný prenájom.“.
56. V § 38 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová
„a príspevok do Národného úradu práce“
a za slovo „služby“ sa vkladajú slová „operatívny prenájom,“.
57. V § 40 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
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„h) výnosy z operatívneho prenájmu.“.
58. V § 41 odsek 1 znie:
„(1) V účtovnej triede 9 sa účtuje podvojne o ostatných aktívach a o ostatných pasívach. Ide napríklad o pohľadávky a záväzky
zo zmlúv, na základe ktorých doteraz nedošlo k pohybu hospodárskych prostriedkov, to
znamená, že ani jedna strana doteraz neplnila, o podmienený majetok alebo o podmienené záväzky.“.
59. V § 42 ods. 4 prvej vete sa slová „sa účtujú“
nahrádzajú slovami „sa môžu účtovať“ a na
konci sa pripája táto veta:
„Ak účtovná jednotka neúčtuje o spotových
operáciách, dňom uskutočnenia účtovného
prípadu kúpy alebo predaja finančného aktíva, je deň dohodnutia kúpy alebo predaja.“.
60. V § 42 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) Na účtoch účtovej skupiny 97 – Pohľadávky a záväzky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezpečení sa účtuje poskytnuté a prijaté zabezpečenie pohľadávok záložným právom,
zabezpečovacím prevodom práva alebo
iným vecným zabezpečením, napríklad záloh v rámci repoobchodu.
(8) Na účtoch účtovej skupiny 98 – Pohľadávky a záväzky zo zverených hodnôt sa účtujú hodnoty prevzaté alebo hodnoty odovzdané do úschovy, správy, na uloženie, s ktorými sa nakladá v rámci portfólia prevzatého
na riadenie, hodnoty zverené na obstaranie
kúpy alebo predaja cenného papiera pre
klienta, účtuje sa tu o prínosoch pre klienta
z poskytovanej investičnej služby, napríklad inkaso dividendy zo spravovanej akcie.“.
61. V § 43 ods. 1 sa číslo „9“ nahrádza číslom
„10“.
62. § 43 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Dôchodkové jednotky v účtovnej
jednotke, ktorou je dôchodkový fond sa účtujú v prospech účtu Kapitálový fond účtovej
skupiny 56.“.
63. Za § 45 sa vkladajú § 45a a 45b, ktoré znejú:

„§ 45a
(1) Záväzky z finančného prenájmu, o ktorých sa účtovalo k 31. decembru 2004 na
účte Rôzni veritelia účtovej skupiny 34 alebo
na iných účtoch, sa prevedú z týchto účtov
v prospech účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny 23.
(2) Rozdiel medzi obstarávacou cenou
cenných papierov na predaj v majetku účtovnej jednotky k 31. decembru 2004 a ich reálnou hodnotou k 31. decembru 2004 sa
k 1. januáru 2005 prevedie na ťarchu alebo
v prospech účtu Výsledok hospodárenia
v schvaľovacom konaní účtovej skupiny 59
a na ťarchu alebo v prospech účtu Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na
predaj účtovej skupiny 56.
(3) K 1. januáru 2005 sa dlhové cenné
papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie prevedú podľa druhov z účtu Dlhové cenné papiere obstarané
v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie účtovej skupiny 41 na účty príslušných druhov cenných papierov držaných do
splatnosti účtovej skupiny 41 alebo na účty
príslušných druhov cenných papierov
určených na predaj účtovej skupiny 37.
§ 45b
Týmto opatrením sa preberajú právne
akty Európskych spoločenstiev a Európskej
únie uvedené v prílohe č. 2.“.
64. Slovo „kolaterál“ vo všetkých tvaroch sa
v celom texte opatrenia nahrádza slovom
„záloh“ v príslušnom tvare.
65. Slová „zriaďovacie výdavky“ vo všetkých
tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „zriaďovacie náklady“ v príslušnom tvare.
66. Slová „podielové cenné papiere a vklady“
vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „podiely na základnom imaní“ v príslušnom tvare.
67. Slová „obchodné spoločnosti s rozhodujúcim
vplyvom“ vo všetkých tvaroch sa v celom tex-
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te opatrenia nahrádzajú slovami „dcérske účtovné jednotky“ v príslušnom tvare.
68. Slová „obchodné spoločnosti s podstatným
vplyvom“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte opatrenia nahrádzajú slovami „pridružené účtovné jednotky“ v príslušnom tvare.
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78. V prílohe č. 1 účtovej triede 3 účtovej skupine 35 sa vypúšťajú slová „Odhadné účty aktívne“ a slová „Odhadné účty pasívne“.
79. V prílohe č. 1 účtovej triede 3 účtovej skupine 37 sa slovo „dlhopisov“ nahrádza slovami „cenných papierov“.

69. Slová „akumulovaná hodnota“ vo všetkých
tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „umorovaná hodnota“ v príslušnom tvare.

80. V prílohe č. 1 účtovej triede 4 účtovej skupine 41 sa vypúšťajú slová „Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách
neurčené na obchodovanie“.

70. Slová „použitie opravných položiek“ vo
všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia
nahrádzajú slovami „zrušenie opravných
položiek“.

81. V prílohe č. 1 účtovej triede 5 účtovej skupine
56 sa vypúšťajú slová „podielového fondu“
a slová „Ostatné kapitálové fondy“ a na konci
sa pripájajú tieto slová: „Oceňovacie rozdiely
z ocenenia cenných papierov na predaj“.

71. Slová „použitie rezerv“ vo všetkých tvaroch
sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „zrušenie rezerv“ v príslušnom tvare.

82. V prílohe č. 1 účtovej triede 6 účtovej skupine 61 sa vypúšťajú slová „Náklady na prenájom“.

72. V prílohe č. 1 účtovej triede 1 sa vypúšťajú
účtové skupiny 14, 15 a 17.

83. V prílohe č. 1 účtovej triede 7 účtovej skupine 71 sa vypúšťajú slová „Výnosy z prenájmu“.

73. V prílohe č. 1 účtovej triede 2 účtovej skupine 21 sa na konci pripájajú tieto slová:
„Pohľadávky z finančného prenájmu
Skupinová opravná položka“.
74. V prílohe č. 1 účtovej triede 2 účtovej skupine 23 sa na konci pripájajú tieto slová:
„Záväzky z finančného prenájmu“.
75. V prílohe č. 1 účtovej triede 2 názov účtovej
skupiny 24 znie:
„24

Pohľadávky so zníženou hodnotou“.

76. V prílohe č. 1 účtovej triede 2 účtovej skupine 24 sa slová „Ostatné pohľadávky voči
klientom“ nahrádzajú slovami „Pohľadávky
so zníženou hodnotou“ a slová „Opravná
položka ku klasifikovaným úverom a ostatným pohľadávkam“ sa nahrádzajú slovami
„Opravná položka k pohľadávkam so zníženou hodnotou“.
77. V prílohe č. 1 účtovej triede 3 názov účtovej
skupiny 35 znie:
„35 Časové rozlíšenie a usporiadací účet“.

84. V prílohe č. 1 účtovej triede 9 názov účtovej
skupiny 97 znie:
„97

Pohľadávky a záväzky zo záložných
práv, zabezpečovacích prevodov práv
a iných zabezpečení“.

85. V prílohe č. 1 účtovej triede 9 účtová skupina 98 znie:
„98 Pohľadávky a záväzky zo zverených hodnôt
Hodnoty odovzdané do úschovy
Hodnoty prevzaté do úschovy
Hodnoty odovzdané do správy
Hodnoty prevzaté do správy
Hodnoty odovzdané na uloženie
Hodnoty prevzaté na uloženie
Portfóliá odovzdané na riadenie
Portfóliá prevzaté na riadenie
Cenné papiere klientov
Bankovky a mince (len Národná banka Slovenska)“.
86. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha
č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá znie:
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„Príloha č. 2 k opatreniu č. 20 359/2002-92

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto opatrením sa preberajú tieto právne akty:
1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EEC z 25. júla 1978 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o účtovnej závierke niektorých typov spoločností (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 222,
14. 8. 1978) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Úradný vestník Európskych
spoločenstiev L 193, 18. 07. 1983), v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 314, 4. 12. 1984), v znení smernice Rady
89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395,
30. 12. 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), smernice Rady 94/8/ES
z 21. marca 1994 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 82, 25. 03. 1994), smernice Rady
1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 162, 26. 06. 1999),
v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Úradný
vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. 10. 2001), v znení smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 120, 15. 05. 2003)
a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 178, 8. 9. 2003).
2. Siedma smernica Rady 83/349/EEC z 13. júna 1983 založená na článku 54 (3) g) zmluvy
o spoločných účtoch (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 193, 18. 07. 1983) v znení
smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev
L 395, 30. 12. 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník
Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), v znení smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2001/65 ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. 10. 2001) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna
2003 (Úradný vestník Európskej únie L 178, 17. 07. 2003).
3. Smernica Rady 86/635/EEC z 8. decembra 1986 o výročných účtoch bánk a iných finančných
inštitúcií (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 372, 31. 12. 1986) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. 10. 2001) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES
z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 178, 17. 07. 2003).
4. Smernica Komisie č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi
a štátnymi podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 195, 29. 7. 1980) v znení Smernice Komisie č. 85/413/EHS, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi podnikmi (Úradný vestník
Európskych spoločenstiev, L 229, 28. 8. 1985) v znení Smernice Komisie 93/84/EHS, ktorá mení
a dopĺňa smernicu č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi
a verejnými podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 254, 12. 10. 1993) v znení
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Smernice Komisie č. 2000/52/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 193, 29. 7. 2000).“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2004, s výnimkou čl. I bodov 1 až 6, 8 až 44,
47 až 76, 79 až 86, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 21. januára 2003 č. 22 213/2002-92, 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 poisťovne,
pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní
a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov
Referent: Ing. Ingrid Šalkovičová, tel.: 02/59 58 34 78

Číslo: MF/12643/2004-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 22 213/2002-92, 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 poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (oznámenie č. 28/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) zdravotné poisťovne podľa osobitného predpisu1).”.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka
pod čiarou k odkazu 1a.
3. V § 1 ods. 2 prvá veta znie:
„Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky podľa odseku 1 písm. a) až e) je uvedené v prílohách
č. 1 až 3 a pre účtovné jednotky podľa ods. 1 písm. f) je uvedené v prílohách č. 4 až 6.”.
4. Prílohy č. 1 a 2 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tomuto opatreniu.
5. V prílohe č. 3 časti XI v celom texte sa slová „prechodné rozdiely“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „dočasné rozdiely“ v príslušnom tvare.
6. V prílohe č. 3 časti XI písmeno k) znie:
„k) cenných papieroch určených na obchodovanie, cenných papieroch určených na predaj, cenných papieroch držaných do splatnosti a finančnom umiestnení v mene poistených podľa
týchto kategórií, podľa druhov cenných papierov a podľa ocenenia; ak sa cenné papiere
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oceňujú trhovou cenou, uvedie sa ich obstarávacia cena a ak sa cenné papiere oceňujú obstarávacou cenou, uvedie sa ich trhová cena; pri dlhových cenných papieroch sa uvedie čistá
obstarávacia cena znížená o náklady na obchodovanie a ďalej v členení na kótované cenné
papiere a nekótované cenné papiere na tuzemskej burze alebo zahraničnej burze; pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papieroch určených na predaj, sa
uvedú trhy, na ktorých sa s nimi obchoduje,“.
7. V prílohe č. 3 časti XI písm. q) sa slovo „výdavkov“ nahrádza slovom „nákladov“.
8. Za prílohu č. 3 sa dopĺňajú prílohy č. 4 až 7, ktoré sú prílohami č. 3 až 6 k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/12643/2004-74

Súvaha Úč POI 1-01
Príloha č. 1 k opatreniu č. 22 213/2002-92
SÚVAHA
k ........................ 20..
Položka
Číslo

Názov

a

b
AKTÍVA

Číslo Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce
účtovné
riadku Brutto Korekcia Netto
obdobie
c
x

A.

Nehmotný majetok, z toho

1

I.

Zriaďovacie náklady

2

II.

Dobré meno (goodwill)

3

B.

Finančné umiestnenie (investície)

4

1.

Z toho finančné umiestnenie (investície) z rezerv
životného poistenia

5

2.

Z toho finančné umiestnenie (investície) z rezerv
neživotného poistenia

6

I.

Pozemky a stavby, z toho

7

1.

pre prevádzkovú činnosť

8

II.

Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach
a ostatné dlhodobé pohľadávky

9

1.

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných
spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom

10

2.

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom

11

3.

Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami
s rozhodujúcim vplyvom

12

4.

Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami
s podstatným vplyvom

13

5.

Ostatné dlhodobé pohľadávky

14

III.

Ostatné finančné umiestnenie

15

1.

Cenné papiere s premenlivým výnosom

16

2.

Cenné papiere s pevným výnosom

17

3.

Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách
neurčené na obchodovanie

18

4.

Ostatné pôžičky

19

5.

Vklady v bankách

20

6.

Iné finančné umiestnenie

21

1

2

3

4
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Položka

Číslo

Názov

a

b

Číslo Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce
účtovné
riadku Brutto Korekcia Netto
obdobie
c

IV.

Vklady pri aktívnom zaistení

22

C.

Finančné umiestnenie v mene poistených

23

D.

Pohľadávky, z toho

24

I.

z poistenia

25

1.

voči poisteným, z toho

26

1a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

27

1b. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv

28

2.

29

voči sprostredkovateľom, z toho

2a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

30

2b. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv

31

II.

zo zaistenia, z toho

32

1.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

33

2.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv

34

III.

Ostatné pohľadávky, z toho

35

1.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

36

2.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv

37

IV.

z upísaného základného imania

38

E.

Ostatné aktíva

39

I.

Hmotný hnuteľný majetok a zásoby

40

II.

Pokladničné hodnoty a bankové účty

41

III.

Iné aktíva

42

F.

Účty časového rozlíšenia

43

I.

Nájomné

44

II.

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

45

III.

Ostatné účty časového rozlíšenia

46

AKTÍVA celkom

47

Kontrolné číslo

998

1

2

3

4

15/2004

1213

FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Položka

Číslo

Názov

Číslo
riadku

a

b

c

PASÍVA

x

A.

Vlastné imanie

48

I.

Základné imanie, z toho

49

1.

Upísané základné imanie splatené

50

II.

Vlastné akcie (-)

51

III.

Emisné ážio

52

IV.

Ostatné kapitálové fondy

53

V.

Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov

54

VI.

Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne

55

VII. Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku

56

VIII. Výsledok hospodárenia minulých rokov

57

IX.

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

58

B.

Podriadené pasíva

59

C.

Technické rezervy

60

I.

Technická rezerva na poistné budúcich období

61

1.

Hrubá výška

62

2.

Výška zaistenia (-)

63

II.

Technická rezerva na životné poistenie

64

1.

Hrubá výška

65

2.

Výška zaistenia (-)

66

III.

Technická rezerva na poistné plnenie

67

1.

Hrubá výška

68

2.

Výška zaistenia (-)

69

IV.

Technická rezerva na poistné prémie a zľavy

70

1.

Hrubá výška

71

2.

Výška zaistenia (-)

72

V.

Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík

73

VI.

Iné technické rezervy

74

1.

Hrubá výška

75

2.

Výška zaistenia (-)

76

D.

Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných
prostriedkov v mene poistených

77

1.

Hrubá výška

78

Bežné
účtovné
obdobie

Predchádzajúce
účtovné
obdobie

5

6
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Položka

Číslo

Názov

Číslo
riadku

a

b

c

2.

Výška zaistenia (-)

79

E.

Rezervy

80

F.

Vklady pri pasívnom zaistení

81

G.

Záväzky, z toho

82

I.

z poistenia , z toho

83

1a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv

84

1b. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
podstatný vplyv

85

II.

zo zaistenia, z toho

Bežné
účtovné
obdobie

Predchádzajúce
účtovné
obdobie

5

6

86

1a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv

87

1b. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
podstatný vplyv

88

III.

Pôžičky zaručené dlhopisom, z toho

89

1.

v konvertibilnej mene

90

1a. Záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

91

1b. Záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv

92

2.

93

Ostatné pôžičky zaručené dlhopisom

2a. Záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

94

2b. Záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv

95

IV.

Bankové úvery

96

V.

Ostatné záväzky, z toho

97

1.

z daní

98

2.

zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

99

H.

Účty časového rozlíšenia

100

PASÍVA celkom

101

Kontrolné číslo

999

...................................................

...................................................

...................................................

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky

Podpisový záznam fyzickej
osoby zodpovednej
za zostavenie súvahy

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva
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Vysvetlivky
Aktíva
1. V položke A - Nehmotný majetok sa vykazuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako suma ustanovená osobitným predpisom2) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Ide najmä o zriaďovacie náklady, dobré meno (goodwill), softvér, ostatný nehmotný majetok, napríklad výsledky vývojovej činnosti, autorské práva, licenčné zmluvy, obchodné známky, ak nie sú vytvorené vlastnou činnosťou, obstaranie nehmotného majetku a poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku, oprávky a opravné položky
k nehmotnému majetku, opravné položky k poskytnutým preddavkom na obstaranie nehmotného majetku.
Položka sa vykazuje v členení na zriaďovacie náklady a dobré meno (goodwill). Sumy vykázané v stĺpci 1
nie sú znížené o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých
sumách, ktorými sú sumy vykázané v stĺpci 1 mínus sumy vykázané v stĺpci 2.
2. V položke B - Finančné umiestnenie (investície) sa vykazuje majetok obstaraný vo forme finančného umiestnenia prostriedkov technických rezerv a z vlastných zdrojov účtovnej jednotky. Ide najmä
o pozemky a stavby, finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach, ostatné dlhodobé pohľadávky, ostatné finančné umiestnenie, vklady pri aktívnom zaistení, cenné papiere určené na obchodovanie a cenné papiere určené na predaj, ostatné podiely, poskytnuté preddavky na obstaranie pozemkov a stavieb, obstaranie pozemkov a stavieb, oprávky k stavbám, opravné položky k pozemkom
a stavbám, opravné položky k finančnému umiestneniu, ostatnému finančnému umiestneniu, k pohľadávkam voči postupiteľom a k ostatným podielom na predaj. V položke pozemky a stavby sa osobitne
vykazujú pozemky a stavby pre prevádzkovú činnosť. Ako finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky sa samostatne vykazujú podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom a ostatné dlhodobé pohľadávky. Ako ostatné finančné umiestnenie sa vykazujú cenné papiere s premenlivým
výnosom (akcie, ostatné podiely, podielové listy) a cenné papiere s pevným výnosom (štátne dlhopisy, ostatné dlhopisy, pokladničné poukážky, zmenky a hypotekárne záložné listy), ostatné pôžičky,
vklady v bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk, iné finančné umiestnenie a dlhové cenné
papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie. Sumy vykázané v stĺpci 1 nie
sú znížené o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých
sumách, ktorými sú sumy vykázané v stĺpci 1 mínus sumy vykázané v stĺpci 2.
3. V položke C – Finančné umiestnenie v mene poistených sa vykazujú pohľadávky z finančného
umiestnenia a opravné položky k pohľadávkam z finančného umiestnenia v mene poistených. Sumy
vykázané v stĺpci 1 nie sú znížené o opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy vykázané v stĺpci 1 mínus sumy vykázané v stĺpci 2.
4. V položke D – Pohľadávky sa vykazujú pohľadávky z poistenia a zaistenia, ostatné pohľadávky, pohľadávky z upísaného základného imania, opravné položky k pohľadávkam z poistenia a zaistenia, k ostatným pohľadávkam, k pohľadávkam voči zamestnancom a inštitúciám. Osobitne sa vykazujú pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv
a podstatný vplyv. Ako pohľadávky z poistenia sa vykazujú pohľadávky voči poisteným a sprostredkovateľom. Ako pohľadávky zo zaistenia sa vykazujú pohľadávky zo zaistenia a ostatné pohľadávky
zo zaistenia. Ako ostatné pohľadávky sa vykazujú pohľadávky voči spoločníkom, pohľadávky voči
účastníkom združenia a pohľadávky z účtovej skupiny 35 a 37. Sumy vykázané v stĺpci 1 nie sú znížené o opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú
sumy vykázané v stĺpci 1 mínus sumy vykázané v stĺpci 2.
2) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
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5. V položke E – Ostatné aktíva sa vykazujú aktíva, ktorými sú hmotný hnuteľný majetok odpisovaný, hmotný hnuteľný majetok neodpisovaný, obstaranie hmotného majetku, poskytnuté preddavky na
obstaranie hmotného majetku, pokladničné hodnoty a bankové účty, zásoby, iný majetok, oprávky
a opravné položky k hmotnému hnuteľnému majetku, k poskytnutým preddavkom a ostatnému majetku. Ako iné aktíva sa vykazuje iný majetok, opravné položky k ostatnému majetku. Sumy vykázané
v stĺpci 1 nie sú znížené o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy vykázané v stĺpci 1 mínus sumy vykázané v stĺpci 2.
6. V položke F – Účty časového rozlíšenia sa vykazujú náklady budúcich období a príjmy budúcich
období. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa rovnajú sumám vykázaným v stĺpci 3.
Pasíva
1. V položke A – Vlastné imanie sa vykazuje základné imanie, vlastné akcie, emisné ážio, ostatné kapitálové fondy, oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov, rezervné fondy a ostatné fondy
tvorené zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov, výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia a dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne. V položke základné imanie sa osobitne vykazuje upísané základné imanie splatené. Suma vlastných akcií je položkou znižujúcou vlastné imanie, v súvahe sa vykazuje so znamienkom mínus. Ako rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 41. V položke výsledok hospodárenia minulých
rokov sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 43. Ako výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
2. V položke B – Podriadené pasíva sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtovej skupiny 36
a 48. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
3. V položke C – Technické rezervy sa vykazujú zostatky účtov technických rezerv
účtovej skupiny 44, okrem technickej rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených. Osobitne sa vykazuje ich hrubá výška a výška zaistenia, ktorá sa vykazuje so
znamienkom mínus. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
4. V položke D – Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene
poistených sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 44. Osobitne sa vykazuje jeho hrubá
výška a výška zaistenia, ktorá sa vykazuje so znamienkom mínus. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
5. V položke E - Rezervy sa vykazujú zostatky príslušných účtov rezerv účtovej skupiny 45. Suma sa
vykazuje v stĺpci 5.
6. V položke F - Vklady pri pasívnom zaistení sa vykazujú vklady zo zložených vkladov od zaisťovateľov. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
7. V položke G - Záväzky sa vykazujú záväzky z poistenia a zaistenia, pôžičky zaručené dlhopisom, bankové úvery a ostatné záväzky. Osobitne sa vykazujú záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv a podstatný vplyv. Ako záväzky z poistenia sa
vykazujú záväzky z poistenia voči poisteným a sprostredkovateľom a ostatné záväzky z poistenia.
Ako záväzky zo zaistenia sa vykazujú záväzky zo zaistenia a ostatné záväzky zo zaistenia. Ako pôžičky zaručené dlhopisom sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtovej skupiny 36 a 48. Osobitne
sa vykazujú pôžičky zaručené dlhopisom v konvertibilnej mene. V položke bankové úvery sa vykazujú
krátkodobé úvery, eskontné úvery a bankové úvery účtované v účtovej skupine 47. Ako ostatné záväzky sa vykazujú záväzky z upísaného základného imania, záväzky voči spoločníkom a účastníkom
združenia, ostatné úvery, krátkodobé rezervy a nevyfakturované dodávky a záväzky z účtových skupín 35, 36 a 37. V súvahe účtovnej jednotky podľa § 1 ods. 1 písm. e) sa vykazuje aj zostatok poistného garančného fondu. V položke ostatné záväzky sa osobitne vykazujú záväzky z daní a záväzky zo
sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
8. V položke H – Účty časového rozlíšenia sa vykazujú výdavky budúcich období a výnosy budúcich období. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
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Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/12643/2004-74

Výkaz ziskov a strát Úč POI 2-01
Príloha č. 2 k opatreniu č. 22 213/2002-92
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
k ........................ 20..
Položka
Číslo

Názov

a

b

Bežné účtovné obdobie
Číslo
riadku Základňa Medzisúčet Výsledok

Predchádzajúce
účtovné
obdobie

c

1

2

3

4

I.

TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU

1

x

x

x

x

1.

Zaslúžené poistné, bez zaistenia

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1a. Predpísané poistné v hrubej výške

3

1b. Predpísané poistné v hrubej výške postúpené
zaisťovateľom

4

1c. Zmena stavu technickej rezervy na poistné budúcich
období
1d. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej
rezervy na poistné budúcich období

x
5
6

2.

Prevedený výsledok z finančného umiestnenia
z netechnického účtu

7

x

x

3.

Ostatné technické výnosy, bez zaistenia

8

x

x

4.

Náklady na poistné plnenia, bez zaistenia

9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4a. Náklady na poistné plnenia v hrubej výške

10

4aa. Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom

11

4b. Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia
v hrubej výške

12

4ba. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej
rezervy na poistné plnenia

13

x

5.

Zmena stavu iných technických rezerv, bez
zaistenia

14

x

x

6.

Prémie a zľavy, bez zaistenia

15

x

x

7.

Čistá výška prevádzkových nákladov

16

x

x

7a. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

17

x

x

x

7b. Zmena stavu výšky prevedených obstarávacích
nákladov na poistné zmluvy

18

x

x

x

7c. Správna réžia

19

x

x

x

7d. Provízie od zaisťovateľov a podiely na ziskoch

20

x

8.

Ostatné technické náklady, bez zaistenia

21

x

x

9.

Zmena stavu technickej rezervy na vyrovnávanie
mimoriadnych rizík

22

x

x

23

x

x

10. Výsledok technického účtu k neživotnému
poisteniu
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Položka

Číslo

Názov

a

b

Bežné účtovné obdobie
Číslo
riadku Základňa Medzisúčet Výsledok

Predchádzajúce
účtovné
obdobie

c

1

2

3

4

II.

TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÉMU POISTENIU

24

x

x

x

x

1.

Zaslúžené poistné, bez zaistenia

25

x

x

x

x

1a. Predpísané poistné v hrubej výške

26

x

x

x

1b. Predpísané poistné v hrubej výške postúpené
zaisťovateľom

27

x

x

x

1c. Zmena stavu technickej rezervy na poistné budúcich
období

28

x

x

x

1d. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej
rezervy na poistné budúcich období

29

2.

30

x

x

x

x

2a. Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov
a v tom rozhodujúci vplyv

31

x

x

x

2b. Výnosy z ostatného finančného umiestnenia a v tom
rozhodujúci vplyv

32

x

x

x

x

2ba. Výnosy z pozemkov a stavieb

33

x

x

x

2bb. Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia

34

x

x

x

x

Výnosy z finančného umiestnenia

2c. Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu

35

x

2d. Výnosy z realizácie finančného umiestnenia

36

x

3.

Prírastky hodnoty finančného umiestnenia

37

x

x

4.

Ostatné technické výnosy, bez zaistenia

38

x

x

5.

Náklady na poistné plnenia, bez zaistenia

39

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5a. Náklady na poistné plnenia v hrubej výške

40

5aa. Podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenia

41

5b. Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia
v hrubej výške

42

5ba. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej
rezervy na poistné plnenia

43

6.

Zmena stavu ostatných technických rezerv, bez
zaistenia

44

6a. Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie
v hrubej výške, bez zaistenia

45

6aa. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej
rezervy na životné poistenie

46

6b. Zmena stavu iných technických rezerv, bez zaistenia

47

x

7.

Prémie a zľavy, bez zaistenia

48

x

x

8.

Čistá výška prevádzkových nákladov

49

x

x

8a. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

50

x

x

x

8b. Zmena stavu výšky prevedených obstarávacích
nákladov na poistné zmluvy

51

x

x

x

8c. Správna réžia

52

x

x

x

8d. Provízie od zaisťovateľov a podiely na ziskoch

53

x

9.

54

x

x

x

9a. Náklady na finančné umiestnenie

55

x

x

x

9b. Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu

56

x

x

x

9c. Náklady na realizáciu finančného umiestnenia

57

x

Náklady na finančné umiestnenie

x

x
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Položka

Číslo

Názov

a

b

Bežné účtovné obdobie
Číslo
riadku Základňa Medzisúčet Výsledok
c

1

2

10. Úbytky hodnoty finančného umiestnenia

58

x

x

11. Ostatné technické náklady, bez zaistenia

59

x

x

12. Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na
netechnický účet

60

x

x

13. Výsledok technického účtu k životnému poisteniu

61

x

x

III.

NETECHNICKÝ ÚČET

62

x

x

1.

Výsledok technického účtu k neživotnému
poisteniu

63

x

x

2.

Výsledok technického účtu k životnému poisteniu

64

x

x

3.

Výnosy z finančného umiestnenia

65

x

x

3a. Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov
a v tom rozhodujúci vplyv

66

x

3b. Výnosy z ostatného finančného umiestnenia a v tom
rozhodujúci vplyv

67

x

3ba. Výnosy z pozemkov a stavieb

68

3bb. Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia

69

Predchádzajúce
účtovné
obdobie

3

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3c. Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu

70

x

3d. Výnosy z realizácie finančného umiestnenia

71

x

4.

Prírastky hodnoty finančného umiestnenia

72

x

x

5.

Prevedené výnosy z finančného umiestnenia

73

x

x

6.

Náklady na finančné umiestnenie

74

x

x

6a. Náklady na finančné umiestnenie

75

x

x

x

6b. Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu

76

x

x

x

6c. Náklady na realizáciu finančného umiestnenia

77

x

7.

Úbytky hodnoty finančného umiestnenia

78

x

x

8.

Prevedený výsledok z finančného umiestnenia

79

x

x

9.

Ostatné výnosy

80

x

x

10. Ostatné náklady

81

x

x

11. Ostatné dane a poplatky

82

x

x

12. Daň z príjmov z bežnej činnosti

83

x

x

84

x

x

14. Mimoriadne výnosy

85

x

x

15. Mimoriadne náklady

86

x

x

16. Mimoriadny výsledok hospodárenia

87

x

x

17. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti

88

x

x

18. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

89

x

x

13.

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po
zdanení

Kontrolné číslo

...................................................
Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky

999

...................................................
Podpisový záznam fyzickej
osoby zodpovednej za zostavenie
výkazu ziskov a strát

...................................................
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva
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Vysvetlivky k postupu výpočtu niektorých riadkov výkazu ziskov a strát
Číslo
riadku

Základňa

Medzisúčet

Výsledok

účtovné obdobie

Predchádzajúce

c

1

2

3

4

3

+

x

x

x

4

-

+(=)

x

x

5

+(+/-)

x

x

x

6

-(+/-)

-(=)

+(= =)

+(= =)

7

x

x

+(+/-)

+(+/-)

8

x

x

+

+

10

+

x

x

x

11

-

+(=)

x

x

12

+(+/-)

x

x

x

13

-(+/-)

+(=)

-(= =)

-(= =)

14

x

x

-(+/-)

+(+/-)

15

x

x

-

-

17

x

+

x

x

18

x

+(+/-)

x

x

19

x

+

x

x

20

x

-

-(= =)

-(= =)

21

x

x

-

-

22

x

x

-(+/-)

-(+/-)

23

x

x

[= =]

[= =]

26

x

+

x

x

27

x

-

x

x

28

+(+/-)

x

x

x

29

-(+/-)

-(=)

+(= =)

+(= =)

31

x

+

x

x

33

+

x

x

x

34

+

+(=)

x

x

35

x

+

x

x

36

x

+

+(= =)

+(= =)

37

x

x

+

+

38

x

x

+

+

40

+

x

x

x

41

-

+(= =)

x

x

42

+(+/-)

x

x

x

43

-(+/-)

+(= =)

-(= =)

-(= =)

45

+(+/-)

x

x

x

Poznámka

I. 1. bez zaistenia

I. 4. bez zaistenia

I. 7. bez zaistenia

I. 10. bez zaistenia

II. 1. bez zaistenia

II. 2. bez zaistenia

II. 5. bez zaistenia
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Číslo
riadku

Základňa

Medzisúčet

Výsledok

účtovné obdobie

Predchádzajúce

46

-(+/-)

+(= =)

x

x

47

x

+(+/-)

-(= =)

-(= =)

48

x

x

-

-

50

x

+

x

x

51

x

+(+/-)

x

x

52

x

+

x

x

53

x

-

-(= =)

-(= =)

55

x

+

x

x

56

x

+

x

x

57

x

+

-(= =)

-(= =)

58

x

x

-

-

59

x

x

-

-

60

x

x

-

-

61

x

x

[= =]

[= =]

II. 13. bez zaistenia

63

x

x

+[= =]

+[= =]

I. 10. r. 23

64

x

x

+[= =]

+[= =]

II. 13. r. 60

66

x

+

x

x

68

+

x

x

x

69

+

+(= =)

x

x

70

x

+

x

x

71

x

+

+(= =)

+(= =)

72

x

x

+

+

73

x

x

+

+

75

x

+

x

x

76

x

+

x

x

77

x

+

-(= =)

-(= =)

78

x

x

-

-

79

x

x

-(+/-)

-(+/-)

80

x

x

+

+

81

x

x

-

-

82

x

x

-

-

83

x

x

-

-

84

x

x

+[= =]

+[= =]

85

x

x

+

+

86

x

x

-

-

87

x

x

+(= =)

+(= =)

88

x

x

-

-

89

x

x

[= = =]

[= = =]

Poznámka

II. 6. bez zaistenia

II. 8. bez zaistenia

II. 9. bez zaistenia

III. 3. bez zaistenia

III. 6. bez zaistenia

III. 18.
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Znamienko „-“ vo výkaze predstavuje skutočnú zápornú hodnotu príslušného údaja. Znamienko
„+“ a „-“ v postupe výpočtu predstavuje pripočítanie údajov alebo odpočítanie údajov v príslušnom
riadku a stĺpci pri výpočte medzisúčtu a výsledku. Znamienko „+/-“ predstavuje hodnotu, ktorú môže
nadobudnúť príslušný údaj. Znamienko „(=)“ predstavuje súčet údajov s rešpektovaním znamienok
v stĺpci 1. Znamienko „(= =)“ predstavuje medzisúčet údajov v stĺpci 1 a 2 s rešpektovaním znamienok
a mimoriadny výsledok hospodárenia v r. 87. Znamienko „[= =]“ predstavuje výsledok príslušného
technického účtu alebo netechnického účtu v stĺpci 3. Znamienko „[= = =]“ predstavuje výsledok
hospodárenia za účtovné obdobie v r. 89.
Vo výkaze ziskov a strát platia nasledovné väzby v stĺpci 3:
r. 23 = [r. 6 + (+/-) r. 7 + r. 8 – r. 13 – (+/-) r. 14 – r. 15 – r. 20 – r. 21 – (+/-) r. 22],
r. 61 = [r. 29 + r. 36 + r. 37 + r. 38 – (+/-) r. 43 – (+/-) r. 47 – r. 48 – r. 53 – r. 57 – r. 58 – r. 59 – r. 60],
r. 84 = [r. 63 + r. 64 + r. 71 + r. 72 + 73 – r. 77 – r. 78 – (+/-) r. 79 + r. 80 – r. 81 – r. 82 – r. 83],
r. 87 = 85 – 86,
r. 89 = 84 + 87 – 88.
Výsledok netechnického účtu sa uvádza v poznámkach a vyčísľuje sa súčtom riadkov 63, 64, 83,
88 a 89. V poznámkach sa uvádza tiež výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa vyčísľuje ako
súčet riadkov 83, 84 a 87.
Vysvetlivky
Technický účet k neživotnému poisteniu
1. V položke 1 – Zaslúžené poistné bez zaistenia sa vykazuje osobitne predpísané poistné v hrubej
výške, predpísané poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom, zmena stavu technickej rezervy na
poistné budúcich období a podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej rezervy na poistné
budúcich období.
2. V položke 2 – Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu sa vykazuje
rozdiel prevodov výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu účtovej skupiny 61 a 51.
3. V položke 3 – Ostatné technické výnosy sa vykazuje rozdiel medzi ostatnými technickými výnosmi a podielom zaisťovateľov na ostatných technických výnosoch účtovej skupiny 61.
4. V položke 4 – Náklady na poistné plnenia bez zaistenia sa vykazujú osobitne náklady na poistné plnenia v hrubej výške, náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom, zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške a podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej
rezervy na poistné plnenia.
5. V položke 5 – Zmena stavu iných technických rezerv bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi
tvorbou a použitím iných technických rezerv a zmenou stavu podielu zaisťovateľov na tvorbe a použití
iných technických rezerv.
6. V položke 6 – Prémie a zľavy bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi poistnými prémiami a zľavami a podielom zaisťovateľov na prémiách a zľavách.
7. V položke 7 – Čistá výška prevádzkových nákladov sa osobitne vykazujú obstarávacie náklady
na poistné zmluvy, zmena stavu výšky prevedených obstarávacích nákladov na poistné zmluvy, správna réžia, provízie od zaisťovateľov a podiely na ziskoch.
8. V položke 8 – Ostatné technické náklady bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi ostatnými technickými nákladmi a podielom zaisťovateľov na ostatných technických nákladoch účtovej skupiny 51.
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9. V položke 9 – Zmena stavu technickej rezervy na vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa vykazuje
rozdiel medzi tvorbou a použitím technickej rezervy na vyrovnávanie mimoriadnych rizík.
10. V položke 10 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71.
Technický účet k životnému poisteniu
1. V položke 1 – Zaslúžené poistné bez zaistenia sa vykazuje osobitne predpísané poistné v hrubej
výške, predpísané poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom a zmena stavu technickej rezervy
na poistné budúcich období.
2. V položke 2 – Výnosy z finančného umiestnenia sa osobitne vykazujú výnosy z podielových cenných papierov a vkladov, výnosy z ostatného finančného umiestnenia, použitie opravných položiek
k finančnému umiestneniu a výnosy z realizácie finančného umiestnenia. V položke výnosy z podielových cenných papierov a vkladov sa vykazujú osobitne výnosy z podielových cenných papierov
a vkladov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom. V položke výnosy z ostatného finančného umiestnenia sa vykazujú osobitne výnosy z ostatného finančného umiestnenia v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom.
3. V položke 3 – Prírastky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu
účtovej skupiny 63.
4. V položke 4 – Ostatné technické výnosy bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi ostatnými technickými výnosmi a podielom zaisťovateľov na ostatných technických výnosoch účtovej skupiny 64.
5. V položke 5 – Náklady na poistné plnenia bez zaistenia sa osobitne vykazujú náklady na poistné plnenia v hrubej výške, podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenia, zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške a podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej rezervy na poistné plnenia.
6. V položke 6 – Zmena stavu ostatných technických rezerv bez zaistenia sa osobitne vykazuje
zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie, podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej rezervy na životné poistenie a zmena stavu iných technických rezerv.
7. V položke 7 – Prémie a zľavy bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi poistnými prémiami a zľavami a podielom zaisťovateľov na prémiách a zľavách.
8. V položke 8 – Čistá výška prevádzkových nákladov sa osobitne vykazujú obstarávacie náklady
na poistné zmluvy, zmena stavu výšky prevedených obstarávacích nákladov na poistné zmluvy, správna réžia a provízie od zaisťovateľov a podiely na ziskoch.
9. V položke 9 – Náklady na finančné umiestnenie sa osobitne vykazujú náklady na finančné
umiestnenie, tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu a náklady na realizáciu finančného
umiestnenia.
10. V položke 10 – Úbytky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu
účtovej skupiny 53.
11. V položke 11 - Ostatné technické náklady bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi ostatnými
technickými nákladmi a podielom zaisťovateľov na ostatných technických nákladoch.
12. V položke 12 – Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na netechnický účet sa vykazuje
zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 64.
13. V položke 13 – Výsledok technického účtu k životnému poisteniu sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71.
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Netechnický účet
1. V položke 1 - Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu sa vykazuje suma, ktorá je
v rovnakej výške ako suma vykázaná v položke 10 technického účtu k neživotnému poisteniu.
2. V položke 2 – Výsledok technického účtu k životnému poisteniu sa vykazuje suma, ktorá je v rovnakej výške ako suma vykázaná v položke 13 technického účtu k životnému poisteniu.
3. V položke 3 – Výnosy z finančného umiestnenia sa osobitne vykazujú výnosy z podielových cenných papierov a vkladov, výnosy z ostatného finančného umiestnenia, použitie opravných položiek
k finančnému umiestneniu a výnosy z realizácie finančného umiestnenia. V položke výnosy z podielových cenných papierov a vkladov sa vykazujú osobitne výnosy z podielových cenných papierov
a vkladov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom. V položke výnosy z ostatného finančného umiestnenia sa vykazujú osobitne výnosy z ostatného finančného umiestnenia v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom.
4. V položke 4 – Prírastky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu
účtovej skupiny 66.
5. V položke 5 – Prevedené výnosy z finančného umiestnenia sa vykazujú prevedené výnosy z finančného umiestnenia z technického účtu k životnému poisteniu účtovej skupiny 65.
6. V položke 6 - Náklady na finančné umiestnenie sa osobitne vykazujú náklady na finančné umiestnenie, tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu a náklady na realizáciu finančného
umiestnenia.
7. V položke 7 – Úbytky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.
8. V položke 8 – Prevedený výsledok z finančného umiestnenia sa vykazuje rozdiel medzi prevodom výnosov a nákladov z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému poisteniu účtovej
skupiny 65 a 55.
9. V položke 9 – Ostatné výnosy sa vykazujú ostatné výnosy, použitie opravných položiek k majetku účtovej skupiny 65 a použitie rezerv účtovej skupiny 66.
10. V položke 10 – Ostatné náklady sa vykazujú ostatné náklady, tvorba opravných položiek
k majetku účtovej skupiny 55 a tvorba rezerv účtovej skupiny 56.
11. V položke 11 – Ostatné dane a poplatky sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.
12. V položke 12 – Daň z príjmov z bežnej činnosti sa vykazuje zostatok príslušných účtov z analytickej evidencie účtovej skupiny 57.
13. V položke 13 – Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení sa vykazuje zostatok príslušného účtu z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.
14. V položke 14 – Mimoriadne výnosy sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 66.
15. V položke 15 – Mimoriadne náklady sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.
16. V položke 16 – Mimoriadny výsledok hospodárenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu
z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.
17. V položke 17 – Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti sa vykazuje zostatok príslušných účtov
z analytickej evidencie účtovej skupiny 57.
18. V položke 18 – Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa vykazuje zostatok príslušného
účtu účtovej skupiny 71.
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Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/12643/2004 -74

Súvaha Úč POI 3-01
Príloha č. 4 k opatreniu č. 22 213/2002-92
SÚVAHA
k ........................ 20..
Položka
Číslo

Názov

Číslo
riadku

a

b

c

AKTÍVA

x

A.

Nehmotný majetok, z toho

1

I.

Zriaďovacie náklady

2

II.

Dobré meno (goodwill)

3

B.

Finančné umiestnenie (investície)

4

I.

Pozemky a stavby, z toho

5

1.

pre prevádzkovú činnosť

6

II.

Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach
a ostatné dlhodobé pohľadávky

7

1.

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných
spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom

8

2.

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom

9

3.

Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami
s rozhodujúcim vplyvom

10

4.

Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami
s podstatným vplyvom

11

5.

Ostatné dlhodobé pohľadávky

12

III.

Ostatné finančné umiestnenie

13

1.

Cenné papiere s premenlivým výnosom

14

2.

Cenné papiere s pevným výnosom

15

3.

Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách
neurčené na obchodovanie

16

4.

Ostatné pôžičky

17

5.

Vklady v bankách

18

6.

Iné finančné umiestnenie

19

C.

Pohľadávky, z toho

20

I.

z verejného zdravotného poistenia

21

1.

voči poisteným, z toho

22

1a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

23

Bežné účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

Predchádzajúce účtovné
obdobie

1

2

3

4
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Položka

Číslo

Názov

Číslo
riadku

a

b

c

1b. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv

24

2.

25

voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho

2a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

26

2b.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv

27

3.

voči inej zdravotnej poisťovni

28

4.

voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

29

5.

voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky

30

II.

z individuálneho zdravotného poistenia

31

1.

z individuálneho zdravotného poistenia voči poisteným
z toho

32

1a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

33

1b. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv

34

2.

35

voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho

2a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

36

III.

z nemocenského poistenia

37

1.

voči poisteným, z toho

38

1a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

39

1b. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv

40

2.

41

voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho

2a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

42

IV.

zo zaistenia, z toho

43

1.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

44

2.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv

45

V.

Ostatné pohľadávky, z toho

46

1.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

47

2.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv

48

VI.

z upísaného základného imania

49

D.

Ostatné aktíva

50

I.

Hmotný hnuteľný majetok a zásoby

51

Bežné účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

Predchádzajúce účtovné
obdobie

1

2

3

4
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Položka

Číslo

Názov

Číslo
riadku

a

b

c

II.

Pokladničné hodnoty a bankové účty

52

III.

Iné aktíva

53

E.

Účty časového rozlíšenia

54

I.

Nájomné

55

II.

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

56

III.

Ostatné účty časového rozlíšenia

57

AKTÍVA celkom

58

Kontrolné číslo

998

Položka
Číslo

Názov

a

b
PASÍVA

Bežné účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

Predchádzajúce účtovné
obdobie

1

2

3

4

Číslo Bežné účtovné
riadku
obdobie
c
x

A.

Vlastné imanie

59

I.

Základné imanie, z toho

60

1.

Upísané základné imanie splatené

61

II.

Vlastné akcie (-)

62

III.

Emisné ážio

63

IV.

Ostatné kapitálové fondy

64

V.

Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov

65

VI.

Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku

66

VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov

67

VIII. Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

68

B.

Podriadené pasíva

69

C.

Technické rezervy

70

I.

Technická rezerva na poistné budúcich období

71

1.

Hrubá výška

72

2.

Výška zaistenia (-)

73

II.

Technická rezerva na poistné plnenie

74

1.

Hrubá výška

75

2.

Výška zaistenia (-)

76

III.

Technická rezerva na poistné prémie a zľavy

77

1.

Hrubá výška

78

5

Predchádzajúce účtovné
obdobie
6
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Položka

Číslo

Názov

a

b

Číslo Bežné účtovné
riadku
obdobie
c

2.

Výška zaistenia (-)

79

IV.

Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík

80

V.

Iné technické rezervy

81

1.

Hrubá výška

82

2.

Výška zaistenia (-)

83

D.

Rezervy

84

E.

Záväzky, z toho

85

I.

z verejného zdravotného poistenia,
z toho

86

1.

voči poisteným, z toho

87

1a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv

88

1b. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
podstatný vplyv

89

2.

voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

90

2a

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv

91

2b

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
podstatný vplyv

92

3.

voči inej zdravotnej poisťovni

93

4.

voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

94

5.

voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky

95

II.

z individuálneho zdravotného poistenia

96

III.

z nemocenského poistenia

97

IV.

zo zaistenia, z toho

98

1a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv

99

1b. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
podstatný vplyv

100

V.

Pôžičky zaručené dlhopisom, z toho

101

1.

v konvertibilnej mene

102

1a. Záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

103

1b. Záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv

104

2.

105

Ostatné pôžičky zaručené dlhopisom

5

Predchádzajúce účtovné
obdobie
6
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Položka

Číslo

Názov

a

b

Číslo Bežné účtovné
riadku
obdobie
c

2a. Záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

106

2b. Záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv

107

VI.

108

Bankové úvery

VII. Ostatné záväzky, z toho

109

1.

z daní

110

2.

zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

111

F.

Účty časového rozlíšenia

112

PASÍVA celkom

113

Kontrolné číslo

999

5

Predchádzajúce účtovné
obdobie
6

...................................................

...................................................

...................................................

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky

Podpisový záznam fyzickej
osoby zodpovednej
za zostavenie súvahy

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva

Vysvetlivky
Aktíva
1. V položke A - Nehmotný majetok sa vykazuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako suma
ustanovená osobitným predpisom2) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Ide najmä o zriaďovacie náklady, dobré meno (goodwill), softvér, ostatný nehmotný majetok, napríklad výsledky vývojovej
činnosti, autorské práva, licenčné zmluvy, obchodné známky, ak nie sú vytvorené vlastnou činnosťou,
obstaranie nehmotného majetku a poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku, oprávky
a opravné položky k nehmotnému majetku, opravné položky k poskytnutým preddavkom na obstaranie nehmotného majetku. Položka sa vykazuje v členení na zriaďovacie náklady a dobré meno (goodwill). Sumy vykázané v stĺpci 1 nie sú znížené o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci
2 a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy vykázané v stĺpci 1 mínus sumy vykázané
v stĺpci 2.
2. V položke B - Finančné umiestnenie (investície) sa vykazuje majetok obstaraný vo forme finančného umiestnenia prostriedkov technických rezerv a z vlastných zdrojov účtovnej jednotky. Ide najmä
o pozemky a stavby, finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach, ostatné dlhodobé pohľadávky, ostatné finančné umiestnenie, vklady pri aktívnom zaistení, cenné papiere určené na obchodovanie a cenné papiere určené na predaj, ostatné podiely, poskytnuté preddavky na obstaranie pozemkov a stavieb, oprávky k stavbám, opravné položky k pozemkom a stavbám, opravné položky k finančnému umiestneniu, ostatnému finančnému umiestneniu, k pohľadávkam voči postupiteľom
a k ostatným podielom na predaj. V položke pozemky a stavby sa osobitne vykazujú pozemky a stavby pre prevádzkovú činnosť. Ako finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlho-
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dobé pohľadávky sa samostatne vykazujú podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach
s podstatným vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom a ostatné dlhodobé pohľadávky. Ako
ostatné finančné umiestnenie sa vykazujú cenné papiere s premenlivým výnosom (akcie, ostatné podiely, podielové listy) a cenné papiere s pevným výnosom (štátne dlhopisy, ostatné dlhopisy, pokladničné poukážky, zmenky a hypotekárne záložné listy), ostatné pôžičky, vklady v bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk, iné finančné umiestnenie a dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie. Sumy vykázané v stĺpci 1 nie sú znížené o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy
vykázané v stĺpci 1 mínus sumy vykázané v stĺpci 2.
3. V položke C – Pohľadávky sa vykazujú pohľadávky z poistenia a zaistenia, ostatné pohľadávky, pohľadávky z upísaného základného imania, opravné položky k pohľadávkam z poistenia a zaistenia, k ostatným pohľadávkam, k pohľadávkam voči zamestnancom a inštitúciám. Osobitne sa vykazujú pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv
a podstatný vplyv. Ako pohľadávky z poistenia sa vykazujú pohľadávky voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, voči inej zdravotnej poisťovni, voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Ako pohľadávky zo zaistenia sa vykazujú pohľadávky zo zaistenia a ostatné pohľadávky zo zaistenia. Ako ostatné pohľadávky sa vykazujú pohľadávky voči spoločníkom, pohľadávky voči účastníkom združenia a pohľadávky z účtovej
skupiny 35 a 37. Sumy vykázané v stĺpci 1 nie sú znížené o opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy vykázané v stĺpci 1 mínus sumy vykázané v stĺpci 2.
4. V položke D – Ostatné aktíva sa vykazujú aktíva, ktorými sú hmotný hnuteľný majetok odpisovaný, hmotný hnuteľný majetok neodpisovaný, obstaranie hmotného majetku, poskytnuté preddavky na
obstaranie hmotného majetku, pokladničné hodnoty a bankové účty, zásoby, iný majetok, oprávky
a opravné položky k hmotnému hnuteľnému majetku, k poskytnutým preddavkom a ostatnému majetku. Ako iné aktíva sa vykazuje iný majetok, opravné položky k ostatnému majetku. Sumy vykázané
v stĺpci 1 nie sú znížené o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy vykázané v stĺpci 1 mínus sumy vykázané v stĺpci 2.
5. V položke E – Účty časového rozlíšenia sa vykazujú náklady budúcich období a príjmy budúcich období. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa rovnajú sumám vykázaným v stĺpci 3.
Pasíva
1. V položke A – Vlastné imanie sa vykazuje základné imanie, vlastné akcie, emisné ážio, ostatné
kapitálové fondy, oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov, rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov, výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. V položke základné imanie sa osobitne vykazuje upísané základné imanie splatené.
Suma vlastných akcií je položkou znižujúcou vlastné imanie, v súvahe sa vykazuje so znamienkom mínus. Ako rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny
41. V položke výsledok hospodárenia minulých rokov sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 43.
Ako výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
2. V položke B – Podriadené pasíva sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtovej skupiny 36
a 48. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
3. V položke C – Technické rezervy sa vykazujú zostatky účtov technických rezerv účtovej skupiny
44. Osobitne sa vykazuje ich hrubá výška a výška zaistenia, ktorá sa vykazuje so znamienkom mínus.
Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
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4. V položke D – Rezervy sa vykazujú zostatky príslušných účtov rezerv účtovej skupiny 45. Suma
sa vykazuje v stĺpci 5.
5. V položke E - Záväzky sa vykazujú záväzky z poistenia a zaistenia, pôžičky zaručené dlhopisom, bankové úvery a ostatné záväzky. Osobitne sa vykazujú záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv a podstatný vplyv. Ako záväzky z verejného
poistenia sa vykazujú záväzky z poistenia voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
voči inej zdravotnej poisťovni, voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu
zdravotníctva Slovenskej republiky. Ako záväzky zo zaistenia sa vykazujú záväzky zo zaistenia
a ostatné záväzky zo zaistenia. Ako pôžičky zaručené dlhopisom sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtovej skupiny 36 a 48. Osobitne sa vykazujú pôžičky zaručené dlhopisom v konvertibilnej mene.
V položke bankové úvery sa vykazujú krátkodobé úvery, eskontné úvery a bankové úvery účtované
v účtovej skupine 47. Ako ostatné záväzky sa vykazujú záväzky z upísaného základného imania, záväzky voči spoločníkom a účastníkom združenia, ostatné úvery, krátkodobé rezervy a nevyfakturované dodávky a záväzky z účtových skupín 35, 36 a 37. V položke ostatné záväzky sa osobitne vykazujú záväzky z daní a záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
6. V položke F – Účty časového rozlíšenia sa vykazujú výdavky budúcich období a výnosy budúcich období. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
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Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/12643/2004 -74

Výkaz ziskov a strát Úč POI 4-01
Príloha č. 5 k opatreniu č. 22 213/2002-92
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
k ........................ 20..
Položka
Číslo

Názov

a

b

Bežné účtovné obdobie
Číslo
riadku Základňa Medzisúčet Výsledok

Predchádzajúce
účtovné
obdobie

c

1

2

3

4

I.

TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU

1

x

x

x

x

1.

Zaslúžené poistné, bez zaistenia

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1a. Poistné v hrubej výške

3

1b. Poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom

4

1c. Zmena stavu technickej rezervy na poistné budúcich
období

5

1d. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej
rezervy na poistné budúcich období

x
6

2.

Prevedený výsledok z finančného umiestnenia
z netechnického účtu

7

x

x

3.

Ostatné technické výnosy, bez zaistenia

8

x

x

4.

Náklady na poistné plnenia, bez zaistenia

9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4a. Náklady na poistné plnenia v hrubej výške

10

4aa. Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom

11

4b. Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia
v hrubej výške

12

4ba. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej
rezervy na poistné plnenia

13

x

5.

Zmena stavu iných technických rezerv, bez
zaistenia

14

x

x

6.

Prémie a zľavy, bez zaistenia

15

x

x

7.

Čistá výška prevádzkových nákladov

16

x

x

7a. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

17

x

x

x

7b. Zmena stavu výšky prevedených obstarávacích
nákladov na poistné zmluvy

18

x

x

x

7c. Správna réžia

19

x

x

x

7d. Provízie od zaisťovateľov a podiely na ziskoch

20

x

8.

Ostatné technické náklady, bez zaistenia

21

x

x

9.

Zmena stavu technickej rezervy na vyrovnávanie
mimoriadnych rizík

22

x

x

23

x

x

10. Výsledok technického účtu k neživotnému
poisteniu
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Položka

Číslo

Názov

a

b

Bežné účtovné obdobie
Číslo
riadku Základňa Medzisúčet Výsledok

Predchádzajúce
účtovné
obdobie

c

1

2

3

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

II.

NETECHNICKÝ ÚČET

24

x

x

1.

Výsledok technického účtu k neživotnému
poisteniu

25

x

x

2.

Výnosy z finančného umiestnenia

26

x

x

2a. Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov
a v tom rozhodujúci vplyv

27

x

2b. Výnosy z ostatného finančného umiestnenia a v tom
rozhodujúci vplyv

28

x

2ba. Výnosy z pozemkov a stavieb

29

2bb. Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia

30

2c. Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu

31

x

2d. Výnosy z realizácie finančného umiestnenia

32

x

3.

Prírastky hodnoty finančného umiestnenia

33

x

x

4.

Náklady na finančné umiestnenie

34

x

x

4a. Náklady na finančné umiestnenie

35

x

x

x

4b. Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu

36

x

x

x

4c. Náklady na realizáciu finančného umiestnenia

37

x

5.

Úbytky hodnoty finančného umiestnenia

38

x

x

6.

Prevedený výsledok z finančného umiestnenia

39

x

x

7.

Ostatné výnosy

40

x

x

8.

Ostatné náklady

41

x

x

9.

Ostatné dane a poplatky

42

x

x

10. Daň z príjmov z bežnej činnosti

43

x

x

11. Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po
zdanení

44

x

x

12. Mimoriadne výnosy

45

x

x

13. Mimoriadne náklady

46

x

x

14. Mimoriadny výsledok hospodárenia

47

x

x

15. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti

48

x

x

16. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

49

x

x

Kontrolné číslo

999

...................................................

...................................................

...................................................

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky

Podpisový záznam fyzickej
osoby zodpovednej za zostavenie
výkazu ziskov a strát

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva

1234
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Vysvetlivky k postupu výpočtu niektorých riadkov výkazu ziskov a strát
Číslo
riadku

Základňa

Medzisúčet

Výsledok

Predchádzajúce
účtovné obdobie

c

1

2

3

4

3

+

x

x

x

4

-

+(=)

x

x

5

+(+/-)

x

x

x

6

-(+/-)

-(=)

+(= =)

+(= =)

7

x

x

+(+/-)

+(+/-)

8

x

x

+

+

10

+

x

x

x

11

-

+(=)

x

x

12

+(+/-)

x

x

x

13

-(+/-)

+(=)

-(= =)

-(= =)

14

x

x

-(+/-)

+(+/-)

15

x

x

-

-

17

x

+

x

x

18

x

+(+/-)

x

x

19

x

+

x

x

20

x

-

-(= =)

-(= =)

21

x

x

-

-

22

x

x

-(+/-)

-(+/-)

23

x

x

[= =]

[= =]

I. 10. bez zaistenia

25

x

x

+[= =]

+[= =]

I. 10. r. 23

27

x

+

x

x

29

+

x

x

x

30

+

+(= =)

x

x

31

x

+

x

x

32

x

+

+(= =)

+(= =)

33

x

x

+

+

35

x

+

x

x

36

x

+

x

x

37

x

+

-(= =)

-(= =)

38

x

x

-

-

39

x

x

-(+/-)

-(+/-)

40

x

x

+

+

41

x

x

-

-

42

x

x

-

-

43

x

x

-

-

44

x

x

+[= =]

+[= =]

45

x

x

+

+

Poznámka

I. 1. bez zaistenia

I. 4. bez zaistenia

I. 7. bez zaistenia

II. 3. bez zaistenia

II. 6. bez zaistenia
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Číslo
riadku

Základňa

Medzisúčet

Výsledok

Predchádzajúce
účtovné obdobie

46

x

x

-

-

47

x

x

+(= =)

+(= =)

48

x

x

-

-

49

x

x

[= = =]

[= = =]

Poznámka

II. 18.

Znamienko „-“ vo výkaze predstavuje skutočnú zápornú hodnotu príslušného údaja. Znamienko
„+“ a „-“ v postupe výpočtu predstavuje pripočítanie údajov alebo odpočítanie údajov v príslušnom
riadku a stĺpci pri výpočte medzisúčtu a výsledku. Znamienko „+/-“ predstavuje hodnotu, ktorú môže
nadobudnúť príslušný údaj. Znamienko „(=)“ predstavuje súčet údajov s rešpektovaním znamienok
v stĺpci 1. Znamienko „(= =)“ predstavuje medzisúčet údajov v stĺpci 1 a 2 s rešpektovaním znamienok
a mimoriadny výsledok hospodárenia v r. 48. Znamienko „[= =]“ predstavuje výsledok príslušného
technického účtu alebo netechnického účtu v stĺpci 3. Znamienko „[= = =]“ predstavuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v r. 50.
Vo výkaze ziskov a strát platia nasledovné väzby v stĺpci 3:
r. 23 = [r. 6 + (+/-) r. 7 + r. 8 – r. 13 – (+/-) r. 14 – r. 15 – r. 20 – r. 21 – (+/-) r. 22],
r. 45 = [r. 25 + r. 32 + r. 33– r. 37 – r. 38 – (+/-) r. 39 + r. 40 – r. 41 – r. 42 – r. 43],
r. 47 = 45 – 46,
r. 49 = 44 + 47 – 48.
Výsledok netechnického účtu sa uvádza v poznámkach a vyčísľuje sa súčtom riadkov 25, 43, 48
a 49. V poznámkach sa uvádza tiež výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa vyčísľuje ako súčet riadkov 43, 44 a 47.
Vysvetlivky
Technický účet k neživotnému poisteniu
1. V položke 1 – Zaslúžené poistné bez zaistenia sa vykazuje osobitne poistné v hrubej výške, poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom, zmena stavu technickej rezervy na poistné budúcich období a podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej rezervy na poistné budúcich období.
2. V položke 2 – Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu sa vykazuje
rozdiel prevodov výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu účtovej skupiny 61 a 51.
3. V položke 3 – Ostatné technické výnosy sa vykazuje rozdiel medzi ostatnými technickými výnosmi a podielom zaisťovateľov na ostatných technických výnosoch účtovej skupiny 61.
4. V položke 4 – Náklady na poistné plnenia bez zaistenia sa vykazujú osobitne náklady na poistné plnenia v hrubej výške, náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom, zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške a podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej rezervy na poistné plnenia.
5. V položke 5 – Zmena stavu iných technických rezerv bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi
tvorbou a použitím iných technických rezerv a zmenou stavu podielu zaisťovateľov na tvorbe a použití
iných technických rezerv.
6. V položke 6 – Prémie a zľavy bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi poistnými prémiami a zľavami a podielom zaisťovateľov na prémiách a zľavách.
7. V položke 7 – Čistá výška prevádzkových nákladov sa osobitne vykazujú obstarávacie náklady
na poistné zmluvy, zmena stavu výšky prevedených obstarávacích nákladov na poistné zmluvy, správna réžia, provízie od zaisťovateľov a podiely na ziskoch.
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8. V položke 8 – Ostatné technické náklady bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi ostatnými technickými nákladmi a podielom zaisťovateľov na ostatných technických nákladoch účtovej skupiny 51.
9. V položke 9 – Zmena stavu technickej rezervy na vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa vykazuje
rozdiel medzi tvorbou a použitím technickej rezervy na vyrovnávanie mimoriadnych rizík.
10. V položke 10 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71.
Netechnický účet
1. V položke 1 - Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu sa vykazuje suma, ktorá je
v rovnakej výške ako suma vykázaná v položke 10 technického účtu k neživotnému poisteniu.
2. V položke 2 – Výnosy z finančného umiestnenia sa osobitne vykazujú výnosy z podielových cenných papierov a vkladov, výnosy z ostatného finančného umiestnenia, použitie opravných položiek
k finančnému umiestneniu a výnosy z realizácie finančného umiestnenia. V položke výnosy z podielových cenných papierov a vkladov sa vykazujú osobitne výnosy z podielových cenných papierov
a vkladov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom. V položke výnosy z ostatného finančného umiestnenia sa vykazujú osobitne výnosy z ostatného finančného umiestnenia v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom.
3. V položke 3 – Prírastky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu
účtovej skupiny 66.
4. V položke 4 – Náklady na finančné umiestnenie sa osobitne vykazujú náklady na finančné
umiestnenie, tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu a náklady na realizáciu finančného
umiestnenia.
5. V položke 5 – Úbytky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.
6. V položke 6 – Prevedený výsledok z finančného umiestnenia sa vykazuje rozdiel medzi prevodom výnosov a nákladov z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému poisteniu účtovej
skupiny 65 a 55.
7. V položke 7 – Ostatné výnosy sa vykazujú ostatné výnosy, použitie opravných položiek k majetku účtovej skupiny 65 a použitie rezerv účtovej skupiny 66.
8. V položke 8 – Ostatné náklady sa vykazujú ostatné náklady, tvorba opravných položiek k majetku účtovej skupiny 55 a tvorba rezerv účtovej skupiny 56.
9. V položke 9 – Ostatné dane a poplatky sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.
10. V položke 10 – Daň z príjmov z bežnej činnosti sa vykazuje zostatok príslušných účtov z analytickej evidencie účtovej skupiny 57.
11. V položke 11 – Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení sa vykazuje zostatok príslušného účtu z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.
12. V položke 12 – Mimoriadne výnosy sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 66.
13. V položke 13 – Mimoriadne náklady sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.
14. V položke 14 – Mimoriadny výsledok hospodárenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu
z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.
15. V položke 15 – Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti sa vykazuje zostatok príslušných účtov
z analytickej evidencie účtovej skupiny 57.
16. V položke 16 – Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa vykazuje zostatok príslušného
účtu účtovej skupiny 71.
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Príloha č. 6 k opatreniu č. 22 213/2002-92
POZNÁMKY
k ........................ 20..
I. Pri neživotnom poistení poznámky obsahujú
a)

sumu poistného v hrubej výške,

b)

sumu prijatého poistného v hrubej výške,

c)

sumu nákladov na poistné plnenie v hrubej výške,

d)

sumu prevádzkových výdavkov v hrubej výške,

e)

sumu zaistenia zostatkovú.

II. Sumy podľa časti I sa uvádzajú v členení na poistenie a aktívne zaistenie; toto členenie sa neuplatní, ak sumy aktívneho zaistenia nedosahujú 10 % z celkovej sumy poistného v hrubej výške. V rámci poistenia sa sumy podľa časti I uvádzajú v členení podľa týchto skupín poistenia:
a)

verejné zdravotné poistenie,

b)

individuálne zdravotné poistenie,

c)

nemocenské poistenie.

III. Poznámky obsahujú celkovú sumu poistného v rámci poistenia v hrubej výške v členení podľa poistných zmlúv uzavretých účtovnou jednotkou
a)

na území Slovenskej republiky,

b)

na území členských štátov Európskej únie,

c)

na území iných štátov;

toto členenie sa neuplatní, ak suma v jednotlivej položke nepresiahne 5 % celkovej sumy poistného
v hrubej výške.
IV. Poznámky obsahujú výšku provízií účtovaných v rámci individuálneho zdravotného poistenia a nemocenského poistenia v priebehu bežného účtovného obdobia, najmä províziu pri získavaní, obnovovaní, inkasovaní a pri servise po predaji.
V. Poznámky ďalej obsahujú informácie o
a)

uplatnených účtovných zásadách a účtovných metódach,

b)

podielových cenných papieroch a vkladoch v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim
vplyvom a podielových cenných papieroch a vkladoch v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom,

c)

odboroch činností a zemepisných oblastiach, v ktorých účtovná jednotka vykonáva svoju činnosť,

d)

významných položkách uvedených v súvahe a výkaze ziskov a strát,

e)

osobách s osobitným vzťahom k účtovnej jednotke,

f)

udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky,
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g)

opravách chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky; v tomto
prípade sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

h)

výsledku hospodárenia a finančnej situácii účtovnej jednotky, ktoré sú významné pre užívateľov účtovnej závierky.

VI. Poznámky v časti o uplatnených účtovných zásadách a účtovných metódach obsahujú najmä informácie o
a)

použitých nových účtovných zásadách a účtovných metódach oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, dôvode ich uplatnenia a vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie účtovnej jednotky,

b)

spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov, metódach použitých pri určení reálnych hodnôt
majetku a záväzkov, cudzích menách a kurzoch použitých na prepočet cudzej meny na slovenskú menu,

c)

dni uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu,

d)

postupoch odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku,

e)

postupoch účtovania obchodov s cennými papiermi, spôsoboch účtovania kurzových rozdielov, zmlúv o kúpe prenajatej veci, cenných papierov vzniknutých sekuritizáciou a odloženej
dane,

f)

postupoch účtovania úrokových výnosov a úrokových nákladov, spôsoboch vykazovania
príjmov z aktív, pri ktorých sa predpokladajú riziká a straty a zníženie hodnoty vrátane úrokov, prémií a diskontov vzniknutých pri obstaraní pohľadávok od tretích osôb,

g)

zásadách a postupoch identifikácie rizík a strát a znížení hodnoty, ktoré sa týkajú aktív, najmä
pohľadávok,

h)

spôsoboch odpisovania aktív, najmä pohľadávok,

i)

zásadách a postupoch výpočtu výšky tvorby opravných položiek, technických rezerv a rezerv vrátane vysvetlenia základných predpokladov pre ich použitie,

j)

dôvode prevodu výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu na technický účet
alebo z technického účtu na netechnický účet,

k)

postupe pri prevodoch nákladov z technického účtu k neživotnému poisteniu na netechnický
účet a pri prevodoch nákladov z netechnického účtu na technický účet k neživotnému poisteniu,

l)

postupe pri evidenčnom výpočte účtovného výsledku zaistenia.

VII. Poznámky v časti o podielových cenných papieroch a vkladoch v obchodných spoločnostiach
s rozhodujúcim vplyvom a podielových cenných papieroch a vkladoch v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom obsahujú
a)

názov spoločnosti, sídlo, právnu formu, predmet podnikania alebo činnosti, výšku základného imania zapísaného v obchodnom registri a súhrnnú výšku ostatných zložiek vlastného imania,

b)

počet, menovitú hodnotu a cenu obstaraných a upísaných akcií alebo podielov na základnom imaní účtovnej jednotky, v ktorej uplatňuje vykazujúca účtovná jednotka podstatný vplyv
alebo rozhodujúci vplyv v účtovnom období a zmeny v priebehu účtovného obdobia,
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c)

výšku podielu, ktorú vlastnia osoby s osobitným vzťahom k účtovnej jednotke,

d)

počet a menovitú hodnotu akcií podľa druhov vydaných v priebehu roka,

e)

výšku pohľadávok a záväzkov voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv alebo rozhodujúci vplyv a osobám s osobitným vzťahom k účtovnej jednotke, z toho pohľadávky a záväzky voči členom štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov,
dozorných orgánov; pri týchto údajoch sa uvádza začiatočný stav, suma prírastkov, suma
úbytkov a konečný zostatok,

f)

hodnotu cenných papierov určených na obchodovanie, ktoré sú účtované v aktívach a záväzkoch a ktoré sú vydané dcérskymi spoločnosťami a pridruženými spoločnosťami,

g)

výšku vydaných záruk za dcérske účtovné jednotky a pridružené účtovné jednotky, z toho záruky voči členom štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov,

h)

výšku prijatých záruk od dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek,
z toho prijaté záruky od členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov prípadne iných orgánov.

VIII. Poznámky v časti o významných položkách uvedených v súvahe a výkaze ziskov a strát obsahujú
informácie o
a)

nákladoch alebo výnosoch, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov, všetkých úpravách vykázaných v bežnom účtovnom období, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za predchádzajúce účtovné obdobie,

b)

odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke s uvedením dôvodu ich
zmien a výške v členení podľa jednotlivých druhov dočasných rozdielov a podľa jednotlivých
druhov nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov,

c)

nákladoch alebo výnosoch, ktoré majú vplyv na odloženú daň z príjmov, a to najmä v dôsledku vzniku alebo zrušenia dočasných rozdielov, v dôsledku zmien v sadzbách dane z príjmov
alebo zavedenia nových daní z príjmov, v dôsledku zmien účtovných zásad a účtovných metód a chýb, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých
predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky,

d)

súhrnnej splatnej dani a odloženej dani vzťahujúcej sa k položkám, ktoré účtovná jednotka
účtovala priamo do vlastného imania, daňovom náklade alebo daňovom výnose, ktoré sa
vzťahujú k mimoriadnym položkám uznaným v priebehu účtovného obdobia,

e)

sume odpočítateľných dočasných rozdielov, nevyužitých daňových strát, nevyužitých daňových odpočtov, pre ktoré sa odložená daňová pohľadávka nevykazuje v súvahe,

f)

podriadených pasívach, ak záväzok z prijatého úveru presahuje 10 % celkových záväzkov
z týchto úverov, s uvedením sumy, meny, úrokovej sadzby, splatnosti a zostatkovej doby splatnosti, podmienok podriadenosti, prípadne dôvodoch skoršieho zaplatenia úverov osobitného charakteru,

g)

pohľadávkach a záväzkoch v členení podľa zostatkovej doby splatnosti,

h)

časovom rozlíšení obstarávacích nákladov na poistné zmluvy formou komplexných nákladov
budúcich období alebo nákladov budúcich období,

i)

výške ostatných pôžičiek poisteným, ak hlavnou zárukou je uzavretá poistná zmluva a výške
ostatných pôžičiek nezaručených poistnou zmluvou, ak je táto suma významná,
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j)

odpisoch nepremlčaných pohľadávok určených vnútorným predpisom účtovnej jednotky
a prípadných výnosoch z odpísaných pohľadávok,

k)

cenných papieroch určených na obchodovanie, cenných papieroch určených na predaj
a cenných papieroch držaných do splatnosti podľa týchto kategórií a podľa druhov cenných
papierov; pri dlhových cenných papieroch sa uvedie čistá obstarávacia cena znížená o náklady na obchodovanie a ďalej v členení na kótované cenné papiere a nekótované cenné
papiere na tuzemskej burze alebo zahraničnej burze; pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papieroch určených na predaj sa uvedú trhy, na ktorých sa s nimi obchoduje,

l)

podiele dlhových cenných papierov a podiele vydaných dlhových cenných papierov so
splatnosťou do jedného roka na celkovej hodnote týchto aktív a pasív,

m) výške podielov na ziskoch, prémiách a zľavách z poistenia a zaistenia,
n)

postupe výpočtu tvorby technických rezerv a ich použití podľa osobitného predpisu3), s uvedením stavu technických rezerv na začiatku účtovného obdobia, o ich zvýšení a znížení
v priebehu účtovného obdobia, stave na konci účtovného obdobia,

o)

tvorbe poistného garančného fondu a jeho použití podľa osobitného predpisu3), s uvedením
jeho stavu na začiatku účtovného obdobia, o jeho zvýšení a znížení v priebehu účtovného obdobia, stave na konci účtovného obdobia,

p)

postupe výpočtu tvorby rezervy a opravných položiek a ich použití podľa osobitných predpisov, s uvedením stavu rezerv a opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, o ich
zvýšení a znížení v priebehu účtovného obdobia, stave na konci účtovného obdobia, dôvodoch pre tvorbu a použitie rezerv, tvorbe a použití opravných položiek k jednotlivým zložkám
aktív, ku ktorým sa tvoria,

q)

rozpise zriaďovacích nákladov,

r)

hmotnom majetku a nehmotnom majetku; za každú skupinu sa uvádza celková obstarávacia
cena na začiatku účtovného obdobia, prírastky, úbytky, celková obstarávacia cena na konci
účtovného obdobia, tvorba oprávok, tvorba a použitie opravných položiek,

s)

hmotnom majetku kupovanom alebo predávanom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci;
uvádza sa celková obstarávacia cena na začiatku účtovného obdobia, prírastky, úbytky, celková obstarávacia cena na konci účtovného obdobia; informácie o zmluvne dohodnutých
splátkach splatných z týchto zmlúv v bežnom roku a v nasledujúcich rokoch, v období jedného až piatich rokov, prípadne splatných neskôr,

t)

ostatných aktívach a ostatných pasívach, ostatných prevádzkových výnosoch a mimoriadnych výnosoch, ostatných prevádzkových nákladoch a mimoriadnych nákladoch, ktoré majú
rozhodujúci podiel na ich celkovom objeme v členení podľa jednotlivých aktív a pasív, nákladov, výnosov,

u)

použití zisku alebo úhrade straty za minulé účtovné obdobie a návrhu na použitie zisku bežného účtovného obdobia,

v)

úrokových výnosoch a úrokových nákladoch,

z)

platených poplatkoch a províziách pri predaji alebo inom úbytku cenných papierov,

za) všeobecných prevádzkových nákladoch v členení na
1. osobné náklady a odmeny,
1a. mzdy,
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1b. sociálne poistenie a zdravotné poistenie,
1c. odmeny členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov a dozorných orgánov a to
podľa jednotlivých orgánov,
2. priemerný počet zamestnancov v bežnom účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období, počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov a dozorných orgánov,
zb) 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,
zc) oceňovacích rozdieloch, čistých investíciách do podielových cenných papierov a vkladov
v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a podielových cenných papierov
a vkladov v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom a ostatných oceňovacích rozdieloch z prepočtu majetku a záväzkov, a to vždy s uvedením stavu oceňovacích rozdielov
na začiatku účtovného obdobia, ich zvýšenia a zníženia v priebehu účtovného obdobia, zostatku na konci účtovného obdobia,
zd) výnose na akciu, ak akcie účtovnej jednotky sú evidované,
ze) ostatných všeobecných prevádzkových nákladoch s uvedením súhrnných nákladov na audit,
právne poradenstvo a daňové poradenstvo.
IX. V poznámkach sa položky podsúvahy uvádzajú v tisícoch slovenských korún, najmä informácie o
a)

podsúvahových účtoch účtovej skupiny 72, ktorými sú
1. hodnoty poskytnuté ako záruky,
2. hodnoty prijaté ako záruky,
3. zmenky na inkaso použité na úhradu do doby ich splatnosti,
4. iné hodnoty v evidencii,
5. pomocné súvzťažné účty,

b)

podsúvahových účtoch účtovej skupiny 73.

X. V poznámkach sa prehľad o zmenách vo vlastnom imaní uvádza takto:
a)

vymedzenie položiek prehľadu o zmenách vo vlastnom imaní
1. položky prehľadu o zmenách vlastného imania sa usporiadavajú do tabuľky, do dvoch
stĺpcov; sumy položiek prehľadu o zmenách vlastného imania sa uvádzajú v tisícoch slovenských korún,
2. v tabuľke prehľadu o zmenách vlastného imania sa vykazujú jednotlivé položky za bežné
účtovné obdobie v stĺpci 1 a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v stĺpci 2,

b)

prehľad o zmenách vo vlastnom imaní sa uvádza v tomto členení:
1. základné imanie, a to
1a. začiatočný stav,
1b. zvýšenie,
1c. zníženie,
1d. premena konvertibilných dlhopisov na akcie,
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1e. uplatnenie opcií,
1f. konečný zostatok,
2. vlastné akcie, a to
2a. začiatočný stav,
2b. zvýšenie,
2c. zníženie,
2d. konečný stav,
3. emisné ážio, a to
3a. začiatočný stav,
3b. zvýšenie,
3c. zníženie,
3d. konečný zostatok,
4. rezervné fondy, a to
4a. začiatočný stav,
4b. povinný prídel,
4c. iné zvýšenie,
4d. zníženie,
4e. konečný zostatok,
5. ostatné fondy zo zisku, a to
5a. začiatočný stav,
5b. zvýšenie,
5c. zníženie,
5d. konečný zostatok,
6. ostatné kapitálové fondy, a to
6a. začiatočný stav,
6b. zvýšenie,
6c. zníženie,
6d. konečný zostatok,
7. oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia, a to
7a. začiatočný stav,
7b. zvýšenie,
7c. zníženie,
7d. konečný zostatok,
8. nerozdelený zisk, a to
8a. začiatočný stav,
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8b. zvýšenie,
8c. zníženie,
8d. konečný zostatok,
9. neuhradená strata, a to
9a. začiatočný stav,
9b. zvýšenie,
9c. zníženie,
9d. konečný zostatok,
10. zisk alebo strata za bežné účtovné obdobie po zdanení,
11. dividendy.
...................................................

...................................................

...................................................

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky

Podpisový záznam fyzickej
osoby zodpovednej
za zostavenie poznámok

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva
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Príloha č. 6 k opatreniu č. MF/12643/2004 -74

Príloha č. 7 k opatreniu č. 22 213/2002-92
ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto opatrením sa preberajú tieto právne akty:
Smernica Rady 91/674/EEC z 19. decembra 1991 pre ročnú účtovnú závierku a konsolidovanú
účtovnú závierku poisťovacích podnikov (Úradný vestník Európskej únie L 374 z 31. 12. 1991) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/ES, 83/349/ES, 86/635/ES a 91/674/ES o ročnej a konsolidovanej účtovnej
závierke niektorých typov spoločností, bánk a iných finančných inštitúcií a poisťovní (Úradný vestník
Európskej únie L 178 zo 17. 7. 2003).
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Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 16. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. novembra 2002 č. 20 360/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky
a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo
16. decembra 2002 č. 21 833/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní,
označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto
položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre
Exportno-importnú banku Slovenskej republiky
Referent: Ing. Ingrid Šalkovičová, tel.: 02/59583478

Číslo: MF/12645/2004-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 360/2002-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
Exportno-importnú banku Slovenskej republiky (oznámenie č. 645/2002 Z. z.) sa mení a dopĺňa
takto:
1. § 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka je účtovanie skutočností
a)

podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka (ďalej len „závierkové účtovné prípady“),

b)

podľa § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré Eximbanka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len „upravujúce
závierkové účtovné prípady“); ak sú tieto skutočnosti významné, uvedú sa v poznámkach;
upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so
stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad pokles trhovej ceny cenných papierov v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej
zostavenia,

c)

z dôvodu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 10 zákona do dňa schválenia účtovnej
závierky.”.

2. V § 4 ods. 1 tretej vete sa slovo „podstatný“ nahrádza slovom „významný“.
3. V § 4 sa vypúšťa odsek 9.
4. V § 7 sa slová „nakúpené zdaniteľné plnenia“ nahrádzajú slovami „nadobudnuté tovary a služby“ , slová „dane na výstupe“ sa nahrádzajú slovami „dane za dodané tovary a služby“ a slová
„dane na vstupe“ sa nahrádzajú slovami „dane za nadobudnuté tovary a služby“.
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5. V § 7 ods. 2 sa slová „nárok na odpočítanie dane“ nahrádzajú slovami „právo na odpočítanie
dane“.
6. V § 7 ods. 3 sa slová „nakúpený majetok“ nahrádzajú slovami „nadobudnutý majetok“ a slová
„nakúpené výkony“ sa nahrádzajú slovami „nadobudnuté tovary a služby“.
7. § 7 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa
osobitného predpisu5a) sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so
súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov.
(6) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu5b), pri ktorom nevzniká
Eximbanke právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,5a) je daň
súčasťou obstarávacej ceny.
(7) Daň z pridanej hodnoty, ktorú je povinný uplatniť z nadobudnutia tovaru alebo z prijatia
služby príjemca5c) sa v deň vzniku daňovej povinnosti podľa osobitného predpisu5d) účtuje v prospech príslušného analytického účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom so súvzťažným zápisom na
ťarchu príslušného analytického účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom, ak vzniká právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Ak deň práva na odpočítanie dane nie je zhodný s dňom vzniku
daňovej povinnosti, v deň vzniku práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty sa preúčtuje daň
z pridanej hodnoty v rámci analytických účtov k účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom.”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5d znejú:
„5a) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5b) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.
5c) § 69 ods. 2 až 4, 6, 7 a 9 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.
5d) § 19 a 20 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.”.
8. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.”.
9. V § 8 ods. 3 v prvej vete sa za slovo „strata“ vkladajú slová „alebo ak vznikne z bežnej činnosti
strata a z mimoriadnej činnosti zisk“.
10. V § 8 sa slová „prechodné rozdiely“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „dočasné rozdiely“
v príslušnom tvare.
11. V § 8 odsek 6 znie:
„(6) Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzku a ich
daňovou základňou sú najmä
a)

zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť zdaniteľné
sumy pri určovaní základu dane z príjmov, najmä
1. účtovná hodnota hmotného majetku je vyššia ako je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena hmotného majetku je vyššia ako je jeho zostatková cena podľa
osobitného predpisu6),
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2. účtovná hodnota pohľadávky je vyššia ako je jej daňová základňa, napríklad pohľadávka z úrokov z omeškania, ktoré sa zahrnú do základu dane až po ich inkase, hodnota pohľadávky v cudzej mene je vyššia o sumu kurzového zisku účtovaného ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, ktorý bude zdaňovaný pri inkase pohľadávky,
3. účtovná hodnota majetku pri kúpe podniku alebo jeho časti, vklade podniku alebo jeho
časti, pri splynutí, zlúčení, rozdelení obchodnej spoločnosti z dôvodu precenenia na reálnu hodnotu je vyššia ako daňová základňa,
4. účtovná hodnota finančného majetku je vyššia ako daňová základňa, napríklad podiely
na základnom imaní ocenené metódou vlastného imania okrem prípadu, ak následne
v tejto výške budú vyplatené dividendy a tieto nebudú zdanené, vtedy sa odložený daňový záväzok rovná nule,
5. účtovná hodnota záväzku v cudzej mene vrátane prijatých úverov v cudzej mene a rezerv
v cudzej mene je nižšia ako daňová základňa, napríklad hodnota záväzku je nižšia o kurzový zisk účtovaný ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorý bude zdaňovaný pri platbe záväzku,
b)

odpočítateľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť odpočítateľné hodnoty pri určovaní základu dane z príjmov, najmä
1. účtovná hodnota hmotného majetku je nižšia ako je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena hmotného majetku je nižšia ako je jeho zostatková cena podľa
osobitného predpisu4),
2. účtovná hodnota pohľadávky je nižšia ako je jej daňová základňa, napríklad bola vytvorená opravná položka k pohľadávke a tento rozdiel medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou pohľadávky bude v budúcnosti daňovo uznaný,
3. účtovná hodnota záväzku je vyššia ako jeho daňová základňa, napríklad záväzky daňovo uznané až po ich zaplatení, hodnota záväzku v cudzej mene je vyššia o kurzovú stratu
účtovanú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorá bude predmetom zdanenia pri platbe záväzku,
4. účtovná hodnota majetku je nižšia ako daňová základňa, napríklad účtovná hodnota pohľadávky je nižšia o kurzovú stratu účtovanú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorá bude predmetom zdanenia pri inkase pohľadávky.”.

12. V § 8 ods. 9 sa za slovo „použiť“ vkladajú slová „je dosiahnuteľný“.
13. V § 8 ods. 13 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to isté platí o zápornom goodwille.”.
14. § 8 sa dopĺňa odsekmi 14 až 16, ktoré znejú:
„(14) Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vznikajúce v súvislosti s určitým účtovným prípadom sa účtujú v závislosti od účtovania účtovného prípadu.
(15) O odložených daniach vyplývajúcich z dočasných rozdielov súvisiacich s podielmi v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách sa neúčtuje, ak sú splnené súčasne tieto podmienky
a)

účtovná jednotka majúca tento podiel je schopná riadiť krytie týchto dočasných rozdielov
a zároveň

b)

je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú kryté v blízkej budúcnosti.
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(16) Odložená daň za materskú účtovnú jednotku a jednotlivé dcérske účtovné jednotky sa
vzájomne neúčtuje.”.
15. § 12 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak sa prostredníctvom Eximbanky poskytli účtovným jednotkám vykonávajúcim činnosť
podľa osobitného predpisu7a) verejné prostriedky7b), účtujú sa tieto prostriedky oddelene od ostatných finančných účtov, výnosov a nákladov; to neplatí, ak čistý ročný obrat Eximbanky bol za dve
predchádzajúce účtovné obdobia v prepočte nižší ako 40 000 000 EUR.”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
„7a)§ 4 ods. 1 písm. k) opatrenia 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 č. 10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004).
7b) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.”.
16. V § 13 odsek 9 znie:
„(9) Zostatková doba splatnosti je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi zmluvnou dobou splatnosti a dobou, ktorá uplynula odo dňa vzniku pohľadávky alebo záväzku do dňa, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka.”.
17. V § 14 ods. 4 sa slovo „výdavky“ nahrádza slovom „náklady“.
18. V § 14 odsek 5 znie:
„(5) Na ťarchu účtu účtovej skupiny 47 sa účtuje goodwill obstaraný napríklad kúpou, výmenou alebo vkladom podniku alebo jeho časti, rozdelením, splynutím alebo zlúčením obchodných
spoločností alebo družstiev. Goodwill sa účtuje na účte 47 - Goodwill, ak je kladný rozdiel medzi
obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného
majetku a záväzkov v deň obstarania. Ak je tento rozdiel záporný, ide o záporný goodwill a účtuje
sa v prospech účtu 47 - Goodwill. Pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti sa účtuje goodwill,
ak je kúpna cena alebo uznaná hodnota vkladu vyššia ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek
majetku a záväzkov, ktorou sa tento majetok a záväzky ocenia v účtovníctve kupujúceho alebo prijímateľa vkladu. Pri rozdelení, splynutí a zlúčení sa účtuje goodwill, ak je účtovná hodnota podielu
jednej zúčastnenej spoločnosti v inej zúčastnenej spoločnosti vyššia ako je reálna hodnota majetku
a záväzkov pripadajúca na tento podiel.”.
19. V § 15 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Zmeny reálnych hodnôt cenných papierov určených na predaj sa účtujú na účte Oceňovacie
rozdiely z prepočtu čistých investícií spojených s podielovými cennými papiermi a vkladmi účtovej
skupiny 56 súvzťažne s účtami príslušných cenných papierov.”.
20. V § 17 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou podľa § 15 ods. 15“.
21. V § 18 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2) Rezervy sa tvoria na predpokladané riziká a straty. Rezerva je záväzkom predstavujúcim
existujúcu povinnosť Eximbanky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky Eximbanky. Rezerva sa účtuje vo výške najlepšieho odhadu
sumy, potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závier-
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ka; pri zisťovaní najlepšieho odhadu sa zohľadňujú všetky riziká a neistota, ktoré sú nevyhnutným
charakteristickým znakom každej udalosti.
(3) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových
účtovných prípadov vytvorí alebo upraví výška rezervy, a to napríklad ak na základe súdneho rozhodnutia bola do dňa zostavenia účtovnej závierky potvrdená výška plnenia.
(4) Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Záväzky s určitým časovým vymedzením a s určitou výškou sa neúčtujú na účtoch rezerv, ale na príslušných účtoch záväzkov.”.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 9.
22. § 18 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:
„(10) V rámci účtovej skupiny 54 – Rezervy sa vytvárajú aj krátkodobé rezervy. Na analytickom účte Krátkodobé rezervy sa účtujú rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku
najviac jeden rok, napríklad za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia, reklamácie, nevyfakturované dodávky, ak je neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku.
(11) Rezervy sa netvoria k súvahovým aktívam, ani na opravu dlhodobého hmotného majetku.
(12) Na analytickom účte účtovej skupiny 54 sa účtujú rezerva na zamestnanecké požitky a rezerva na reštrukturalizáciu, ktorá sa tvorí, ak účtovná jednotka má podrobný plán reštrukturalizácie. Rezerva na reštrukturalizáciu zahŕňa len priame výdavky na reštrukturalizáciu, ktoré sú súčasne nevyhnutné na vykonanie reštrukturalizácie a zároveň nie sú spojené s pokračujúcimi aktivitami
Eximbanky. Táto rezerva nezahrňuje napríklad náklady na preškolenie zamestnancov alebo premiestnenie zamestnancov, ktorí budú v práci pokračovať, náklady na marketing alebo investície
do nových systémov a distribučných sietí. Rezerva na zamestnanecké požitky sa tvorí pre prípad
vyplácania odchodného, vyplácania plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov.”.
23. Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:
„9) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10) Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 635/2004 Z. z.”.
24. § 23 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) V Eximbanke sa zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti so záporným goodwillom znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie ako je už zaúčtovaná výška goodwillu, príslušná časť goodwillu sa odpíše hneď pri kúpe, vklade podniku alebo jeho časti, zlúčení, splynutí
alebo rozdelení. Ak budúce zníženie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie ako je už
zaúčtovaná výška záporného goodwillu, príslušná časť záporného goodwillu sa odpíše hneď pri
kúpe, vklade podniku alebo jeho časti, zlúčení, splynutí alebo rozdelení. Goodwill vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje. Odpisy goodwillu sa účtujú na ťarchu účtu Odpisy nehmotného majetku, záporný goodwill v prospech tohto účtu. Goodwill prípadne záporný goodwill sa odpíše
najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania.”.
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25. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:
„§ 23a
Finančný prenájom
(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie
a)

finančným prenájmom obstaranie majetku s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu majetku,

b)

dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu majetku; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna
cena10a), za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu majetku prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

c)

istinou u prenajímateľa celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné
výnosy, pričom nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané
prenajímateľom, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery alebo metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery,

d)

istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa
nerealizovanými finančnými výnosmi.
(2) Pri finančnom prenájme u nájomcu sa postupuje takto:

a)

majetok používaný na základe finančného prenájmu sa u nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu so súvzťažným zápisom v prospech účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny 21,

b)

dohodnuté platby uhradené prenajímateľovi sa u nájomcu rozdeľujú na časť, o ktorú sa znižuje záväzok a na časť tvorenú nákladmi na prenájom, ktorá sa účtuje v prospech účtu Náklady na ostatné úroky účtovej skupiny 61 – Náklady na finančné činnosti, a to tak, aby počas
dohodnutej doby prenájmu bola zabezpečená konštantná úroková miera pri zostatku záväzku za každé obdobie,

c)

prenajatý majetok sa u nájomcu odpisuje obdobne ako vlastný majetok; ak nemá nájomca
dostatočnú istotu, že na konci dohodnutej doby prenájmu získa vlastnícke právo k tomuto majetku, majetok sa odpisuje počas doby použiteľnosti, alebo počas určenej doby dohodnutej
s prenajímateľom podľa toho, ktorá doba je kratšia.

(3) Odovzdanie majetku, ktorý bol predmetom finančného prenájmu z dôvodu predčasného
ukončenia zmluvy u nájomcu, sa účtuje v prospech účtu Oprávky k hmotnému majetku účtovej skupiny 43 - Hmotný majetok a na ťarchu účtu Odpisy hmotného majetku účtovej skupiny 64 - Všeobecné prevádzkové náklady vo výške zostatkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku. Vyradenie majetku sa účtuje na ťarchu účtu Oprávky k hmotnému majetku účtovej skupiny 43 - Hmotný
majetok so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku. Súčasne sa u nájomcu odúčtuje záväzok z účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny 21 na ťarchu príslušného účtu
Rôzni veritelia účtovej skupiny 34 – Rôzne pohľadávky a záväzky so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu Iné prevádzkové výnosy účtovej skupiny 76 – Ostatné prevádzkové
výnosy.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) §19 ods. 5 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z.”.
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26. V § 28 ods. 7 písmeno c) znie:
„c) nárok na prídel do fondu na krytie neobchodovateľných rizík.”.
27. V § 29 písm. c) čiarka za slovom „poisťovňa“ sa nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „Národným úradom práce,“.
28. V § 30 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „Národnému úradu práce,“.
29. V § 30 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) nevyfakturované dodávky; na účte Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované
ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná presnú výšku záväzku; ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad na základe účtovného dokladu sa získala informácia o výške záväzku, ako
aj obstarávacia cena majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka.”.
30. V § 30 ods. 5 sa vypúšťajú slová „odhadné položky aktívne a odhadné položky pasívne podľa
§ 4“.
31. V § 34 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) fond na krytie neobchodovateľných rizík.”.
32. V § 34 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) fond na krytie obchodovateľných rizík,“.
33. V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
34. V § 36 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a príspevok do Národného úradu práce“.
35. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:
„§ 41a
Týmto opatrením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené
v prílohe č. 2.”.
36. V prílohe č. 1 v účtovej triede 2 sa účtová skupina 21 dopĺňa slovami „Záväzky z finančného prenájmu“.
37. V prílohe č. 1 v účtovej triede 2, účtovej skupine 28 sa slová „Nárok na prídel do fondu na poistenie krátkodobých vývozných úverov proti politickým rizikám a strednodobých a dlhodobých vývozných úverov proti politickým a komerčným rizikám“ nahrádzajú slovami „Nárok na prídel do
fondu na krytie neobchodovateľných rizík“.
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38. V prílohe č. 1 v účtovej triede 3, účtovej skupine 34 sa vypúšťajú slová „a Národným úradom práce“.
39. V prílohe č. 1 v účtovej triede 3 sa účtová skupina 34 dopĺňa slovami „Nevyfaktúrované dodávky“.
40. V prílohe č. 1 v účtovej triede 3, účtovej skupine 35 sa názov účtovej skupiny „Časové rozlíšenie,
odhadné účty a usporiadací účet“ nahrádza názvom „Časové rozlíšenie a usporiadací účet“
a vypúšťajú sa slová „Odhadné účty aktívne“ a slová „Odhadné účty pasívne“.
41. V prílohe č. 1 v účtovej triede 4, účtovej skupine 47 sa slová „Zriaďovacie výdavky“ nahrádzajú
slovami „Zriaďovacie náklady“.
42. V prílohe č. 1 v účtovej triede 5, účtovej skupine 50 sa slová „Fond na poistenie krátkodobých vývozných úverov proti politickým rizikám a strednodobých a dlhodobých vývozných úverov proti politickým a komerčným rizikám“ nahrádzajú slovami „Fond na krytie neobchodovateľných rizík“.
43. V prílohe č. 1 v účtovej triede 5, účtovej skupine 51 sa slová „Fond na krytie komerčných rizík krátkodobých vývozných úverov“ nahrádzajú slovami „Fond na krytie obchodovateľných rizík“.
44. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá znie:
„Príloha č. 2 k opatreniu č. 20 360/2002-92
v znení opatrenia č. 12 645/2004-74

ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto opatrením sa preberajú tieto právne akty:
1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EEC z 25. júla 1978 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o účtovnej závierke niektorých typov spoločností (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 222
zo 14. 8. 1978) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 193, 18. 7. 1983), v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra
1984 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 314, 4. 12. 1984), v znení smernice Rady
89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. decembra 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 zo 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 zo 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC
z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 zo 16. 11. 1990), smernice
Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 82 z 25. 3. 1994),
smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 162
z 26. 6. 1999), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra
2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. októbra 2001), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Úradný vestník Európskej únie
L 120 z 15. 5. 2003) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna
2003 (Úradný vestník Európskej únie L 178 zo 17. 7. 2003).
2. Smernica Komisie č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi
a štátnymi podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 195, 29. 7. 1980) v znení Smernice Komisie č. 85/413/EHS, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi podnikmi (Úradný vestník
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Európskych spoločenstiev, L 229, 28. 8. 1985) v znení Smernice Komisie 93/84/EHS, ktorá mení
a dopĺňa smernicu č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi
a verejnými podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 254, 12. 10. 1993) v znení
Smernice Komisie č. 2000/52/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 193, 29. 7. 2000).”.
Čl. II
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 16. decembra 2002 č. 21 833/ 2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre
Exportno-importnú banku Slovenskej republiky (oznámenie č. 3/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe č. 1 časti Aktíva ods. 10 sa slovo „výdavky“ nahrádza slovom „náklady“.
2. V prílohe č. 1 poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.”.
3. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách k Aktívam ods. 10 sa slovo „výdavky“ nahrádza slovom „náklady“.
4. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách k Aktívam ods. 12 sa za slovami „ostatné neidentifikovateľné pohľadávky voči klientom“ vypúšťa čiarka a slová „odhadné účty aktívne“.
5. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách k Pasívam ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „záväzky z finančného prenájmu“.
6. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách k Pasívam ods. 5 sa za slovami „zdravotnými poisťovňami“ vypúšťajú slová „a Národným úradom práce“ a slová „odhadné položky pasívne“ sa nahrádzajú slovami „nevyfaktúrované dodávky účtovej skupiny 34 a krátkodobé rezervy účtovej skupiny 54“.
7. V prílohe č. 1 poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) §20 zákona č. 595/2003 Z. z.”.
8. V prílohe č. 3 v celom texte sa slová „zriaďovacích výdavkov“ nahrádzajú slovami „zriaďovacích
nákladov“ a slová „prechodné rozdiely“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „dočasné
rozdiely“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutia vyšších územných celkov o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu, publikované vo Finančnom spravodajcovi v roku 2004 pod názvom „Rozhodnutia vyšších územných celkov o určených maximálnych cenách
tovarov miestneho významu” samostatne, budú publikované v roku 2005 v bežnom vydaní Finančného spravodajcu.
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