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Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 

VZOR 

FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív    

     

1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie,  príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky  

I. časť 

Č. 
r. 

1.1. Vybrané aktíva Účet 

Zostatok k ............. vykazovaného 
obdobia 

Zostatok k 31. 
decembru 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

vykazovaného 
obdobia (netto) 

Brutto Korekcia Netto  

a b c 1 2 3 4 

1. Dlhodobý nehmotný majetok   (r. 2 až r. 5)           

2. Aktivované náklady na vývoj a oceniteľné práva 012, 014 - (07X, 09X)         

3. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok  051 - (095A)         

4. Iný dlhodobý nehmotný majetok  
013, 018, 019 - (07X, 
09X)         

5. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 041 - (093)         

6. Dlhodobý hmotný majetok   (r. 7 až r. 15)           

7. Pozemky 031 - (092A)         

8. Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085, 092A)         

9. Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov 032, 033 - (092A)         

10. Stavby 021 - (081, 092A)         

11. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082, 092A)         

12. Dopravné prostriedky  023 - (083, 092A)         

13. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok  052 - (095A)         

14. Iný dlhodobý hmotný majetok  
026, 028, 029 - (08X, 
09X)         

15. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 042 - (094)         

16. Dlhodobý finančný majetok   (r. 17 až r. 21)           

17. 
Podielové cenné papiere a podiely a realizovateľné  
 cenné papiere a podiely 061, 062, 063 - (096A)         

18. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - (096A)         

19. 
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku a  
ostatné pôžičky 066, 067 - (096A)         

20. Ostatný dlhodobý finančný majetok  069 - (096A)         

21. Obstaranie dlhodobého finančného majetku  043 - (096A)         

22. Zásoby 
skupina 11, 12, 13 - 
(19X)         

23. 
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy   (r. 
24 až r. 30)           

24. 
 Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií 
do rozpočtu zriaďovateľa 351         

25. Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu 352         

26.  Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu 353         

27. 
 Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho  
územného celku 354         

28. 
 Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho  
územného celku 355         

29. 
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci  
konsolidovaného celku 356         

30. Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 357, 358, 359         

31. Pohľadávky   (r. 32 až r. 42)           

32. Odberatelia 311 - (391A)         

33. Zmenky na inkaso 312 - (391A)         

34. Poskytnuté prevádzkové preddavky  314 - (391A)         
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35. 
Pohľadávky za eskontované cenné papiere, 
pohľadávky z vydaných dlhopisov 313, 375 - (391A)         

36. 
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových 
príjmov 317 - (391A)         

37. 
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších  
územných celkov 319 - (391A)         

38. 
Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho 
poistenia a zdravotného poistenia 

336, 341, 342, 343, 
345          -(391A)         

39. Pohľadávky z nájmu 374 - (391A)         

40. 
Pohľadávky z pevných termínových operácií a  
nakúpené opcie 373A, 376 - (391A)         

41. 
Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou  
úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi 
mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení 

369, 371A, 372A, 
396A        - (391A)         

42. Ostatné pohľadávky 315, 316, 318, 335, 
378         - (391A)         

43. Finančné účty   (r. 44 až r. 51)           

44. Pokladnica a ceniny 211, 213,          

45. 
Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti  
dlhšou ako jeden rok 221A +/- 261         

46. Výdavkový rozpočtový účet 222         

47. Príjmový rozpočtový účet 223         

48. Účty štátnej pokladnice skupina 28         

49. Majetkové cenné papiere  251, 257A - (291A)         

50. Dlhové cenné papiere 
253, 256, 257A - 
(291A)         

51. Obstaranie krátkodobého finančného majetku 259 - (291A)         

52. Návratné finančné výpomoci   (r. 53 + r. 54)           

53. 
Návratné finančné výpomoci  poskytnuté subjektom  
verejnej správy 

271A, 272A, 274A, 
275A      - (291A)         

54. 
Návratné finančné výpomoci  poskytnuté subjektom  
mimo sektora verejnej správy 

271A, 274A, 275A, 
277A - (291A)         

55. Časové rozlíšenie  381, 382, 385         

56. Účet štátnych rozpočtových príjmov 224         

57. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice  skupina 20         

58. 
Vybrané aktíva spolu  (r. 1 + r. 6 + r. 16 + r. 22 + r. 
23 + r. 31 + r. 43 + r. 52 + r. 55 + r. 56 + r. 57)           
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II. časť 

Č. r. 1.2. Vybrané pasíva Účet 
Zostatok k ......... 

vykazovaného obdobia 

Zostatok k 31. 
decembru 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

vykazovaného 
obdobia  

a b c 5 6 

59. Vlastné imanie ( r. 60 až r. 62 )       

60. Oceňovacie rozdiely 414, 415     

61. Fondy 421, 427     

62. Výsledok hospodárenia  VH     

63. Rezervy 451, 459, 323     

64. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy   (r. 65 až r. 71)       

65. 

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu 
zriaďovateľa 

351     

66. Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu 352     

67. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu 353     

68. 
Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného 
celku 354     

69. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku 355     

70. 
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci 
konsolidovaného celku 356     

71. Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 357, 358, 359     

72. Záväzky (r. 73 až r. 77 + r. 80 + r. 83 + r. 86 až r. 90)       

73. Dlhodobé zmenky na úhradu 478A     

74. Krátkodobé zmenky na úhradu  322, 478A      

75. Záväzky z pevných termínových operácií a predané opcie 373A, 377     

76. Vydané dlhopisy dlhodobé  473A (-255A)     

77. Dodávatelia a nevyfakturované dodávky 321, 326, 476        

78. v tom: krátkodobé  321A, 326A     

79.   dlhodobé  476A     

80. Prijaté preddavky 324, 475     

81. v tom: krátkodobé  324A     

82.   dlhodobé  475A     

83. Záväzky z nájmu 474     

84. v tom: krátkodobé  374A     

85.   dlhodobé  474A     

86. Záväzky voči zamestnancom 331, 333     

87. 
Daňové záväzky a záväzky  zo sociálneho poistenia a zdravotného 
poistenia 

336, 341, 342, 343, 
345     

88. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 367     

89. 

Záväzky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a 
ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací 
účet pri združení 

368, 371A, 372A, 
396A  

    

90. Ostatné záväzky 325, 379, 472, 479     

91. v tom: krátkodobé  325A, 379A     

92.   dlhodobé  472A, 479A     

93. Bankové úvery a výpomoci   (r. 94 až r. 98)       

94. Bankové úvery dlhodobé 461A,      

95. Bežné bankové úvery 
461A, 221A, 231, 
232,      

96. Vydané dlhopisy krátkodobé  473A, 241 (-255A)     

97. Krátkodobé finančné výpomoci 249     

98. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy 273     
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99. Časové rozlíšenie   (r. 100 + r. 101)       

100. Výdavky budúcich období 383     

101. Výnosy budúcich období 384     

102. Účet štátnych rozpočtových výdavkov 225     

103. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice  skupina 20     

104. 
Vybrané pasíva spolu   (r. 59 + r. 63 + r. 64 + r. 72 + r. 93 + r. 99 
+ r. 102 + r. 103) 
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2. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú Slovenský pozemkový fond, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,  verejné vysoké školy, Ústav pamätí 
národa, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Rozhlas a televízia  Slovenska a ďalšie subjekty verejnej správy účtujúce podľa osobitného predpisu5) 

I. časť 

Č. 
r. 

2.1. Vybrané aktíva Účet 

Zostatok k ............. 
vykazovaného obdobia 

Zostatok k 31. decembru 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
vykazovaného obdobia 

(netto) 

Brutto Korekcia Netto  

a b c 1 2 3 4 

1. Dlhodobý nehmotný majetok   (r. 2 až r. 5)           

2. 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej  činnosti a 
oceniteľné práva 

012, 014 - (07X, 091A) 
        

3. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný  majetok 051 - (095A)         

4.  Iný dlhodobý nehmotný majetok  013, 018, 019 - (07X, 091A)         

5. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 041 - (093)         

6. Dlhodobý hmotný majetok   (r. 7 až r. 15)           

7. Pozemky 031           

8. Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085, 092A)         

9. Umelecké diela a zbierky 032          

10. Stavby 021 - (081, 092A)         

11. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082, 092A)         

12. Dopravné prostriedky 023 - (083, 092A)         

13. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 052 - (095A)         

14. Iný dlhodobý hmotný majetok  026, 028, 029 - (08X, 092A)         

15. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 042 - (094)         

16. Dlhodobý finančný majetok   (r. 17 až r. 21)           

17. Podielové cenné papiere a podiely 061, 062 - (096A)         

18. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - (096A)         

19. Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky 066, 067 - (096A)         

20. Ostatný dlhodobý finančný majetok 069 - (096A)         

21. 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný  majetok a 
obstaranie dlhodobého finančného majetku  

053, 043 - (096A) 
        

22. Zásoby skupina 11, 12, 13 - (19X)         

23. Pohľadávky   (r. 24 až r. 32)             

24. Odberatelia 311 - (391A)         

25. Zmenky na inkaso 312 - (391A)         

26. Poskytnuté prevádzkové preddavky  314 - (391A)         

27. 
Pohľadávky za eskontované cenné papiere,  pohľadávky z 
vydaných dlhopisov 

313, 375 - (391A) 
        

28. 
Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho poistenia  a 
zdravotného poistenia 

336, 341, 342, 343, 345 
        

29. Pohľadávky z pevných termínových operácií 373A - (391A)         

30. 
Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom,  dotácie a 
zúčtovanie s rozpočtami územnej  samosprávy  

346, 348 
        

31. 
Pohľadávky voči účastníkom združení, spojovací  účet pri 
združení 

358, 396 - (391A) 
        

32. Ostatné pohľadávky 315, 335, 378 - (391A)         

33. Finančné účty   (r. 34 až r. 38)           

34. Pokladnica a ceniny 211, 213         

35. Bankové účty 221 +/- 261         

36. Majetkové cenné papiere 251, 257A - (291A)         

37. Dlhové cenné papiere  
253, 255, 256, 257A - 
(291A)         

38. Obstaranie krátkodobého finančného majetku 259 - (291A)         

39. Účty časového rozlíšenia 381, 385         

40. 
Vybrané aktíva spolu   (r. 1 + r. 6 + r. 16 + r. 22 + r. 23 + r. 33 
+ r. 39)           

5) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej  osnove pre účtovné 

jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 601/2007 Z. z.).  
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II. časť 

Č. r. 2.2. Vybrané pasíva účet 
Zostatok k ......... vykazovaného 

obdobia 

Zostatok k 31. decembru 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
vykazovaného obdobia  

a b c 5 6 

41.  Vlastné zdroje krytia majetku (r. 42 až r. 44)       

42.  Imanie a peňažné fondy 411, 412 ,413, 414, 415     

43.  Fondy tvorené zo zisku 421, 423, 427     

44.  Výsledok hospodárenia  VH     

45. Rezervy 323, 451, 459     

46. Záväzky   (r. 47 až r. 51 + r. 54 + r. 57 + r. 60 až r. 65)       

47. Dlhodobé zmenky na úhradu 478     

48. Krátkodobé zmenky na úhradu 322     

49. Záväzky z pevných termínových operácií 373A     

50. Vydané dlhopisy dlhodobé 473     

51. Dodávatelia a nevyfakturované dodávky 321, 326, 476         

52. v tom: krátkodobé  321A, 326A     

53.    dlhodobé  476A     

54. Prijaté preddavky 324, 475     

55. v tom: krátkodobé  324A     

56.    dlhodobé  475A     

57. Záväzky z nájmu 474     

58. v tom: krátkodobé 474A     

59.    dlhodobé 474A     

60. Záväzky voči zamestnancom 331, 333     

61. 
Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia a   
zdravotného poistenia 

336, 341, 342, 343, 345 
    

62. 
Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a 
zúčtovanie s rozpočtami územnej  samosprávy  

346, 348 
    

63. 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných  papierov 
a vkladov 

367 
    

64. Záväzky voči účastníkom združení, spojovací účet pri združení 368, 396     

65. Ostatné záväzky 325, 379, 472, 479     

66. v tom: krátkodobé  325A, 379A     

67.    dlhodobé  472A, 479A     

68. Bankové úvery a výpomoci (r. 69 až r. 72)       

69. Dlhodobé bankové úvery 461A     

70. Bežné bankové úvery 231, 232, 461A     

71. Vydané dlhopisy krátkodobé 241     

72. Krátkodobé finančné výpomoci 249     

73. Časové rozlíšenie 383, 384     

74. Vybrané pasíva spolu   (r. 41 + r. 45 + r. 46 + r. 68 + r. 73)       
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3. Za subjekt verejnej správy, ktorým je Sociálna poisťovňa 

I. časť 

Č. r.                     3.1. Vybrané aktíva Účet 

Zostatok k ............. vykazovaného 
obdobia 

Zostatok k 31. 
decembru 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

vykazovaného 
obdobia (netto) 

Brutto Korekcia Netto 

a b c 1 2 3 4 

1. Dlhodobý nehmotný majetok   (r. 2 až r. 5)           

2. Oceniteľné práva 014 - (074, 091A)         

3. 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný  
majetok 

051 - (095A) 
        

4. Iný dlhodobý nehmotný majetok  013, 018, 019 - (07X, 091A)         

5. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 041 - (093)         

6. Dlhodobý hmotný majetok   (r. 7 až r. 14)           

7. Pozemky 031         

8. Umelecké diela a zbierky 032         

9. Stavby 021 - (081, 092A)         

10. Stroje, prístroje a zariadenia 022 - (082, 092A)         

11. Dopravné prostriedky 023 - (083, 092A)         

12. 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný  
majetok 

052 - (095A) 
        

13. Iný dlhodobý hmotný majetok 028, 029 - (08X, 092A)         

14. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 042 - (094)         

15. Dlhodobý finančný majetok   (r. 16 až r. 20)           

16. Podielové cenné papiere a vklady 061, 062          

17. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 063 - (096A)         

18. Ostatné pôžičky  067 - (096A)         

19. Ostatný dlhodobý finančný majetok 069 - (096A)         

20. Obstaranie dlhodobého finančného majetku 043 - (096A)         

21. Zásoby skupina 11, 13 - (19X)         

22. Pohľadávky   (r. 23 až r. 31)             

23. Odberatelia 311 - (391A)         

24. Zmenky na inkaso 312 - (391A)         

25. Poskytnuté prevádzkové preddavky  314 - (391A)         

26. Pohľadávky za eskontované cenné papiere 313 - (391A)         

27. 
Na poistnom a príspevkoch na starobné  
dôchodkové sporenie 

316 - (391A) 
        

28. 
Daňové pohľadávky a pohľadávky zo  
sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 

336, 341, 342, 343, 345 - (391A) 
        

29. 
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym  
rozpočtom 

346 
        

30. 
Pohľadávky voči združeniu, spojovací účet pri  
združení 

358, 396 - (391A) 
        

31. Ostatné pohľadávky 315, 335, 378 - (391A)         

32. Finančné účty   (r. 33 až r. 36)           

33. Pokladnica a ceniny 211, 213         

34. Bankové účty 221 +/- 261         

35. Dlhové cenné papiere  251, 253         

36. Obstaranie krátkodobého finančného majetku 259         

37. Prechodné účty aktív  381, 385         

38. 
Vybrané aktíva spolu   (r. 1 + r. 6 + r. 15  
+ r. 21 + r. 22 + r. 32 + r. 37)           
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II. časť 

Č. r. 3.2. Vybrané pasíva Účet 
Zostatok k ......... 

vykazovaného obdobia 

Zostatok k 31. 
decembru 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

vykazovaného obdobia  

a b c 5 6 

39 Vlastné zdroje krytia majetku (r. 40 až r. 42)       

40 Fondy 901, 902, 905, 914     

41 Osobitné fondy 921, 922, 923, 924, 925, 
926, 927, 928 929 

    

42 Výsledok hospodárenia 963, 931, 932     

43 Rezervy   323, 941     

44 Záväzky   (r. 45 až r. 48 + r. 51 + r. 54 + r. 57 až r. 64)       

45 Návratná finančná výpomoc  952     

46 Dlhodobé zmenky na úhradu   958     

47 Krátkodobé zmenky na úhradu 322     

48 Dodávatelia a nevyfakturované dodávky 321, 329       

49 v tom: krátkodobé 321A, 325A     

50           dlhodobé 321A, 325A     

51 Prijaté preddavky 324, 955     

52 v tom: krátkodobé 324A, 955A     

53           dlhodobé 324A, 955A     

54 Záväzky z nájmu 954     

55 v tom: krátkodobé 954A     

56           dlhodobé 954A     

57 Záväzky voči zamestnancom 331, 333     

58 Záväzky z poistných vzťahov  326     

59 Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 328     

60 Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia a 
zdravotného poistenia 

336, 341, 342, 343, 345     

61 Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom 346     

62 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a 
vkladov 

367     

63 Záväzky voči združeniu, spojovací účet pri združení 368, 396     

64 Ostatné záväzky 325, 379, 956, 959     

65 v tom: krátkodobé 325A, 379A, 956A, 959A     

66           dlhodobé 325A, 379A, 956A, 959A     

67 Bankové úvery a výpomoci (r. 68 až r. 70)       

68 Dlhodobé bankové úvery   951A     

69 Bežné bankové úvery 231, 232, 951A     

70 Krátkodobé finančné výpomoci 249     

71 Prechodné účty pasív  383, 384     

72 Vybrané pasíva spolu   (r. 39 + r. 43 + r. 44 + r. 67 + r. 71)       
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4. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú podnikateľské subjekty účtujúce podľa osobitného predpisu6)  
 

I. časť 

Č. r. 4.1. Vybrané aktíva Účet 

Zostatok k ............. vykazovaného 
obdobia Zostatok k 31. decembru 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

vykazovaného obdobia 
(netto) 

Brutto Korekcia Netto 

a b  c 1 2 3 4 

1. Dlhodobý nehmotný majetok   (r. 2 až r. 5)           

2. 
Aktivované náklady na vývoj, oceniteľné práva a  

goodwill 
012, 014, 015 - (07X, 091A) 

        

3. 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 

majetok 
051 - (095A) 

        

4. Iný dlhodobý nehmotný majetok 013, 01X, 019 - (07X, 091A)         

5. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 041 - (093)         

6. 
Dlhodobý hmotný majetok   (r. 7 až r. 11 + r. 13 

až r. 16)           

7. Pozemky 031 - (092A)         

8. Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085, 092A)         

9. Umelecké diela a zbierky 032         

10. Stavby  021 - (081, 092A)         

11. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082, 092A)         

12.       z toho: dopravné prostriedky           

13. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 052 - (095A)         

14. Iný hmotný majetok 026, 029, 02X - (08X, 092A)         

15. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 042 - (094)         

16. Opravná položka k nadobudnutému majetku +/- 097 (+/- 098)         

17. Dlhodobý finančný majetok   (r. 18 až r. 22)           

18. 
Podielové cenné papiere a podiely a realizovateľné 

cenné papiere a podiely 
061, 062, 063 - (096A) 

        

19. Dlhové cenné papiere  065 - (096A)         

20. 
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku a 

ostatné pôžičky 
066, 067, 06XA - (096A) 

        

21. 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný 

majetok, obstaranie dlhodobého finančného majetku 
053, 043 - (09X) 

        

22. Ostatný dlhodobý finančný majetok 069, 06XA - (096A)         

23. Zásoby skupina 11, 12, 13 - (19X)         

24. Pohľadávky   (r. 25 až r. 35)           

25. Odberatelia 311, 31X - (391A)         

26. Zmenky na inkaso 312 - (391A)         

27. Poskytnuté prevádzkové preddavky  314A - (391A)         

28. 
Pohľadávky za eskontované cenné papiere, 

pohľadávky z vydaných dlhopisov 
313, 375 - (391A) 

        

29. 
Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho  
poistenia a zdravotného poistenia 

336, 341, 342, 343, 345, 481A  - 
(391A)         

30. Dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie 346, 347 - (391A)         

31. Pohľadávky z nájmu 374 - (391A)         

32. 
Pohľadávky z pevných termínových operácií a 

nakúpené opcie 
373A, 376 - (391A) 

        

33. 
Pohľadávky voči účastníkom združenia, spojovací 

účet pri združení 
358, 398A - (391A) 

        

34. 
Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku, 

pohľadávky voči spoločníkom a členom, pohľadávky 
z predaja podniku 

351, 354, 355, 35X, 371 - (391A) 
        

35. Ostatné pohľadávky 315, 335, 33X, 378 - (391A)         
6)Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 

a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 740/2002 Z.z.) 
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36. Finančné účty   (r. 37 až r. 41)           

37. Pokladnica a ceniny  211, 213, 21X,          

38. Bankové účty 221A, 22X +/- 261         

39. Majetkové cenné papiere 251, 257A, 25XA - (291A, 29X)         

40. Dlhové cenné papiere  253, 256, 257A, 25XA - (291A, 29X)         

41. Obstaranie krátkodobého finančného majetku 259, 314A - (291A, 391A)         

42. Časové rozlíšenie  381, 382, 385         

43. 
Vybrané aktíva spolu   (r. 1 + r. 6 + r. 17 + r. 23 + 

r. 24 + r. 36 + r. 42)            
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II. časť 

Č. r. 4.2. Vybrané pasíva Účet 
Zostatok k .........  

vykazovaného obdobia 

Zostatok k 31. 
decembru 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

vykazovaného 
obdobia  

a b  c 5 6 

44.  Vlastné imanie (r. 45 až r. 48)       

45.  Základné imanie  411 alebo 491, 419, 353     

46.  Kapitálové fondy 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418      

47.  Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky   hospodárenia  421, 422, 423,427     

48.  Výsledok hospodárenia   VH     

49. Rezervy  32X, 323, 45X, 451, 459         

50. Záväzky   (r. 51 až r. 55 + r. 58 + r. 61 + r. 64 až r. 70)       

51. Dlhodobé zmenky na úhradu  478A     

52. Krátkodobé zmenky na úhradu 322, 478A     

53. Záväzky z pevných termínových operácií a predané opcie 373A, 377     

54. Vydané dlhopisy dlhodobé 473A - (255A)     

55. Dodávatelia a nevyfakturované dodávky 321, 326, 476       

56. v tom: krátkodobé  321A, 326A     

57.    dlhodobé  476A     

58. Prijaté preddavky 324, 475     

59. v tom: krátkodobé  324A     

60.     dlhodobé  475A     

61. Záväzky z nájmu 374, 474     

62. v tom: krátkodobé  374A     

63.     dlhodobé  474A     

64. Záväzky voči zamestnancom 331, 333, 33X, 479A     

65. 
Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného  
poistenia 

336, 341, 342, 343, 345, 481A 
    

66 Dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie 346, 347, 34X     

67. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 367     

68. Záväzky voči účastníkom združenia, spojovací účet pri združení 368, 398A     

69. 
Záväzky v rámci konsolidovaného celku, záväzky voči spoločníkom a 

členom, záväzky z kúpy podniku 
361, 364, 365, 366, 36X, 372, 471, 
47XA     

70. Ostatné záväzky 325, 32X, 379, 472, 479, 47XA     

71. v tom: krátkodobé  325A, 32XA, 379A     

72.     Dlhodobé  472A, 479A, 47XA     

73. Bankové úvery a výpomoci   (r. 74 až r. 77)       

74. Bankové úvery dlhodobé 461A, 46XA     

75. Bežné bankové úvery 221A, 231, 232, 23X,  461A, 46XA      

76. Vydané dlhopisy krátkodobé 241, 473A - (255A)     

77. Krátkodobé finančné výpomoci 249, 24X     

78. Časové rozlíšenie  383, 384     

79. Vybrané pasíva spolu   (r. 44 + r. 49 + r. 50 + r. 73 + r. 78)       
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5. Za subjekt verejnej správy, ktorým je Exportno-importná banka Slovenskej republiky 

I. časť 

Č. r. 5.1.  Vybrané aktíva 
Zostatok  k .............. 

vykazovaného obdobia 
(netto)  

Zostatok k 31. decembru 
bezprostredne 

predchádzajúceho  
vykazovaného obdobia 

(netto) 

a b 1 4 

1. Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty a pohľadávky voči bankám – hotovosť     

2. 
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty a pohľadávky voči bankám – bežné účty bez 
výpovednej lehoty 

    

3. Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty a pohľadávky voči bankám – termínované účty     

4. 
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty a pohľadávky voči bankám – poskytnuté úvery 
bankám s dobou splatnosti do jedného roka vrátane 

    

5. 
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty a pohľadávky voči bankám – poskytnuté úvery 
bankám s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok 

    

6. Finančný majetok na obchodovanie a na predaj – kótované akcie     

7. Finančný majetok na obchodovanie a na predaj – nekótované akcie     

8. Finančný majetok na obchodovanie a na predaj – ostatné majetkové účasti     

9. 
Finančný majetok na obchodovanie a na predaj – podielové listy investičných 
spoločností 

    

10. Derivátové finančné pohľadávky     

11. Pohľadávky voči klientom s dobou splatnosti do jedného roka vrátane     

12. Pohľadávky voči klientom  s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok     

13. Pohľadávky z poistenia     

14. Majetok a pohľadávky zo zaistenia     

15. Investície držané do splatnosti  s pôvodnou dobou splatnosti do jedného roka vrátane     

16. Investície držané do splatnosti  s pôvodnou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok     

17. Hmotný majetok - pozemky     

18. Hmotný majetok – budovy a stavby     

19. Hmotný majetok – stroje a zariadenia     

20. Obstaranie hmotného majetku      

21. Nehmotný majetok     

22. Splatná daňová pohľadávka     

23. Odložená daňová pohľadávka     

24. Ostatný majetok – pohľadávky     

25. Ostatný majetok – rezervy     

26. Náklady a príjmy budúcich období     

27. Vybrané aktíva spolu (r. 1 až 26)     
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II. časť 

Č. r. 5.2.  Vybrané pasíva 
Zostatok   
k ..............  

vykazovaného o obdobia  

Zostatok k 31. decembru 
bezprostredne 

predchádzajúceho  
vykazovaného obdobia 

a b 5 6 

28. Vlastné imanie     

29. Základné imanie     

30. Kapitálové fondy     

31. Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov     

32. Výsledok hospodárenia      

33. Záväzky voči bankám – prijaté úvery s dobou splatnosti do jedného roka vrátane   

34. Záväzky voči bankám – prijaté úvery s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok     

35. Záväzky z obchodovania     

36. Derivátové finančné záväzky     

37. Záväzky voči klientom – s dobou splatnosti do jedného roka vrátane     

38. Záväzky voči klientom – s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok     

39. Záväzky zo zaistenia     

40. Emitované dlhové cenné papiere – s dobou splatnosti do jedného roka vrátane      

41. Emitované dlhové cenné papiere – s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok     

42. Technické rezervy na poistenie     

43. Ostatné finančné záväzky     

44. Ostatné záväzky     

45. Splatný daňový záväzok     

46. Odložený daňový záväzok     

47. Ostatné rezervy     

48. Výnosy a výdavky budúcich období     

49. Vybrané pasíva spolu: (r. 28 až r. 48)     
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Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 2-04 
 
1. Finančný výkaz FIN 2-04 obsahuje údaje o vybraných údajoch z aktív a z pasív za subjekty verejnej správy, ktoré sú vymedzené v opatrení. 
Údaje sa vypĺňajú kumulatívne k príslušnému dátumu za bezprostredne predchádzajúce vykazované obdobie.   
 
2. V stĺpci b v oboch častiach výkazu sa uvádzajú názvy syntetických účtov podľa účtovej osnovy pre príslušný subjekt verejnej správy. 
V riadkoch výkazu, v ktorých sa uvádzajú hodnoty viacerých syntetických účtov, sa používa označenie ,,ostatné“ alebo ,,iné“, napríklad iný 
dlhodobý nehmotný majetok. 
 
3. V stĺpci c v oboch častiach výkazu sa uvádzajú čísla syntetických účtov a analytických účtov k príslušným syntetickým účtom podľa účtovej 
osnovy pre príslušný subjekt verejnej správy. Označenie účtu písmenom „A“ vyjadruje, že ide o analytický účet alebo analytickú evidenciu, 
označenie účtu písmenom „X“ vyjadruje, že ide o účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky. 
 
4. Za znamienkom mínus (-) sú vo výkaze uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 2. Údaje o oprávkach a opravných položkách sa 
vykazujú s kladnou hodnotou.  
 
5. V stĺpcoch 4 a 6 výkazu sa uvádzajú údaje o vykázaných konečných zostatkoch na príslušných účtoch subjektu verejnej správy k 31. 
decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, 
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, sa tieto údaje zhodujú s údajmi uvedenými v riadnej individuálnej 
účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia. Pri ostatných subjektoch verejnej 
správy sa údaje v stĺpci 4 a 6 výkazu rovnajú údajom vo finančnom výkaze predloženom za 4. štvrťrok bezprostredne predchádzajúceho 
vykazovaného obdobia.    
 
6. V stĺpcoch 1, 2 a 5 výkazu sa uvádzajú údaje o vykázaných zostatkoch na príslušných účtoch subjektu verejnej správy k 31. marcu, 30. 
júnu, 30. septembru a k 31. decembru vykazovaného obdobia.  Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, sa uvedú údaje k 31. marcu, 30. júnu a 30. septembru; údaje k 31. decembru 
vykazovaného roka sa predložia vo forme účtovného výkazu súvaha z ročnej účtovnej závierky. V stĺpci 3 sa vykazuje rozdiel medzi stĺpcami 
1 a 2. 
 
7. Údaje v sumárnych riadkoch sa určia ako výsledok algoritmu uvedeného v konkrétnom riadku.  
 
8. Výsledok hospodárenia zahŕňa výsledok hospodárenia minulých období, nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulého obdobia 
a výsledok hospodárenia vytvorený od začiatku vykazovaného obdobia do dňa, ku ktorému sa finančný výkaz zostavuje. 
 
9. Analytický účet sa viaže na konkrétny syntetický účet za účelom sprehľadniť pohyby na syntetickom účte v účtovníctve účtovnej jednotky. 
Podľa povahy majetku, záväzkov, nákladov a výnosov sa v účtovníctve vytvára analytická evidencia, ktorá môže obsahovať okrem ocenenia 
aj ďalšie údaje potrebné pre účtovnú jednotku.  
  
Použité skraty 
 
Č. r. – číslo riadku výkazu. 
VH – výsledok hospodárenia. 
 
 
 


