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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu

Referent: Ing. Jana Vršková, tel.: 02/59 58 34 65 Číslo: MF/26940/2005-74
Ing. Natália Vavreková, tel.: 02/59 58 34 65

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníc-
tve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vyme-
dzení položiek účtovnej závierky pre účtovnú jednotku, ktorou je Sociálna poisťovňa1) (ďalej len „úč-
tovná jednotka“).

(2) Položky súvahy sú usporiadané a obsahovo vymedzené v účtovnom výkaze, ktorého vzor a vy-
svetlivky sú uvedené v prílohe č. 1.

(3) Položky výkazu ziskov a strát sú usporiadané a obsahovo vymedzené v účtovnom výkaze, kto-
rého vzor a vysvetlivky sú uvedené v prílohe č. 2.

(4) Obsah poznámok je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Účtovná závierka účtovnej jednotky sa predkladá podľa osobitných predpisov2).

§ 3

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2006.

(2) Na zostavenie účtovnej závierky za rok 2005 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 4

Zrušuje sa 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.) a opatrenia z 8. decembra 2004 č. MF/10757/2004-74 (oznámenie č. 714/2004
Z. z.).

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií
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1) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
2) Napríklad § 122 ods. 2 písm. f) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z.

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.



Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/26940/2005-74

VZOR

SÚVAHA

k ........................................
(v tis. Sk)

IČO

Názov účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

e-mail

Zostavené dňa: 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:

MF SR 2005

*) vyznačuje sa krížikom X

Súvaha Úč SP 1 – 01

mesiac rok mesiac rok

za obdobie od do

Spôsob podania výkazu:*)

– riadne

– opravné

– opakované



STRANA AKTÍV Číslo
riadku

Účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK (súčet r. 002 a r. 008 a r. 018) 001

1. Dlhodobý nehmotný majetok (súčet r. 003 až r. 007) 002

Softvér (013 - (073 + 091AÚ) 003

Oceniteľné práva (014 - (074 + 091AÚ) 004

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

005

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041 - 093)

006

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

007

2. Dlhodobý hmotný majetok (súčet r. 009 až r. 017) 008

Pozemky (031) 009 x

Umelecké diela a zbierky (032) 010 x

Stavby (021 - (081+ 092AÚ) 011

Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ) 012

Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ) 013

Dlhodobý drobný hmotný majetok
(028 - (088 + 092AÚ)

014

Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029 - (089 + 092 AÚ)

015

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094)

016

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

017

3. Finančný majetok (súčet r. 019 až r. 024) 018

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

019

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

020

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
(063 - 096AÚ)

021

Ostatné pôžičky (067 - 096AÚ) 022

Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069 - 096AÚ)

023

Obstaranie dlhodobého finančného majetku
(043 - 096AÚ)

024

Kontrolné číslo (súčet r. 001 až r. 024) 991



STRANA AKTÍV Číslo
riadku

Účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

B. OBEŽNÝ MAJETOK
(súčet r. 026 a r. 030 a r. 035 a r. 045 a r. 052)

025

1. Zásoby (súčet r. 027 až r. 029) 026

Materiál (112 + 119) - (191) 027

Tovar (132 + 139) - (196) 028

Poskytnuté preddavky na zásoby (314AÚ) - (391AÚ) 029

2. Dlhodobé pohľadávky (súčet r. 031 až r. 034) 030

Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 315AÚ okrem r. 029) - (391AÚ)

031

Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné
dôchodkové sporenie (316AÚ - 391AÚ)

032

Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ) 033

Ostatné dlhodobé pohľadávky
(378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)

034

3. Krátkodobé pohľadávky (súčet r. 036 až r. 044) 035

Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 315AÚ okrem r. 029) - (391AÚ)

036

Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné
dôchodkové sporenie (316AÚ - 391AÚ)

037

Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ) 038

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami (336 - 391AÚ)

039

Pohľadávky voči združeniu (358 - 391AÚ) 040

Daňové pohľadávky (341 + 342 + 343 + 345) 041

Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom
(346)

042 x

Iné pohľadávky (378AÚ - 391AÚ) 043

Spojovací účet pri združení (396AÚ - 391AÚ) 044

4. Finančný majetok (súčet r. 046 až r. 051) 045

Pokladnica (211) 046 x

Ceniny (213) 047 x

Bankové účty (221 + 261) 048 x

Dlhové cenné papiere na obchodovanie (251) 049 x

Dlhové cenné papiere na predaj (253) 050 x

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) 051 x

5. Prechodné účty aktív (súčet r. 053 a r. 054) 052 x

Náklady budúcich období (381) 053 x

Príjmy budúcich období (385) 054 x

MAJETOK spolu súčet r. 001 a r. 025) 055

Kontrolné číslo (súčet r. 025 až r. 055) 992



STRANA PASÍV Číslo
riadku Účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce

účtovné obdobie
a b 5 6

A. Vlastné zdroje krytia majetku (súčet r. 057 a r. 062 a r. 072) 056
1. Fondy Sociálnej poisťovne (súčet r. 058 až r. 061) 057

Fond dlhodobého majetku (901) 058
Fond prevádzkových prostriedkov (902) 059
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905) 060
Správny fond (+/- 914) 061

2. Osobitné fondy Sociálnej poisťovne (súčet r. 063 až r. 071) 062
Účet tvorby fondov (921) 063
Základný fond nemocenského poistenia (+/- 922) 064
Základný fond starobného poistenia (+/- 923) 065
Základný fond invalidného poistenia (+/- 924) 066
Základný fond garančného poistenia (+/- 925) 067
Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926) 068
Základný fond úrazového poistenia (927) 069
Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928) 070
Rezervný fond solidarity (929) 071

3. Výsledok hospodárenia (súčet r. 073 a r. 074 a r. 075) 072
Účet ziskov a strát (+/- 963) 073
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (+/- 931) 074
Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov (+/- 932) 075

B. Cudzie zdroje (súčet r. 077 a r. 078 a r. 085 a r. 099 a r.103) 076
1. Rezervy (941) 077
2. Dlhodobé záväzky (súčet r. 079 až r. 084) 078

Návratná finančná výpomoc (952AÚ) 079
Záväzky z nájmu (954AÚ) 080
Dlhodobé prijaté preddavky (955) 081
Sociálny fond (956) 082
Dlhodobé zmenky na úhradu (958) 083
Ostatné dlhodobé záväzky (959AÚ) 084

3. Krátkodobé záväzky (súčet r. 086 až r. 098) 085
Záväzky z obchodného styku (321 až 325 okrem r. 088) 086
Nevyfakturované dodávky (329) 087
Krátkodobé rezervy (323) 088
Záväzky z poistných vzťahov (326) 089
Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328) 090
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) 091
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 092
Daňové záväzky (341+ 342 + 343 + 345) 093
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346) 094
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 095
Záväzky voči združeniu (368) 096
Spojovací účet pri združení (396) 097
Iné záväzky (379 + 952AÚ + 954AÚ + 959AÚ) 098

4. Bankové výpomoci a pôžičky (súčet r. 100 až r. 102) 099
Dlhodobé bankové úvery (951AÚ) 100
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 951AÚ) 101
Iné krátkodobé finančné výpomoci (249) 102

5. Prechodné účty pasív (súčet r. 104 a r. 105) 103
Výdavky budúcich období (383) 104
Výnosy budúcich období (384) 105

PASÍVA spolu (súčet r. 056 a r. 076) 106
Kontrolné číslo (súčet r. 056 až r. 106) 993



Vysvetlivky k Súvahe

(1) Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako

a) riadne podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním alebo sa predkla-
dá po prvýkrát bez daňového priznania,

b) opravné podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s opravným daňovým priznaním,

c) opakované podanie účtovného výkazu, ak sa podáva na základe výzvy na opravu účtovného vý-
kazu bez zmeny v daňovom priznaní.

(2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatis-
tickým úradom Slovenskej republiky.

(3) V účtovnom výkaze sa vyplňuje obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a sídlo účtov-
nej jednotky.

(4) Ako právna forma účtovnej jednotky sa vyplňuje verejnoprávna inštitúcia.

(5) Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny; mernou jednotkou je tisíc Sk.

(6) Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú priamo na príslušné účty, účtové skupiny
a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Sloven-
skej republiky z 30. novembra 2005 č. 24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postu-
poch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu.

(7) V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu súvaha sa vykazujú konečné zostatky

a) jednotlivých syntetických účtov,

b) súčtu niekoľkých syntetických účtov,

c) analytických účtov,

d) súčtu niekoľkých analytických účtov.

(8) V stĺpcoch 1, 2 a 3 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovné-
ho obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(9) V stĺpci 4 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia.

(10) V stĺpci 1 sa vykazuje suma z príslušného majetkového účtu.

(11) V stĺpci 2 sa vykazuje súčet účtu oprávok a účtu opravnej položky k príslušnému majetkovému účtu.

(12) V stĺpci 3 sa vykazuje rozdiel stĺpcov 1 a 2.

(13) V riadkoch 031 až 034 sa vykazujú pohľadávky z analytických účtov, ktorých dohodnutá
doba splatnosti je viac ako jeden rok.

(14) Účty, ktoré môžu mať aktívny zostatok alebo pasívny zostatok sa vykážu v riadku

a) 039, ak pohľadávky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú vyššie ako záväzky
voči týmto inštitúciám,

b) 092, ak záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú vyššie ako pohľadávky
voči týmto inštitúciám,

c) 041, ak daňové pohľadávky sú vyššie ako daňové záväzky vykazované na príslušných účtoch,

d) 093, ak daňové záväzky sú vyššie ako daňové pohľadávky vykazované na príslušných účtoch,
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e) 042, ak pohľadávky voči štátnemu rozpočtu sú vyššie ako záväzky voči štátnemu rozpočtu,

f) 094, ak záväzky voči štátnemu rozpočtu sú vyššie ako pohľadávky voči štátnemu rozpočtu,

g) 044 zostatok účtu 396, ak úhrn pohľadávok voči združeniu je vyšší ako úhrn záväzkov voči zdru-
ženiu,

h) 097 zostatok účtu 396, ak úhrn záväzkov voči združeniu je vyšší ako úhrn pohľadávok voči zdru-
ženiu,

i) 073 v stĺpci 5 ako rozdiel medzi konečnými stavmi účtov účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti a ko-
nečnými stavmi účtov účtovej triedy 5 – Náklady z činnosti; ak je konečný stav účtov účtovej triedy
6 vyšší ako konečný stav účtov účtovej triedy 5, vykáže sa so znamienkom +; v opačnom prípade
sa vykáže so znamienkom -.

(15) Ak je na účte 261 – Peniaze na ceste konečný zostatok, vykáže sa v riadku 048.

(16) V riadku 079 sa vykazuje konečný zostatok účtu 952, okrem záväzkov, ktoré budú splatné
v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(17) V riadku 080 sa vykazuje konečný zostatok účtu 954, okrem záväzkov, ktoré budú splatné
v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(18) V riadku 084 sa vykazuje súčet konečného zostatku účtu 959, okrem záväzkov, ktoré budú
splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(19) V riadku 098 sa vykazuje súčet konečného zostatku analytického účtu 379 - Iné záväzky a ko-
nečných zostatkov analytických účtov k účtom 952, 954 a 959, na ktorých sa vykazujú krátkodobé
záväzky, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(20) V riadku 100 sa vykazuje konečný zostatok účtu 951, okrem záväzkov, ktoré budú splatné
v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(21) V riadku 101 sa vykazuje súčet konečných zostatkov účtov 231, 232 a záväzky z účtu 951,
ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(22) Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.
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Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/26940/2005-74

VZOR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k ........................................
(v tis. Sk)

IČO

Názov účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

e-mail

Zostavené dňa: 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:

MF SR 2005

*) vyznačuje sa krížikom X

Výsledovka Úč SP 2 – 01

mesiac rok mesiac rok

za obdobie od do

Spôsob podania výkazu:*)

– riadne

– opravné

– opakované



Číslo
účtu Náklady Číslo

riadku

Účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Nezdaňovaná
činnosť

Zdaňovaná
činnosť Spolu

a b c 7 8 9 10

501 Spotreba materiálu 001

502 Spotreba energie 002

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 003

504 Predaný tovar 004

511 Opravy a udržiavanie 005

512 Cestovné 006

513 Náklady na reprezentáciu 007

514 Výkony pôšt a telekomunikácií 008

515 Poistné 009

516 Nájomné 010

518 Ostatné služby 011

519 Poplatky za poukazovanie dávok 012

521 Mzdové náklady 013

523 Odmeny členom dozornej rady 014

524 Zákonné sociálne poistenie 015

525 Ostatné sociálne poistenie 016

527 Zákonné sociálne náklady 017

528 Ostatné sociálne náklady 018

531 Daň z motorových vozidiel 019

532 Daň z nehnuteľností 020

538 Ostatné dane a poplatky 021

541 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 022

542 Ostatné pokuty a úroky z omeškania 023

543 Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky 024

544 Úroky 025

545 Kurzové straty 026

546 Dary 027

548 Manká a škody 028

549 Iné ostatné náklady 029

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

030

552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

031

553 Predané cenné papiere 032

554 Predaný materiál 033

556 Tvorba rezerv 034

557 Náklady z precenenia cenných papierov 035

559 Tvorba opravných položiek 036

Účtová trieda 5 spolu                    (súčet r. 001 až r. 036) 037

Kontrolné číslo (súčet r. 001 až r. 037) 994



Číslo
účtu Výnosy Číslo

riadku

Účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobieNezdaňovaná

činnosť
Zdaňovaná

činnosť Spolu

a b c 7 8 9 10

601 Tržby za vlastné výkony 038

602 Tržby z predaja služieb 039

604 Tržby za predaný tovar 040

605 Iné ostatné tržby 041

621 Aktivácia materiálu 042

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 043

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 044

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 045

641 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 046

642 Ostatné pokuty a úroky z omeškania 047

643 Platby za odpísané pohľadávky 048

644 Úroky 049

645 Kurzové zisky 050

649 Iné ostatné výnosy 051

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

052

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 053

653 Tržby z predaja cenných papierov 054

654 Tržby z predaja materiálu 055

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 056

656 Zúčtovanie rezerv 057

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 058

658 Výnosy z prenájmu majetku 059

659 Zúčtovanie opravných položiek 060

691 Dotácie na prevádzku 061

Účtová trieda 6 spolu                    (súčet r. 038 až r. 061) 062

Výsledok hospodárenia pred zdanením
(rozdiel r. 062 a r. 037)(+/-)

063

591 Daň z príjmov 064

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 065

Výsledok hospodárenia po zdanení
(rozdiel r. 063 a r. 064 a r. 065) (+/-)

066

Kontrolné číslo (súčet r. 038 až r. 066) 995



Vysvetlivky k Výkazu ziskov a strát

(1) Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako

a) riadne podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním alebo sa predkla-
dá po prvýkrát bez daňového priznania

b) opravné podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s opravným daňovým priznaním,

c) opakované podanie účtovného výkazu, ak sa podáva na základe výzvy na opravu účtovného vý-
kazu bez zmeny v daňovom priznaní.

(2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatis-
tickým úradom Slovenskej republiky.

(3) V účtovnom výkaze sa vyplní obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej
jednotky.

(4) Ako právna forma účtovnej jednotky sa vyplňuje verejnoprávna inštitúcia.

(5) Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny; mernou jednotkou je tisíc Sk.

(6) Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú priamo na príslušné účty, účtové skupiny
a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Sloven-
skej republiky z 30. novembra 2005 č. 24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postu-
poch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu.

(7) V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu výkaz ziskov a strát sa vykazujú konečné stavy ana-
lytických účtov alebo syntetických účtov účtovej triedy 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od prvého
dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.

(8) V stĺpcoch 7 a 8 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických
účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(9) V stĺpci 7 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických alebo syntetických účtov súvisia-
cich so správnou činnosťou účtovnej jednotky, z ktorej príjmy nie sú zdaňované daňou z príjmov.

(10) V stĺpci 8 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov
súvisiacich činnosťou účtovnej jednotky, z ktorej príjmy sú zdaňované daňou z príjmov.

(11) V stĺpci 9 sa vykazuje súčet stĺpcov 7 a 8.

(12) V stĺpci 10 sa vykazujú konečné stavy príslušných syntetických účtov k poslednému dňu účtov-
ného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza účtovnemu obdobiu, za ktoré sa zostavuje účtovný
výkaz.

(13) V riadku 063 sa vykazuje výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zistí ako súčet ko-
nečných stavov účtov účtovej triedy 6 znížený o súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 5.

(14) Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.
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Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/26940/2005-74

Poznámky

k ........................20....

I.
Všeobecné údaje

(1) Názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej
jednotky, identifikačné číslo účtovnej jednotky.

(2) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov, účtovnej
jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchá-
dzajúce účtovné obdobie.

II.
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčísle-
ním ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

(2) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

e) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

g) dlhodobý finančný majetok,

h) zásoby obstarané kúpou,

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

k) pohľadávky,

l) krátkodobý finančný majetok,

m) časové rozlíšenie na strane aktív,

n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

o) časové rozlíšenie na strane pasív,

p) deriváty,

q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,

r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu,

s) daň z príjmov.
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(3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dl-
hodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza

a) doba odpisovania,

b) použité sadzby odpisov,

c) odpisové metódy použité pri výpočte účtovných odpisov.

(4) Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke na obstaranie dlhodobého ma-
jetku.

III.
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie,
za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to

a) prehľad o pohybe hodnoty dlhodobého majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa po-
ložiek súvahy s uvedením stavu dlhodobého majetku v obstarávacích cenách na začiatku účtovné-
ho obdobia, jeho prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia a zostatok na
konci účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto
majetku v členení podľa položiek súvahy s uvedením stavu oprávok a opravných položiek na za-
čiatku účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia
a zostatok na konci účtovného obdobia,

c) prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

(2) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje úč-
tovná závierka a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa
uskutočnili v priebehu účtovného obdobia v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku.

(3) Prehľad o opravných položkách k zásobám v členení podľa položiek súvahy s uvedením stavu
opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas bežného
účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia.

(4) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam v členení podľa položiek súvahy s uvedením
stavu opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas bež-
ného účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zníženia a zru-
šenia.

(5) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

(6) Prehľad pohľadávok na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie v členení
na pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a pohľadávky na poku-
tách a penále.

(7) Prehľad o významných zložkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého
finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotu, pričom sa uvá-
dza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia.

(8) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov
budúcich období.

(9) Prehľad o významných položkách odhadných účtov aktívnych.
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(10) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia stálych aktív a obežných aktív podľa súvahových
položiek za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to

a) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku účtovného obdo-
bia, prírastky, úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia,

b) údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

(11) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka za podnikateľskú činnosť s uve-
dením stavu rezerv na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie a zrušenie po-
čas účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a zostatok rezervy na konci účtov-
ného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

b) údaje o iných záväzkoch a ostatných záväzkoch s uvedením stavu na začiatku účtovného obdo-
bia, pohybu a konečného zostatku podľa jednotlivých druhoch záväzkov,

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek
súvahy do jedného roka vrátane, od jedného roka do piatich rokov vrátane a viac ako päť rokov,

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorby
a čerpania sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením
meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v slovenských korunách,
výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov bu-
dúcich období.

IV.
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb
podľa jednotlivých druhov výrobkov, služieb a činností účtovnej jednotky.

(2) Opis a vyčíslenie významných hodnôt účtu Iné ostatné výnosy.

(3) Opis a suma významných položiek finančných výnosov s uvedením aj celkovej sumy kurzových
ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtov-
ná závierka.

(4) Opis a vyčíslenie významných hodnôt účtu Ostatné služby.

(5) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a ostatných nákladov s uvedením aj
celkovej sumy kurzových strát; osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktoré-
mu sa zostavuje účtovná závierka.

V.
Opis údajov na podsúvahových účtoch

Uvedú sa významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľa-
dávky a prípadné ďalšie položky. Odpísané pohľadávky sa uvedú v členení na odpísané pohľadávky
na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na pokutách a penále
a ostatné pohľadávky. Uvedie sa stav na začiatku účtovného obdobia, pohyb a konečný zostatok od-
písaných pohľadávok.
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VI.
Iné aktíva a iné pasíva

(1) Opis a hodnota budúcich možných peňažných záväzkov a nepeňažných záväzkov, ktoré sa
nesledujú v účtovníctve a nevykazujú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a infor-
mácia, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) záväzky vyplývajúce z ručenia v členení podľa jednotlivých druhov ručenia a s uvedením údajov
o poskytnutom vecnom zabezpečení týchto záväzkov,

b) záväzky alebo práva vyplývajúce zo súdnych sporov,

c) záväzky alebo práva vyplývajúce z poskytnutých záruk,

d) záväzky alebo práva vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

e) záväzky vyplývajúce zo zmlúv o podriadenom záväzku (§ 408a Obchodného zákonníka),

f) záväzky vyplývajúce z ručenia aj za iné subjekty v členení podľa jednotlivých druhov ručenia a in-
formácie o iných formách zabezpečenia.

(2) Opis významných položiek ostatných finančných práv alebo povinnosti, ktoré sa nesledujú v úč-
tovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka
spriaznených osôb, a to

a) budúce právo alebo povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) budúce právo alebo povinnosť z opčných obchodov,

c) budúce právo, zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť, odobrať určité produkty alebo služ-
by, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv,

d) budúce právo alebo povinnosť z leasingových zmlúv, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poist-
ných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobne,

e) budúce právo alebo povinnosť zo zmluvy o kúpe prenajatej veci,

f) povinnosť preinvestovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov,

g) iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zostavené dňa: Podpisový záznam štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva:
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