
 

 

OPATRENIE 
Ministerstva financií Slovenskej republiky 

z  3. decembra  2014 
č. MF/21025/2014-74, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 
č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu 

vybraných údajov z individuálnej  účtovnej závierky  pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, 
pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária 

poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení opatrenia z 30. októbra 2013 č. 
MF/14275/2013-74 

 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
zákona č. 547/2011 Z. z. ustanovuje: 
 

Čl. I 
 
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej  republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa 
ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej  účtovnej 
závierky  pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky 
zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky 
(oznámenie č. 557/2011 Z. z.) v znení opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/14275/2013-74 (oznámenie č. 
377/2013 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:  
 

1. V § 1  ods. 1 sa za slovami „zahraničnej zaisťovne4)“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a 
Exportno-importná banka Slovenskej republiky6)“. 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa. 
 

2. V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a za účtovnú jednotku, ktorou je Exportno-importná banka Slovenskej 
republiky, sa výkaz vybraných údajov ukladá v rozsahu údajov ustanovenom vo vzore výkazu vybraných 
údajov, ktorý je uvedený v prílohe č. 2“. 
 

3. Za § 3a sa vkladá § 3b, ktorý vrátane nadpisu znie: 
„§ 3b 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015 

Vzor výkazu vybraných údajov uvedený v prílohe č. 2 v znení účinnom do 1. januára 2015 sa použije 
poslednýkrát pri ukladaní výkazu vybraných údajov z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej 
za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2014.“. 

4. Príloha č. 2 sa vypúšťa. 

Čl. II 
 
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015. 
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