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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek
individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu

údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne

Referent: Ing. Ingrid Šalkovičová, tel.: 02/59 58 34 78 Číslo: MF/22933/2005-74

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

Základné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej
účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej zá-
vierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktorými sú zdravotné poisťovne.

(2) Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuál-
nej účtovnej závierky účtovných jednotiek, vzory súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok sú uvede-
né v prílohách č. 1, 2 a 3. Ak to vyplýva z rozsahu činnosti účtovnej jednotky, usporiadanie a obsaho-
vé vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky možno členiť podrobnejšie, ak je základné
usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky v súlade s týmto
opatrením.

(3) Údaje z individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

Vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky

§ 2

(1) Údaje jednotlivých položiek aktív súvahy sa vykazujú v členení na

a) hrubé sumy (brutto) za bežné účtovné obdobie vrátane sumy úprav (korekcia),

b) sumy úprav (korekcia) za bežné účtovné obdobie, ktorými sú opravné položky a pri hmotnom ma-
jetku a nehmotnom majetku oprávky,

c) čisté sumy (netto) za bežné účtovné obdobie,

d) čisté sumy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(2) V súvahe v stĺpci 1 (brutto) sa vykazujú aktíva ocenené podľa osobitného predpisu1) za bežné
účtovné obdobie, v stĺpci 2 (korekcia) sa vykazujú opravné položky a oprávky za bežné účtovné ob-
dobie, v stĺpci 3 (netto) sa vykazujú aktíva ako rozdiel medzi stĺpcami 1 a 2 za bežné účtovné obdobie
a v stĺpci 4 sa vykazujú aktíva (netto) za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) V súvahe v stĺpci 5 sa vykazujú jednotlivé položky pasív ocenené podľa osobitného predpisu1)

za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 6 sa vykazujú jednotlivé položky pasív za bezprostredne pred-
chádzajúce účtovné obdobie.
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1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa usta-
novujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie
č. 592/2005 Z. z.).



(4) Vo výkaze ziskov a strát sa v stĺpci 1 vykazuje základňa, ktorou sú náklady alebo výnosy za
bežné účtovné obdobie, v stĺpci 2 sa vykazuje medzisúčet položiek výkazu ziskov a strát, v stĺpci 3 sa
vykazuje výsledok položiek výkazu ziskov a strát a v stĺpci 4 sa vykazujú náklady alebo výnosy za
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(5) Sumy položiek súvahy a položiek výkazu ziskov a strát sa uvádzajú v tisícoch slovenských ko-
rún.

§ 3

Týmto opatrením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené
v prílohe č. 4.

§ 4

(1) Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2005 sa vzťahuje doterajší predpis.

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

§ 5

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. januára 2003
č. 22 213/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek indivi-
duálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtov-
nej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky za-
hraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (oznámenie č. 28/2003 Z. z.) v znení
opatrenia z 15. decembra 2004 č. 12643/2004-74 (oznámenie č. 749/2004 Z. z.).

§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

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

Úč POI 3-01

mesiac rok mesiac rok

za obdobie od do

Spôsob podania výkazu:*)

– riadne

– opravné

– opakované



P o l o ž k a Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie
Predchádzajúce
účtovné obdobieBrutto Korekcia NettoČíslo Názov

a b c 1 2 3 4

A K T Í V A x

B. Nehmotný majetok, z toho 1

I. zriaďovacie náklady 2

II. goodwill 3

III. poskytnuté preddavky  na obstaranie nehmotného
majetku

4

C. Finančné umiestnenie 5

I. Pozemky a stavby, z toho 6

1. pre prevádzkovú činnosť z toho 7

2. budovy a stavby 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

E. Pohľadávky, z toho 22

I.A. z verejného zdravotného poistenia 23

1. voči poisteným, z toho 24

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

25

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

26

2. voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho 27

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

28

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

29

3. voči inej zdravotnej poisťovni, z toho 30



P o l o ž k a Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie
Predchádzajúce
účtovné obdobieBrutto Korekcia NettoČíslo Názov

a b c 1 2 3 4

3a. z prerozdelenia poistného 31

4. voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 32

5. voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky 33

I.B. z individuálneho zdravotného poistenia, z toho 34

1. voči poisteným 35

2. voči sprostredkovateľom 36

3. voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho 37

3a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

38

I.C. z nemocenského poistenia 39

1. voči poisteným 40

2. voči sprostredkovateľom 41

3. voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho 42

3a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

43

II. zo zaistenia 44

III. ostatné pohľadávky, z toho 45

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

46

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

47

IV z upísaného základného imania 48

F. Ostatné aktíva 49

I. Hmotný hnuteľný majetok a zásoby z toho 50

1a. stroje a zariadenia 51

1b. zásoby 52

1c. poskytnuté preddavky na hmotný majetok 53

1d. poskytnuté preddavky na zásoby 54

II. Pokladničné hodnoty a bankové účty z toho 55

1. bankové účty 56

III. Iné aktíva 57

G. Účty časového rozlíšenia 58

I. Nájomné 59

II. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 60

III. Ostatné účty časového rozlíšenia 61

AKTÍVA spolu 62

Kontrolné číslo 998



Položka Číslo
riadku

Bežné účtovné
obdobie

Predchádzajúce
účtovné obdobieČíslo Názov

a b c 5 6

P A S Í V A x

A. Vlastné imanie 63

I. Základné imanie, z toho 64

1. upísané základné imanie splatené 65

2. Vlastné akcie (-) 66

II. Emisné ážio 67

III. Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov 68

IV. Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku 69

1. Ostatné kapitálové fondy 70

V. Výsledok hospodárenia minulých rokov 71

VI. Výsledok hospodárenia  bežného účtovného obdobia 72

B. Podriadené pasíva 73

C. Technické rezervy 74

1. Technická rezerva na poistné budúcich období 75

1a. Hrubá výška 76

1b. Výška zaistenia (-) 77

3. Technická rezerva na poistné plnenie 78

3a. Hrubá výška 79

3b. Výška zaistenia (-) 80

4. Technická rezerva na poistné prémie a zľavy 81

4a. Hrubá výška 82

4b. Výška zaistenia (-) 83

6. Iné technické rezervy 84

6a. Hrubá výška 85

6b. Výška zaistenia (-) 86

E. Ostatné rezervy 87

G. Záväzky, z toho 88

I.A. z verejného zdravotného poistenia,
z toho

89

1. voči poisteným, z toho 90

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

91

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

92

2. voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 93

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

94

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

95

3. voči inej zdravotnej poisťovni, z toho 96



Položka Číslo
riadku

Bežné účtovné
obdobie

Predchádzajúce
účtovné obdobieČíslo Názov

a b c 5 6

3a. z prerozdelenia poistného 97

4. voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 98

5. voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky 99

I.B. z individuálneho zdravotného poistenia 100

1. voči poisteným 101

2. voči sprostredkovateľom poistenia 102

3. voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 103

I.C. z nemocenského poistenia 104

1. voči poisteným 105

2. voči sprostredkovateľom poistenia 106

3. voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 107

II. zo zaistenia, z toho 108

III. pôžičky zaručené dlhopisom, z toho 109

1. v konvertibilnej mene 110

2. krátkodobé pôžičky 111

3. dlhodobé pôžičky 112

IV bankové úvery, z toho 113

1. krátkodobé úvery 114

V. ostatné záväzky, z toho 115

1. z daní 116

2. zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 117

3. z finančného prenájmu 118

H. Účty časového rozlíšenia 119

PASÍVA spolu 120

Kontrolné číslo 999



Vysvetlivky

1. Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako

a) riadne podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním alebo sa
predkladá 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 účtov-
ného výkazu bez zmeny v daňovom priznaní.

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

3. V účtovnom výkaze sa vyplňuje obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a 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 účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. 22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrob-
nosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne.

6. 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.

7. V stĺpcoch 1, 2 a 3 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného
obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

8. V stĺpci 4 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne pred-
chádzajúceho účtovného obdobia.

9. Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Aktíva

1. V položke B - 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 zria-
ďovacie náklady, goodwill, softvér, ostatný nehmotný majetok, napríklad výsledky vývojovej čin-
nosti, autorské práva, licenčné zmluvy, obchodné známky, ak nie sú vytvorené vlastnou činnos-
ťou, obstaranie nehmotného majetku a poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majet-
ku, oprávky a opravné položky k nehmotnému majetku, opravné položky k poskytnutým pred-
davkom na obstaranie nehmotného majetku. Položka sa vykazuje v členení na zriaďovacie ná-
klady, goodwill a poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného 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.

2. V položke C - Finančné umiestnenie sa vykazuje majetok obstaraný vo forme finančného umies-
tnenia prostriedkov technických rezerv a z vlastných zdrojov účtovnej jednotky. Ide najmä o po-
zemky a stavby, finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach, ostatné dlhodobé pohľa-
dávky, ostatné finančné umiestnenie, cenné papiere určené na obchodovanie a cenné papiere
určené na predaj, ostatné podiely, poskytnuté preddavky na obstaranie pozemkov a stavieb,
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2) § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.



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 dlhodo-
bé pohľadávky sa samostatne vykazujú podielové cenné papiere a vklady v obchodných spo-
ločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoloč-
nostiach s podstatným vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim
vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom a ostatné dlhodo-
bé pohľadávky. Ako ostatné finančné umiestnenie sa vykazujú cenné papiere s premenlivým vý-
nosom (akcie, ostatné podiely, podielové listy) a cenné papiere s pevným výnosom (štátne dlho-
pisy, ostatné dlhopisy, pokladničné poukážky, zmenky a hypotekárne záložné listy), ostatné pô-
žičky, vklady v bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk, iné finančné umiestnenie a dl-
hové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie. Sumy vyká-
zané 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 stĺp-
ci 2.

3. V položke E - Pohľadávky sa vykazujú pohľadávky z verejného zdravotného poistenia, individu-
álneho zdravotného poistenia a zaistenia, nemocenského poistenia, ostatné pohľadávky, pohľa-
dávky z upísaného základného imania, opravné položky k pohľadávkam z verejného zdravot-
ného poistenia, k pohľadávkam individuálneho zdravotného poistenia a zaistenia, k pohľadáv-
kam nemocenského poistenia, 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 verejného zdravotné-
ho poistenia sa vykazujú pohľadávky voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
voči inej zdravotnej poisťovni a z toho pohľadávky z prerozdelenia poistného, pohľadávky voči
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej re-
publiky. Ako pohľadávky z individuálneho zdravotného poistenia a nemocenského poistenia sa
vykazujú pohľadávky voči poisteným, voči sprostredkovateľom a poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti. Ďalej sa tu vykazujú pohľadávky zo zaistenia. Ako ostatné pohľadávky sa vykazu-
jú pohľadávky voči spoločníkom, pohľadávky voči účastníkom združenia a pohľadávky z účto-
vej skupiny 35 a 37. Sumy vykázané v stĺpci 1 nie sú znížené o opravné položky, ktoré sa vyka-
zujú 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 F - Ostatné aktíva sa vykazujú aktíva, ktorými sú hmotný hnuteľný majetok odpisova-
ný, hmotný hnuteľný majetok neodpisovaný, obstaranie hmotného majetku, poskytnuté preddav-
ky na obstaranie hmotného majetku, pokladničné hodnoty a bankové účty, zásoby, stroje a za-
riadenia, iný majetok, oprávky a opravné položky k hmotnému hnuteľnému majetku, k poskytnu-
tým 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 G - Účty časového rozlíšenia sa vykazujú náklady budúcich období a príjmy budú-
cich 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 ostat-
né fondy tvorené zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov, výsledok hospodárenia bež-
ného účtovného obdobia. V položke základné imanie sa osobitne vykazuje upísané základné
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imanie splatené. Suma vlastných akcií je položkou znižujúcou vlastné imanie, v súvahe sa vyka-
zuje 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 vykazu-
jú 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.

4. V položke E - Rezervy sa vykazujú zostatky príslušných účtov rezerv účtovej skupiny 45. Suma sa
vykazuje v stĺpci 5.

5. V položke G - Záväzky sa vykazujú záväzky z verejného zdravotného poistenia, z individuálne-
ho zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a zo zaistenia, pôžičky zaručené dlhopi-
som, bankové úvery a ostatné záväzky. Osobitne sa vykazujú záväzky voči obchodným spoloč-
nostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv. Ako záväzky z verejného zdravotné-
ho poistenia sa vykazujú záväzky z poistenia voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej sta-
rostlivosti, voči inej zdravotnej poisťovni a z toho z prerozdelenia poistného, voči Úradu pre do-
hľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Ako zá-
väzky z individuálneho zdravotného poistenia a nemocenského poistenia sa vykazujú záväzky
voči poisteným, voči sprostredkovateľom poistenia a voči poskytovateľom zdravotnej starostli-
vosti. Ako záväzky zo zaistenia sa vykazujú záväzky zo zaistenia. Ako pôžičky zaručené dlhopi-
som sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtovej skupiny 36 a 48. Osobitne sa vykazujú pô-
žičky zaručené dlhopisom v konvertibilnej mene, krátkodobé pôžičky a dlhodobé pôžičky. V po-
ložke bankové úvery sa vykazujú bankové úvery účtované v účtovej skupine 36 a 47 s osobit-
ným vykázaním krátkodobých úverov a eskontných úverov účtovej skupiny 36. Ako ostatné zá-
väzky sa vykazujú záväzky z upísaného základného imania, záväzky voči spoločníkom a účast-
níkom združenia, krátkodobé rezervy a nevyfakturované dodávky a záväzky z účtových skupín
35, 36 a 37. V položke ostatné záväzky sa osobitne vykazujú záväzky z daní, záväzky zo so-
ciálneho poistenia a zdravotného poistenia zamestnancov a záväzky z finančného prenájmu.
Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

6. V položke H - Účty časového rozlíšenia sa vykazujú výdavky budúcich období a výnosy budú-
cich období. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
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Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

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

Výkaz ziskov a strát Úč POI 4-01

mesiac rok mesiac rok

za obdobie od do

Spôsob podania výkazu:*)

– riadne

– opravné

– opakované



Položka Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce
účtovné obdobieČíslo Názov Základňa Medzisúčet Výsledok

a b c 1 2 3 4

I. A. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU
VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE

1 x x x x

1. Poistné v hrubej výške 2 x x

2. Prevedený výsledok z finančného umiestnenia
z netechnického účtu

3 x x

3. Ostatné technické výnosy 4 x x

4. Náklady na poistné plnenia 5 x x x x

4a. Náklady na poistné plnenia v hrubej výške 6 x x x

4b. Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov 7 x x

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

8 x

5. Zmena stavu iných technických rezerv 9 x x

7. Čistá výška prevádzkových nákladov 10 x x x x

7a. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 11 x x x

7b. Správna réžia 12 x

8. Ostatné technické náklady 13 x x

10. Výsledok technického účtu k neživotnému
poisteniu A

14 x x

I. B. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU  -
INDIVIDUÁLNE ZDRAVOTNÉ POISTENIE

15 x x x x

1. Zaslúžené poistné, bez zaistenia 16 x x x x

1a. Poistné v hrubej výške 17 x x x

1b. Poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom 18 x x

1c. Zmena stavu technickej rezervy na poistné budúcich období 19 x x x

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

20

2. Prevedený výsledok z finančného umiestnenia
z netechnického účtu

21 x x

3. Ostatné technické výnosy, bez zaistenia 22 x x

4. Náklady na poistné plnenia, bez zaistenia 23 x x x x

4a. Náklady na poistné plnenia v hrubej výške 24 x x x

4aa. Náklady  na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom 25 x x

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

26 x x x

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

27

5. Zmena stavu iných technických rezerv, bez
zaistenia

28 x x

6. Prémie a zľavy,  bez zaistenia 29 x x

7. Čistá výška prevádzkových nákladov 30 x x x x

7a. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 31 x x x

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

32 x x x

7c. Správna réžia 33 x x x



Položka Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce
účtovné obdobieČíslo Názov Základňa Medzisúčet Výsledok

a b c 1 2 3 4

7d. Provízie od zaisťovateľov a podiely na ziskoch 34 x

8. Ostatné technické náklady, bez zaistenia 35 x x

10. Výsledok technického účtu k neživotnému
poisteniu B

36 x x

C. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU  -
NEMOCENSKÉ  POISTENIE

37 x x x x

1. Poistné v hrubej výške 38 x x

2. Prevedený výsledok z finančného umiestnenia
z netechnického účtu

39 x x

3. Ostatné technické výnosy 40 x x

4. Náklady na poistné plnenia v hrubej výške 41 x x x

Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia
v hrubej výške

42

7. Čistá výška prevádzkových nákladov 43 x x x x

7a. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 44 x x x

7b. Správna réžia 45 x

8. Ostatné technické náklady 46 x x

10. Výsledok technického účtu k neživotnému
poisteniu C

47 x x

III. NETECHNICKÝ ÚČET 48 x x x x

1. A. Výsledok technického účtu  k neživotnému
poisteniu A

49 x x

1. B. Výsledok technického účtu  k neživotnému
poisteniu B

50 x x

1. C. Výsledok technického účtu  k neživotnému
poisteniu C

51 x x

3. Výnosy z finančného umiestnenia 52 x x x x

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

53 x x x

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

54 x x x x

3ba. Výnosy z pozemkov a stavieb 55 x x x

3bb. Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia 56 x x

3c. Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu 57 x x x

3d. Výnosy z realizácie finančného umiestnenia 58 x

3e. Prírastky hodnoty finančného umiestnenia 59 x x

5. Náklady na finančné umiestnenie 60 x x x x

5a. Náklady na  finančné umiestnenie 61 x x x

5b. Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu 62 x x x

5c. Náklady na realizáciu finančného umiestnenia 63 x

5d. Úbytky hodnoty finančného umiestnenia 64 x x

6. Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na
technický účet

65 x x

7. Ostatné výnosy 66 x x



Položka Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce
účtovné obdobieČíslo Názov Základňa Medzisúčet Výsledok

a b c 1 2 3 4

8. Ostatné náklady 67 x x

8a. Ostatné dane a poplatky 68 x x

9. Daň z príjmov z bežnej činnosti 69 x x

10. Výsledok hospodárenia  z bežnej činnosti po
zdanení

70 x x

11. Mimoriadne výnosy 71 x x

12. Mimoriadne náklady 72 x x

13. Mimoriadny výsledok hospodárenia 73 x x

14. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 74 x x

16. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 75 x x

Kontrolné číslo 999

Vysvetlivky k postupu výpočtu niektorých riadkov výkazu ziskov a strát

Číslo
riadku Základňa Medzisúčet Výsledok

Predchádzajúce
účtovné obdobie

Poznámka

c 1 2 3 4

2 x x + +

3 x x +(+/-) +(+/-)

4 x x + +

6 + x x x

7 - +(=) x x

8 x +(+/-) -(= =) -(= =) I. A. 4

9 x x -(+/-) -(+/-)

11 x + x x

12 x + -(= =) -(= =) I. A. 7

13 x x - -

14 x x [= =] [= =] I.A 10.

17 + x x x

18 - +(=) x x

19 +(+/-) x x x

20 -(+/-) -(=) +(= =) +(= =) I.1. bez zaistenia

21 x x +(+/-) +(+/-)

22 x x + +

24 + x x x

25 - +(=) x x

26 +(+/-) x x x

27 -(+/-) +(=) -(= =) -(= =) I.4. bez zaistenia

28 x x -(+/-) -(+/-)



Číslo
riadku Základňa Medzisúčet Výsledok

Predchádzajúce
účtovné obdobie

Poznámka

29 x x - -

31 x + x x

32 x +(+/-) x x

33 x + x x

34 x - -(= =) -(= =) I.7. bez zaistenia

35 x x - -

36 x x [= =] [= =] I. B10. bez zaistenia

38 x x + +

39 x x + +

40 x x + +

41 x + x x

42 x +(+/-) -(==) -(==)

44 x + x x

45 x + -(=) -(=)

46 x + - -

47 x x [= =] [= =] I.C. 10

49 x x +[= =] +[= =] I.A.10. r. 14

50 x x +[= =] +[= =] I.B.10. r. 36

51 x x +[= =] +[= =] I.C.10 r. 47

53 x + x x

55 + x x x

56 + +(= =) x x

57 x + x x

58 x + +(= =) +(= =) III.3. bez zaistenia

59 x x + +

61 x + x x

62 x + x x

63 x + -(= =) -(= =) III.5. bez zaistenia

64 x x - -

65 x x - -

66 x x + +

67 x x - -

68 x x - -

69 x x - -

70 x x +[= =] +[= =]

71 x x + +

72 x x - -

73 x x +(= =) +(= =)

74 x x - -

75 x x [= = =] [= = =] III.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. 72. Znamienko „[= =]“ predstavuje výsledok príslušného
technického účtu alebo netechnického účtu v stĺpci 3. Znamienko „[= = =]“ predstavuje výsledok hos-
podárenia za účtovné obdobie v r. 75.

Vo výkaze ziskov a strát platia nasledovné väzby v stĺpci 3:

r. 14 = [r. 2 + (+/-) r. 3 + r. 4 – r. 7 – r. 8 – (+/-) r. 9 – r. 12 – r. 13],

r. 36 = [r. 20 + (+/-) r. 21 + r. 22 – r. 27 – (+/-) r. 28 – r. 29 – r. 34 – r. 35],

r. 47 = [r. 38 + (+/-) r. 39 + r. 40 – r. 42 – r. 45 – r. 46],

r. 70 = [r. 49 + r. 50 + r. 51+ r. 58 + r. 59 – r. 63 – r. 64 – (+/-) r. 65 + r. 66 – r. 67 – r. 68 – r. 69],

r. 73 = r. 71 – r. 72,

r. 75 = r. 70 + r. 73 – r. 74.

Výsledok netechnického účtu sa uvádza v poznámkach a vyčísľuje sa súčtom riadkov 49, 50, 51,
69, 74 a 75. V poznámkach sa uvádza tiež výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa vyčísľuje
ako súčet riadkov 69, 70 a 73.

Vysvetlivky

1. Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako

a) riadne podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním alebo sa
predkladá 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 účtov-
ného výkazu bez zmeny v daňovom priznaní.

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

3. V účtovnom výkaze sa vyplní obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jed-
notky.

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 účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. 22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrob-
nosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne.

6. V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu výkaz ziskov a strát sa vykazujú konečné stavy analy-
tických účtov alebo syntetických účtov účtovej triedy 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od pr-
vého dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.

7. Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.
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Technický účet k neživotnému poisteniu – Verejné zdravotné poistenie

1. V položke 1 – Poistné v hrubej výške sa vykazuje poistné v hrubej výške.

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 vykazujú ostatné technické výnosy účtovej skupiny
61 vrátane výnosov z prerozdelenie poistného.

4. V položke 4 – Náklady na poistné plnenia sa vykazujú osobitne náklady na poistné plnenia
v hrubej výške, náklady na poistné plnenia refundované od iných subjektov, zmena stavu technic-
kej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške ako rozdiel medzi tvorbou a použitím tejto technic-
kej rezervy.

5. V položke 5 – Zmena stavu iných technických rezerv sa vykazuje rozdiel medzi tvorbou a použi-
tím iných technických rezerv.

6. V položke 7 – Čistá výška prevádzkových nákladov sa osobitne vykazujú obstarávacie náklady
na poistné zmluvy, správna réžia.

7. V položke 8 – Ostatné technické náklady sa vykazujú ostatné technické náklady účtovej skupiny
51 vrátane nákladov na prerozdelenie poistného.

8. V položke 10 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A sa vykazuje zostatok prí-
slušného účtu účtovej skupiny 71 k verejnému zdravotnému poisteniu.

Technický účet k neživotnému poisteniu – Individuálne zdravotné poistenie

1. V položke 1 – Zaslúžené poistné, bez zaistenia sa vykazuje osobitne poistné v hrubej výške, po-
istné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom, zmena stavu technickej rezervy na poistné budú-
cich 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, bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi ostatnými tech-
nickými 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 poist-
né 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 10 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu B sa vykazuje zostatok prí-
slušného účtu účtovej skupiny 71.

Technický účet k neživotnému poisteniu – Nemocenské poistenie

1. V položke 1 – Poistné v hrubej výške sa vykazuje poistné v hrubej výške.

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 vykazujú ostatné technické výnosy účtovej skupiny
61 vrátane výnosov z prerozdelenia poistného.

4. V položke 4 – Náklady na poistné plnenia v hrubej výške sa vykazujú osobitne náklady na poist-
né plnenia v hrubej výške, zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške ako
rozdiel medzi tvorbou a použitím tejto technickej rezervy.

5. V položke 7. – Čistá výška prevádzkových nákladov sa osobitne vykazujú obstarávacie náklady
na poistné zmluvy, správna réžia.

6. V položke 8 – Ostatné technické náklady sa vykazujú ostatné technické náklady účtovej skupiny
51.

7. V položke 10 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu C sa vykazuje zostatok prí-
slušného účtu účtovej skupiny 71.

Netechnický účet

1. V položke 1 - Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A - verejné zdravotné poistenie
sa vykazuje suma, ktorá je v rovnakej výške ako suma vykázaná v položke 10 technického účtu
k neživotnému poisteniu. Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu B - individuálne
zdravotné poistenie sa vykazuje suma, ktorá je v rovnakej výške ako suma vykázaná v položke
10 technického účtu k neživotnému poisteniu. Výsledok technického účtu k neživotnému poiste-
niu C - nemocenské poistenie sa vykazuje suma, ktorá je v rovnakej výške ako suma vykázaná
v položke 10 technického účtu k neživotnému poisteniu.

2. V položke 3 – Výnosy z finančného umiestnenia sa osobitne vykazujú výnosy z podielových cen-
ných papierov a vkladov, výnosy z ostatného finančného umiestnenia, použitie opravných polo-
žiek 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 umies-
tnenia v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom.

3. V položke 3e – Prírastky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu
účtovej skupiny 66.

4. V položke 5 – Náklady na finančné umiestnenie sa osobitne vykazujú náklady na finančné
umiestnenie, tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu a náklady na realizáciu fi-
nančného umiestnenia.

5. V položke 5d – Úbytky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu
účtovej skupiny 56.

6. V položke 6 – Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet sa vykazuje pre-
vod výnosov z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému poisteniu účtovej skupi-
ny 65.

7. V položke 7 – Ostatné výnosy sa vykazujú ostatné výnosy, použitie opravných položiek k majet-
ku účtovej skupiny 65 a použitie rezerv účtovej skupiny 66.
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8. V položke 8 – Ostatné náklady sa vykazujú ostatné náklady, tvorba opravných položiek k majet-
ku účtovej skupiny 55 a tvorba rezerv účtovej skupiny 56 okrem daní a poplatkov.

9. V položke 8a – Ostatné dane a poplatky sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.

10. V položke 9 – Daň z príjmov z bežnej činnosti sa vykazuje zostatok príslušných účtov z analytic-
kej evidencie účtovej skupiny 57.

11. V položke 10 – Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení sa vykazuje zostatok prí-
slušného účtu z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.

12. V položke 11– Mimoriadne výnosy sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 66.

13. V položke 12 – Mimoriadne náklady sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.

14. V položke 13 – Mimoriadny výsledok hospodárenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu
z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.

15. V položke 14 – 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. 3 k opatreniu č. MF/22933/2005 -74

P O Z N Á M K Y

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 neup-
latní, 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 po-
istných 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 poistné-
ho 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 získava-
ní, 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,

11/2005 757FINANČNÝ SPRAVODAJCA



g) opravách chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú zá-
vierku 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 zos-
tavuje účtovná závierka,

h) výsledku hospodárenia a finančnej situácii účtovnej jednotky, ktoré sú významné pre užíva-
teľov účtovnej závierky.

VI. Poznámky v časti o uplatnených účtovných zásadách a účtovných metódach obsahujú najmä in-
formácie 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 hod-
nôt 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 do-
hodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu,

d) postupoch odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku,

e) postupoch účtovania obchodov s cennými papiermi, spôsoboch účtovania kurzových roz-
dielov, zmlúv o kúpe prenajatej veci, cenných papierov vzniknutých pri transformácii rôz-
nych aktív, napríklad úverov, vrátane hypotekárnych úverov, pohľadávok z kreditných ka-
riet (sekuritizácia) 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 úro-
kov, 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, naj-
mä pohľadávok,

h) spôsoboch odpisovania aktív, najmä pohľadávok,

i) zásadách a postupoch výpočtu výšky tvorby opravných položiek, technických rezerv a re-
zerv 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 netechnic-
ký 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 spoloč-
nostiach s podstatným vplyvom obsahujú

a) názov spoločnosti, sídlo, právnu formu, predmet podnikania alebo činnosti, výšku základ-
ného imania zapísaného v obchodnom registri a súhrnnú výšku ostatných zložiek vlastného
imania,
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b) počet, menovitú hodnotu a cenu obstaraných akcií a upísaných akcií alebo podielov na zá-
kladnom imaní účtovnej jednotky, v ktorej uplatňuje vykazujúca účtovná jednotka podstat-
ný vplyv alebo rozhodujúci vplyv v účtovnom období a zmeny v priebehu účtovného obdo-
bia,

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 jed-
notka podstatný vplyv alebo rozhodujúci vplyv a osobám s osobitným vzťahom k účtovnej
jednotke, z toho pohľadávky a záväzky voči členom štatutárnych orgánov, riadiacich or-
gánov, dozorných orgánov; pri týchto údajoch sa uvádza začiatočný stav, suma prírast-
kov, suma úbytkov a konečný zostatok,

f) hodnotu cenných papierov určených na obchodovanie, ktoré sú účtované v aktívach a zá-
väzkoch a ktoré sú vydané dcérskymi účtovnými jednotkami a pridruženými účtovnými jed-
notkami,

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 jedno-
tiek, 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 obsahu-
jú 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 jed-
notlivých druhov nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov,

c) nákladoch alebo výnosoch, ktoré majú vplyv na odloženú daň z príjmov, a to najmä v dô-
sledku 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 úč-
tovných 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 da-
ňových odpočtov, pre ktoré sa odložená daňová pohľadávka nevykazuje v súvahe,

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

g) pohľadávkach a záväzkoch v členení podľa zostatkovej doby splatnosti,

h) časovom rozlíšení obstarávacích nákladov na poistné zmluvy formou komplexných nákla-
dov budúcich období alebo nákladov budúcich období,
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i) výške ostatných pôžičiek poisteným, ak hlavnou zárukou je uzavretá poistná zmluva a výš-
ke ostatných pôžičiek nezaručených poistnou zmluvou, ak je táto suma významná,

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 cen-
ných papierov; pri dlhových cenných papieroch sa uvedie čistá obstarávacia cena zníže-
ná o náklady na obchodovanie, ich reálna hodnota a ďalej v členení na kótované cenné
papiere a nekótované cenné papiere na tuzemskej burze alebo zahraničnej burze; pri cen-
ných 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 zníže-
ní v priebehu účtovného obdobia, stave na konci účtovného obdobia,

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

p) postupe výpočtu tvorby rezervy a opravných položiek a ich použití podľa osobitných pred-
pisov, 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, dôvo-
doch pre tvorbu a použitie rezerv, tvorbe a použití opravných položiek k jednotlivým zlož-
kám aktív, ku ktorým sa tvoria,

q) rozpise zriaďovacích nákladov,

r) hmotnom majetku a nehmotnom majetku; za každú skupinu sa uvádza celková obstaráva-
cia 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 do-
hodnutých 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 mimoriad-
nych výnosoch, ostatných prevádzkových nákladoch a mimoriadnych nákladoch, ktoré
majú rozhodujúci podiel na ich celkovom objeme v členení podľa jednotlivých aktív a pa-
sív, 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,

w) platených poplatkoch a províziách pri predaji alebo inom úbytku cenných papierov,
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3) Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



x) všeobecných prevádzkových nákladoch v členení na

1. osobné náklady a odmeny,

1a. mzdy,

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 dozor-
ných orgánov,

y) zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné ná-
stroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška
záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných ná-
strojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie,

z) 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 roz-
dielov na začiatku účtovného obdobia, ich zvýšenia a zníženia v priebehu účtovného ob-
dobia, zostatku na konci účtovného obdobia,

za) výnose na akciu, ak akcie účtovnej jednotky sú evidované,

zb) ostatných všeobecných prevádzkových nákladoch s uvedením súhrnných nákladov na au-
dit, právne poradenstvo a daňové poradenstvo.

IX. V poznámkach sa položky podsúvahy uvádzajú v tisícoch slovenských korún a ide najmä o infor-
mácie týkajúce sa

a) podsúvahových účtov 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. záväzky za plánovanú zdravotnú starostlivosť,

5. iné hodnoty v evidencii,

6. pomocné súvzťažné účty,

b) podsúvahových účtov 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 ti-
sícoch 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 obdo-
bie v stĺpci 2,

b) prehľad o zmenách vo vlastnom imaní sa uvádza v tomto členení:
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1. základné imanie, a to

1a. začiatočný stav,

1b. zvýšenie,

1c. zníženie,

1d. premena konvertibilných dlhopisov na akcie,

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,

762 11/2005FINANČNÝ SPRAVODAJCA



8. nerozdelený zisk, a to

8a. začiatočný stav,

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 súvahy

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie

účtovníctva
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Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/22933/2005 -74

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH
SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 1978/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spo-
ločností vychádzajúcej z článku 54 (3) (g) zmluvy (Ú. v. ES L 222, 14. 8. 1978) v znení smernice
Rady 1983/349/EHS (Ú. v. ES L 193, 18. 7. 1983), v znení smernice Rady 1984/569/EHS
(Ú. v. ES L 314, 4. 12. 1984), v znení smernice Rady 1989/666/EHS (Ú. v. ES L 395,
30. 12. 1989), v znení smernice Rady 1990/604/EHS (Ú. v. ES L 317 z 16. 11. 1990), smernice
Rady 1990/605/EHS (Ú. v. ES L 317 zo 16. 11. 1990), smernice Rady 1994/8/ES (Ú. v. ES
L 82, 25. 3. 1994), smernice Rady 1999/60/ES (Ú. v. ES L 162, 26. 6. 1999), v znení smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES (Ú. v. ES L 283, 27. 12. 2001), v znení smernice Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 2003/38/ES (Ú. v. ES L 120, 15. 5. 2003) a v znení smernice Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES (Ú. v. ES L 178, 17. 7. 2003),

2. Smernica Rady 91/674/EEC z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsoli-
dovaných účtovných závierkach poisťovní (Ú. v. ES L 374, 31. 12. 1991) v znení smernice Európ-
skeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003).
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