Metodické usmernenie k zmenám vo vzoroch súčastí
účtovnej závierky jednotlivých účtovných jednotiek
za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2013 a neskôr

Podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“)
účtovná závierka okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti:
• v sústave podvojného účtovníctva – súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky;
• v sústave jednoduchého účtovníctva – výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch.
V nadväznosti na zmeny vykonané zákonom č. 352/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2014 boli novelizované opatrenia MF SR
k individuálnym účtovným závierkam jednotlivých účtovných jednotiek. U niektorých typov účtovných jednotiek
týmito opatreniami došlo k zmenám a doplneniam jednotlivých súčastí účtovnej závierky, tzn. došlo k zmenám a
doplneniam:
- vo vzoroch účtovných výkazov, príp. vo vysvetlivkách k účtovným výkazom,
- v poznámkach.
Podľa prechodných ustanovení noviel jednotlivých opatrení k úpravám účinným od 1. januára 2014 sa nové vzory
účtovných výkazov, resp. zmeny a doplnenia v účtovných výkazoch a v poznámkach, použijú pri zostavovaní
individuálnych účtovných závierok už k 31. decembru 2013.
Prehľad opatrení MF SR k individuálnym účtovným závierkam jednotlivých účtovných jednotiek a vzorov súčastí
účtovných závierok platných za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2013 a neskôr uvádzame v prílohe
tohto usmernenia.
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Príloha
Prehľad opatrení MF SR k individuálnym účtovným závierkam jednotlivých účtovných jednotiek a vzorov súčastí účtovnej závierky platných
za účtovné obdobie končiace k 31. 12. 2013 a neskôr
Skratka použitá v tabuľke: ZoÚ – zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
RÚZ – Register účtovných závierok
Okruh účtovných
jednotiek
1.

Podnikatelia účtujúci v
podvojnom účtovníctve

Opatrenie MF SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní,
označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej
závierky
Opatrenie MF SR z 31. marca 2003, č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek
individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej
účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.
Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a neskôr sa
použijú:
• vzory výkazov – prílohy č. 1, 2, 3, 4 k opatreniu č. MF/25947/2010-74,
•

poznámky - krycí list ustanovený Opatrením MF SR č. MF/17920/201374, obsah poznámok ustanovený v prílohe č. 3 k Opatreniu MF SR č.
4455/2003-92 v znení neskorších predpisov, tabuľky pracovná pomôcka
poznámok ustanovená v prílohe k Opatreniu MF SR č. MF/17920/201374.

Označenie výkazov a poznámok

Vzory, ktoré sa používajú pri zostavovaní
riadnej alebo mimoriadnej individuálnej
účtovnej závierky:
Súvaha Úč POD 1-01, označenie tlačiva:
UVPOD1v11_1
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01, označenie
tlačiva: UVPOD2v09_1
Poznámky Úč POD 3-04, označenie tlačiva:
UVPOD3_1

Vzory, ktoré sa používajú pri zostavovaní
priebežnej účtovnej závierky:
Súvaha Úč POD 1-04, označenie tlačiva:
UVPOD104v11_1

Zmeny vo vzoroch súčastí
účtovnej závierky pre
účtovné obdobie končiace
31.12.2013 a neskôr
Zmena v Poznámkach –
nový krycí list, nová
tabuľková časť poznámok,
zmena v obsahovej časti
poznámok.
Zmena vo vysvetlivkách
k Súvahe a k Výkazu ziskov
a strát - Údaje, ktorými sú
číslo telefónu, číslo faxu, emailová adresa, podpisový
záznam osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva a
podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky, sú
dobrovoľne vypĺňanými
údajmi.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-04, označenie
tlačiva: UVPOD204v09_1
Poznámky Úč POD 3-04, označenie tlačiva:
UVPOD3_1
2.

Podnikatelia účtujúci v
jednoduchom
účtovníctve

Opatrenie MF SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní,
Výkaz o príjmoch a výdavkoch Úč FO 1-01,
označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné označenie tlačiva: UVFO1v13_1
jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo
vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky

Nové vzory výkazov.
Poznámka: Zmena vo
vysvetlivkách vo Výkaze
o majetku a záväzkoch a vo

vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely
zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výkaz o majetku a záväzkoch Úč FO 2-01,
označenie tlačiva: UVFO2v13_1

Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a neskôr sa
použijú:
vzory výkazov – príloha č. 1 a príloha č. 2 k opatreniu č. MF/26567/2011-74.

3.

Podnikatelia účtujúci
Účtovná závierka zostavená podľa IFRS zahŕňa:
podľa IFRS - § 17a ods. 2 • výkaz o finančnej situácii,
ZoÚ
• výkaz komplexného výsledku hospodárenia,
• výkaz o zmenách vo vlastnom imaní zahŕňajúci buď: všetky zmeny vo
vlastnom imaní alebo zmeny vo vlastnom imaní okrem tých, ktoré sú
výsledkom transakcií s majiteľmi vlastného imania v ich spôsobilosti
ako majiteľov vlastného imania,
• výkaz Cash-Flow,
• poznámky so zhrnutím uplatňovaných účtovných zásad a iné
vysvetľujúce poznámky.

Vzor výkazu vybraných údajov: VÚ POD 1-01

Výkaze o príjmoch
a výdavkoch sa použije až
na účtovné závierky
zostavené po 1.1.2014 Údaje, ktorými sú číslo
telefónu, číslo faxu, emailová adresa, podpisový
záznam osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva a
podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky, sú
dobrovoľne vypĺňanými
údajmi.
Zmena vo vysvetlivkách
k výkazu vybraných údajov Údaje, ktorými sú smerové
číslo telefónu, číslo faxu, emailová adresa a podpisový
záznam osoby zodpovednej
za zostavenie výkazu
vybraných údajov, sú
dobrovoľne vypĺňanými
údajmi.

Okrem týchto výkazov uvedená účtovná jednotka zostavuje Výkaz
vybraných údajov - Príloha k Opatreniu MF SR č. MF/25926/2011-74,
ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termín ukladania výkazu
vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre
účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia v znení neskorších predpisov.
4.

Účtovné jednotky
nezaložené za účelom
podnikania – podvojné
účtovníctvo

Opatrenie MF SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení
položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania
individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky
účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo
zriadené na účely podnikania.

Úč NUJ, označenie tlačiva: UZNUJ_1
Súčasti: Súvaha (Úč NUJ 1-01)
Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Vydané nové opatrenie pre
individuálnu účtovnú
závierku s novými výkazmi.

Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a neskôr sa
použijú:
vzor účtovnej závierky – príloha k Opatreniu MF SR č. MF/17616/2013-74,
pričom účtovná závierka pozostáva z 1 krycieho listu a 3 súčastí – súvaha,
výkaz ziskov a strát a poznámky.
5.

Účtovné jednotky
nezaložené za účelom
podnikania – jednoduché
účtovníctvo

Opatrenie MF SR z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní,
označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých
položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre
účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú
založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Nové vzory výkazov.
Úč NO, označenie tlačiva: UZNO _1
Súčasti: Úč NO 1-01
Úč NO 2-01

Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a neskôr sa
použijú:
vzor účtovnej závierky – príloha k Opatreniu MF SR č. č. MF/17695/2013-74,
pričom účtovná závierka pozostáva z 1 krycieho listu a 2 súčastí.
6.

Zdravotná poisťovňa

Opatrenie MF SR zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej
Úč POI 3-01
účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov
určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení Výkaz ziskov a strát Úč POI 4-01
neskorších predpisov.
Úč POI 5-01
Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a neskôr sa
použijú:
vzory výkazov:
Súvaha - Príloha k opatreniu č. MF/19523/2009-74,
Výkaz ziskov a strát - Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/24443/2008-74,
Poznámky - Príloha k opatreniu č. MF/24031/2011-74.

7.

Sociálna poisťovňa

Opatrenie MF SR zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení
položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších
predpisov.
Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a neskôr sa
použijú:

Zmena vo vysvetlivkách
k výkazu vybraných údajov Údaje, ktorými sú smerové
číslo telefónu, číslo telefónu,
číslo faxu, e-mailová adresa,
podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva a podpisový
záznam osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej
závierky sú dobrovoľne
vypĺňanými údajmi.

Bez zmeny.
Súvaha Úč SP 1-01
Výsledovka Úč SP 2-01
Poznámky Úč SP 1-01

vzory výkazov:
Súvaha - Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/26940/2005-74,
Výkaz ziskov a strát - Príloha k opatreniu č. MF/24641/2007-74,
Poznámky - Príloha k opatreniu č. MF/24032/2011-74.
8.

Obchodníci s cennými
papiermi a pobočky
zahraničných
obchodníkov s cennými
papiermi účtujúci podľa
slovenských účtovných
predpisov

Opatrenie MF SR z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej
Súv Úč OCP 1 – 04
závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z
účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch
VZS Úč OCP 2 - 04
účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných
obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v
znení neskorších predpisov.

Bez zmeny.

Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a neskôr sa
použijú:
vzory výkazov:
Súvaha – Príloha č. 1 k opatreniu MF SR č. MF/23779/2012-74 (FS 10/2012),
Výkaz ziskov a strát – Príloha č. 2 k opatreniu MF SR č. MF/23779/2012-74
(FS 10/2012),
Poznámky - Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/26307/2007-74.
9.

Fond ochrany vkladov,
Garančný fond

Opatrenie MF SR z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej
Súv Úč ZF 1-01
závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z
účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch
VZS Úč ZF 2-01
účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie
elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene
niektorých opatrení v znení neskorších predpisov.

Bez zmeny.

Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a neskôr sa
použijú:
vzory výkazov:
Súvaha - Príloha č. 1 k opatreniu MF SR č. MF/23781/2012-74,
Výkaz ziskov a strát - Príloha č. 2 k opatreniu MF SR č. MF/23781/2012-74,
Poznámky – Príloha č. 3 k opatreniu MF SR č. MF/22273/2008-74 v znení
neskorších predpisov.
10.

Platobná inštitúcia alebo Opatrenie MF SR z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74,ktorým sa
inštitúcia elektronických ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej

Bez zmeny.
Súv Úč PI &IEP1 – 04

11.

peňazí účtujúca podľa
slovenských účtovných
predpisov

závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z
účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch
VZS Úč PI&IEP 2 - 04
účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie
elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene
niektorých opatrení v znení neskorších predpisov.
Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a neskôr sa
použijú:
vzory výkazov:
Súvaha - Príloha č. 1 k opatreniu MF SR č. MF/23781/2012-74,
Výkaz ziskov a strát - Príloha č. 2 k opatreniu MF SR č. MF/23781/2012-74,
Poznámky – Príloha č. 3 k opatreniu MF SR č. MF/22273/2008-74 v znení
neskorších predpisov.

Pobočka zahraničnej
finančnej inštitúcie
účtujúca podľa
slovenských právnych
predpisov

Opatrenie MF SR z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74,ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej
Súv Úč PZFI 1-04
závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z
účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch
VZS Úč PZFI 2-04
účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie
elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene
niektorých opatrení v znení neskorších predpisov.

Bez zmeny.

Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a neskôr sa
použijú:
vzory výkazov:
Súvaha - Príloha č. 1 k opatreniu MF SR č. MF/23781/2012-74,
Výkaz ziskov a strát - Príloha č. 2 k opatreniu MF SR č. MF/23781/2012-74,
Poznámky – Príloha č. 3 k opatreniu MF SR č. MF/22273/2008-74 v znení
neskorších predpisov.
12.

Banka, pobočka
zahraničnej banky,
správcovská spoločnosť,
pobočka zahraničnej
správcovskej
spoločnosti, dôchodková
správcovská spoločnosť,
doplnková dôchodková
spoločnosť, burza
cenných papierov

Účtovná závierka zostavená podľa IFRS zahŕňa výkazy, tak ako je uvedené
v 3. bode.
Okrem týchto výkazov uvedené účtovné jednotky zostavujú Výkaz
vybraných údajov - Príloha k Opatreniu MF SR č. MF/26131/2011-74,
ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termín ukladania výkazu
vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa
Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky
zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky
zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných

VÚ − B 1-01

Zmena – nová prvá strana
výkazu vybraných údajov.

správcovských spoločností, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové
dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, pobočky
zahraničných odborníkov s cennými papiermi, Burza cenných papierov a
platobné inštitúcie v znení neskorších predpisov (prvá strana výkazu
vybraných údajov stanovená Opatrením MF SR č. MF/18015/2013-74).
13.

Podielové fondy,
dôchodkové fondy
a doplnkové dôchodkové
fondy

Opatrenie MF SR z 13. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení
týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na
zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové
fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších
predpisov.
Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 sa použijú:
vzory výkazov:
Súvaha - Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/23778/2012-74,
Výkaz ziskov a strát - Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/23778/2012-74,
Poznámky - Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/25835/2007-74.

Fondy všeobecné *
Suv Úč Fondy 1 – 02
VZS Úč Fondy 2- 02
Špeciálny podielový fond nehnuteľností
Suv Úč FondyNeh 1- 02
VZS Úč FondyNeh 2- 02

Bez zmeny.
Poznámka: Od 1.1.2014 sú
ustanovené nové vzory
výkazov opatrením MF SR č.
MF/17945/2013-74, ktoré sa
použijú na zostavenie
účtovnej závierky po
1.1.2014.

Záručný fond
Súv Úč ZF 1 – 01
VZS Úč ZF 2 – 01
*fondy všeobecné – dôchodkové fondy,
príspevkové doplnkové dôchodkové fondy,
výplatný doplnkový dôchodkový fond,
otvorený/uzavretý špeciálny podielový fond
s výnimkou špeciálneho podielového fondu
nehnuteľností.

14.

Poisťovňa, pobočka
poisťovne z iného
členského štátu,
pobočka zahraničnej
poisťovne, zaisťovňa,
pobočka zaisťovne
z iného členského štátu,
pobočka zahraničnej
zaisťovne, Slovenská
kancelária poisťovateľov

Účtovná závierka zostavená podľa IFRS zahŕňa výkazy, tak ako je uvedené v
3. bode.
VÚ - P 1-01
Okrem týchto výkazov uvedené účtovné jednotky zostavujú Výkaz
vybraných údajov - Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/14275/2013-74, ktorým sa
mení a dopĺňa opatrenie MF SR 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 Exportnoimportná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Nový výkaz vybraných
údajov.

15.

Exportno-importná
banka

Účtovná závierka zostavená podľa IFRS zahŕňa výkazy, tak ako je uvedené v
VÚ – EB 1-01
3. bode.

Nový výkaz vybraných
údajov.

Okrem týchto výkazov uvedené účtovné jednotky zostavujú Výkaz
vybraných údajov - Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/14275/2013-74, ktorým sa
mení a dopĺňa opatrenie MF SR 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 Exportnoimportná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16.

Rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce
a VÚC
Poznámka:
Účtovná závierka sa
ukladá do RÚZ
prostredníctvom systému
štátnej pokladnice.*

Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení
položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania
účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Zmena v prvej strane
súvahy, výkazu ziskov
a strát a nové poznámky.

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 sa použijú:
vzory výkazov:
súvaha - Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25755/2007-31,
výkaz ziskov a strát – Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/25755/2007-31,
poznámky - Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/19566/2013-31.

* Účtovnú závierku ukladajú do RÚZ prostredníctvom systému štátnej pokladnice subjekty verejnej správy podľa § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

