
(Opatrenie MF SR z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74) 
 

 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. 

MF/18008/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej 

republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, 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 mikro 

účtovné jednotky (ďalej len „opatrenie“) nadobúda účinnosť 31. decembra 2014. Oznámenie 

Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenie je uverejnené v Zbierke 

zákonov SR v čiastke 87/2014 pod číslom 281/2014. 

 

Opatrenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014, ktorý je prístupný 

v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk.  

 

Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky mikro účtovných jednotiek 

je uvedené v prílohe č. 1 opatrenia s označením Úč MÚJ, ktorej súčasťou sú: 

 Súvaha s označením Úč MÚJ 1 - 01, 

 Výkaz ziskov a strát s označením Úč MÚJ 2 - 01, 

 Poznámky s označením Úč MÚJ 3 - 01. 

 

V rámci uvedenej účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky došlo k nasledovným zmenám: 

 dopĺňajú sa nové identifikačné údaje účtovnej jednotky; 

 v súvahe sa mení spôsob vykázania niektorých položiek, napr. vlastné akcie alebo 

vlastné obchodné podiely sa vykazujú na strane aktív súvahy; 

 v poznámkach sa informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov 

a strát, rozširujú v Čl. III ods. 6 opatrenia o informácie o udelení výlučného práva 

alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom 

záujme. 

 

V nadväznosti na úpravu položiek súvahy a výkazu ziskov a strát sa v § 2 ods. 6 a § 3 ods. 3 

opatrenia upravujú číselné označenia riadkov. 

 

Podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2014 sa zmeny 

uvedené v opatrení prvýkrát použijú pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky 

a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2014. 
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