
 

Oznámenie FR SR 

o vydaní opatrenia 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 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v z. n. p. opatrenie 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“). Oznámenie Ministerstva 

financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej 

republiky v čiastke 104 pod číslom 457/2013. 

 

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014 a  je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi  

č. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk  

a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky. 

 

Týmto opatrením sa ustanovuje pre mikro účtovné jednotky: 

 obsah individuálnej účtovnej závierky,  

 vzor účtovnej závierky a vysvetlivky na jej vyplňovanie. 

 

1. Obsah individuálnej účtovnej závierky - § 1 až 4, § 5 ods. 3 opatrenia 

Účtovná závierka pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok. Opatrenie 

ustanovuje: 

- obsahové vymedzenie položiek súvahy, výkazu ziskov a strát, 

- obsahovú náplň poznámok,  

- rozsah údajov vykazovaných v súvahe, výkaze ziskov a strát a v poznámkach pri 

zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky a pre účtovnú 

jednotku, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala 

v sústave jednoduchého účtovníctva, 

- rozsah údajov vo výkazoch priebežnej účtovnej závierky, 

- spôsob vykazovania údajov v súvahe a výkaze ziskov a strát pri zostavení prvej 

riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 

2014. 

 

2. Vzor účtovnej závierky a vysvetlivky na jej vyplňovanie – príloha č. 1, § 5 ods. 1 a 2 

opatrenia  

Vzor účtovnej závierky a vysvetlivky na jej vyplňovanie, ktoré tvoria prílohu k tomuto 

opatreniu, sa prvýkrát použijú pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za 

účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2014. Pri zostavení mimoriadnej účtovnej 

závierky v priebehu roka 2014 sa postupuje podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej 

republiky 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, pričom na účely 

uvádzania údajov v poznámkach  môže účtovná jednotka postupovať podľa tohto opatrenia. 
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