
Informácia o zmene a doplnení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej 
republiky zo 14. decembra 2011 č. MF/25928/2011-74, ktorým sa ustanovuje 

rozsah, spôsob, miesto a termín ukladania výkazu vybraných údajov z 
konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona  

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné 
jednotky, ktorými sú podnikatelia (Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej 
republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17919/2013-74) účinného od 01.01.2014 

 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17919/2013-74, ktorým sa 
mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. MF/25928/2011-74, 
ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termín ukladania výkazu vybraných údajov z 
konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia (ďalej len „opatrenie“), nadobúda účinnosť 
1. januára 2014. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je uverejnené v 
zbierke zákonov v čiastke 96 pod číslom 406/2013. 
 
Opatrenie 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. 

 
Zmeny sa týkajú nasledovných oblastí: 
 
1. Ukladanie výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v zmení neskorších predpisov - § 3 ods. 1 a 2, § 4a 
Zmenou sa upúšťa od predkladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky (ďalej 
len„ výkaz vybraných údajov“) v listinnej podobe. Za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2013 a 
neskôr sa uvedený účtovný záznam ukladá v elektronickej podobe v registri  účtovných závierok do jedného 
roka od skončenia účtovného obdobia, za ktorý sa tento výkaz vybraných údajov zostavuje. 
Výkaz vybraných údajov sa považuje za uložený jeho doručením do elektronickej podateľne 
prevádzkovanej Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. 
 
2. Všeobecné náležitosti výkazu vybraných údajov - príloha 
Údaje, ktorými sú smerové číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie výkazu vybraných údajov, sa za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2013 
uvádzajú, v prípade ak sa tak účtovná jednotka rozhodne. 
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