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OPATRENIE 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 
z 21. októbra 2015 

č. MF/14950/2015-74, 
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej  republiky zo 14. decembra 2005 č. 

MF/22933/2005-74, 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 v znení neskorších predpisov 
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov ustanovuje: 
 

Čl. I 
 
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej  republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, 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 (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení  opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 
(oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. 
z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 
2010 č. MF/25054/2010-74 (oznámenie č. 457/2010 Z. z.), opatrenia z 21. októbra 2011 č. MF/24031/2011-74 
(oznámenie č. 366/2011 Z. z.),  opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17696/2013-74 (oznámenie č. 379/2013 Z. z.) 
a  opatrenia z 12. novembra 2014 č. MF/19553/2014-74 (oznámenie č. 316/2014 Z. z.) sa  mení a dopĺňa takto: 

 
 

1. V § 1 ods. 2 prvá veta znie: „Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek 
jednotlivých súčastí individuálnej účtovnej závierky účtovných jednotiek je uvedené 
v prílohách č. 1 a 3 pre riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú 
závierku a pre priebežnú účtovnú závierku.“.  
 

2. V § 1 ods. 4 prvej vete sa slová „sa doručuje“ nahrádzajú slovami „a mimoriadna individuálna účtovná 
závierka sa doručujú“. 
 

3. Za § 4e sa vkladá § 4f, ktorý vrátane nadpisu znie: 
„§ 4f 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016 
 

Podľa opatrenia v znení účinnom od 1. januára 2016 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní 
priebežnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. marcu 2016.“. 

 
4. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu. 

 
5. Príloha č. 2 sa vypúšťa. 

 
6. V prílohe č. 3 úvodná strana vzoru výkazu znie:  

„Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/22933/2005-74 
VZOR  

POZNÁMKY 
individuálnej účtovnej závierky 

zostavenej k ........... 20.. 
(v eurách)“. 

 
7. V prílohe č. 3 čl. IX desiaty bod znie: 
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„10. Informácie k čl. III bodu 23 

vzorová tabuľka č. III/14 

Správne náklady Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 

Prevádzkové náklady celkom 
z toho: 

  

osobné náklady a odmeny   

mzdové náklady   

sociálne poistenie, starobné 
dôchodkové poistenie a zdravotné 
poistenie 

 
 

Náklady voči audítorovi alebo 
audítorskej spoločnosti z toho: 

  

overenie účtovnej závierky   

uisťovacie audítorské služby okrem 
overenia účtovnej závierky 

  

daňové poradenstvo   

ostatné neaudítorské služby   

.“. 
 

8. V prílohe č. 4 tretí bod znie: 
„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných 
závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, 
ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú.v. EÚ L 182, 29.6.2013) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2014/95/EÚ (Ú. v. EÚ L 330, 15. 11. 2014) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/102/EÚ (Ú. 
v. EÚ L 334, 21. 11. 2014).“. 

 
Čl. II 

 
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 

 
 

    
       Peter Kažimír, v. r.  

podpredseda vlády a minister financií 
 
 
 


