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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. decembra 2011
č. MF/25926/2011-74,

ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny 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

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 17a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
(ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah,
spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vy-
braných údajov z individuálnej účtovnej závierky
zostavenej podľa § 17a zákona (ďalej len „vý-
kaz vybraných údajov“) pre

a) obchodné spoločnosti, ktoré spĺňajú pod-
mienky podľa § 17a ods. 2 zákona,

b) účtovné jednotky uvedené v § 17a ods. 3 zá-
kona zostavujúce individuálnu účtovnú zá-
vierku podľa osobitných predpisov,1)

c) účtovnú jednotku zriadenú osobitným predpi-
som.2)

(2) Toto opatrenie sa nevzťahuje na účtovné
jednotky uvedené v odseku 1 písm. b), na ktoré
sa vzťahuje osobitný predpis.3)

§ 2

(1) Výkaz vybraných údajov sa ukladá v roz-
sahu údajov ustanovenom vo vzore výkazu vy-
braných údajov, ktorý je uvedený v prílohe.

(2) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa
uvádzajú za to isté účtovné obdobie, za ktoré je
individuálna účtovná závierka podľa § 17a zá-
kona zostavená.

(3) Údaje vo výkaze vybraných údajov, pre
ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň, sa
uvádzajú podľa medzinárodných účtovných
štandardov v súlade s osobitnými predpismi.1)

§ 3

(1) Výkaz vybraných údajov sa ukladá v jed-
nom vyhotovení na miestne príslušnom daňovom
úrade v termínoch pre podávanie daňových pri-
znaní.
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1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárod-
ných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parla-
mentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008)
v platnom znení.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskor-
ších predpisov.

3) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa usta-
novuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zosta-
venej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné
závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, pobočky
zahraničných správcovských spoločností, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnos-
ti, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Burza cenných papie-
rov a platobné inštitúcie (oznámenie č. 563/2011 Z. z.).



(2) Ak účtovná jednotka znovu otvorila účtov-
né knihy podľa § 16 ods. 10 zákona, ukladá sa
nový výkaz vybraných údajov do piatich dní
po schválení individuálnej účtovnej závierky zo-
stavenej podľa § 17a zákona spôsobom podľa
odseku 1.

§ 4

Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri uklada-
ní výkazu vybraných údajov za účtovné obdobie
končiace 31. decembra 2011 a neskôr.

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. de-
cembra 2011.
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Referent: Ing. Silvia Matulová, tel.: 02/5958 3497
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva

Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií



Príloha k opatreniu č. MF/25926/2011-74

VZOR

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV
z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona

zostavenej k ................................  20........

v celých eurách tisícoch eur miliónoch eur *)

Za účtovné obdobie

mesiac rok mesiac rok

od do

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

mesiac rok mesiac rok

od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky účtovná závierka:*) účtovná závierka:*)

– riadna – zostavená

– mimoriadna – schválená

IČO DIČ Kód SK NACE

. .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica Číslo

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo faxu

0 / 0 /

E-mailová adresa

Zostavený dňa: Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie výkazu vybraných údajov:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

MF SR 2011
*) Vyznačuje sa krížikom .

VÚ POD 1-01



Časť I.: Vybrané údaje z výkazu o finančnej situácii

Tabuľka č. 1: Prehľad o štruktúre majetku, vlastného imania a záväzkov

Ozna-
čenie Názov položky Číslo

riadku
Bežné účtovné

obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce
účtovné obdobie

a b c 1 2

SPOLU MAJETOK (r. 02 + r. 08) 01

A. Neobežný majetok
(r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 07) 02

A. I. Dlhodobý nehmotný majetok 03

A. II. Dlhodobý hmotný majetok 04

A. III. Dlhodobý finančný majetok, z toho: 05

A. III.1 pohľadávky z obchodného styku 06

A. IV. Ostatný majetok 07

B. Obežný majetok
( r. 09 + r. 10 + r. 13) 08

B. I. Zásoby 09

B. II. Krátkodobý finančný majetok, z toho: 10

B. II. 1 pohľadávky z obchodného styku 11

B. II. 2 peniaze a peňažné ekvivalenty 12

B. III. Ostatný majetok, z toho: 13

B. III.1 majetok klasifikovaný ako držaný na predaj 14

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
(r. 16 + r. 24) 15

C. Vlastné imanie
(r. 17 + r. 18 + r. 19 + r. 20 + r. 23) 16

C.I. Základné imanie 17

C.II. Kapitálové fondy 18

C. III. Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo
zisku 19

C. IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov
(r. 21 + r. 22) 20

C. IV. 1 Nerozdelený zisk minulých rokov 21

C. IV. 2 Neuhradená strata minulých rokov 22

C. V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po
zdanení (+/-) 23

D. Záväzky (r. 25 + r. 29) 24

D. I. Dlhodobé záväzky, z toho: 25

D. I. 1 záväzky z obchodného styku 26

D. I. 2 úvery a pôžičky 27

D. I. 3 rezervy 28
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Ozna-
čenie Názov položky Číslo

riadku
Bežné účtovné

obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce
účtovné obdobie

a b c 1 2

D. II. Krátkodobé záväzky, z toho: 29

D. II. 1 záväzky z obchodného styku 30

D. II. 2 úvery a pôžičky 31

D. II. 3 rezervy 32

D. II. 4 záväzky spojené s majetkom klasifikovaným
ako držaný na predaj 33

Tabuľka č. 2: Prehľad o dlhodobom finančnom majetku za bežné účtovné obdobie

Obchodné meno a sídlo
spoločnosti,

v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Bežné účtovné obdobie

Podiel ÚJ na ZI
v %

Podiel ÚJ
na hlasovacích

právach
v %

Hodnota
vlastného

imania ÚJ,
v ktorej má ÚJ

umiestnený
DFM

Výsledok
hospodárenia
ÚJ, v ktorej má
ÚJ umiestnený

DFM

Účtovná
hodnota DFM

a b c d e f

Dcérske podniky

Spoločné podniky

Pridružené podniky

Ostatné podniky

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke

DFM spolu
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Tabuľka č. 3: Prehľad o dlhodobom finančnom majetku za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

Obchodné meno a sídlo
spoločnosti,

v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Podiel ÚJ na ZI
v %

Podiel ÚJ
na hlasovacích

právach
v %

Hodnota
vlastného

imania ÚJ,
v ktorej má ÚJ

umiestnený
DFM

Výsledok
hospodárenia

ÚJ, v ktorej
má ÚJ

umiestnený
DFM

Účtovná
hodnota DFM

a b c d e f

Dcérske podniky

Spoločné podniky

Pridružené podniky

Ostatné podniky

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke

DFM spolu
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Časť II.: Vybrané údaje z výkazu komplexného výsledku

Tabuľka č. 1: Prehľad vybraných nákladov a výnosov

Názov položky Číslo
riadku

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b 1 2

Pokračujúce činnosti

Výnosy z prevádzkovej činnosti, z toho: 01

tržby 02

Náklady na prevádzkovú činnosť 03

Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
(+/-), (r. 01- r. 03) 04

Finančné výnosy 05

Finančné náklady 06

Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností
pred zdanením (+/-), (r. 04 + r. 05 - r. 06) 07

Daň z príjmu 08

Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností
po zdanení (+/-), (r. 07 - r. 08) 09

Ukončené činnosti

Výsledok hospodárenia z ukončených činností
pred zdanením (+/-) 10

Daň z príjmu 11

Výsledok hospodárenia z ukončených činností
po zdanení (+/-), (r. 10 - r. 11) 12

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
po zdanení (+/-), (r. 09 + r. 12) 13

Ostatné súčasti komplexného výsledku 14

Celkový komplexný výsledok za účtovné
obdobie po zdanení (+/-), (r. 13 + r. 14) 15
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Časť III.: Ostatné vybrané údaje

Tabuľka č. 1: Prehľad o počte zamestnancov

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:

počet vedúcich zamestnancov

Tabuľka č. 2: Prehľad o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka

Spoločník, akcionár

Výška podielu na
základnom imaní Podiel na

hlasovacích
právach

v %

Iný podiel
na ostatných
položkách

VI ako na ZI
v %absolútne v %

a b c d e

Spolu

Vysvetlivky:

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistic-
kým úradom Slovenskej republiky.

(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007
Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(4) Údaje vo výkaze vybraných údajov takej účtovnej jednotky, ktorej funkčnou menou je mena euro,
sa uvádzajú v eurách a s rovnakým stupňom zaokrúhlenia ako je použitý v individuálnej účtovnej
závierke zostavenej podľa § 17a zákona. Ak funkčnou menou účtovnej jednotky je iná mena ako
mena euro, prepočítajú sa na účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov údaje z inej
meny na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou ban-
kou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a zaokrúhlia sa na celé tisíce eur.

(5) V časti I. tabuľke č. 1 sa údaje uvádzajú v účtovných hodnotách.

(6) V časti I. tabuľke č. 1 sa suma vykazovaná na riadku 01 v stĺpcoch 1 a 2 rovná sume vykazovanej
na riadku 15 v stĺpcoch 1 a 2.
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(7) V časti I. tabuľkách č. 2 a 3 a časti III. tabuľke č. 2 sa obsahová náplň a počet riadkov uvádza pod-
ľa potrieb účtovnej jednotky.

(8) V časti II. tabuľke č. 1 sa suma vykazovaná na riadku 13 v stĺpcoch 1 a 2 rovná sume vykazovanej
v časti I. tabuľke č. 1 na riadku 23 v stĺpcoch 1 a 2.

(9) V časti III. tabuľke č. 1 sa v riadku „počet vedúcich zamestnancov“ vykazujú členovia predstaven-
stva, členovia dozornej rady a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho or-
gánu alebo člena štatutárneho orgánu.

Použité skratky:

DFM – dlhodobý finančný majetok

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie
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