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OPATRENIE 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 

z 3. decembra 2014 

č. MF/22164/2014-74, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej 

účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených 

z účtovnej závierky na zverejnenie pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky 

 

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje: 

§ 1 

Základné ustanovenie 

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej 

závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre 

Exportno-importnú banku Slovenskej republiky (ďalej len „Eximbanka“). 

(2) Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuálnej účtovnej 

závierky Eximbanky je uvedené v prílohách č. 1 a 2. Ak to vyplýva z rozsahu činnosti Eximbanky, usporiadanie a 

obsahové vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky možno členiť podrobnejšie, ak je základné 

usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky v súlade s týmto opatrením. 

(3) Údaje z individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú v registri účtovných závierok podľa § 23b ods. 5 

zákona elektronicky. 

Vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky 

§ 2 

Súvaha a Výkaz ziskov a strát 

(1)   Vo výkaze časti Súvaha Úč EB 1–01 sa v stĺpci 1 vykazuje majetok ocenený podľa osobitného predpisu1) 
upravený o vytvorené oprávky alebo opravné položky za bežné účtovné obdobie, v stĺpci 2 sa vykazuje majetok za 
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. 

 

(2)   Vo výkaze časti Súvaha Úč EB 1–01  sa v stĺpci 3 vykazujú jednotlivé položky vlastného imania a záväzkov 
ocenené podľa osobitného predpisu1) za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 4 sa vykazujú jednotlivé položky 
vlastného imania a záväzkov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. 
 
(3)   Vo výkaze časti Výkaz ziskov a strát Úč EB 2–01 sa v stĺpci 1 vykazujú náklady, výnosy a ostatné súčasti 
súhrnného výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú náklady, výnosy a ostatné 
súčasti súhrnného výsledku hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.  

 

(4)   Údaje vo výkazoch sa uvádzajú v tisícoch eur. 
 

                                                           
1 ) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22162/2014-74, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre Exportno-importnú banku 
Slovenskej republiky (oznámenie č. 356/2014 Z. z.). 
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§ 3 
Poznámky 

 
(1)  Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, 
porovnateľné a spoľahlivé. 

 
(2) Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie v tisícoch eur. 
 
(3) Vzorové tabuľky k časti Poznámky uvedené v prílohe č. 2 sa môžu doplniť podľa potrieb Eximbanky. Ak 
pre niektoré časti poznámok Eximbanka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú. 

 
 

§ 4 
Výkaz zmien vo vlastnom imaní 

 
(1) Vo výkaze zmien vo vlastnom imaní sa uvádza stav vlastného imania na začiatku bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia, stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia, stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného 
účtovného obdobia a dôvody zmien v členení na 

a) základné imanie, 
b) kapitálové fondy, 
c) oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, 
d) fondy tvorené zo zisku, 
e) nerozdelený zisk minulých rokov alebo neuhradená strata minulých rokov, 
f) výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. 

 
(2) Údaje vo výkaze zmien vo vlastnom imaní sa uvádzajú v tisícoch eur. 

 
 

§ 5 
Výkaz o peňažných tokoch 

 
(1)   Na účely výkazu o peňažných tokoch sa rozumie  

a) prevádzkovou činnosťou Eximbanky činnosť, ktorá bežne tvorí hlavnú časť výnosov Eximbanky, a tiež 
ostatné činnosti, ktoré nepatria medzi investičné činnosti a finančné činnosti, 

b) investičnou činnosťou nadobúdanie a predaj vkladov do základného imania obchodných spoločností, 
dlhodobých dlhových finančných nástrojov a výnosy z nich, obstarávanie a vyradenie dlhodobého 
hmotného majetku a nehmotného majetku a výnosov z operácií s nimi,  

c) finančnou činnosťou činnosti, ktoré majú za následok zmeny vo veľkosti a v zložení vlastného imania 
Eximbanky, získavanie dlhodobých cudzích zdrojov na financovanie, vrátane finančného prenájmu a 
náklady na získavanie týchto dlhodobých zdrojov. 
  

(2)   Vo výkaze o peňažných tokoch sa uvádzajú informácie v tisícoch eur.  
 
 

§ 6 
 

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3. 
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§ 7 
 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015. 
 
 
 
 

Peter Kažimír 
podpredseda vlády a minister financií 

 
 
 


