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O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
zákona è. 561/2004 Z. z.

opatrenie zo 14. decembra 2005 è. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní
a oznaèovaní polo�iek individuálnej úètovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto polo�iek a rozsahu úda-
jov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné pois�ovne.

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a oznaèovaní polo�iek individuálnej úètovnej závierky,
obsahovom vymedzení týchto polo�iek a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie.

Týmto opatrením sa zru�uje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. januára 2003
è. 22 213/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a oznaèovaní polo�iek individuálnej úètovnej
závierky, obsahovom vymedzení týchto polo�iek a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie pre
pois�ovne, poboèky zahranièných pois�ovní, zais�ovne, poboèky zahranièných zais�ovní a Slovenskú kanceláriu po-
is�ovate¾ov (oznámenie è. 28/2003 Z. z.) v znení opatrenie z 15. decembra 2004 è. MF/12643/2004-74 (oznámenie
è. 749/2004 Z. z.).

Opatrenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 11/2005 a mo�no doò nazrie� na Ministerstve financií Slo-
venskej republiky.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve

opatrenie zo 14. decembra 2005 è. MF/8338/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní
a oznaèovaní polo�iek individuálnej úètovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto polo�iek a rozsahu
údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie pre Národnú banku Slovenska.

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, oznaèovaní polo�iek individuálnej úètovnej závierky,
o obsahovom vymedzení týchto polo�iek a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie pre úètovnú
jednotku, ktorou je Národná banka Slovenska, ktoré sú upravené osobitne a odli�ne v porovnaní s úpravou pre ban-
ky a iné finanèné in�titúcie, preto�e postavenie a èinnosti Národnej banky Slovenska sú osobitné a výluèné.

Úprava týmto opatrením vychádza z medzinárodných �tandardov finanèného výkazníctva a jej úèelom je, aby
umo�òovala sledova� plnenie úloh a jednotlivých cie¾ov Národnej banky Slovenska tak, ako sú ustanovené zákonom.

Národná banka Slovenska bude v budúcnosti svoju úètovnú závierku zostavova� na základe Príruèky Európskej
centrálnej banky o právnom rámci pre úètovníctvo a finanèné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk.
Toto opatrenie z nej nevychádza preto, �e finanèné výkazy takejto úètovnej závierky, najmä súvaha, majú taký obsah,
ktorý má zmysel pre národnú centrálnu banku, ktorá je súèas�ou Európskej menovej únie.

Opatrenie nadobúda úèinnos� 25. decembra 2005.

Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 11/2005 a mo�no doò nazrie� na Ministerstve financií Slo-
venskej republiky.
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