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626
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2007,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a § 33 písm. d) zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch,
tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

publiky è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 3 sa vypúajú slová è. 1 a 15.
2. V § 4 ods. 4 sa slová è. 1 a 15 nahrádzajú slovom
tejto.

Èl. I

3. V prílohe è. 1 druhý bod znie:

Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej re-

2.Podnikate¾ská metóda stanovenia veobecnej hodnoty podniku a èastí podniku
a) Veobecná hodnota podniku a èastí podniku stanovená podnikate¾skou metódou pri èasovo neobmedzenej ivotnosti podniku sa stanoví takto:
VHP = HOZ + HP

kde je

[Sk],

VHP  veobecná hodnota podniku stanovená podnikate¾skou metódou [Sk],
HOZ

 veobecná hodnota odèerpate¾ných zdrojov poèas hodnoteného obdobia [Sk],

HP

 hodnota pokraèujúca [Sk].

Veobecná hodnota odèerpate¾ných zdrojov poèas hodnoteného obdobia sa stanoví takto:
n

H OZ =

OZ t

å (1+ i)
t =1

t

[Sk],

kde je
HOZ

 veobecná hodnota odèerpate¾ných zdrojov poèas hodnoteného obdobia [Sk],

OZt

 odèerpate¾né zdroje poèas hodnoteného obdobia [Sk],

i

 miera kapitalizácie v percentách, ktorá sa do výpoètu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],

n

 dåka sledovaného obdobia [rok].

Miera kapitalizácie (i) sa stanoví takto:
i = (1  DS) × N PK ×

VK
PK
+ N VK ×
CK
CK

CK = PK + VK

[-]

[Sk],

kde je
i

 vypoèítaná miera kapitalizácie v percentách odráajúca mieru rizika, priemernú nákladovos kapitálu
a truktúru vyuívaného kapitálu, ktorá sa do výpoètu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],

DS

 sadzba dane z príjmu v percentách, ktorá je stanovená pod¾a zákona o dani z príjmov pre ohodnocovaný
podnik, do výpoètu sa dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],

NPK

 náklady spojené s vyuívaním poièaného kapitálu v percentách, t. j. úrok a iné náklady platené verite¾om,
ktoré sa do výpoètu dosadzujú v desatinnom tvare [%/100],

PK

 objem poièaného kapitálu v slovenských korunách; pozostáva zo zloiek pasív, ktorými na úèel výpoètu
miery kapitalizácie sú dlhodobé bankové úvery, bené bankové úvery, finanèné výpomoci, emitované dlhopisy,
zmenky, lízing, platené nájmy a iné záväzky [Sk],
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NVK

 náklady vlastného kapitálu v percentách, to znamená podiel na zisku oèakávaný a získavaný vlastníkom za
vklad svojho kapitálu do podniku, ktoré sa do výpoètu dosadzujú v desatinnom tvare [%/100],

VK

 objem vlastného kapitálu v slovenských korunách pozostáva zo zloiek pasív, ktorými na úèel výpoètu je
vlastné imanie [Sk],

CK

 celkový kapitál, ktorým sa rozumie súèet vlastného kapitálu a poièaného kapitálu [Sk].

Hodnota pokraèujúca sa stanoví takto:
HP =

OZ n +1
1
×
i  g (1+ i)n

[Sk], prièom i > g,

kde je
HP

 hodnota pokraèujúca [Sk],

OZn+1

 objem odèerpate¾ných zdrojov v roku nasledujúcom po sledovanom období [Sk],

i

 miera kapitalizácie v percentách, ktorá sa do výpoètu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],

g

 trvale udrate¾ná miera rastu odèerpate¾ných zdrojov v percentách, ktorá sa do výpoètu dosadzuje
v desatinnom tvare [%/100],

n

 dåka sledovaného obdobia [rok].

Hodnota pokraèujúca (HP) je veobecná hodnota odèerpate¾ných zdrojov podniku v roku nasledujúcom po sledovanom období zoh¾adòujúca predpoklady podniku vytvára odèerpate¾né zdroje poèas èasovo neobmedzeného obdobia, ktorá je prepoèítaná na súèasnú hodnotu k dátumu ohodnotenia.
Trvale udrate¾ná miera rastu odèerpate¾ných zdrojov (g) vyjadruje percentuálnu medziroènú zmenu schopnosti
podniku vytvára odèerpate¾né zdroje, ktorá závisí od stavu podniku ku dòu ohodnotenia a od jeho vývoja poèas sledovaného obdobia v rámci jeho odvetvia v kontexte s jeho históriou.
Trvale udrate¾ná miera rastu sa v znaleckom posudku stanoví v súlade so zauívanými postupmi odbornej praxe,
napríklad Gordonov model, geometrické rady, aritmetické rady, a vybraný metodický postup sa v znaleckom posudku opíe.
b) Veobecná hodnota podniku a èastí podniku stanovená podnikate¾skou metódou pri èasovo obmedzenej ivotnosti podniku sa stanoví takto:
VHP = HOZ + HK

[Sk],

kde je
VHP  veobecná hodnota podniku stanovená podnikate¾skou metódu pri èasovo obmedzenej ivotnosti
podniku [Sk],
HOZ

 veobecná hodnota odèerpate¾ných zdrojov poèas hodnoteného obdobia [Sk],

HK

 koneèná hodnota podniku a èastí podniku v roku nasledujúcom po sledovanom období [Sk].

Hodnota koneèná sa stanoví takto:
HK =

LPn +1
(1+ i)n +1

[Sk],

kde je
HK

 koneèná hodnota podniku a èastí podniku v roku nasledujúcom po sledovanom období, ktorá je prepoèítaná
na súèasnú hodnotu k dátumu ohodnotenia [Sk],

LPn+1  predpokladaný èistý výnos zo speòaenia majetku v roku nasledujúcom po sledovanom období (likvidaèný
prebytok) [Sk],
i

 miera kapitalizácie v percentách, ktorá sa do výpoètu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],

n

 dåka sledovaného obdobia..
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4. V prílohe è. 2 treom bode písm. b) sa slová úroková miera nahrádzajú slovami miera kapitalizácie.

8. V prílohe è. 6 èasti B bode 16.3 sa vzorec k3 =1.01
 0.1D [-] nahrádza vzorcom k3 =1.01  0.01D [-].

5. V prílohe è. 2 tvrtom bode písm. b) sa v celom texte slová úroková miera nahrádzajú slovami miera
kapitalizácie.

9. V prílohe è. 7 prvá veta znie:
Veobecná hodnota cenných papierov1) sa stanoví
podnikate¾skou metódou, majetkovou metódou, kombinovanou metódou, porovnávacou metódou alebo likvidaènou metódou..

6. V prílohe è. 6 èasti A estnástom bode sa slovo
desatisícine nahrádza slovom tisícine a vo vzorci
v menovateli sa èíslo 104 nahrádza èíslom 103.
7. V prílohe è. 6 èasti B deviatom bode písm. d) sa vo
vzorci v menovateli èíslo 104 nahrádza èíslom 103.

10. V prílohe è. 7 tretia veta znie: Veobecná hodnota sa stanoví spravidla pouitím viacerých metód..
11. Za prílohu è. 15 sa dopåòa príloha è. 16, ktorá znie:
Príloha è. 16
k vyhláke è. 492/2004 Z. z.

STANOVENIE VEOBECNEJ HODNOTY AKCIÍ NA ÚÈELY ZISTENIA PRIMERANEJ
HODNOTY PROTIPLNENIA POD¼A ZÁKONA È. 566/2001 Z. Z. O CENNÝCH PAPIEROCH
A INVESTIÈNÝCH SLUBÁCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
(ZÁKON O CENNÝCH PAPIEROCH) V ZNENÍ NESKORÍCH PREDPISOV
Veobecná hodnota akcie na úèely zisovania primeraného protiplnenia pod¾a osobitného zákona1) sa stanoví ako
podiel veobecnej hodnoty podniku ako celku a poètu vydaných akcií so zoh¾adnením ich menovitej hodnoty.
Veobecná hodnota podniku ako celku sa stanoví majetkovou metódou alebo podnikate¾skou metódou, ak osobitný
zákon2) neustanovuje povinnos stanovi veobecnú hodnotu podniku ako celku majetkovou metódou a zároveò
podnikate¾skou metódou.
Ak osobitný zákon2) ustanovuje znalcovi povinnos stanovi veobecnú hodnotu podniku ako celku majetkovou metódou a zároveò podnikate¾skou metódou, pouijú sa obidve metódy, prièom v závere znaleckého posudku sa uvedú
obidve veobecné hodnoty podniku stanovené majetkovou metódou aj podnikate¾skou metódou vrátane z nich vyplývajúcich veobecných hodnôt akcií. Pri stanovení veobecnej hodnoty podniku sa zoh¾adnia pecifiká hodnoteného
podniku a ponuky na prevzatie pomocou vetkých relevantných podkladov od fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
ktorej vznikla povinnos uskutoèni ponuku na prevzatie alebo ktorá prijala rozhodnutie o tom, e uskutoèní ponuku
na prevzatie pod¾a osobitného zákona2) (ïalej len navrhovate¾).
Podkladom na stanovenie veobecnej hodnoty podniku podnikate¾skou metódou je podnikate¾ský zámer predloený
navrhovate¾om, z ktorého je zrejmý vývoj podniku po majetkovej, finanènej, nákladovej a výnosovej stránke, ktorý
odzrkad¾uje postavenie podniku na trhu, spravidla na pä rokov dopredu.
Podnikate¾ský zámer obsahuje také náleitosti, aby bolo moné zabezpeèi preskúmate¾nos reálnosti tvorby a výky
odèerpate¾ných zdrojov vo vzájomnej súvislosti minulého a budúceho obdobia vrátane východísk tvorby a stanovenia
parametrov podnikate¾ského zámeru.
1. Majetková metóda sa pouije pod¾a § 3 ods. 3 tejto vyhláky takto:
n

VHM =

å VHZMi  VHCZ

[Sk],

i =1

kde je
VHM

 veobecná hodnota podniku stanovená majetkovou metódou [Sk],

n

å VHZMi

 súèet veobecných hodnôt vetkých zloiek majetku, ktoré sú predmetom ohodnotenia [Sk],

VHCZ

 veobecná hodnota cudzích zdrojov [Sk],

i =1

prièom veobecnú hodnotu zloiek majetku podniku a záväzkov podniku s oh¾adom na ich technicko-ekonomické
urèenie stanovia znalci z prísluných znaleckých odborov.
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2. Podnikate¾ská metóda sa pouije vdy s oh¾adom na èasovo neobmedzenú ivotnos podniku takto:
VHP = HOZ = HP

kde je

[Sk],

VHP  veobecná hodnota podniku stanovená podnikate¾skou metódou [Sk],
HOZ

 veobecná hodnota odèerpate¾ných zdrojov poèas hodnoteného obdobia [Sk],

HP

 hodnota pokraèujúca [Sk].

Pri stanovení veobecnej hodnoty podniku podnikate¾skou metódou sa metodicky rozlíi stanovenie veobecnej hodnoty podnikov od stanovenia veobecnej hodnoty finanèných intitúcií.
Veobecná hodnota odèerpate¾ných zdrojov poèas hodnoteného obdobia sa stanoví takto:
n

H OZ =

OZ t

å (1+ i)
t =1

[Sk],

t

kde je
HOZ

 veobecná hodnota odèerpate¾ných zdrojov poèas hodnoteného obdobia [Sk],

OZt

 odèerpate¾né zdroje poèas hodnoteného obdobia [Sk],

i

 miera kapitalizácie v percentách, ktorá sa do výpoètu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],

n

 dåka sledovaného obdobia [rok].

Hodnota pokraèujúca sa stanoví takto:
HP =

OZ n +1
1
×
i  g (1+ i)n

[Sk], prièom i > g,

kde je
HP

 hodnota pokraèujúca [Sk],

OZn+1  objem odèerpate¾ných zdrojov v roku nasledujúcom po sledovanom období [Sk]; ak odèerpate¾ný zdroj na
rok n+1 nie je vopred odhadnutý navrhovate¾om, stanoví sa na základe vypoèítanej trvale udrate¾nej miery
rastu (g),
i

 miera kapitalizácie v percentách, ktorá sa do výpoètu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],

g

 trvale udrate¾ná miera rastu odèerpate¾ných zdrojov v percentách, ktorá sa do výpoètu dosadzuje
v desatinnom tvare [%/100],

n

 dåka sledovaného obdobia [rok].

Hodnota pokraèujúca (HP) je veobecná hodnota odèerpate¾ných zdrojov podniku v roku nasledujúcom po sledovanom období zoh¾adòujúca predpoklady podniku vytvára odèerpate¾né zdroje poèas èasovo neobmedzeného obdobia, ktorá je prepoèítaná na súèasnú hodnotu k dátumu ohodnotenia.
Trvale udrate¾ná miera rastu odèerpate¾ných zdrojov (g) vyjadruje percentuálnu medziroènú zmenu schopnosti
podniku vytvára odèerpate¾né zdroje, ktorá závisí od stavu podniku ku dòu ohodnotenia a od jeho vývoja poèas sledovaného obdobia v rámci jeho odvetvia v kontexte s jeho históriou.
Trvale udrate¾ná miera rastu odèerpate¾ných zdrojov (g) vyplýva z historického a prognózovaného vývoja výnosov,
prièom sa abstrahuje od mimoriadnych a extrémnych hodnôt. Ak nie je moné vzh¾adom na minulý a budúci vývoj
podniku stanovi trvale udrate¾nú mieru rastu odèerpate¾ných zdrojov (g) uvedeným spôsobom, je moné poui
údaje tatistického úradu Slovenskej republiky ako priemernú hodnotu rastu prísluného odvetvia za predchádzajúce obdobie spravidla piatich rokov. Údaje zo tatistického úradu Slovenskej republiky sa pouijú aj v prípade, e po
odvodení z historických údajov vychádza trvale udrate¾ná miera rastu (g) vyia ako miera kapitalizácie (i). Ak výsledky na základe vyie uvedených postupov nie je moné aplikova, hraniènou hodnotou trvale udrate¾nej miery
rastu (g) je predpokladaná miera inflácie k dátumu ohodnotenia.

Strana 4582

Zbierka zákonov è. 626/2007

Èiastka 259

Na stanovenie veobecnej hodnoty odèerpate¾ného zdroja sa pouijú nasledujúce modely:
a) Stanovenie veobecnej hodnoty odèerpate¾ného zdroja pre podnik s výnimkou finanèných intitúcií, ktorý
vyuíva alebo bude vyuíva len vlastný kapitál alebo vlastný kapitál aj poièaný kapitál
Odèerpate¾ným zdrojom sa pre tento prípad rozumie výsledok hospodárenia z hospodárskej èinnosti po zdanení
zvýený o
 odpisy a
 ostatné náklady zapoèítané do výsledku hospodárenia z hospodárskej èinnosti, ktoré nie sú výdavkami v benom
období, napríklad tvorba rezerv, opravných poloiek k majetku,
a zníený o
 investície do upraveného prevádzkovo-nutného pracovného kapitálu, prièom upravený pracovný kapitál sa stanoví
odpoèítaním len neúroèených krátkodobých záväzkov od obených aktív,
 investície do obstarania prevádzkovo-nutného dlhodobého majetku a
 výnosy zapoèítané do výsledku hospodárenia z hospodárskej èinnosti, ktoré nie sú príjmami v benom období,
napríklad rozpustenie rezerv, rozpustenie opravných poloiek k majetku.
Ak hodnotený podnik vyuíva alebo bude vyuíva vlastný kapitál aj poièaný kapitál, miera kapitalizácie (i) sa vypoèíta takto:
VK
PK
[-]
+ N VK ×
i = (1 DS) × N PK ×
CK
CK
CK = PK + VK

[Sk],

kde je
i

 vypoèítaná miera kapitalizácie v percentách odráajúca mieru rizika, priemernú nákladovos kapitálu
a truktúru vyuívaného kapitálu, ktorá sa do výpoètu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],

DS

 sadzba dane z príjmu v percentách, ktorá je stanovená pod¾a zákona o dani z príjmov pre ohodnocovaný
podnik; do výpoètu sa dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],

NPK

 nákladové úroky z Výkazu ziskov a strát, od ktorých sú odpoèítané sankèné úroky a sú prepoèítané na roènú
bázu k príslunému úroèenému poièanému kapitálu; do výpoètu sa dosadzujú v desatinnom tvare
[%/100],

PK

 objem úroèeného poièaného kapitálu v slovenských korunách ku dòu ohodnotenia; pozostáva zo zloiek
pasív, ktorými na úèel výpoètu miery kapitalizácie sú dlhodobé bankové úvery, bené bankové úvery,
finanèné výpomoci, emitované dlhopisy, zmenky, lízing, platené nájmy a iné záväzky [Sk],

NVK

 náklady vlastného kapitálu v percentách, to znamená podiel na zisku oèakávaný a získavaný vlastníkom za
vklad svojho kapitálu do podniku, ktoré sa do výpoètu dosadzujú v desatinnom tvare [%/100],

VK

 objem vlastného kapitálu v slovenských korunách pozostáva zo zloiek pasív, ktorými na úèel výpoètu je
vlastné imanie [Sk],

CK

 celkový kapitál, ktorým sa rozumie súèet vlastného kapitálu a poièaného kapitálu [Sk].

Náklady vlastného kapitálu sa stanovia na úrovni bezrizikovej úrokovej miery, ktorá sa rovná výke priemerného výnosu zo tátneho dlhopisu s najdlhou dobou splatnosti na trhu dlhopisov v Slovenskej republike.
K hodnote podniku stanovenej týmto modelom sa pripoèíta veobecná hodnota prevádzkovo-nepotrebného majetku
a zdôvodní sa jeho neupotrebenie v podnikate¾skej èinnosti hodnoteného podniku. Tento majetok sa ohodnotí v súlade s jeho technicko-ekonomickým urèením znalcami z prísluných znaleckých odborov. V podkladoch od navrhovate¾a sa oznaèí aj prevádzkovo-nepotrebný majetok vrátane zdôvodnenia jeho neupotrebenia v podnikate¾skej èinnosti hodnoteného podniku. Tieto skutoènosti sa preskúmajú a zoh¾adnia v znaleckom posudku. Od vypoèítanej
hodnoty podniku sa odpoèíta veobecná hodnota úroèeného poièaného kapitálu k dátumu ohodnotenia. Výsledkom je veobecná hodnota podniku stanovená podnikate¾skou metódou pre tento prípad.
Ak hodnotený podnik vyuíva alebo bude vyuíva len vlastný kapitál, miera kapitalizácie (i) sa stanoví na úrovni nákladov vlastného kapitálu, prièom náklady vlastného kapitálu sa stanovia na úrovni bezrizikovej úrokovej miery,
ktorá sa rovná výke priemerného výnosu zo tátneho dlhopisu s najdlhou dobou splatnosti na trhu dlhopisov v Slovenskej republike.
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b) Stanovenie veobecnej hodnoty odèerpate¾ného zdroja finanèných intitúcií
Odèerpate¾ným zdrojom sa pre tento prípad rozumie èistý úrokový výnos zvýený o
 výnosy z cenných papierov s premenlivým výnosom,
 èisté výnosy z poplatkov a provízií,
 zisk finanèných operácií,
 ostatné výnosy z benej èinnosti,
 pouitie rezerv a opravných poloiek
a zníený o
 veobecné prevádzkové náklady, ktorými sa rozumejú náklady na zamestnancov, ostatné prevádzkové náklady,
 tvorbu rezerv a opravných poloiek,
 daò z príjmov,
 kapitálové poiadavky na základe kapitálovej primeranosti,
 predpokladané investície nutné na zaistenie poadovaného rastu zisku,
 prídely do zákonného rezervného fondu a do tatutárnych fondov,
 eventuálne obmedzujúce finanèné prostriedky na základe Obchodného zákonníka.
Miera kapitalizácie (i) sa v tomto prípade stanoví na úrovni nákladov vlastného kapitálu, prièom náklady vlastného
kapitálu sa stanovia na úrovni bezrizikovej úrokovej miery, ktorá sa rovná výke priemerného výnosu zo tátneho
dlhopisu s najdlhou dobou splatnosti na trhu dlhopisov v Slovenskej republike.
Pri stanovovaní veobecnej hodnoty akcií pod¾a tejto prílohy sa v znaleckom posudku uvádza aj charakteristika
a pecifiká hodnoteného podniku vrátane ekonomicko-finanènej analýzy, popisu a zdôvodnenia pouitých metód
a postupov..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

1) § 118g ods. 5, § 118i ods. 7 a § 118i ods. 12 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona è. 209/2007 Z. z.
2
) Zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2008.

tefan Harabin v. r.
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627
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 13. decembra 2007 è. MF/26120/2007-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 è. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, oznaèovaní a obsahovom vymedzení poloiek individuálnej úètovnej závierky a rozsahu údajov urèených z individuálnej úètovnej závierky na zverejnenie pre podnikate¾ov úètujúcich v sústave podvojného
úètovníctva v znení neskorích predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003
è. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, oznaèovaní a obsahovom vymedzení poloiek
individuálnej úètovnej závierky a rozsahu údajov urèených z individuálnej úètovnej závierky na zverejnenie pre podnikate¾ov úètujúcich v sústave podvojného úètovníctva (oznámenie è. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 è. 25167/2003-92 (oznámenie è. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 è. MF/10069/2004-74
(oznámenie è. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 è. MF/26670/2005-74 (oznámenie è. 616/2005
Z. z.) a opatrenia z 12. decembra 2006 è. MF/25812/2006-74 (oznámenie è. 670/2006 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2008.
Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 13/2007 a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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628
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 13. decembra 2007 è. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a podrobnosti o usporiadaní, oznaèovaní a obsahovom vymedzení poloiek úètovnej závierky pre úètovné jednotky úètujúce v sústave jednoduchého úètovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú èinnos, ak preukazujú svoje výdavky vynaloené na dosiahnutie, zabezpeèenie a udranie
príjmov na úèely zistenia základu dane z príjmov.
Týmto opatrením sa zruuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002
è. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a podrobnosti o usporiadaní, oznaèovaní poloiek úètovnej závierky, obsahovom vymedzení poloiek a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na
zverejnenie pre úètovné jednotky úètujúce v sústave jednoduchého úètovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú
inú samostatne zárobkovú èinnos, ak preukazujú svoje výdavky vynaloené na dosiahnutie, zabezpeèenie a udranie príjmov na úèely zistenia základu dane z príjmov v znení opatrenia z 11. novembra 2003 è. 21378/2003-92 (oznámenie è. 468/2003 Z. z.), opatrenia z 11. decembra 2003 è. 25167/2003-92 (oznámenie è. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 è. MF/11158/2004-74 (oznámenie è. 684/2004 Z. z.) a opatrenia z 30. novembra 2005
è. MF/26007/2005-74 (oznámenie è. 587/2005 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2008.
Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è.13/2007 a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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629
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 13. decembra 2007 è. MF/25864/2007-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 è. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a rámcovej úètovej osnove pre zdravotné poisovne, a ktorým sa mení a dopåòa opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 è. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a oznaèovaní poloiek individuálnej úètovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto poloiek a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisovne.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2008.
Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 13/2007 a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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