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OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov opatrenie z 24. septembra 2014 č. MF/16232/2014 -74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008
č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek
účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej
závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany
vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných
finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov. Týmto
opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra
2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní
položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z
účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond
ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky
zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení (oznámenie č. 595/2008 Z. z.) v
znení opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74 (oznámenie č. 583/2010 Z. z.),
opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24045/2011-74 (oznámenie č. 369/2011 Z. z.), opatrenia zo
16. decembra 2011 č. MF/27545/2011-74 (oznámenie č. 566/2011 Z. z.) a opatrenia zo 14.
decembra 2012 č. MF/23781/2012-74 (oznámenie č. 406/2012 Z. z.) na účel, aby sa
transponovali ustanovenia smernice 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), o vykazovaní
vlastných akcií a iných druhov vlastných podielov a aby sa znížila administratívna záťaž
garančných fondov, platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí a pobočiek
zahraničných finančných inštitúcií pri zostavovaní účtovnej závierky a jej zverejňovaní. Na ten účel
sú doteraz samostatné prílohy opatrenia (súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky) zlúčené do
jednej prílohy s názvom účtovná závierka, podľa druhov účtovných jednotiek. Opatrenie nadobúda
účinnosť 1. decembra 2014. Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014, ktorý je
prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno
nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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