Príloha č. 1 k opatreniu č. 21 832/2002-92
Súvaha Úč B 1-01

SÚVAHA
k .................... 20....
AKTÍVA
1. Pokladničná hotovosť, vklady v Národnej banke Slovenska a zahraničných emisných bankách
2. Štátne dlhopisy bez kupónov a ostatné cenné papiere prijímané Národnou bankou Slovenska
na refinancovanie
a) štátne dlhopisy
b) ostatné cenné papiere
3. Pohľadávky voči bankám
a) splatné na požiadanie
b) ostatné pohľadávky
4. Pohľadávky voči klientom
a) splatné na požiadanie
b

ostatné pohľadávky

5. Dlhové cenné papiere
a) štátnych orgánov
b) ostatných subjektov
6. Akcie, podielové listy a ostatné podiely
7. Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom v
a) bankách
b) ostatných subjektoch
8. Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom v
a) bankách
b) ostatných subjektoch
9. Nehmotný majetok
a) zriaďovacie výdavky
b) dobré meno (goodwill)
c) ostatný nehmotný majetok
10.Hmotný majetok
a) pozemky a budovy na prevádzkovú činnosť
b) ostatný hmotný majetok
11. Ostatné aktíva
12. Pohľadávky voči akcionárom a spoločníkom

13. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
14. Pohľadávky voči medzinárodnému menovému fondu
15. Pohľadávky voči bankám Európskeho systému centrálnych bánk
16. Pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom
17. Poskytnuté úvery tuzemským bankám
18. Ostatné pohľadávky voči tuzemsku
Aktíva celkom
z toho
Osobitná agenda Národnej banky Slovenska
Pohľadávky štátu vo vzťahu k zahraničiu

PASÍVA
1. Záväzky voči bankám
a) splatné na požiadanie
b) ostatné záväzky
2. Záväzky voči klientom
a) splatné na požiadanie, z toho úsporné
b) ostatné záväzky, z toho termínované a s výpovednou lehotou
3. Záväzky z dlhových cenných papierov
a) vydané dlhové cenné papiere
b) ostatné záväzky z dlhových cenných papierov
4. Ostatné pasíva
5. Výnosy budúcich období a výdavky budúcich období
6. Rezervy
7. Podriadené finančné záväzky
8. Záväzky voči Medzinárodnému menovému fondu
9. Záväzky voči bankám Európskeho systému centrálnych bánk
10. Záväzky voči ostatným zahraničným subjektom
11. Účty peňažných rezerv bánk v Národnej banke Slovenska
12. Cenné papiere vydané Národnou bankou Slovenska
13. Ostatné záväzky voči tuzemsku
14. Emisia bankoviek a mincí
15. Účet štátu
16. Štátne fondy a iné zúčtovanie so štátnym rozpočtom
17. Zúčtovanie osobitných operácií s prostriedkami Slovenskej republiky
18. Základné imanie, z toho splatené základné imanie

19. Vlastné akcie
20. Emisné ážio
21. Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku
a) zákonný rezervný fond
b) ostatné rezervné fondy
c) ostatné fondy tvorené zo zisku
22. Ostatné kapitálové fondy
23. Oceňovacie rozdiely
a) z ocenenia majetku a záväzkov
b) z prepočtu zabezpečovacích derivátov
c) z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov
24. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov
25. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
Pasíva celkom
z toho
Osobitná agenda Národnej banky Slovenska
Záväzky štátu vo vzťahu k zahraničiu
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky, podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie súvahy a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva.
Vysvetlivky
Aktíva
1. V položke 1 - Pokladničná hotovosť, vklady v Národnej banke Slovenska a zahraničných emisných bankách sa vykazuje pokladničná hotovosť, ktorá zahrňuje bankovky a mince v slovenskej
mene a bankovky a mince v cudzej mene v pokladnici. Vklady v emisných bankách zahŕňajú len
zostatky účtov v Národnej banke Slovenska a v zahraničných emisných bankách krajiny alebo
krajín, v ktorých má banka sídlo alebo je pobočka banky registrovaná a ktoré sú splatné na požiadanie. Splatnými na požiadanie sa rozumejú sumy, ktoré môžu byť kedykoľvek vyzdvihnuté bez
výpovedi, alebo na ktoré je dohodnutá 24 hodinová výpovedná lehota alebo výpovedná lehota
jeden pracovný deň. Suma vykázaná v stĺpci 1 sa rovná sume v stĺpci 3.
2. V položke 2 - Štátne dlhopisy bez kupónov a ostatné cenné papiere prijímané Národnou bankou
Slovenska na refinancovanie sa vykazujú cenné papiere prijímané Národnou bankou Slovenska
na refinancovanie v členení na štátne dlhopisy bez kupónov a ostatné dlhopisy. Suma vykázaná
v stĺpci 1 sa rovná sume vykázanej v stĺpci 3.
3. V položke 3 - Pohľadávky voči bankám sa vykazujú v súvahe účtovných jednotiek podľa § 1
ods. 1 písm. a) až c) pohľadávky z úverov a ostatné pohľadávky vrátane dosiahnutých úrokov1),
bežné účty a termínované vklady v Národnej banke Slovenska, zahraničných emisných bankách,
poštových bankách a v iných bankách, účty peňažných rezerv v Národnej banke Slovenska, poskytnuté úvery Národnej banke Slovenska a iným bankám, ostatné pohľadávky voči iným bankám

a zahraničným bankám, ktoré vyplývajú z medzibankových operácií, štandardné úvery, vklady
s výhradou a klasifikované úvery, vklady a ostatné pohľadávky voči iným bankám, opravné položky ku klasifikovaným úverom, vkladom, cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie. V súvahe účtovných jednotiek podľa § 1 ods. 1 písm. d) až i) a v súvahe
podielových fondov sa v položke vykazujú zostatky bežných účtov v bankách, termínované vklady a ostatné pohľadávky voči bankám, napríklad poskytnuté úvery bankám v repo obchodoch1).
Sumy vykázané v stĺpci 1 nie sú znížené o opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3
sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy stĺpca 1 mínus sumy stĺpca 2.
4. V položke 4 - Pohľadávky voči klientom sa vykazujú v súvahe účtovných jednotiek podľa § 1
ods. 1 písm. a) až c) pohľadávky zo štandardných úverov, štandardných úverov s výhradou a klasifikovaných úverov voči tuzemským klientom a zahraničným klientom, ktorí nie sú bankou. V položke sa vykazuje debetný zostatok bežného účtu, faktoringové pohľadávky, pôžičky, ak ide
o pohľadávky voči iným účtovným jednotkám, ktoré nie sú bankou, pohľadávky vzniknuté zo
zmlúv o kúpe prenajatej veci, pohľadávky zo štandardných úverov, štandardných úverov s výhradou a klasifikovaných úverov a ostatných pohľadávok voči štátnym orgánom, orgánom územnej
samosprávy a neštátnym fondom2), cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na
obchodovanie, vrátane dosiahnutých úrokov z pohľadávok a opravné položky ku klasifikovaným
úverom. V súvahe účtovných jednotiek podľa § 1 ods. 1 písm. d) až i) a v súvahe podielových fondov táto položka sa nazýva Pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou a v položke sa vykazujú poskytnuté úvery subjektom, ktoré nie sú bankami vrátane repo obchodov, ostatné
pohľadávky vyplývajúce z nezaplatených splatných dlhových cenných papierov, vrátane dosiahnutých úrokov z pohľadávok. Sumy vykázané v stĺpci 1 nie sú znížené o opravné položky, ktoré
sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy vykázané v stĺpci 1
mínus sumy vykázané v stĺpci 2.
5. V položke 5 - Dlhové cenné papiere sa vykazujú dlhopisy vydané štátnymi orgánmi vrátane pohľadávok voči bankám, ktoré vyplývajú z dlhových cenných papierov neobstaraných v primárnych emisiách, ktoré nie sú určené na obchodovanie, ostatné cenné papiere určené na
obchodovanie, cenné papiere určené na predaj, cenné papiere držané do splatnosti, cenné papiere poskytnuté ako kolaterál v repo obchodoch a požičané cenné papiere1), pričom kolaterálom sa rozumie zabezpečenie finančným aktívom. V položke sa vykazujú aj cenné papiere
vzniknuté pri transformácii rôznych aktív, napríklad úverov vrátane hypotekárnych úverov, pohľadávok z kreditných kariet (ďalej len „sekuritizácia“) a opravná položka k cenným papierom držaným do splatnosti. Sumy vykázané v stĺpci 1 nie sú znížené o opravné položky, ktoré sa vykazujú
v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy vykázané v stĺpci 1 mínus sumy
vykázané v stĺpci 2.
6. V položke 6 - Akcie, podielové listy a ostatné podiely sa vykazujú akcie, dočasné listy, podiely
v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú charakter podielových cenných papierov a vkladov
v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom alebo podielových cenných papierov
a vkladov v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom a podielové listy, ktoré sú určené
na obchodovanie alebo na predaj. V položke sa vykazujú aj cenné papiere poskytnuté v repo obchodoch, požičané cenné papiere a opravná položka k ostatným podielom. Sumy vykazované
v stĺpci 1 nie sú znížené o opravné položky, ktoré sa vykazujú s stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú
v čistých sumách, ktorými sú sumy vykázané v stĺpci 1 mínus sumy vykázané v stĺpci 2.
7. V položke 7 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom1) sa vykazujú podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným
2) Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

vplyvom v súvahe účtovných jednotiek, ktoré majú priamy podiel alebo nepriamy podiel najmenej
20 % a najviac 50 % na základnom imaní alebo hlasovacích právach v inej obchodnej spoločnosti, v členení na podstatný vplyv uplatňovaný v bankách a ostatných obchodných spoločnostiach a opravná položka, ak nie sú podielové cenné papiere a vklady ocenené metódou
vlastného imania1). Sumy vykázané v stĺpci 1 nie sú znížené o opravné položky, ktoré sa vykazujú
v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy vykázané v stĺpci 1 mínus sumy
vykázané v stĺpci 2.
8. V položke 8 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim
vplyvom1) sa vykazujú podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom v súvahe účtovných jednotiek, ktoré majú priamy podiel alebo nepriamy podiel
viac ako 50 % na základnom imaní alebo hlasovacích právach v inej obchodnej spoločnosti a opravná položka, ak nie sú podielové cenné papiere a vklady ocenené metódou vlastného imania.
Sumy vykázané v stĺpci 1 nie sú znížené o opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3
sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy vykázané v stĺpci 1 mínus sumy vykázané v stĺpci 2.
9. V položke 9 - Nehmotný majetok sa vykazuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako suma
ustanovená osobitným predpisom3) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Ide najmä o zriaďovacie výdavky, dobré meno (goodwill), softvér, ostatný nehmotný majetok, napríklad výsledky
vývojovej činnosti, autorské práva, licenčné zmluvy, obchodné známky, ak nie sú vytvorené vlastnou činnosťou, obstaranie nehmotného majetku a poskytnutie preddavkov na obstaranie nehmotného majetku, oprávky a opravné položky k nehmotnému majetku a k poskytnutým preddavkom.
Položka sa vykazuje v členení na zriaďovacie výdavky, dobré meno (goodwill) a ostatný nehmotný majetok. V položke sa vykazuje aj drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je
nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom3) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.
Sumy vykázané s stĺpci 1 nie sú znížené o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2
a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy vykázané v stĺpci 1 mínus sumy vykázané v stĺpci 2.
10. V položke 10 - Hmotný majetok sa vykazuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako suma
ustanovená osobitným predpisom3) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Položka sa vykazuje v členení na pozemky a budovy, ktoré účtovná jednotka používa na vlastnú prevádzkovú činnosť a ostatný hmotný majetok napríklad zariadenie, počítače bez softvéru, ak softvér nebol
súčasťou obstarania počítača a neprevádzkový majetok odpisovaný aj neodpisovaný. V položke
sa vykazuje aj obstaranie hmotného majetku a poskytnuté preddavky na obstaranie hmotného
majetku, hmotný majetok používaný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci, oprávky a opravné položky k hmotnému majetku a k poskytnutým preddavkom, ako aj drobný hmotný majetok,
ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom3) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Sumy vykázané v stĺpci 1 nie sú znížené o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy
vykázané v stĺpci 1 mínus sumy vykázané v stĺpci 2.
11. V položke 11 - Ostatné aktíva sa vykazujú najmä ostatné pohľadávky k tretím osobám, deriváty4)
s kladnou reálnou hodnotou, marže derivátov, s ktorými sa obchoduje na tuzemskej burze a zahraničnej burze, odložená daňová pohľadávka, hodnoty na ceste, iné pokladničné hodnoty, zlato, iné drahé kovy, pohľadávky z obchodovania s cennými papiermi účtovej triedy 37, zásoby,
zúčtovanie so štátnym rozpočtom, zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami, poskytnuté prevádzkové preddavky, účelovo viazané pohľadávky voči klientom, ostatné pohľadávky voči klientom, dlhodobé prostriedky poskytnuté centrálou banky pobočke v zahraničí,
3) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
4) § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

aktívny zostatok účtu Pobočky zahraničných bánk a zastúpení v zahraničí účtovej skupiny 33, odhadné účty aktívne, podriadené finančné aktíva, pri ktorých bolo dohodnuté, že v prípade likvidácie, konkurzu, núteného vyrovnania alebo vyrovnania dlžníka sa splatia až po uspokojení
ostatných pohľadávok veriteľov ako aj opravná položka, ktorá sa vzťahuje k pohľadávkam voči
tretím osobám a poskytnutým prevádzkových preddavkom. Sumy vykázané s stĺpci 1 nie sú znížené o opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy vykázané v stĺpci 1 mínus sumy vykázané v stĺpci 2.
12. V položke 12 - Pohľadávky voči akcionárom a spoločníkom sa vykazuje časť upísaného a splatného základného imania, prípadne emisného ážia. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa rovnajú sumám vykázaným v stĺpci 3.
13. V položke 13 - Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú zostatky príslušných účtov. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa rovnajú sumám vykázaným v stĺpci 3.
14. V položkách 14 až 18 sa vykazujú v súvahe účtovnej jednotky podľa § 1 ods. písm. c) pohľadávky voči medzinárodnému menovému fondu, bankám Európskeho systému centrálnych bánk, ostatným zahraničným subjektom, poskytnuté úvery tuzemským bankám a ostatné pohľadávky voči
tuzemsku, štandardné úvery s výhradou, klasifikované úvery, ostatné pohľadávky a opravná položka ku klasifikovaným úverom a ostatným pohľadávkam. Sumy vykázané v stĺpci 1 nie sú znížené
o opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých sumách, ktorými
sú sumy vykázané v stĺpci 1 mínus sumy vykázané v stĺpci 2.
Pasíva
1. V položke 1 - Záväzky voči bankám sa vykazujú prijaté úvery od Národnej banky Slovenska a zahraničných emisných bánk, termínované vklady Národnej banky Slovenska a zahraničných emisných
bánk, záväzky z repo obchodov, prijaté úvery od iných bánk, termínované vklady a bežné účty iných
bánk a ostatné záväzky. V súvahe účtovných jednotiek podľa § 1 ods. 1 písm. d) až i) a v súvahe podielových fondov sa vykazujú v položke prijaté úvery od bánk. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
2. V položke 2 - Záväzky voči klientom sa vykazujú zostatky bežných účtov klientov, úsporné vklady
klientov splatné na požiadanie, termínované vklady, vklady s výpovednou lehotou, vklady stavebného sporenia, vkladové listy, prípadne úvery prijaté od klientov, ktorí nie sú bankou, úvery od
štátnych orgánov, úvery od orgánov územnej samosprávy, úvery od neštátnych fondov, viazané
vklady, vklady neštátnych fondov, vklady štátnych orgánov, vklady orgánov územnej samosprávy. V súvahe účtovných jednotiek podľa § 1 ods. 1 písm. d) až i) a v súvahe podielových fondov
sa táto položka nazýva Záväzky voči subjektom, ktoré nie sú bankou a v položke sa vykazujú prijaté úvery od subjektov, ktoré nie sú bankou vrátane repo obchodov. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
3. V položke 3 - Záväzky z dlhových cenných papierov sa vykazujú vydané krátkodobé cenné papiere
s kupónmi a krátkodobé cenné papiere bez kupónov, dlhodobé cenné papiere s kupónmi a dlhodobé
cenné papiere bez kupónov, dlhopisy, hypotekárne záložné listy a zmenky, záväzky vzniknuté z predaja cenných papierov určených na obchodovanie, ktoré boli prijaté v repo obchodoch alebo pri pôžičke cenného papiera od inej účtovnej jednotky (ďalej len „krátky predaj“). Záväzky z vydaných
cenných papierov sa vykazujú vrátane úrokov a prémií1). Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
4. V položke 4 - Ostatné pasíva sa vykazujú záväzky voči tretím osobám, napríklad prijaté preddavky od klientov na nákup cenných papierov, ostatné záväzky, ak nie sú zahrnuté v iných položkách, deriváty so zápornou reálnou hodnotou, odložený daňový záväzok, zúčtovanie so
zamestnancami, prijaté prevádzkové preddavky, účelovo viazané záväzky voči klientom, záväzky voči zamestnancom, zúčtovanie so štátnym rozpočtom, zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a
zdravotnými poisťovňami, záväzky z obchodovania s cennými papiermi účtovej skupiny 37, záväzky z hodnôt na inkaso, ostatné záväzky voči klientom, odhadné položky pasívne, dotácie

a podobné zdroje a ostatné zostatky účtov, ktoré sa nevykazujú v iných položkách. V položke sa
vykazujú aj dlhodobé prostriedky prijaté pobočkou zahraničnej banky od jej centrály a pasívny
zostatok účtu Pobočky zahraničných bánk a zastúpení v zahraničí účtovej skupiny 33. V súvahe
podielových fondov sa v položke vykazujú aj nepreplatené podielové listy podielových fondov
pri spätnom nákupe. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
5. V položke 5 - Výnosy budúcich období a výdavky budúcich období sa vykazujú zostatky príslušných účtov. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
6. V položke 6 - Rezervy sa vykazujú rezervy podľa osobitného predpisu5) a ostatné rezervy tvorené
účtovnou jednotkou v členení podľa účelu ich použitia. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
7. V položke 7 - Podriadené finančné záväzky sa vykazujú prijaté úvery, prijaté vklady a vydané
cenné papiere, pri ktorých bolo dohodnuté, že v prípade likvidácie, konkurzu, núteného vyrovnania alebo vyrovnania dlžníka sa splatia až po uspokojení ostatných pohľadávok veriteľov. Suma
sa vykazuje v stĺpci 5.
8. V položkách 8 až 17 sa vykazujú v súvahe účtovnej jednotky podľa § 1 ods. 1 písm. c) záväzky
voči Medzinárodnému menovému fondu, bankám Európskeho systému centrálnych bánk, ostatným zahraničným subjektom, peňažné rezervy bánk v Národnej banke Slovenska, krátkodobé
cenné papiere vydané Národnou bankou Slovenska a ostatné záväzky voči tuzemsku, emisia
bankoviek a mincí, účet štátu, štátne fondy a iné zúčtovanie so štátnym rozpočtom a zúčtovanie
osobitných operácií s prostriedkami Slovenskej republiky. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
9. V položke 18 – Základné imanie sa vykazuje upísané základné imanie zapísané do obchodného
registra. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
10. V položke 19 - Vlastné akcie sa vykazujú v súvahe účtovných jednotiek, ktorými sú akciové spoločnosti vlastné akcie a dočasné listy bez ohľadu na účel nadobudnutia. Suma sa vykazuje v stĺpci 5
so znamienkom mínus.
11. V položke 20 - Emisné ážio sa vykazuje v súvahe účtovných jednotiek, ktorými sú akciové spoločnosti zostatok účtu, ak tieto účtovné jednotky predali akcie alebo dočasné listy s emisným ážiom
pri vydávaní akcií alebo dočasných listov. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
12. V položke 21 - Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku sa vykazujú zostatky príslušných účtov.
Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
13. V položke 22 – Ostatné kapitálové fondy sa vykazujú zostatky fondov, ktoré sa tvoria z iného
zdroja ako zo zisku po zdanení, napríklad z aktívneho rozdielu pri premene konvertibilných dlhopisov na akcie, bezodplatným nadobudnutím hmotného majetku a nehmotného majetku. V súvahe
podielových fondov sa vykazuje zostatok účtu Kapitálový fond podielového fondu. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
14. V položke 23 – Oceňovacie rozdiely sa vykazujú zostatky účtov oceňovacích rozdielov z prepočtu čistých investícií spojených s podielovými cennými papiermi a vkladmi a z prepočtu zabezpečovacích derivátov. V súvahe účtovnej jednotky podľa § 1 ods. 1 písm. c) sa vykazuje aj zostatok
účtu Fond na nové ocenenie zlata a v súvahe podielových fondov zostatok účtu Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
15. V položke 24 - Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov sa vykazuje zostatok
príslušného účtu. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
16. V položke 25 - Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia sa vykazuje zostatok príslušného
účtu. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
5) Zákon č. 368/1999 Z.z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

