
Príloha k opatreniu č. 19 978/2003-92

Príloha č. 1 k opatreniu č. 1 558/2003-92

VZOR

SÚVAHA
k ........................................

(v tisícoch Sk)

mesiac rok mesiac rok

za obdobie od do

Spôsob podania výkazu: *)

– riadne

– opravné

– opakované

IČO

Názov účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

e-mail

Zostavená dňa: Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

MF SR 2003

*) vyznačuje sa krížikom X

Súvaha Úč PF 1- 01



STRANA AKTÍV Číslo
riadku

Účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK
súčet (r. 002 + r. 009 + r. 020) 001

1. Dlhodobý nehmotný majetok
súčet (r. 003 až r. 008) 002

Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej
činnosti 012 - (072 + 091AÚ) 003

Softvér 013 - (073 + 091AÚ) 004

Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) 005

Iný dlhodobý nehmotný majetok
(018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ) 006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041 - 093) 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051 - 095AÚ) 008

2. Dlhodobý hmotný majetok
súčet (r. 010 až r. 019) 009

Pozemky (031) 010 x

Umelecké diela a zbierky (032) 011 x

Stavby 021 - (081 + 092AÚ) 012

Stroje, prístroje a zariadenia
022 - (082 + 092AÚ) 013

Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) 014

Pestovateľské celky trvalých porastov
025 - (085 + 092AÚ) 015

Dlhodobý drobný hmotný majetok
028 - (088 + 092AÚ) 016

Ostatný dlhodobý hmotný majetok
029 - (089 + 092 AÚ) 017

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094) 018

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný
majetok (052 - 095AÚ) 019

3. Finančné investície   súčet (r. 021 až r. 026) 020

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných
spoločnostiach v ovládanej osobe (061) 021

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) 022

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
(063 - 096AÚ) 023

Ostatné pôžičky (067 - 096AÚ) 024

Ostatné dlhodobé finančné investície
(069 okrem r. 039) - 096AÚ 025

Obstaranie dlhodobých finančných investícií
(043 - 096AÚ) 026

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 026) 991



STRANA AKTÍV Číslo
riadku

Účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

B. OBEŽNÝ MAJETOK
súčet (r. 028 + r. 032 + r. 039 + r. 052 + r. 060) 027

1. Zásoby súčet (r. 029 až r. 031) 028

Materiál (112 + 119) - (191) 029

Tovar (132 + 139) - (196) 030

Poskytnuté preddavky na zásoby (314AÚ) - (391AÚ) 031

2. Dlhodobé pohľadávky    súčet (r. 033 až r. 038) 032

Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 315AÚ okrem r. 031) - (391AÚ) 033

Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ) 034

Preddavky poskytnuté zdravotníckym
zariadeniam (317AÚ - 391AÚ) 035

Pohľadávky osobitného účtu povinného
zdravotného poistenia (319AÚ) 036

Pohľadávky voči zamestnancom   (335AÚ - 391AÚ) 037

Ostatné dlhodobé pohľadávky
(373 AÚ + 375AÚ + 378AÚ + 396AÚ + 069AÚ) -
(391AÚ)

038

3. Krátkodobé pohľadávky  súčet (r. 040 až r. 051) 039

Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 315AÚ okrem r. 031) - (391AÚ) 040

Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ) 041

Preddavky poskytnuté zdravotníckym
zariadeniam (317AÚ - 391AÚ) 042

Pohľadávky osobitného účtu povinného
zdravotného poistenia, Pohľadávky na príspevkoch na
starobné dôchodkové sporenie (319AÚ + 318 - 391)

043

Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ) 044

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia (336 - 391AÚ) 045

Pohľadávky voči združeniu (358 - 391AÚ) 046

Daňové pohľadávky (341 + 342 + 343 + 345) 047 x

Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym
rozpočtom (346) 048

Pohľadávky z dlhopisov emitovaných účtovnou
jednotkou (375AÚ - 391AÚ) 049

Iné pohľadávky (373 AÚ + 378AÚ)  - (391AÚ) 050

Spojovací účet pri združení (396AÚ - 391AÚ) 051

4. Finančný majetok   súčet (r. 053 až r. 059) 052 x

Pokladnica (211) 053 x

Ceniny (213) 054 x

Bankové účty (221 + 261) 055 x

Dlhové cenné papiere na obchodovanie (251) 056 x

Dlhové cenné papiere na predaj (253) 057 x

Vlastné dlhopisy (255) 058 x

Obstaranie krátkodobých finančných investícií (259) 059 x

5. Prechodné účty aktív súčet (r. 061 až r. 063) 060 x

Náklady budúcich období (381) 061 x

Príjmy budúcich období (385) 062 x

Odhadné účty aktívne (388) 063 x

MAJETOK spolu     súčet  (r. 001 +  r. 027) 064

Kontrolné číslo súčet (r. 027 až r. 064) 992



STRANA PASÍV Číslo
riadku Účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie
a b 5 6

A. Vlastné zdroje krytia majetku   súčet (r. 066 + r. 084) 065

1. Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky
súčet (r. 067 až r. 083) 066

Fond dlhodobého majetku       (901) 067
Fond prevádzkových prostriedkov     (902) 068
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905) 069
Imanie zdravotnej poisťovne v likvidácii (909) 070
Základný fond (+/- 911) 071
Správny fond  (+/- 914) 072
Rezervný fond (916) 073
Účelový fond   (917) 074
Ostatné fondy  (918) 075
Účet tvorby fondov  (919) 076
Osobitný účet povinného zdravotného poistenia, Základný fond prí-
spevkov na starobné dôchodkové sporenie (921, 928) 077

Základný fond nemocenského poistenia  (+/- 922) 078
Základný fond starobného poistenia  (+/- 923) 079
Základný fond invalidného poistenia (+/- 924) 080
Základný fond garančného poistenia  (+/- 925) 081
Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926) 082
Základný fond úrazového poistenia  (927) 083

2. Výsledok hospodárenia     súčet (r. 085 + r. 086 + r. 087) 084
Účet ziskov a strát   (+/- 963) 085 x
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní     (+/- 931) 086 x
Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov   (+/- 932) 087

B. Cudzie zdroje súčet (r. 089 + r. 090 + r. 098 + r. 110 + r. 114) 088
1. Rezervy    (941) 089
2. Dlhodobé záväzky   súčet (r. 091 až r. 097) 090

Návratná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu (952AÚ) 091
Dlhopisy emitované účtovnou jednotkou (953) 092
Záväzky z prenájmu   (954AÚ) 093
Dlhodobé prijaté preddavky  (955) 094
Sociálny fond   (956) 095
Dlhodobé zmenky na úhradu   (958) 096
Ostatné dlhodobé záväzky
(959AÚ + 321AÚ až 325AÚ + 326AÚ + 328AÚ + 329AÚ +
368AÚ + 396AÚ + 373AÚ + 379AÚ)

097

3. Krátkodobé záväzky   súčet (r. 099 až r. 109) 098
Záväzky z obchodného styku  (321AÚ až 325AÚ) 099
Záväzky z poistných vzťahov  (326AÚ) 100
Záväzky voči osobitnému účtu povinného zdravotného
poistenia, Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(329AÚ, 328)

101

Záväzky voči zamestnancom  (331 + 333) 102
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia (336) 103

Daňové záväzky (341+ 342 + 343 + 345) 104
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346) 105
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 106
Záväzky voči združeniu   (368AÚ) 107
Spojovací účet pri združení   (396AÚ) 108
Iné záväzky    (373AÚ + 379AÚ + 952AÚ + 954AÚ + 959AÚ) 109

4. Bankové výpomoci a pôžičky   súčet (r. 111 až r. 113) 110
Dlhodobé bankové úvery  (951AÚ) 111
Bežné bankové úvery  (231 + 232 + 951AÚ) 112
Iné krátkodobé finančné výpomoci  (241 + 249) 113

5. Prechodné účty pasív    súčet (r. 115 až r. 117) 114
Výdavky budúcich období   (383) 115
Výnosy budúcich období  (384) 116
Odhadné účty pasívne (389) 117

PASÍVA celkom súčet (r. 065 + r. 088) 118



STRANA PASÍV Číslo
riadku Účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b 5 6
Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118) 993

Vysvetlivky

(1)  Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako

a) riadne podanie výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním, alebo sa predkladá po pr-
výkrát bez daňového priznania

b) opravné podanie výkazu, ak sa podáva s opravným daňovým priznaním,

c) opakované podanie výkazu, ak sa podáva na základe výzvy na opravu účtovného výkazu bez
zmeny v daňovom priznaní.

(2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií Štatistického úra-
du Slovenskej republiky.

(3) V účtovnom výkaze sa vyplňuje obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej
jednotky.

(4) Ako právna forma účtovnej jednotky sa vyplňuje v účtovnej jednotke, ktorou je zdravotná pois-
ťovňa druh zdravotnej poisťovne. Pri účtovnej jednotke, ktorou je Sociálna poisťovňa, sa vyplňuje ako
právna forma účtovnej jednotky - verejnoprávna inštitúcia.

(5) Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny; mernou jednotkou je tisíc Sk.

(6) Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú priamo na príslušné účty, účtové skupiny
a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 10. decembra 2002 č. 21 577/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce.

(7) Na jednotlivých riadkoch účtovného výkazu súvaha sa vykazujú konečné zostatky

a) jednotlivých syntetických účtov,

b) súčtu niekoľkých syntetických účtov,

c) analytických účtov,

d) súčtu niektoľkých analytických účtov.

(8) V stĺpci účtovné obdobie sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu úč-
tovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(9) V stĺpci bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú konečné zostatky prísluš-
ných účtov k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(10) V stĺpci brutto sa vykazuje suma z príslušného majetkového účtu.

(11) V stĺpci korekcia sa vykazuje súčet účtu oprávok a účtu opravnej položky k príslušnému majet-
kovému účtu.

(12) V stĺpci netto sa vykazuje rozdiel stĺpcov brutto a korekcia.

(13) Na riadku 038 sa vykazuje súčet pohľadávok z analytických účtov k účtom 375, 378 a 396,
ktoré neboli uhradené v dohodnutej lehote a sú neuhradené viac ako jeden rok a cenné papiere obsta-
rané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie z analytického účtu k účtu 069 - Ostatné dlho-
dobé finančné investície. Vykazuje sa tu aj konečný zostatok analytického účtu 373, ak úhrn
pohľadávok z pevných termínových operácií prevyšuje nad záväzkami.



(14) Účty, ktoré môžu mať aktívny alebo pasívny zostatok, sa vykážu na riadku

a) 045, ak pohľadávky voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia prevyšujú nad
záväzkami voči týmto inštitúciám,

b) 103, ak záväzky voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia prevyšujú nad po-
hľadávkami voči týmto inštitúciám,

c) 047, ak daňové pohľadávky prevyšujú nad daňovými záväzkami vykazovanými na príslušných
účtoch,

d) 104, ak daňové záväzky prevyšujú nad daňovými pohľadávkami vykazovanými na príslušných
účtoch,

e) 048, ak pohľadávky voči štátnemu rozpočtu prevyšujú nad záväzkami voči štátnemu rozpočtu,

f) 105, ak záväzky voči štátnemu rozpočtu prevyšujú nad pohľadávkami voči štátnemu rozpočtu,

g) 051 zostatok účtu 396, ak úhrn pohľadávok voči združeniu prevyšuje nad záväzkami,

h) 108 zostatok účtu 396, ak úhrn záväzkov voči združeniu prevyšuje nad pohľadávkami,

i) 085 v stĺpci 5 ako rozdiel medzi konečnými stavmi účtov účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti a ko-
nečnými stavmi účtov účtovej triedy 5 – Náklady z činnosti; ak je konečný stav účtov účtovej triedy
6 vyšší ako konečný stav účtov účtovej triedy 5, potom sa vykáže so znamienkom +; v opačnom
prípade so znamienkom -.

(15) Ak je na účte 261 – Peniaze na ceste konečný zostatok vykáže sa na riadku 055.

(16) Na riadku 091 sa vykazuje konečný zostatok účtu 952 okrem záväzkov, ktoré budú splatné
v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(17) Na riadku 093 sa vykazuje konečný zostatok účtu 954 okrem záväzkov, ktoré budú splatné
v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(18) Na riadku 097 sa vykazuje súčet konečného zostatku účtu 959 okrem záväzkov, ktoré budú
splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období a záväzky z analytických účtov 321, 322,
324, 325, 326, 328, 329, 368, 396, 379, ktoré neboli uhradené v stanovenej lehote a sú neuhradené
dlhšie ako jeden rok. Vykazuje sa tu aj konečný zostatok analytického účtu 373, ak úhrn záväzkov z pev-
ných termínových operácií, ktoré sú neuhradené dlhšie ako jeden rok, prevyšuje nad pohľadávkami.

(19) Na riadku 109 sa vykazuje súčet konečného zostatku analytického účtu 379 - Iné záväzky
a konečných zostatkov analytických účtov k účtom 952, 954 a 959, na ktorých sa vykazujú krátkodo-
bé záväzky, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období. Vykazuje sa tu aj
konečný zostatok analytického účtu 373, ak úhrn záväzkov z pevných termínových operácií, ktoré
budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období, prevyšuje nad pohľadávkami.

(20) Na riadku 111 sa vykazuje konečný zostatok účtu 951 okrem záväzkov, ktoré budú splatné
v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(21) Na riadku 112 sa vykazuje súčet konečných zostatkov účtov 231, 232 a tie záväzky z účtu
951, ktoré budú splatené v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(22) Stĺpce 4 a 6 sa za účtovné obdobie 2002 nevypĺňajú.

(23) Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel (bez ohľadu na
matematické znamienka).


