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Ozna-
čenie POLOŽKA Číslo

poznámky

a b c 1 2

x Aktíva x x

1. Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách
splatné na požiadanie

2. Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie

3. Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám

a) brutto

b) korekcia

4. Cenné papiere na obchodovanie

5. Deriváty

a) na obchodovanie

b) zabezpečovacie

6. Cenné papiere na predaj

7. Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom

a) brutto

b) korekcia

8. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

a) štátnych orgánov

b) ostatných subjektov

b1 brutto

b2 korekcia

9. Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných
jednotkách

a) v účtovných jednotkách z finančného sektora

a1 brutto

a2 korekcia

b) ostatných účtovných jednotkách

b1 brutto

b2 korekcia

10. Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných
jednotkách

a) v účtovných jednotkách z finančného sektora

a1 brutto



Ozna-
čenie POLOŽKA Číslo

poznámky

a b c 1 2

x Aktíva x x

a2 korekcia

b) ostatných účtovných jednotkách

b1 brutto

b2 korekcia

11. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku

a) brutto

b) korekcia

12. Nehmotný majetok

a) brutto

b) korekcia

b1 oprávky

b2 opravné položky

13. Hmotný majetok

a) neodpisovaný

a1 brutto

a2 korekcia

b) odpisovaný

b1 brutto

b2 korekcia

b2a oprávky

b2b opravné položky

14. Daňové pohľadávky

15. Ostatný majetok

a) brutto

b) korekcia

Aktíva spolu



Ozna-
čenie POLOŽKA Čislo

poznámky

a b c 1 2

x Pasíva x x

I. Záväzky (súčet položiek 1 až 11)
1. Záväzky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie
2. Záväzky voči bankám splatné na požiadanie
3. Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám
4. Záväzky voči klientom a iným veriteľom
a) splatné na požiadanie
b) ostatné záväzky
5. Záväzky z cenných papierov predaných na krátko
6. Deriváty
a) na obchodovanie
b) zabezpečovacie
7. Záväzky z dlhových cenných papierov
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku
b) so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok
8. Ostatné záväzky
9. Rezervy

10. Podriadené finančné záväzky
11. Daňové záväzky

II. Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)
12. Základné imanie, z toho

a) upísané základné imanie
b) pohľadávky voči akcionárom (x)

13. Vlastné akcie (x)
14. Kapitálové fondy

a) emisné ážio
b) ostatné kapitálové fondy

15. Fondy tvorené zo zisku po zdanení
16. Oceňovacie rozdiely x/(x)

a) z majetku x/(x)
b) z cenných papierov na predaj x/(x)
c) zo zabezpečovacích derivátov x/(x)
d) z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov

v cudzej mene x/(x)

e) z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených
účtovných jednotiek

17. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých
rokov x/(x)

18. Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)
19. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)

Pasíva pasíva



Vysvetlivky

Aktíva
1. V položke 1 - Pokladničná hotovosť, vklady v Národnej banke Slovenska a zahraničných cen-

trálnych bankách sa vykazuje pokladničná hotovosť, ktorá zahrňuje bankovky a mince v sloven-
skej mene a bankovky a mince v cudzej mene v pokladnici. Vklady v centrálnych bankách zahŕ-
ňajú len zostatky na účtoch v Národnej banke Slovenska a v zahraničných centrálnych bankách
štátu alebo štátoch, 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 výpovede, alebo na ktoré je dohodnutá 24 hodinová výpovedná lehota alebo
výpovedná lehota jeden pracovný deň.

2. V položke 3 – Ostatné pohľadávky voči bankám sa vykazujú v súvahe pohľadávky z úverov
a vkladov a ostatné pohľadávky vrátane dosiahnutých úrokov, a to termínované vklady v Národ-
nej banke Slovenska, v zahraničných centrálnych bankách, a v iných bankách, účty peňažných
rezerv v Národnej banke Slovenska, poskytnuté úvery Národnej banke Slovenska a iným ban-
kám, ostatné pohľadávky voči iným bankám, ktoré vyplývajú z medzibankových operácií, štan-
dardné pohľadávky s výhradou a klasifikované pohľadávky voči bankám alebo pohľadávky so
zníženou hodnotou voči bankám, opravné položky k štandardným pohľadávkam s výhradou
a ku klasifikovaným pohľadávkam alebo k pohľadávkam so zníženou hodnotou.

3. V položke 5 – Deriváty sa vykazujú deriváty s kladnou reálnou hodnotou a marže derivátov,
s ktorými sa obchoduje na tuzemskej burze a zahraničnej burze.

4. V položke 7 - Pohľadávky voči klientom sa vykazujú pohľadávky z finančnej činnosti voči klien-
tom a iným dlžníkom, ktorí nie sú bankami, vrátane dosiahnutých úrokov z nich. V položke sa vy-
kazuje debetný zostatok bežného účtu.

5. V položke 8 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti sa vykazujú dlhopisy, pokladničné po-
ukážky, hypotekárne záložné listy a cenné papiere zo sekuritizácie držané do splatnosti.

6. V položke 11 – Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku sa vykazuje obstaranie
hmotného majetku a nehmotného majetku a preddavky na obstaranie hmotného majetku a ne-
hmotného majetku.

7. V položke 12 - Nehmotný majetok sa vykazuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako
suma ustanovená osobitným predpisom1) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Ide najmä o
zriaďovacie výdavky, dobré meno (goodwill), softvér, ostatný nehmotný majetok, napríklad vý-
sledky vývojovej činnosti, autorské práva, licenčné zmluvy, obchodné známky, ak nie sú vytvore-
né vlastnou činnosťou, oprávky a opravné položky k nehmotnému majetku a k poskytnutým pred-
davkom. V položke sa vykazuje aj drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je niž-
šia ako suma ustanovená osobitným predpisom3) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

8. V položke 13 - Hmotný majetok sa vykazuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako suma
ustanovená osobitným predpisom3) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. V položke sa vy-
kazuje aj drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená
osobitným predpisom3) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

9. V položke 14 – Daňové pohľadávky sa vykazujú preddavky na daň z príjmu a odložená daňo-
vá pohľadávka.

10. V položke 15 - Ostatný majetok sa vykazujú najmä ostatné pohľadávky voči tretím osobám, hod-
noty na ceste, iné pokladničné hodnoty, zlato, iné drahé kovy, pohľadávky z obchodovania
s cennými papiermi účtovej triedy 37, zásoby, zúčtovanie so štátnym rozpočtom okrem dane
z príjmu, zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, poskytnuté prevádzko-

1) Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z. ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifi-

kácia ekonomických činností.



vé preddavky, náklady budúcich období a príjmy budúcich období, podriadené finančné aktíva,
pri ktorých bolo dohodnuté, že v prípade likvidácie, konkurzu, núteného vyrovnania alebo vy-
rovnania dlžníka sa splatia až po uspokojení ostatných pohľadávok veriteľov.

Pasíva

1. V položke 1 - Záväzky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie sa vykazujú kreditné zos-
tatky bežných účtov otvorených v Národnej banke Slovenska a v zahraničných centrálnych ban-
kách, prijaté úvery a vklady so zostatkovou dobou splatnosti jeden deň od Národnej banky Slo-
venska a zahraničných centrálnych bánk.

2. V položke 2 - Záväzky voči bankám splatné na požiadanie sa vykazujú kreditné zostatky bež-
ných účtov otvorených v bankách, prijaté úvery a vklady so zostatkovou dobou splatnosti jeden
deň od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych bánk.

3. V položke 3 – Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám sa vykazujú úvery a vklady so
zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden deň prijaté od centrálnych bánk a od iných bánk.

4. V položke 4 - Záväzky voči klientom sa vykazujú zostatky bežných účtov klientov, úsporné vklady
klientov splatné na požiadanie, termínované vklady, vklady s výpovednou lehotou, vklady staveb-
ného sporenia, vkladové listy, prípadne úvery prijaté od klientov, ktorí nie sú bankou, úvery od štát-
nych orgánov, úvery od orgánov územnej samosprávy, úvery od neštátnych fondov, viazané vkla-
dy, vklady neštátnych fondov, vklady štátnych orgánov, vklady orgánov územnej samosprávy.

5. V položke 7 - Záväzky z dlhových cenných papierov sa vykazujú záväzky z vydaných cenných
papierov vrátane úrokov a prémií.

6. V položke 8 - Ostatné záväzky sa vykazujú iné záväzky ako z finančných činností, napríklad prija-
té preddavky od klientov na nákup cenných papierov, ostatné záväzky, ak nie sú zahrnuté v iných
položkách, zúčtovanie so zamestnancami, prijaté prevádzkové preddavky, záväzky voči zamest-
nancom, zúčtovanie so štátnym rozpočtom, zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými po-
isťovňami, výnosy budúcich období a výdavky budúcich období, záväzky z obchodovania s cen-
nými papiermi účtovej skupiny 37, záväzky z hodnôt na inkaso, dotácie a podobné zdroje a zos-
tatky ostatných účtov, ktoré sa nevykazujú v iných položkách.

7. V položke 11 – Daňové záväzky sa vykazuje splatná aj odložená daň z príjmov.

8. V položke 12 – Základné imanie je položka podľa písmena b) korektívnou položkou k položke pod-
ľa písmena a), v ktorom sa vykazuje upísané základné imanie zapísané do obchodného registra.

9. V položke 13 – Vlastné akcie sa vykazujú vlastné akcie a dočasné listy bez ohľadu na účel nado-
budnutia a sú korektívnou položkou k základnému imaniu.

10. V položke 14 a) - emisné ážio sa v súvahe účtovných jednotiek, ktorými sú akciové spoločnosti vy-
kazuje rozdiel medzi menovitou hodnotou upísaných akcií alebo dočasných listov a ich upisova-
cou hodnotou. V položke 14 b) - ostatné kapitálové fondy sa vykazujú zostatky fondov, ktoré sa
tvoria z iného zdroja ako zo zisku po zdanení, napríklad z aktívneho rozdielu pri premene konverti-
bilných dlhopisov na akcie, bezodplatným nadobudnutím hmotného majetku a nehmotného majetku.

11. V položke 16 - Oceňovacie rozdiely sa vykazujú zostatky účtov oceňovacích rozdielov z ocene-
nia cenných papierov na predaj, z prepočtu čistých investícií do základného imania dcérskych
účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek, ktoré je vyjadrené v cudzej
mene, z prepočtu zabezpečovacích derivátov a z vkladov do základného imania dcérskych
a pridružených účtovných jednotiek ocenených metódou vlastného imania.


