


Ozna-
čenie 

 
POLOŽKA 

 

Číslo 
poznám

ky 
Bežné účtovné 

obdobie 
Predchádzajúce  
účtovné obdobie 

a b c 1 2 

x Aktíva  x x 

1.   
Peňažné prostriedky a ekvivalenty 
peňažných prostriedkov    

2. Pohľadávky voči klientom    

a) z poskytnutých investičných služieb, 
vedľajších služieb a investičných činností    

b) z pôžičiek poskytnutých klientom    
3. Cenné papiere na obchodovanie    
4. Deriváty    
5. Cenné papiere na predaj    
6. Upísané cenné papiere na umiestnenie    
7. Pohľadávky voči bankám    
a) z obrátených repoobchodov    
b) ostatné krátkodobé    
c) dlhodobé    
8. Úvery a obrátené repoobchody     
a) obrátené repoobchody    
b) ostatné krátkodobé    
c) dlhodobé    

9.  
 

Podiely na základnom imaní v dcérskych 
účtovných jednotkách a v pridružených 
účtovných jednotkách 

   

a) v účtovných jednotkách z finančného 
sektora     

b) ostatných účtovných jednotkách    

10. Obstaranie hmotného majetku a nehmotného 
majetku    

11. Nehmotný majetok     

12. Hmotný majetok    

a) 
 neodpisovaný    

a).1. pozemky    

a).2. ostatný    

b) odpisovaný    

b).1. budovy    

b).2. ostatný    

13. Daňové pohľadávky    

14. Ostatný majetok    

 Aktíva spolu    
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Ozna-
čenie 

 
POLOŽKA 

  

Čislo 
poznám

ky 
Bežné účtovné 

obdobie 
Predchádzajúce  
účtovné obdobie 

a b c 1 2 
x Pasíva  x x 

I. Záväzky (súčet položiek 1 až 9)    

1. Záväzky voči bankám splatné na požiadanie    

2. Záväzky voči klientom    

3. Ostatné záväzky voči bankám    

a) z repoobchodov    

b) ostatné krátkodobé    

c) dlhodobé    

4. Záväzky z cenných papierov predaných na 
krátko 

   

5. Deriváty     

6. Záväzky z úverov a z repoobchodov    

a) z repoobchodov    

b) ostatné krátkodobé    

c) dlhodobé    

7. Ostatné záväzky    

8.  Podriadené finančné záväzky    

9. Daňové záväzky    

a) splatná daň z príjmov    

b) odložený daňový záväzok    

II. Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 17)    

10. Základné imanie, z toho    

a) upísané základné imanie    

b) pohľadávky voči akcionárom (x)    

11. Vlastné akcie (x)    

12. Emisné ážio x/(x)    

13. Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)    

a) z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)    

b) ostatné x/(x)     

14.  Fondy tvorené zo zisku po zdanení    

15.  
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata 
z minulých rokov x/(x) 

   

16. Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní 
x/(x)  

   

17. Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)     

 Pasíva    
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