Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva financií SR za rok 2014

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE A ZVEREJNENIA
1. Právny dôvod na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
Konsolidovaná účtovná závierka Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej aj ako ,,KÚZ“) bola zostavená na základe
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o účtovníctve“). Podľa § 22a zákona
o účtovníctve zostavuje KÚZ správca kapitoly štátneho rozpočtu za ním zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie alebo dcérske účtovné jednotky podľa § 22 ods. 4 na základe ich individuálnych účtovných závierok.
Konsolidujúcou účtovnou jednotkou resp. materskou účtovnou jednotkou je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Prvá konsolidovaná účtovná závierka za konsolidovaný celok Ministerstva financií Slovenskej republiky bola zostavená k
31.12.2009. Všetky účtovné jednotky v konsolidovanom celku majú účtovné obdobie zhodné s kalendárnym rokom. Deň,
ku ktorému bola zostavená KÚZ (31.12.2014) je totožný s dňom, ku ktorému bola zostavená individuálna účtovná závierka
všetkých účtovných jednotiek v konsolidovanom celku.
KÚZ Ministerstva financií Slovenskej republiky je sprístupnená k nahliadnutiu v sídle konsolidujúcej účtovnej jednotky.
V elektronickej podobe je KÚZ uložená aj v Registri účtovných závierok na webovej stránke www.registeruz.sk.
Na základe § 22a ods. 2 zákona o účtovníctve je KÚZ Ministerstva financií Slovenskej republiky podkladom pre
spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy a podľa ods. 3 toho istého paragrafu podkladom pre
spracovanie súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy.

2. Informácie o materskej účtovnej jednotke
Materskou účtovnou jednotkou konsolidovaného celku je úrad Ministerstva financií SR (ďalej aj ako ,,materská ÚJ“ alebo
,,ministerstvo“). Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva,
finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Ministerstvo je aj ústredným orgánom štátnej správy pre
informatizáciu spoločnosti, koordináciu štátnej pomoci a pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej
kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi. Ministerstvo bolo zriadené zákonom č. 347/1990 Z. z.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a právne vznikla dňa 25. októbra 1991.
Ministerstvo je v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR zaradené medzi subjekty verejnej správy.
Hlavní predstavitelia materskej účtovnej jednotky v roku 2014
Funkcia
Meno
Minister financií SR
Ing. Peter Kažimír
Štátni tajomníci MF SR

Vedúci služobného úradu MF SR

Obdobie
od 4. apríla 2012

Ing. Radko Kuruc, PhD.
Mgr. Ivan Lesay, MA.,PhD.
Ing. Peter Pellegrini
JUDr. Vazil Hudák
Ing. Jaroslav Mikla

od 10. septembra 2014
od 17. júna 2015
od 11. apríla 2012 do 3. júla 2014
od 14. apríla 2012 do 11. júna 2015
od 5. apríla 2012

3. Informácie o konsolidovanom celku
Konsolidovaný celok ministerstva tvorí spolu 15 účtovných jednotiek, z toho 1 materská účtovná jednotka a 14 dcérskych
účtovných jednotiek. Podľa právnej formy sa v konsolidovanom celku nachádza 11 rozpočtových organizácií a 4 akciové
spoločnosti so 100% účasťou štátu zastúpeného účtovnou jednotkou ministerstva. V roku 2014 nenastali žiadne zmeny
v počte organizácií alebo právnych foriem v konsolidovanom celku.
Právnické osoby, ktoré nevchádzajú do konsolidácie
Názov

Právna forma

Sídlo

Podiel
(v %)
100

EXIMBANKA SR

Právnická osoba založená zákonom

Grösslingova 1, 813 50 Bratislava

Mincovňa Kremnica, š.p.

Štátny podnik

Štefánikovo nám. 25/24, 967 01 Kremnica

100

RVS, a.s.

Akciová spoločnosť

Zrínskeho 13, Bratislava 814 85

0,48

V zmysle § 22a zákona o účtovníctve tieto účtovné jednotky nevstupujú do KÚZ ministerstva. Spoločnosť EXIMBANKA SR
a štátny podnik Mincovňa Kremnica š. p. vchádzajú do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy.
Štruktúra konsolidovaného celku ministerstva sa nachádza v tabuľke č. 1 prílohy.
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Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva financií SR za rok 2014
V konsolidovanom celku k 31.12.2014 podľa priemerného prepočítaného stavu pracovalo 11 460 zamestnancov, z toho
1 104 vedúcich. Oproti roku 2013 ide o minimálny celkový pokles v počte 9 zamestnancov.
2014
Počet pracovníkov podľa organizácii
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Ministerstvo financií SR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
TIPOS, a. s.
Správa finančnej kontroly Bratislava
DataCentrum
Štátna pokladnica
Správa finančnej kontroly Zvolen
Správa finančnej kontroly Košice
Úrad na ochranu osobných údajov
Kancelária verejného ochrancu práva
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie Tatranská Lomnica
Lomnica
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
Spolu

2013

Celkom

z toho vedúci
pracovníci

Celkom

z toho vedúci
pracovníci

9 249
679
529
160
139
123
114
102
97
77
75
37
35
27
17
11 460

856
145
5
5
11
6
10
8
21
8
8
8
6
1
6
1 104

9 296
670
517
162
135
123
109
93
95
78
75
38
35
27
16
11 469

859
152
5
5
11
7
10
8
21
8
8
11
6
1
6
1 118

V rozpočtových organizáciách bolo zamestnaných v roku 2014 spolu 10 509 osôb, z toho najviac pod Finančným
riaditeľstvom SR. Táto organizácia vykazuje zamestnancov za celú finančnú správu, teda nie len za Finančné riaditeľstvo
SR, ale aj za všetky daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Ministerstvo financií SR evidovalo 679
zamestnancov.

4. Informácie o dosiahnutom výsledku hospodárenia v rámci konsolidovaného celku
V priebehu roka 2014 nebol medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku ministerstva realizovaný nákup alebo
predaj dlhodobého majetku ani zásob. Medzi účtovnými jednotkami Správa finančnej kontroly Zvolen a Slovenskou
konsolidačnou, a. s. a medzi Finančným riaditeľstvom SR a Slovenskou konsolidačnou, a. s. došlo k postúpeniu pohľadávok
na základe zákona č. 347/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzájomné výnosy
a náklady boli eliminované a hodnota pohľadávok je v KÚZ vykázaná v pôvodnej výške, v ktorej boli účtované pred
uskutočnením prevodu správy pohľadávok na Slovenskú konsolidačnú, a. s.

5. Informácie o metódach oceňovania, o účtovných zásadách a o účtovných metódach
Pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v konsolidovanom celku ministerstva boli účtovné zásady a účtovné
metódy uplatňované na základe zákona o účtovníctve a opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Pre podnikateľské subjekty boli uplatňované
v súlade s opatrením MF SR č. MF/23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov resp. podľa
medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (ďalej len ,,IFRS“).
Obchodné spoločnosti pre účely zostavenia KÚZ ministerstva upravili účtovné výkazy prostredníctvom prevodového
mostíka na štruktúru účtovných výkazov materskej účtovnej jednotky. V rámci konsolidovaného celku používa IFRS
spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
K 31.12.2014 boli odúčtované oceňovacích rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, ktoré sa účtovali spolu s derivátmi
Ministerstva financií SR z dôvodu zmeny postupov účtovania. Kurzové rozdiely ako aj úroky vzniknuté z derivátových
obchodov sú k 31.12.2014 vykázané vo výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia.
K 31.12.2014 boli rozpočtové organizácie na základe pokynu Ministerstva financií SR usmernené, aby zúčtovali vytvorené
rezervy na mzdy za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho a zdravotného zabezpečenia do výsledku hospodárenia
minulých účtovných období, ako uzávierkové účtovné prípady k 31.12.

2

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva financií SR za rok 2014
a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňoval obstarávacou cenou, ktorá zahrňovala cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (napríklad clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého
nehmotného a hmotného majetku neboli úroky z úverov. Zľava z ceny, ktorú poskytol dodávateľ k majetku sa účtovala
ako zníženie nákladov na predaný alebo spotrebovaný majetok.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa
oceňoval cenou, v ktorej sa viedol v účtovníctve. Ak cenu nebolo možné zistiť, oceňoval sa reprodukčnou obstarávacou
cenou. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr. bezodplatne nadobudnutý majetok,
novo zistený majetok pri inventarizácii) bol ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou, t.j. cenou, za ktorú by sa majetok
obstaral v čase, keď sa o ňom účtovalo.
Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používal, sa trvalo znížila o oprávky zodpovedajúce
výške opotrebenia majetku. O opravných položkách sa účtovalo v prípade prechodného zníženia hodnoty majetku ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Dlhodobý odpisovaný majetok sa odpisoval podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby
jeho používania. Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa vykonalo na základe
stanoveného odpisového plánu v každej účtovnej jednotke konsolidovaného celku samostatne. Materská účtovná
jednotka nestanovuje pre organizácie v konsolidovanom celku rovnaké doby odpisovania, sadzby ani metódy odpisovania.
V rámci dlhodobého majetku sa neúčtovalo o umeleckých dielach a zbierkach, predmetoch z drahých kovov, ktoré
predstavujú predmety múzejnej a galerijnej hodnoty, historický knižničný dokument a historický knižničný fond,
pamiatkový fond, literárne dielo, vedecké dielo a umelecké dielo. O týchto predmetoch sa vedie špeciálna evidencia podľa
1
osobitných predpisov .
b) Dlhodobý finančný majetok
Finančné investície, cenné papiere a majetkové účasti sa oceňovali cenami obstarania, vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním.
c) Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňovali obstarávacou cenou, ktorá zahrňovala cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
(clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov neboli súčasťou obstarávacej ceny.
d) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňovali menovitou hodnotou. Opravná položka sa tvorila k pochybným a nedobytným
pohľadávkam, pri ktorých existovalo riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.
e) Finančné účty
Peňažné prostriedky v pokladnici a na bankových účtoch, ceniny ako sú napríklad kolky, poštové známky a stravné lístky
sa oceňovali menovitou hodnotou.
f)
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období boli vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
g) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie
existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Spoločnosť TIPOS, a.s., tvorila rezervy na spätné príjmy súvisiace so stieracími žrebmi, ktoré boli vydané mandatárom na
predaj, zaúčtované do tržieb z okamžitých lotérií, nepredané v bežnom účtovnom období a budú vrátené spoločnosti
TIPOS, a.s. v ďalšom účtovnom období. Rezerva na spätné príjmy žrebov bola vytvorená v súvislosti s plánovaným
predajom jednotlivých druhov okamžitých lotérií v roku 2015.
SZRB, a.s., tvorila rezervy na súdne spory a na vydané záruky. Banka poskytuje bankové záruky na finančné úvery
poskytnuté inými bankami a záruky na úvery poskytované Štátnym fondom rozvoja bývania na obnovu bytového fondu.
V momente požiadania o plnenie z poskytnutej záruky banka prehodnocuje veľkosť rizika a vytvára rezervu vo výške
odhadovaného plnenia.

1

§ 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; § 18 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb.
o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej a podobne.
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Účtovné jednotky kapitoly Ministerstva financií SR poskytujú svojim zamestnancom rôzne typy zamestnaneckých požitkov
vyplývajúcich z vyššej kolektívnej zmluvy, kolektívnych zmlúv jednotlivých účtovných jednotiek a z relevantnej legislatívy.
Rezerva na odchodné a iné zamestnanecké požitky, vykázaná v konsolidovanej súvahe konsolidovaného celku predstavuje
súčasnú hodnotu záväzku z týchto poskytovaných požitkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje KÚZ. Výpočet rezervy na
odchodné a zamestnanecké požitky vykonalo Ministerstvo financií SR na základe informácii o poskytovaných
zamestnaneckých požitkoch a štruktúre zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií v konsolidovanom celku.
Pri výpočte ministerstvo vychádzalo zo zjednodušených aktuárskych princípov, ktoré sa zohľadnili pre existujúcu štruktúru
benefitov a zamestnancov jednotlivých organizácií v rámci kapitoly MF SR.
Rezervy na mzdy za nevyčerpané dovolenky boli na základe pokynu Ministerstva financií SR pre rozpočtové a príspevkové
organizácie zrušené do výsledku hospodárenia minulých období v rámci upravujúcich účtovných prípadov pri zostavovaní
individuálnych účtovných závierok k 31.12.2014.
h) Záväzky
Záväzky sa pri ich vzniku oceňovali menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňovali obstarávacou cenou.
Emitované štátne dlhopisy sa prvotne vykazovali k dátumu obchodu oceňované v menovitej hodnote pri zohľadnení
diskontu. V deň obchodu bol zaúčtovaný diskont resp. prémia a alikvotný úrokový výnos. Časové rozlíšenie
kupónov/úrokov bolo vypočítané na základe úrokovej bázy (date basis) daného cenného papiera/úveru za danú
kupónovú/úrokovú periódu, celkovej menovitej hodnoty emitovaného cenného papiera resp. nesplatenej hodnoty
čerpanej tranže daného úveru, úrokovej sadzby a platobnej konvencie. Časové rozlíšenie prémie nebolo vypočítané na
základe bázy daného cenného papiera za obdobie odo dňa vysporiadania každého jednotlivého predaja cenného papiera
po deň jeho splatnosti (maturity).
i)
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období boli vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
j)
Deriváty
Deriváty sa pri nadobudnutí oceňovali cenou obstarania. Z dôvodu zmeny legislatívy sa v roku 2014 nepoužilo oceňovanie
derivátov na reálnu hodnotu. Oceňovacie rozdiely Ministerstva financií SR vytvorené v predchádzajúcom účtovnom
období k derivátom účtovaným na účte 373 sa zúčtovali s účtom 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov v hodnote 267 615 856,98 eur. Kurzové rozdiely a úroky sa účtujú do nákladov a výnosov bežného účtovného
obdobia.
k) Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavali na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis, resp. v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka.
l)
Výnosy
O výnosoch z daní a colných výnosoch sa účtovalo v časovej a vecnej súvislosti s priznaním daní, okrem výnosov dane
z príjmov právnických a fyzických osôb. Spôsob účtovania výnosov dane z príjmu stanovuje zákon č. 563/2009 Z. z. zákon o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov. Pohľadávky z dane z príjmov sa účtujú na účet 317 - Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových
príjmov súvzťažne s účtom 631 - Daňové a colné výnosy štátu na základe predpísaných preddavkov po podaní daňového
priznania (riadneho, dodatočného) alebo po vykonaní daňovej kontroly.
O výnosoch z poplatkov sa účtovalo v časovej a vecnej súvislosti s vyrubením poplatkov.
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahovali daň z pridanej hodnoty. Boli tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy,
skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.
Tržby boli účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.
Účtovanie špecifických výnosov v obchodných spoločnostiach:
TIPOS, a.s.
Výnosy z predaja služieb sa vykazovali v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav
rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému
rozsahu dohodnutých služieb.
Výnosy spoločnosti TIPOS, a.s. tvoria najmä tržby z predaja číselných lotérií, hazardných hier prevádzkovaných
prostredníctvom internetu, okamžitých lotérií, stávkových hier a nelotériových produktov.
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Podrobné pravidlá na výpočet hernej istiny a výhernej istiny zo žrebovania sú obsiahnuté v hernom pláne číselných lotérií
schválenom ministerstvom. Tržby z okamžitých lotérií a náklady na výhry z okamžitých lotérií sa účtujú pravidelne
mesačne na základe automatizovaného výstupu z ON LINE spracovania prijatých vkladov a vyplatených výhier. Podkladom
pre mesačné účtovanie sú týždenné fakturácie vkladov a výhier pre mandatárov v zmysle mandátnej zmluvy.
Osobitnou kategóriou je účtovanie tržieb a nákladov na výhry hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom
internetu, ako sú internetové stávky TIPKURZ.SK, Tipclub, e-CASINO, e-Žreby, e-KLUB KENO. Podkladom sú prijaté vklady
a vyplatené výhry účtované mesačne podľa ich prvotnej evidencie vedenej odborom informačných technológií
a internetových hier. Herné plány jednotlivých hazardných hier sú zostavené v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výnosy z nelotériových činnosti, ako sú dobíjanie kreditov mobilných operátorov a predaj vstupeniek na kultúrne,
spoločenské a športové podujatia sa účtujú vo forme mandátnej odmeny, ktorá spoločnosti prináleží na základe
mandátnej zmluvy. Spoločnosť vykonáva túto činnosť v mene a na účet svojho obchodného partnera.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Úrokové výnosy sa vykazovali vo výkaze ziskov a strát do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia s použitím metódy
efektívneho úroku. Ide o metódu výpočtu amortizovanej hodnoty finančného majetku alebo finančného záväzku,
pomocou rozvrhnutia úrokových výnosov počas príslušného obdobia, ktorou sa presne diskontujú odhadované budúce
platby alebo príjmy počas očakávanej životnosti finančného nástroja.
Poplatky za poskytnutie finančnej záruky sa rozpúšťajú do výnosov bežného obdobia rovnomerne počas doby ručenia.
S účinnosťou od 1.januára 2012 bol prijatý zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií
a o doplnení niektorých zákonov, novelizovaný s účinnosťou od 1.9.2012. Zásadnou zmenou novely bola zmena spôsobu
určenia základu dane pre tento odvod, do ktorej počnúc štvrtým štvrťrokom 2012 vstupujú aj záväzky z vkladov klientov
chránené Fondom na ochranu vkladov. Splátka osobitného odvodu je vypočítaná z priemerných hodnôt upravených pasív
k poslednému dňu jednotlivých kalendárnych mesiacov predchádzajúceho štvrťroka.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo Vyhlášku č. 253 z 10.9.2014 o splnení podmienky pre sadzbu
osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií podľa § 8 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z., v ktorej s účinnosťou od
25.9.2014 deklaruje splnenie podmienky podľa § 8 od. 1 príslušného zákona. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
nemala za posledný štvrťrok 2014 povinnosť osobitného odvodu a od augusta 2014 bola zároveň znížená percentuálna
sadzba pre výpočet príspevkov do Fondu ochrany vkladov z 0,1 % na 0,01 %. Sadzba pre výpočet osobitného odvodu
klesla z 0,4 % na 0,2 % pre nasledujúci kalendárny rok.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Spoločnosť zabezpečuje prenos elektriny prostredníctvom prenosovej sústavy Slovenskej republiky a činnosti s tým
bezprostredne súvisiace. Spoločnosť je prirodzeným monopolom a preto jej činnosť podlieha regulácii Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ,,ÚRSO“).
ÚRSO vo svojich rozhodnutiach určuje povolené výnosy, náklady, ceny a tarify spoločnosti, pričom pri ich určení uplatňuje
metodiku výpočtu popísanú vo vyhláške, ktorú ÚRSO vypracoval na základe regulačnej politiky na dané regulačné obdobie
vypracované radou pre reguláciu.
V regulačnom období 2012 -2016, je princíp regulácie prenosu elektriny založený na cenovom strope, pričom rast
oprávnených nákladov zahrnutých do cien za prenos počas regulačného obdobia je možný iba v prípade, že inflácia je
vyššia ako 3,5 %. Tarify za straty a systémové služby sú určované na základe maximálne povolených výnosov a nákladov.
Pri jednotlivých typoch podporných služieb sa stanovujú maximálne ceny nakupovaných služieb alebo maximálne
povolené náklady. Za regulačnú elektrinu obstaranú v rámci systému GCC, ktorý spoločnosť spoločne s prevádzkovateľmi
českej a maďarskej prenosovej sústavy využíva na zamedzenie dodávky regulačnej elektriny v opačných smeroch cez
cezhraničné spojenia, sa stanovujú pevné ceny.
n) Poskytnuté transfery a príjmy štátneho rozpočtu
Účtovné prípady týkajúce sa transferových vzťahov účtovalo ministerstvo na základe informácií o zostatku na účte 353 –
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu jednotlivých rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
a to na ťarchu účtu 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku súvzťažne s účtom
353 v prípade zvýšenia stavu a na ťarchu účtu 353 súvzťažne s účtom 356 v prípade zníženia transferového vzťahu.
Podkladom pre účtovanie transferov poskytnutých ostatným organizáciám štátnej správy, samosprávy a subjektom mimo
verejnej správy bola databáza údajov podľa Metodického usmernenia č. MF/7511/2013-314 pre kapitoly štátneho
rozpočtu v oblasti účtovania a vykazovania transferov, výpis z bilančného účtu, oznámenie o úhrade schodku štátneho
rozpočtu a ďalej podporné podklady zo Štátnej pokladnice.
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Výdavky z bilančného účtu sa účtovali na účte 221 – Bankové účty súvzťažne s účtami účtovej skupiny 58 – Náklady na
transfery a náklady z odvodov príjmov. Na základe informácií od správcov rozpočtových kapitol sa zúčtovalo zvýšenie
alebo zníženie stavu pohľadávok na účte 353 voči správcom rozpočtových kapitol súvzťažne s účtom 582 – Náklady na
transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy z dôvodu, že konsolidovaný náklad na účte 581 bol
zaúčtovaný vo výške konsolidovaných výnosov na účtoch 681 a 682.
Príjmy na bilančnom účte sa účtovali na ťarchu účtu 221 súvzťažne s účtom 689 – Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov.
Na základe informácií od správcov kapitol sa zaúčtovalo zvýšenie alebo zníženie pohľadávky na účte 351 – Zúčtovanie
odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa súvzťažne s účtom 689.
o) Mena vykazovania a účtovná mena
Hodnoty uvedené v KÚZ a v poznámkach sú v mene eur zaokrúhlené na dve desatinné miesta, ak nie je uvedené inak.
Účtovnou menou je mena euro. Položky aktív súvahy sú vykázané v netto hodnote. Položky nákladov a výnosov sú
vykázané podľa druhu činnosti v členení na hlavnú a podnikateľskú.

II. INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPOCH KONSOLIDÁCIE
KÚZ bola zostavená v súlade s opatrením Ministerstva financií SR zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008–31
v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe
a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe (ďalej len
,,opatrenie“), a to v oblasti použitých metód konsolidácie a postupu konsolidácie.
KÚZ ministerstva bola zostavená na základe predložených konsolidačných balíkov a individuálnych účtovných závierok
jednotlivých organizácií v konsolidovanom celku. Všetky účtovné jednotky konsolidovaného celku boli zahrnuté do
konsolidovanej účtovnej závierky metódou úplnej konsolidácie.
Pri konsolidácii kapitálu k 31.12.2014 v konsolidovanom celku ministerstva nevznikol goodwill ani negatívny goodwill.

III. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV A PASÍV SÚVAHY
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok (r. súvahy 003 až 024)
Dlhodobý nehmotný majetok konsolidovaného celku dosiahol k 31. decembru 2014 hodnotu 221 903 664,60 eur, čo je
v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac o 43 239 064,21 eur. Najväčší podiel tvorí obstaranie nového majetku
(129 235 409,37 eur) a softvér (87 681 522,53 eur.) Na celkovom medziročnom zvýšení sa podieľalo obstaranie majetku
(o 35 157 784,61 eur) a softvér zaradený do užívania (o 9 708 715,68 eur).
Softvér (r. súvahy 005)
V rámci tejto položky majetku vykazuje najväčšiu hodnotu Finančné riaditeľstvo SR 41 758 649,58 eur a Ministerstvo
financií SR 28 179 780,55 eur. Finančné riaditeľstvo SR vykázalo aj najvyšší medziročný kumulatívny prírastok a to
v hodnote 11 509 144,41 eur. V prípade Finančného riaditeľstva SR išlo hlavne o upgrade existujúcich informačných
systémov, o rozšírenie funkcionality aplikačného programového vybavenia pre správu nepriamych daní, o ďalší rozvoj
funkcionality Integrovaného systému správy taríf, o rozvoj informačného systému pre kontrolórov a o vývoj komplexného
informačného systému (AIS - analytického informačného systému), o upgrade jednotlivých modulov dátového skladu, o
vývoj aplikačného programového vybavenia Spoločných kritérií rizík a ďalšie.
Ministerstvo financií SR je správcom viacerých rezortných i nadrezortných informačných systémov, ako napríklad
Rozpočtový informačný systém, Centrálny konsolidačný systém, Rozpočtový informačný systém pre územnú samosprávu,
Register účtovných závierok, ekonomický informačný systém IS ESO a podobne. Uvedenými softvérmi plní ministerstvo
úlohy na úseku riadenia verejných financií a sú prístupné najmä pre štátne organizácie a pre subjekty územnej
samosprávy.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (r. súvahy 010)
Na účte obstarania dlhodobého nehmotného majetku vykazuje najvyššiu hodnotu Ministerstvo financií SR, a to hlavne
softvér a softvérové licencie k jednotlivým informačným systémom. Obstaranie nehmotného majetku za účtovnú
jednotku ministerstva dosiahlo k 31.12.2014 hodnotu 115 248 011,88 eur a medziročne sa zvýšila o 25 991 599,17 eur.
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Dlhodobý hmotný majetok konsolidovaného celku dosiahol k 31. decembru 2014 hodnotu 893 299 131,86 eur čo je
v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac o 28 918 598,43 eur. Najväčší podiel tvorí hodnota stavieb 535 038 310,79 eur,
samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí 267 043 866,51 eur a obstaranie dlhodobého hmotného
majetku 63 103 963,80 eur. V medziročnom porovnaní dosiahli najvýraznejší nárast samostatne hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí, a to 60 334 611,52 eur.
Stavby (r. súvahy 016)
Netto hodnota stavieb konsolidovaného celku sa medziročne zvýšila o 1 179 250,62 eur. Najvýznamnejšiu hodnotu
stavieb vykazuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., a to 441 060 430,71 eur. Ide najmä o trafostanice,
administratívne budovy a prenosové vedenia. Finančné riaditeľstvo SR vykazuje netto hodnotu budov 64 787 968,21 eur.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (r. súvahy 017)
Na hodnote tejto položky majetku sa podieľa najmä Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., a to vo výške
239 410 134,70 eur. Tvoria ju hlavne transformátory, meracie prístroje, výpočtová technika, ochranné systémy zariadení
a podobne. Medziročný prírastok u tejto organizácii v konsolidovanom celku dosiahol 52 646 627,21 eur z dôvodu
zaradenia investícií ako napríklad spínacej stanice v Gabčíkove, elektrického vedenia Bystričany-Križovany a IPR
technológie. Finančné riaditeľstvo SR vykázalo na tejto položke majetku hodnotu 17 428 191,02 eur a tvoria ju najmä
výpočtová technika pre realizáciu infraštruktúry pre informačné systémy FR SR (servre), špeciálna technika pre colné
laboratóriá, multifunkčné zariadenia a ostatné.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (r. súvahy 023)
Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2014 dosiahla 63 103 963,80 eur a medziročne sa znížila
o 32 695 171,81 eur. Išlo najmä o zaradenie majetku do užívania, ktorý sa k 31.12.2014 vykazuje na príslušnej položke
dlhodobého majetku. Z celkovej hodnoty obstarania dlhodobého majetku vykazuje najvyššiu hodnotu 59 328 271,53 eur
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. a medziročný pokles o 32 773 375,85 eur sa podieľa na celkovom
medziročnom poklese v rozhodujúcej miere. Išlo o zaradenie dokončených investícií do majetku v roku 2014.
Pozemky (r. súvahy 013)
V rámci pozemkov vykazuje najvyššiu hodnotu 14 004 554,07 eur Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Ide
o pozemky pod administratívnymi budovami a zariadeniami v rámci prenosovej sústavy (napríklad trafostanice). Finančné
riaditeľstvo SR vykázalo hodnotu 5 250 763,89 eur a DataCentrum 1 229 421,92 eur.
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je
uvedený v tabuľke č. 2 prílohy.
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Prehľad dlhodobého hmotného majetku podľa organizácií k 31. decembru 2014
z toho
Názov organizácie

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

Dlhodobý hmotný
majetok súčet

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí

Stavby

17 619,58
21 896 936,50

16 007 731,19

4 659 783,39

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

91 641 525,63

64 787 968,21

17 428 191,02

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Pozemky

9 540,61

DataCentrum

Kancelária verejného ochrancu práv

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

37 760,46

Dopravné
prostriedky

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok

8 078,97
1 229 421,92
1 325 241,49

5 250 763,89

2 326 664,83

19 005,89

522 696,19
18 754,57

12 709 427,94

4 731 708,50

4 773 350,43

2 221 064,26

910 408,07

62 782,64

10 114,04

754 841 874,69

441 060 430,71

239 410 134,70

59 328 271,53

14 004 554,07

1 008 149,49

30 334,19

913 624,59

668 050,10

146 130,28

4 684,70

87 968,03

5 125 000,00

3 859 000,00

5 000,00

698 000,00

97 000,00

Správa finančnej kontroly Bratislava

640 400,04

266 530,36

108 092,20

215 081,65

50 695,83

Správa finančnej kontroly Košice

130 195,40

65 884,72

20 874,68

Správa finančnej kontroly Zvolen

615 620,35

512 473,36

20 670,76

26 976,31

55 499,92

Štátna pokladnica

2 050 244,14

1 669 457,09

276 434,35

85 366,46

18 986,24

TIPOS, a. s.

1 544 242,98

617 251,69

85 475,15

317 219,84

335 298,52

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie Tatranská Lomnica

39 360,82

6 791,48

34 136,00

188 997,78

745,02

466 000,00

9 300,00

37 870,60

745,20

1 095 298,74

791 824,86

85 438,03

30 704,04

187 331,81

Celkový súčet

893 299 131,86

535 038 310,79

267 043 866,51

63 103 963,80

23 013 092,05

4 035 163,04

1 064 735,67

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

864 380 533,43

533 859 060,17

206 709 254,99

95 799 135,61

22 952 823,17

4 242 951,64

817 307,85
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2. Dlhodobý finančný majetok (r. súvahy 026 až 034)
V rámci dlhodobého finančného majetku sa vykazujú majetkové cenné papiere, podielové cenné papiere a podiely, účasti
v medzinárodných finančných inštitúciách, poskytnuté dlhodobé pôžičky a podobne. Dlhodobý finančný majetok k
31. decembru 2014 dosiahol 1 964 106 599,94 eur a medziročne je jeho hodnota vyššia o 57 440 969,69 eur.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych účtovných jednotkách (r. súvahy 026)
Na tejto položke aktív vykazuje Ministerstvo financií SR podiel v Exportno-importnej banke vo výške 100 000 000 eur.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. vykazuje hodnotu 5 000 eur ako podiel v Slovenskom záručnom a rozvojovom
fonde, s. r. o. Hodnoty podielov sa medziročne nezmenili.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (r. súvahy 029)
Realizovateľné cenné papiere vykazuje v rámci konsolidovaného celku len Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Ide o podiely v spoločnej aukčnej kancelárii (CAO), ktorú vytvorilo 8 prevádzkovateľov prenosových sústav, medzi nimi aj
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. V roku 2014 došlo vstupom ďalšieho spoločníka do spoločnosti CAO
k zníženiu podielu na 11,11 %.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (r. súvahy 030)
Na hodnote dlhových cenných papierov sa podieľa najmä Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. a to vo výške
14 776 890 eur. Ide o dlhopisy zahraničných finančných subjektov a vládne dlhopisy iných krajín ako je Slovenská
republika. Ministerstvo financií SR tu vykazuje bondy Argentínskej republiky v hodnote 438 184,66 eur.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (r. súvahy 033)
V rámci ostatného dlhodobého finančného majetku vykazuje hodnotu len Ministerstvo financií SR. Ide o podiely
v medzinárodných finančných inštitúciách a podiel v štátnom podniku Mincovňa Kremnica, š. p. Medziročne sa hodnota
zvýšila o 149 096 511,69 eur splatením podielu v ESM vo výške 131 840 000 eur z účtu obstarania a zvýšením podielov v
niektorých medzinárodných finančných inštitúciách (EIB, Svetová banka, EBOR a MIB).
Zostatok
31.12.2014
659 200 000,00
105 313 504,75
40 648 759,96
26 214 501,28
21 481 113,06
12 473 522,00
2 397 000,00
282 564,64
33 200,00
14 300 000,00
882 344 165,69

Položka ostatného dlhodobého majetku
Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM)
Európska investičná banka (EIB)
Skupina Svetovej banky
Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR)
Medzinárodná investičná banka (MIB)
Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu (MBHS)
Rozvojová banka Rady Európy (RBRE)
Európsky finančný stabilizačný nástroj (EFSF)
Podiel v RVS, a.s.
Podiel v Mincovni Kremnica, š.p.
Spolu

Zostatok
31.12.2013
527 360 000,00
98 337 478,55
38 134 059,50
24 742 350,81
15 187 478,50
12 473 522,00
2 397 000,00
282 564,64
33 200,00
14 300 000,00
733 247 654,00

Obstaranie dlhodobého finančného majetku
Obstaranie dlhodobého finančného majetku vykazuje ministerstvo s podielmi štátu v medzinárodných finančných
inštitúciách.
Medzinárodná inštitúcia

Zostatok 31.12.2014

Upísaný a nesplatený podiel na zvýšení základného imania Európskej investičnej
banky
Upísaný a nesplatený podiel na základnom imaní Medzinárodnej banky pre obnovu
a rozvoj
Upísaný podiel na základnom imaní ESM
Spolu

Zostatok 31.12.2013

580 496 050,00

586 995 925,00

385 983 809,59
0,00
966 479 859,59

339 803 453,87
131 840 000,00
1 058 639 378,87

Obstarávané podiely v EIB sa znížili presunom splateného podielu vo výške 6 499 875 eur a podiel v MBOR sa zvýšil
z dôvodu precenenia cudzej meny. Podiel na finančnom mechanizme ESM bol splatený v priebehu roka a zvýšil tak
hodnotu účtu 069.
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v tabuľke č. 2
prílohy.
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Obežný majetok
3. Zásoby (r. súvahy 036)
Netto hodnota zásob konsolidovaného celku k 31. decembru 2014 dosiahla 5 220 332,37 eur a medziročne došlo
k zníženiu ich hodnoty o 2 887 755,80 eur. Zásoby tvorí materiál a tovar, a to najmä u Finančného riaditeľstva SR (výstroj
pre colníkov, osobné ochranné prostriedky, výzbroj, autoprevádzka, kancelárske potreby, tonery a ďalšie) v hodnote
3 300 457,33 eur. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. vykazuje na zásobách ochranné pracovné prostriedky,
náhradné diely a kancelárske potreby v hodnote 1 207 279,12 eur.
Brutto hodnota tovaru vo výške 178 929,66 eur je znížená o opravné položky v hodnote 100 %.
Prehľad o pohybe opravných položiek k zásobám je uvedený v tabuľke č. 7 prílohy.

4. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. súvahy 043 až 049)
V rámci zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy sa vykazujú transfery, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu
štátnym rozpočtovým a štátnym príspevkovým organizáciám a pohľadávky z príjmov, ktoré sú súčasťou štátneho
rozpočtu. Spolu dosiahli zúčtovacie vzťahy hodnotu 5 294 015 780,31 eur čo je oproti minulému obdobiu viac
o 577 382 496,81 eur.
Najvýznamnejšiu hodnotu tvorí zúčtovací vzťah na riadku 044 súvahy – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu. Ide
o kapitálové výdavky čerpané zo štátneho rozpočtu prostredníctvom organizácií ústrednej správy. Ich hodnota je
vykazovaná na strane pasív jednotlivých správcov kapitol štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií SR na aktívnej strane
účtu 353 vykazuje zrkadlovo stav a spotrebu týchto transferov.
Na riadku 043 súvahy – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa vykazuje hodnotu
znova len Ministerstvo financií SR. Ide o pohľadávky za rozpočtové príjmy, ktoré rozpočtové organizácie ústrednej správy
nevyinkasovali na rozpočtové účty a neodviedli do štátneho rozpočtu k 31.12.2014. Hodnota je medziročne vyššia
o 514 125 392,36 eur, a to najmä z dôvodu nárastu pohľadávok zo schválených súhrnných žiadostí o platbu a
neuhradených na príjmové účty platobných jednotiek 6 ministerstiev.
Na riadku 046 súvahy – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celu vykazuje hodnotu len
Ministerstvo financií SR voči príspevkovým organizáciám v rámci ústrednej správy. Ide o bežné a kapitálové transfery
poskytnuté príspevkovým organizáciám priamo z rozpočtu kapitoly Ministerstva financií SR.
Vzťahy v rámci skupiny 35 sú predmetom konsolidácie na úrovni celej ústrednej správy.

5. Pohľadávky (r. súvahy 050 až 087)
Dlhodobé pohľadávky konsolidovaného celku dosiahli k 31. decembru 2014 brutto hodnotu 610 820 107,46 eur
(2013: 578 462 417,11 eur), z toho so splatnosťou nad 5 rokov bolo 60 654 729,93 (2013: 29 445 446,92 eur). Netto
hodnota dlhodobých pohľadávok dosiahla 355 686 800,45 eur a medziročne sa zvýšila o 19 870 885,16 eur.
Hodnotu dlhodobých pohľadávok tvorí takmer výlučne Slovenská záručná a rozvojová banka, ktorá na riadku 54 súvahy
vykazuje pohľadávky voči obchodných spoločnostiam mimo konsolidovaného celku a obciam SR za poskytnuté pôžičky.
Hodnota týchto pohľadávok dosiahla k 31.12.2014 sumu 333 976 000 eur a medziročne sa zvýšila o 5 470 000 eur.
Na riadku 61 súvahy vykazuje Ministerstvo financií SR 20 380 493,22 eur z titulu pôžičiek poskytnutých zahraničným
vládam v predchádzajúcich obdobiach. Medziročne sa hodnota týchto pohľadávok zvýšila o 15 067 845,38 eur najmä
z dôvodu zmeny kurzu cudzej meny voči mene euro a z dôvodu pripísania úrokov k istine.
Krátkodobé pohľadávky konsolidovaného celku dosiahli k 31. decembru 2014 zostatok brutto hodnotu
5 375 981 014,61 eur (2013: 4 422 521 664,63 eur), z toho po lehote splatnosti bolo 4 483 762 190,43 eur
(2013: 2 832 720 884,12 eur). Netto hodnota krátkodobých pohľadávok dosiahla 2 171 540 124,61 eur a medziročne sa
zvýšila o 340 460 893,60 eur.
Na hodnote krátkodobých pohľadávok má najvýznamnejší podiel Ministerstvo financií SR s daňovými pohľadávkami štátu
vykazovanými na riadku 70 súvahy. Brutto hodnota k 31.12.2014 týchto pohľadávok dosiahla 3 924 436 987,42 eur
a medziročne je vyššia o 856 360 122,68 eur. Netto hodnota daňových pohľadávok dosiahla 897 326 503,57 eur a
medziročne je vyššia o 231 777 125,58 eur. Nárast pohľadávok bol zapríčinený najmä nárastom netto hodnoty
pohľadávok z DPH (221 703 000 eur). K uvedenému prispela intenzívnejšia kontrolná činnosť na základe kontrolného
výkazu. Daň z pridanej hodnoty vyrubená po kontrole dosiahla 161 990 000 eur a medziročne bola vyššia
o 157 062 000 eur, pričom jej inkaso sa očakáva nasledujúce účtovné obdobie.
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Za oblasť daňových a nedaňových príjmov sa pre účely vytvorenia opravných položiek považovali za významné rizikové
pohľadávky tie, ktoré presahujú u jedného daňového subjektu (spolu za všetky dane) stanovenú hranicu významnosti. Pre
rok 2014 bola hranica významnosti na posúdenie tvorby opravných položiek k daňovým pohľadávkam vo výške nad
500 000 eur u jedného daňového subjektu spolu za všetky dane. Pre posúdenie tvorby opravných položiek k nedaňovým
pohľadávkam bola stanovená hranica významnosti nad 100 000 eur u jedného daňového dlžníka za všetky nedaňové
príjmy. Novovzniknuté opravné položky predstavujú sumu 595 449 960,66 eur.
Na riadku 84 súvahy v celkovej hodnote 873 163 750,24 eur vykazuje najvyššiu sumu Ministerstvo financií SR, a to
871 791 308,62 eur zo špecifických operácií štátu voči zahraničiu a ostatným subjektom mimo konsolidovaného celku
kapitoly. V rámci toho voči platobným jednotkám iných ministerstiev vykazuje Certifikačný orgán Ministerstva financií SR
spolu 182 939 049,54 eur. Tieto pohľadávky sú predmetom konsolidácie na úrovni ústrednej správy.
Na riadku 86 vykazuje rozhodujúcu sumu Ministerstvo financií SR, a to 277 185 908,05 eur. Ide o pohľadávky voči
rozpočtu EÚ.
Z celkovej čiastky netto pohľadávok 2 527 226 925,09 eur predstavujú pohľadávky voči ostatným účtovným jednotkám
súhrnného celku hodnotu 556 071 854,65 eur.
Vývoj opravných položiek k pohľadávkam je uvedený v tabuľke č. 8 a rozdelenie brutto hodnoty pohľadávok podľa doby
splatnosti je uvedené v tabuľke č. 9 prílohy.

6. Finančné účty (r. súvahy 089 až 100)
Ako finančné účty konsolidovaného celku sa vykazujú najmä bežné účty a termínované účty obchodných spoločností
v komerčných bankách, ceniny a pokladnica. Z bežných účtov, ktoré dosiahli k 31. decembru 2014 hodnotu
234 403 014,74 eur, vykazuje najvyššiu sumu Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 110 945 000 eur.
Z termínovaných účtov vykazuje najvyššiu hodnotu Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., a to 67 914 609,47
eur.
Prehľad finančných účtov podľa organizácií k 31. decembru 2014
z toho
Názov organizácie

DataCentrum
Kancelária verejného ochrancu práv
Ministerstvo financií SR
Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s.
Správa finančnej kontroly Zvolen
Štátna pokladnica
TIPOS, a. s.
Úrad na ochranu osobných údajov
SR
Spolu
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Krátkodobý
finančný
majetok spolu

Bankové účty

Účty v
bankách s
dobou
viazanosti
dlhšou ako
jeden rok

Účty Štátnej
pokladnice

297,55

Ostatný
krátkodobý
finančný
majetok

11 279,95
18 745,20
29 445 970,67

10 982,40
18 745,20

29 445 970,67

121 663 418,37

53 677 144,74

187 237,63

170 316,56

16 921,07

130 101 000,00 110 945 000,00

19 156 000,00

67 914 609,47

6 923,90
1 039 753 853,14
41 369 659,43

71 664,16

6 923,90
1 039 753 853,14
40 164 285,22

1 125 000,00

4 510,60

80 374,21
4 510,60

1 362 563 598,89 234 403 014,74

69 039 609,47 1 039 753 853,14

19 367 121,54

3 097 444 028,41 301 466 605,54

2 400 000,00 2 774 147 518,35

19 429 904,52

V rámci bežných účtov vykazuje ministerstvo prostriedky vo výške 29 445 970,67 eur uložené v banke BNP Paribas s. a.,
s ktorými má obmedzené právo disponovania.
V rámci ostatného krátkodobého finančného majetku vykazuje dlhové cenné papiere Slovenská záručná a rozvojová banka,
a. s., ako krátkodobé dlhopisy zahraničných bánk.
Účty Štátnej pokladnice predstavujú prostriedky uložené na bežných účtoch v Národnej banke Slovenska a v ostatných
komerčných bankách, bežné účty na zabezpečenie vkladov a výberov finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov
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Štátnej pokladnice prostredníctvom NBS a komerčnej banky a vkladový účet zriadený v NBS. V rámci bežných účtov v NBS
zaznamenali najväčší pokles vkladové účty slúžiace na zhodnocovanie voľných finančných prostriedkov v rámci likvidnej
rezervy (o 801 182 340,94 eur) a stav na bežných účtoch poklesol o 921 150 109,24 eur z dôvodu zmeny úročenia
zostatkov.

7. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (r. súvahy 102 až 112)
Poskytnuté návratné finančné výpomoci (ďalej len ,,NFV“) v rámci konsolidovaného celku vykazuje len Ministerstvo
financií SR. Dlhodobé NFV k 31. decembru 2014 dosiahli 640 567 697,45 eur a krátkodobé NFV 19 500 000 eur. Najväčší
podiel majú výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy.
Poskytnuté NFV subjektom v rámci verejnej správy
Dátum
splatnosti
16.12.2024
31.12.2016
31.12.2025
31.12.2016
31.12.2014

Názov dlžníka
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov
Mesto Žilina
Mesto Košice
Hlavné mesto SR Bratislava
Obec Ľubotice
Spolu

Zostatok
k 31.12.2014
520 000 000,00
11 733 126,20
5 700 000,00
2 500 000,00
195 000,00
540 128 126,20

Zostatok
k 31.12.2013
0,0
17 573 126,20
0,0
0,0
0,0
17 573 126,20

V roku 2014 bola poskytnutá NFV Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov vo výške 520 000 000 eur na
základe uznesenia vlády SR č. 581/2014. Splatnosť istiny NFV je v roku 2024 a úročenie je na základe 6 mesačného
EURIBOR-u. Agentúra prostriedkami z prijatej NFV splatila bankový úver, ktorý použila na nákup ropných zásob.
NFV poskytnutá Mestu Žilina sa na základe uznesenia vlády SR č. 668/2014 znížila o sumu 5 840 000 eur a tým sa trvale
znížili aj štátne finančné aktíva.
Mesto Košice dostalo NFV zo štátnych finančných aktív v hodnote 20 000 000 eur na základe uznesenia vlády SR
č. 359/2014. V roku 2014 išlo o čerpanie v dvoch tranžiach v hodnote 4 000 000 eur a 1 700 000 eur. V januári 2015 bola
poskytnutá tretia časť NFV 6 300 000 eur.
Mesto Bratislava dostalo NFV zo štátnych finančných aktív v hodnote 2 500 000 eur na základe uznesenia vlády SR
č. 111/2014 na zabezpečenie spolufinancovania rozvojových projektov kofinancovaných z rozpočtu EÚ.
Obci Ľubotice bolo na základe uznesenia vlády SR č. 537/2014 poskytnutých 200 000 eur na vysporiadanie súdneho sporu.
NFV poskytnuté podnikateľským subjektom
Dátum
splatnosti
31.8.2020
31.12.2016
31.12.2015

Názov dlžníka
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
MH Invest, s.r.o.
Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava
Spolu

Zostatok
k 31.12.2014
117 219 594,37
2 719 976,88
0,00

Zostatok
k 31.12.2013
136 719 594,37
2 719 976,88
205 843 523,87

119 939 571,25

345 283 095,12

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba splatila zvyšnú časť NFV dňa 2.1.2014 z dôvodu refinancovania bankovým
úverom s výhodnejšími úrokovými podmienkami. Zníženie NFV voči Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.
predstavovali splátky roku 2014. Zvyšnú časť poskytnutých NFV tvoria podnikateľské subjekty, ktoré sú v konkurze alebo
likvidácii a bola k nim vytvorená 100% opravná položka. Krátkodobé NFV tvoria sumu 19 500 000 eur voči Železničnej
spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

8. Časové rozlíšenie aktív (r. súvahy 114 až 116)
Časové rozlíšenie na strane aktív bolo k 31. decembru 2014 vo výške 181 736 753,05 eur, z toho náklady budúcich období
vo výške 178 732 597,83 eur a príjmy budúcich období vo výške 3 004 155,22 eur. Medziročne sa celková hodnota
časového rozlíšenia znížila o 54 358 334,93 eur.
Zostatok na účte 381 – Náklady budúcich období predstavuje najmä diskont z predaja štátnych dlhopisov a úrok
z obchodov na finančnom trhu v súvislosti so správou štátneho dlhu Ministerstvom financií SR. Hodnota týchto budúcich
nákladov bola 177 403 769,21 eur. Ostatné subjekty v konsolidovanom celku vykazovali položky ako vopred platené
poistné, nájomné a predplatné.
Členenie položiek časového rozlíšenia aktív je uvedené v tabuľke č. 10 a 11 prílohy.
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9. Vlastné imanie (r. súvahy 119 až 129)
Vlastné imanie konsolidovaného celku dosiahlo k 31. decembru 2014 hodnotu -32 360 040 354,68 eur. V porovnaní
s predchádzajúcim účtovným obdobím ide o zvýšenie záporného vlastného imania o 1 884 550 519,58 eur. Z hodnoty
záporného vlastného imania tvorí výsledok hospodárenia (bežného aj predchádzajúcich období) 99,74 %, pričom ide
hlavne o výsledok hospodárenia Ministerstva financií SR, ktorý je každoročne ovplyvnený nákladmi na poskytované bežné
a kapitálové transfery subjektom verejnej správy ako aj mimo verejnej správy.
Z hodnoty oceňovacích rozdielov na riadkoch 121 a 122 súvahy, ktoré úhrnom dosiahli hodnotu -70 766 035,61 eur
vykazuje Ministerstvo financií SR -71 410 036,68 eur. Ide o oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálovej účasti
v Exportno-importnej banke SR a iné precenenia. Oceňovacie rozdiely na riadku 121 súvahy zrušilo Ministerstvo financií
SR z dôvodu zmeny metodiky účtovania oceňovacích rozdielov majetku a záväzkov súvzťažne s účtom 373 – Pohľadávky
a záväzky z pevných termínových operácií a preto je zostatok k 31.12.2014 za Ministerstvo financií SR medziročne nižší o
267 615 856,98 eur. Obchodné spoločnosti vykázali kladný zostatok na riadku 121 súvahy v hodnote 644 001,07 eur.
Hodnotu fondov na riadku 123 predstavuje vklady Ministerstva financií SR v štátnom podniku Mincovňa Kremnica.
Zostatok vo výške 14 300 000 eur sa medziročne nezmenil.
Výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za bežné účtovné obdobie dosiahol -2 395 309 879,63 eur a medziročne
je nižší o 924 628 926,83 eur. Výsledok hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie dosiahol k 31.12.2014 hodnotu
-29 908 264 439,44 eur. Medziročne je jeho záporná hodnota vyššia o 1 229 581 612,75 eur.
Na výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia sa podieľalo najmä Ministerstvo financií SR, a to hodnotou
-2 480 823 606,03 eur. Rovnako aj na medziročný pokles výsledku hospodárenia malo najväčší vplyv Ministerstvo financií
SR, a to -932 557 781,53 eur. Obchodné spoločnosti v konsolidovanom celku dosiahli úhrnom kladný výsledok
hospodárenia za bežné účtovné obdobie vo výške 78 818 357,76 eur z toho najviac Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s. 64 510 303,40 eur. Medziročne obchodné spoločnosti dosiahli vyšší kladný výsledok hospodárenia
o 2 314 636,22 eur.
Prehľad výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie obchodných spoločností v konsolidovanom celku
K 31.12.2014

Názov organizácie

K 31.12.2013

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Tipos, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

64 510 303,40
9 962 317,13
2 859 948,36
1 485 788,87

65 225 269,30
8 173 697,77
1 670 754,47
1 434 000,00

Spolu

78 818 357,76

76 503 721,54

Výsledok hospodárenia minulých období na riadku 127 dosiahol k 31.12.2014 hodnotu -29 908 264 439,44 eur. Na tejto
hodnote sa podieľa najmä Ministerstvo financií SR, so záporným výsledkom vo výške -30 750 427 009,53 eur. Záporný
výsledok Ministerstva financií SR je každoročne ovplyvnený výsledkom hospodárenia za bežné účtovné obdobie, ktorý je
záporný najmä z dôvodu nákladov na poskytnuté bežné a kapitálové transfery. Obchodné spoločnosti konsolidovaného
celku dosiahli na tomto účte výsledok 787 724 320,01 eur a medziročnej je vyšší o 2 450 269,61 eur. Na účte 428 sa pri
obchodných spoločnostiach vykazuje aj zostatok ich rezervného fondu a kapitálových fondov z dôvodu metodiky
vykazovania položiek vlastného imania podľa postupov účtovania platných pre materskú účtovnú jednotku.
Prehľad výsledku hospodárenia minulých období obchodných spoločností v konsolidovanom celku
K 31.12.2014

Názov organizácie

K 31.12.2013

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Tipos, a.s.

482 450 829,34
279 891 000,00
20 168 086,66
5 214 404,01

485 138 776,98
278 592 000,00
20 151 084,79
1 392 188,63

Spolu

787 721 320,01

785 274 050,40

Prehľad o pohybe vlastného imania konsolidovaného celku je uvedený v tabuľke č. 12 prílohy.

13

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva financií SR za rok 2014

10. Rezervy (r. súvahy 132 až 135)
Rezervy sa tvoria podľa § 26 zákona, pričom ide o záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou predstavujúce
existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí. Pri týchto záväzkoch je pravdepodobné, že
v budúcnosti znížia ekonomické úžitky. Rezervy sa oceňujú odhadom vo výške, ktorá je dostatočná na krytie záväzku ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Rozhodujúcou mierou na celkovej výške rezerv sa podieľajú rezervy na
zamestnanecké požitky a súdne spory.
Ako zákonné rezervy sa vykazujú rezervy vytvorené na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ako ostatné
rezervy sa vykazujú rezervy vytvorené na základe zásady opatrnosti podľa zákona o účtovníctve.
Celková výška rezerv konsolidovaného celku k 31.12.2014 bola 1 150 954 619,16 eur a medziročne sa zvýšili
o 161 789 417 eur.
Najväčší podiel na celkových rezervách tvoria ostatné rezervy Ministerstva financií SR, a to 1 083 950 633,19 eur. Z toho je
časť dlhodobých vo výške 1 080 867 833,19 eur a krátkodobých 3 082 800 eur. Ide o dlhodobé rezervy vytvorené na
zamestnanecké požitky zamestnancov za všetky rozpočtové organizácie kapitoly Ministerstva financií SR. Na výpočet
týchto rezerv majú vplyv ustanovenia kolektívnych zmlúv jednotlivých rozpočtových organizácií, ustanovenie príslušnej
legislatívy ako aj počet zamestnancov, počet odpracovaných rokov v organizácií a podobne. Na základe uvedeného ako aj
z dôvodu vysokého počtu zamestnancov Finančnej správy SR (9 249) bol konečný zostatok tejto rezervy v hodnote
1 069 128 695,05 eur. Za rok 2014 bola táto rezerva prehodnotená na základe použitia expertného odhadu s vplyvom na
výsledok hospodárenia bežného roka vo výške 179 172 987 eur.
Slovenská konsolidačná, a. s. vykazuje rezervy celkom v hodnote 32 322 235,10 eur, z toho na súdne spory bolo
vykázaných 31 162 052,31 eur.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. vykazuje rezervy celkom v hodnote 14 330 000 eur. Ide najmä o rezervy na
poskytnuté záruky (12 844 000 eur), súdne spory (679 000 eur), zamestnanecké požitky (507 000 eur) a ostatné.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. vykazuje rezervy celkom v hodnote 12 870 186,55 eur. Ide o rezervy na
zamestnanecké požitky (11 053 164,91 eur), nevyfakturované dodávky služieb (484 142 eur), súdne spory (65 532,34 eur)
a ostatné.
Spoločnosť TIPOS, a. s. vykazuje rezervy celkom v hodnote 4 278 208,81 eur. Ide hlavne o spätné príjmy žrebov a rezerva
na nevyplatené výhry (2 904 395 eur).
Finančné riaditeľstvo vykazuje rezervy celkom v hodnote 3 164 734 eur, z toho 2 528 734 eur na súdne spory a
636 000 eur na odstupné zamestnancom.
Z celkových rezerv tvorili ešte účtovné jednotky Úrad na ochranu osobných údajov SR 36 269,51 eur a Štátna pokladnica
2 352 eur. Správy finančných kontrol, Ardal, DataCentrum, Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie Tatranská Lomnica ani
Kancelária verejného ochrancu práv nevykázali žiadny zostatok rezerv.

11. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. súvahy 137 až 143)
V rámci zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy vykazuje hodnotu Ministerstvo financií SR 265 607 659,71 eur
a správy finančných kontrol spolu 251 504,31 eur. Ministerstvo na riadku 143 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami
verejnej správy a iné zúčtovanie vykazuje zostatok podielových daní, ktoré sa v januári nasledujúceho účtovného obdobia
prevádzajú na účty miest, obcí a vyšších územných celkov. Ide o podielové danie z príjmov fyzických osôb.

12. Záväzky (r. súvahy 144 až 177)
Celkové záväzky konsolidovaného celku dosiahli hodnotu 34 709 878 332,23 eur, z čoho tvoria dlhodobé záväzky
32 677 091 013,98 eur. Medziročne bola hodnota celkových záväzkov vyššia o 1 275 977 496,47 eur.
V rámci dlhodobých záväzkov konsolidovaného celku sa vykazujú aj záväzky Slovenskej republiky z vydaných dlhopisov.
Tie tvoria z dlhodobých záväzkov hodnotu 32 624 422 145,21 eur (99,84 %). Emitentom dlhopisov je Slovenská republika
zastúpená Ministerstvom financií SR. Vydávanie dlhopisov, ich predaj a splácanie má v kompetencii Agentúra pre riadenie
dlhu a likvidity, v súlade so stratégiou riadenia dlhu schválenou Ministerstvom financií SR.
Výška dlhodobých dlhopisov sa medziročne zvýšila o 1 322 410 114,41 eur a nárast súvisí najmä s potrebou krytia schodku
štátneho rozpočtu za rok 2013 a 2014. Z hodnoty dlhopisov boli eliminované vzájomné vzťahy voči Slovenskej záručnej
a rozvojovej banke, a. s., ktorá investovala voľné finančné prostriedky aj do nákupu dlhopisov SR.
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Dlhodobé dlhopisy boli vykázané nasledovne:
splatné v roku 2015 sú úročené sadzbou 4,375 % a variabilnou úrokovou sadzbou,
so splatnosťou od roku 2016 do roku 2020 sú úročené sadzbou od 0,72 % do 5,3 % a variabilnou úrokovou
sadzbou,
so splatnosťou od roku 2021 do roku 2025 sú úročené úrokovou sadzbou od 2,125 % do 4,375 %,
so splatnosťou od roku 2026 do roku 2034 sú úročené úrokovou sadzbou od 3,6 % do 4,5 %.
Krátkodobé dlhopisy, ktoré sa vykazujú v časti bankové úvery a výpomoci, dosiahli k 31.12.2014 hodnotu
3 257 181 621 eur. Štátne pokladničné poukážky z roku 2013 boli splatené a nové neboli vydané.
Medziročný pokles ostatných dlhodobých záväzkov na riadku 145 súvahy o 245 620 748,15 eur bol spôsobený najmä
u Ministerstva financií SR, a to uhradením prevzatých záväzkov za Železnice Slovenskej republiky (240 897 909,94 eur),
prevzatých záväzkov za spoločnosť Metro, a.s. (3 093 384,65 eur) a prevzatých záväzkov za spoločnosť Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p. (1 763 222,98 eur). Záväzky boli uhradené veriteľom týchto spoločností, ktorými boli
zahraničné banky a medzinárodné inštitúcie.
Medziročný pokles dlhodobých záväzkov na riadku 151 súvahy bol spôsobený takisto u Ministerstva financií SR, a to z
dôvodu zníženia otvorenej pozície menovo-úrokových swapov a kurzových rozdielov.
Krátkodobé záväzky k 31.12.2014 boli vykázané vo výške 2 059 660 856,12 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2013
o 444 174 872,50 eur. Aj na krátkodobých záväzkoch sa rozhodujúcou mierou podieľa Ministerstvo financií SR napríklad
s upísanými vkladmi v medzinárodných inštitúciách a záväzkami z prijatých zábezpek Finančným riaditeľstvom SR
z daňových povinností.
Na riadku 157 súvahy vykazujú najvyššie hodnoty obchodné spoločnosti konsolidovaného celku. Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a. s. vykazuje voči svojim dodávateľom 111 405 248,51 eur a Tipos, a. s. 3 376 773,93 eur.
Na riadku 165 súvahy vykazuje Ministerstvo financií SR hodnotu 736 627 456,42 eur. Medziročný nárast
o 555 699 670,31 súvisí s účtovaním záväzkov zo súhrnných žiadostí o platbu v rámci projektov financovaných z rozpočtu
EÚ.
Vklady v medzinárodných finančných inštitúciách vykázaných na riadku 166 v hodnote 966 479 859,59 eur je oprávnené
spravovať len Ministerstvo financií SR. Medziročne sa vklady znížili o 92 159 519,28 eur a to splatením podielov v ESM
a EIB. Opačný vplyv malo precenenie upísaného, ale nesplateného podielu v IBRD v cudzej mene (pozri časť 2 Dlhodobý
finančný majetok).
V rámci ostatných záväzkov vykazuje Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 109 041 504,68 eur. Ide najmä o vklady
klientov na bežných účtoch, ktoré spoločnosť prevzala od Štátneho fondu rozvoja bývania z komerčných bánk.
Z celkovej čiastky záväzkov 34 736 751 870,10 eur predstavujú záväzky voči ostatným účtovným jednotkám súhrnného
celku hodnotu 826 650 319,54 eur.
Prehľad záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je v tabuľke č. 15 prílohy.

13. Bankové úvery a výpomoci (r. súvahy 179 až 184)
Bankové úvery a krátkodobé dlhopisy dosiahli k 31. decembru 2014 hodnotu 5 017 771 220,15 eur čo je medziročne
menej o 379 257 024,03 eur. V rámci bankových úverov sa vykazujú bežné bankové úvery so splatnosťou do jedného roka
v hodnote 10 434 318,22 eur a dlhodobé bankové úvery v hodnote 1 750 155 280,93 eur. Konsolidovaný celok neprijal
v roku 2013 ani v roku 2014 žiadne krátkodobé finančné výpomoci.
Dlhodobé bankové úvery medziročne poklesli o 25 294 962,83 eur a krátkodobé úvery o 5 409 625,20 eur. Zostatok
krátkodobých štátnych dlhopisov predstavuje 3 257 181 621 eur a medziročný pokles bol zaznamenaný práve
u krátkodobých dlhopisov (348 552 436 eur).
Dlhodobé bankové úvery
Názov organizácie
Ministerstvo financií SR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Spolu

druh úveru
investičný
nešpecifikovaný
investičný
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Zostatok k
31.12.2014
1 569 553 608,23
132 028 000,00
48 573 672,70
1 750 155 280,93

Zostatok k
31.12.2013
1 609 083 643,76
153 637 000,00
12 729 600,00
1 775 450 243,76

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva financií SR za rok 2014
Ministerstvo financií SR vykazuje dlhodobé úvery prijaté v mene Slovenskej republiky na podporu infraštruktúry
a významné rozvojové projekty v oblasti dopravy, životného prostredia, informatizácie spoločnosti a podobne. V roku
2014 boli uhrádzané splátky týchto úverov, nové úvery neboli čerpané.
Úvery SR od medzinárodných bánk a finančných inštitúcií
Zostatok k
31.12.2014

Finančná inštitúcia
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
Rozvojová banka Rady Európy
Európska investičná banka
Japonská banka pre medzinárodnú spoluprácu
Spolu

Zostatok k
31.12.2013

29 725 473,19
0,00

57 252 348,56
96 674,70

1 499 633 027,97
40 195 107,07
1 569 553 608,23

1 507 275 516,18
44 459 104,32
1 609 083 643,76

Z hodnoty úveru od Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj predstavujú úroky 71 006,16 eur, z hodnoty úverov od
Európskej investičnej banky predstavujú úroky 25 429 177,97 eur a z hodnoty úveru od Japonskej banky pre
medzinárodnú spoluprácu tvoria úroky 311 976,86 eur.
Úvery Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. v celkovej sume 132 028 000 eur boli použité na podporu malých
a stredných podnikateľov, výstavbu bytov vo vlastníctve miest a obcí, skvalitnenia komunálnej infraštruktúry, podporu
podnikateľských plánov orientovaných na environmentálne projekty a podobne.
Úvery Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. sú použité na investičné účely. Efektívna úroková sadzba bola vo
výške 0,232 %.
Krátkodobé bankové úvery
Názov organizácie
TIPOS, a. s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Charakter úveru
nešpecifikovaný
investičný

Spolu

Zostatok k
31.12.2014
0,00
10 434 318,22

Zostatok k
31.12.2013
131,95
15 843 811,47

10 434 318,22

15 843 943,42

Prehľad bankových úverov sa nachádza v tabuľke č. 16 prílohy.

14. Časové rozlíšenie pasív (r. súvahy 186 a 187)
Celková hodnota časového rozlíšenia konsolidovaného celku k 31. decembru 2014 bola 490 631 898,07 eur, čo je oproti
predchádzajúcemu obdobiu viac o 139 083 779,35 eur. Ministerstvo financií SR sa podieľa na hodnote časového rozlíšenia
sumou 364 173 665,71 eur, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. sumou 104 352 988,69 eur, ostatné účtovné
jednotky konsolidovaného celku sumou 22 105 243,67 eur.
Z hodnoty výdavkov budúcich období na riadku 186 vykazuje spoločnosť TIPOS, a. s. 6 268 787,82 eur. Spoločnosť
účtovala neuhradené odvody okamžitých výhier a ostatné výdavky, ktoré predstavujú prevažne krátkodobé časovo
rozlíšené fakturácie od mandátorov za mandátne služby, ktoré boli poskytnuté na prelome rokov 2014 a 2015.
Z hodnoty výnosov budúcich období na riadku 187 vykazuje Ministerstvo financií SR 364 173 665,71 eur. Ide najmä
o účtovanie prémií z predaných štátnych dlhopisov v hodnote 364 172 077,39 eur. Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s. eviduje na účte 384 hodnotu 104 256 240,36 eur. Ide o prijaté dotácie a granty (54 385 517 eur) na
modernizáciu elektrickej siete (IPR – diaľkové riadenie elektrických staníc) a časovo rozlíšené výnosy z aukcií elektrickej
energie.
Popis časovo rozlíšených pasív je uvedený v tabuľke č. 17 a 18 prílohy.

15. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (r. súvahy 188)
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice boli vykázané vo výške 3 808 212 066,74 eur. Zostatok predstavujú finančné
prostriedky klientov Štátnej pokladnice na účtoch, ktoré majú vedené v Štátnej pokladnici. Hodnota týchto účtov je
predmetom konsolidácie na úrovni ústrednej správy.
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IV. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH
Náklady
Náklady konsolidovaného celku dosiahli k 31. decembru 2014 spolu 18 615 692 814,66 eur. V porovnaní
s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu celkových nákladov o 1 721 116 719,54 eur. Najväčšiu sumu predstavujú
náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov v sume 13 656 375 931,83 eur, finančné náklady (vrátane opravných
položiek a rezerv z finančnej činnosti) v sume 1 954 503 446,47 eur, náklady na služby vo výške 890 523 897,87 eur a
tvorba rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti vo výške 962 911 184,85 eur.
Náklady podľa činnosti
2014
Náklady

hlavná

podnikateľská

2013
Spolu

Spolu

Prevádzkové
Finančné
Transfery

1 963 546 844,31
1 951 823 759,59
13 655 664 772,21

1 041 266 592,08
2 679 686,88
711 159,62

3 004 813 436,36
1 954 503 446,47
13 656 375 931,83

2 250 897 150,72
1 612 638 407,65
13 031 040 536,75

Spolu

17 571 035 376,11

1 044 657 438,58

18 615 692 814,66

16 894 576 095,12

Prevádzkové náklady konsolidovaného celku
Z prevádzkových nákladov tvoria najvýznamnejšiu položku odpisy, opravné položky a rezervy. Odpisy k dlhodobému
hmotnému a dlhodobému nehmotnému majetku sa tvoria z dôvodu jeho trvalého morálneho, ale najmä fyzického
opotrebenia.
Spotrebované nákupy a služby (r. výkazu ziskov a strát č. 002 - 010)
Zo spotrebovaných nákupov dosiahol najvyššiu hodnotu predaný tovar. Ide o náklady Slovenskej elektrizačnej prenosovej
sústavy, a. s. vo výške 212 997 515,79 eur vyplývajúci z jej obchodnej činnosti.
V rámci nákladov na služby sú najvyššie náklady Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. v sume
703 912 340,68 eur na nákup podporných služieb potrebných na poskytovanie systémových služieb, na prevádzkovanie
elektrizačnej sústavy a podobne. Medziročný nárast vykázala dcérska účtovná jednotka spoločnosti, OKTE, a. s.
Ministerstvo financií SR vykázalo na účte 518 hodnotu 47 655 362,46 eur z dôvodu aplikačnej podpory informačných
systémov, dlhodobého nehmotného majetku účtovaného do nákladov, právne služby, školenia a podobne. Tipos, a. s.
vykazuje v rámci nákladov na služby 47 065 722,93 eur, pričom ide najmä o náklady na odmeny zberniam, náklady na
centrálny systém a spracovanie lotérií ON LINE, náklady na propagáciu a reklamu. DataCentrum vykazuje
30 298 751,36 eur na telekomunikačné služby, nákup licencií na softvér, prevádzku informačných systémov a iné služby.
Prehľad nákladov na služby vykázaných na riadku 10 je uvedený v tabuľke č. 19 prílohy.
Osobné náklady (r. výkazu ziskov a strát č. 012 - 016)
Osobné náklady dosiahli celkovo 240 134 774,29 eur, z toho mzdové náklady 168 438 397,32 eur. Medziročne boli
vykázané mzdové náklady vyššie o 10 201 398,52 eur. Zákonné sociálne poistenie tvorilo 58 325 100,82 eur a zákonné
sociálne náklady 10 848 529,76 eur.
Na mzdových nákladoch sa podieľa najmä Finančné riaditeľstvo SR v sume 118 134 215,55 eur, a to najmä z dôvodu
najvyššieho počtu zamestnancov (colná správa, daňová správa). Obchodné spoločnosti tvorili z celkových mzdových
nákladov 28 386 065,50 eur.
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. výkazu ziskov a strát č. 022 - 028)
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť dosiahli hodnotu 549 535 525,78 eur a v porovnaní s rokom 2013 sú nižšie
o 39 195 748,56 eur. Najvyššiu hodnotu v rámci týchto nákladov vykázal Tipos, a.s., a to 296 993 636,14 eur, pričom ide
najmä o vyplatené výhry. Ministerstvo financií SR v rámci týchto nákladov v úhrnnej sume 16 141 587,49 eur vykazuje
príspevky na spolufinancovanie v rámci mimorozpočtových finančného mechanizmov (NFM a EHP), zahraničné príspevky
a nezrovnalosti a ďalšie.
Odpis pohľadávok na riadku 26 výkazu ziskov a strát dosiahol hodnotu 233 473 295,41 eur, z toho Ministerstvo financií SR
vykázalo 232 574 802,88 eur. Išlo o odpis nedobytných daňových a colných pohľadávok v správe Finančného riaditeľstva
SR. Správy finančnej kontroly odpísali pohľadávky v úhrnnej sume 426 109,47 eur.
Prehľad ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť vykázaných na riadku 27 je uvedený v tabuľke č. 20 prílohy.
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Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. výkazu ziskov a strát 032 - 035)
Náklady na tvorbu rezerv a opravných položiek dosiahli sumu 962 911 184,85 eur. Medziročne vzrástla tvorba rezerv
o 93 034 530,92 eur a tvorba opravných položiek o 249 631 452,77 eur.
V rámci tvorby rezerv sa vykázali ostatné rezerv v hodnote 197 564 761,02 eur a zákonné rezervy v hodnote
4 426 302,98 eur. Na ostatných rezervách sa najviac podieľalo Ministerstvo financií SR s hodnotou 181 018 929,20 eur.
Ide najmä o rezervy na zamestnanecké benefity, ktoré sú účtované na základe expertného odhadu. Vplyv na výšku tvorby
rezerv majú dohodnuté zamestnanecké požitky v kolektívnych zmluvách rozpočtových organizácií kapitoly ministerstva,
príslušná legislatíva, počet zamestnancov a podobne. Ministerstvo financií vykazuje rezervu za všetky rozpočtové
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Obchodné spoločnosti vykázali ostatné rezervy vo výške 13 787 897,77 eur a zákonné rezervy vo výške 4 390 033,47 eur.
V rámci tvorby opravných položiek boli vykázané ostatné opravné položky vo výške 760 885 240,56 eur a zákonné vo
výške 34 880,26 eur. Aj na tvorbe opravných položiek sa podieľa najmä Ministerstvo financií SR z dôvodu tvorby
opravných položiek k daňovým a colným pohľadávkam, ktoré sú po splatnosti, nedobytné, neefektívne na vymáhanie
a podobne. Hodnota tvorby opravných položiek ministerstva dosiahla 745 301 302,94 eur.
Finančné náklady (r. výkazu ziskov a strát 036 - 040)
Finančné náklady, vrátane tvorby opravných položiek a rezerv z finančnej činnosti, dosiahli hodnotu 1 954 503 446,47 eur
a medziročne boli vyššie o 341 865 038,82 eur. Najvýraznejšie rástli kurzové rozdiely o 285 828 074,34 eur a úroky
o 46 837 080,72 eur.
Úroky tvoria 1 557 932 224,72 eur z celkovej hodnoty finančných nákladov, čo predstavuje 81,17 %. V rámci nich sú
zaznamenané úroky a diskont zo štátnych dlhových cenných papierov, ktorých emitentom je Ministerstvo financií SR,
úverov od zahraničných bánk a medzinárodných inštitúcií, finančných obchodov pri správe dlhu a podobne. Úroky zo
štátnych dlhopisov dosiahli hodnotu 1 293 823 836,49 eur, úroky z finančných obchodov 139 042 687,32 eur, diskont zo
štátnych dlhopisov 66 266 919,53 eur, úroky z úverov 55 468 886,80 eur a úroky z prevzatých záväzkov obchodných
spoločností 4 468 816,26 eur.
Nákladové úroky vykazuje aj Štátna pokladnica, ktorá úročí bankové účty organizáciám verejnej správy mimo
konsolidovaného celku ústrednej správy. Úhrnom tieto náklady Štátnej pokladnice dosiahli hodnotu 42 779 326,79 eur.
Na celkových kurzových nákladoch sa podieľali najmä Ministerstvo financií SR sumou 343 037 734,67 eur a Štátna
pokladnica 4 602 374,50 eur. Medziročný nárast kurzových rozdielov u Ministerstva financií SR bol zapríčinený zmenou
účtovania oceňovacích rozdielov z finančných nástrojov do nákladov a výnosov bežného obdobia.
Kurzové straty
Kurzy

2014

2013

Realizované
Nerealizované

737 190,56
346 955 190,14

5 612 019,62
56 252 286,74

Spolu

347 692 380,70

61 864 306,36

V rámci ostatných finančných nákladov vykazuje Ministerstvo financií SR hodnotu 9 586 971,97 eur. Ide najmä o poplatky
tuzemským bankám, Centrálnemu depozitáru cenných papierov, Burze cenných papierov (4 637 516,94 eur), poplatky
zahraničným bankám a finančným sprostredkovateľom obchodov so štátnymi cennými papiermi (4 467 215,03 eur).
Ďalej sa tu zaznamenávajú poplatky za vedenie účtov, výplatu úrokov a platobný styk.
Náklady na transfery (r. výkazu ziskov a strát 056 – 064)
Náklady na transfery tvoria poskytnuté bežné transfery a zúčtovanie kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu do
nákladov bežného obdobia. Ide o všetky transfery, ktoré sa poskytujú zo štátneho rozpočtu ostatným organizáciám
ústrednej správy, územnej samosprávy, ostatným subjektom verejnej správy ako aj podnikateľským subjektom a fyzickým
osobám. Celková hodnota nákladov na transfery sa medziročne zvýšila o 625 335 395,08 eur, a to najmä o transfery
poskytované ostatným subjektom verejnej správy. Pokles zaznamenali transfery poskytnuté subjektom mimo verejnej
správy, a to o 886 362 283,86 eur.
Ostatné transfery na položke 062 dosiahli hodnotu 705 774 077,98 eur a predstavujú najmä spolufinancovanie projektov
EÚ a ostatné transfery.
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Náklady účtovných jednotiek v konsolidovanom celku za rok 2014

Názov organizácie

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
DataCentrum
Finančné riaditeľstvo SR
Kancelária verejného ochrancu práv
Ministerstvo financií SR
Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a.s.

Spotrebované
nákupy

Služby

Osobné
náklady

Dane a
poplatky

67 266,65

511 678,43

655 498,61

1 205 223,52

30 408 731,49

1 938 762,95

18 814,18

28 645 006,38 168 259 710,98

14 818 447,30

Ostatné náklady
na prevádzkovú
činnosť

Odpisy, rezervy a
opravné položky
a zúčtovanie
časového
rozlíšenia

Finančné
náklady

Náklady na
transfery a
náklady z odvodu
príjmov

Náklady celkom

233 720,77

1 202,08

1 469 366,54

342,13

4 235 005,34

3 064,26

37 809 957,90

476 259,69

1 946 814,26

26 733 485,47

166 464,12

241 046 188,20

25 021,35
1 606 631,11

259 740,29
57 094 904,36

823 594,94
19 028 425,53

1 235,96
52 635,51

7,00
248 725 637,47

224 863 395,52

719 085 504,26

24 681 561,76

182 247,12

802 531,80

71 651 351,62

2 679 686,88

Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka,
a.s.

225 943,98

300 324,88

5 747 958,85

35 885,49

491 371,55

14 155 279,13

15 896,71

20 972 660,59

1 211,13

3 178 000,00

6 920 000,00

55 511,90

138 204,58

36 450 000,00

1 203 974,82

47 946 902,43

Správa finančnej kontroly Bratislava

131 406,65

214 075,33

2 272 540,26

3 400,93

219 995,49

321 666,65

7 953,73

3 171 039,04

Správa finančnej kontroly Košice

98 793,14

95 817,47

1 381 110,06

1 405,92

66 205,01

6 838 782,97

2 539,37

8 484 653,94

Správa finančnej kontroly Zvolen

74 408,07

115 628,47

1 524 507,90

2 896,98

145 623,58

1 434 206,07

6 224,68

3 303 495,75

157 270,21

3 193 881,48

2 150 798,18

7 358,82

2 853,00

1 411 595,30

48 425 251,39

55 349 008,38

1 787 274,69

47 192 534,53

3 701 256,52

28 208,52

296 995 733,88

4 010 860,64

386 637,30

54 594,27

156 628,70

661 865,57

92,95

192,00

47 834,23

382 337,33

71 441,80

387 182,18

5 293,49

245 499 224,92

890 523 897,87 240 134 774,29

871 247,46

229 443 722,79

470 044 619,06 227 770 746,47

1 813 799,76

Štátna pokladnica
TIPOS, a. s.
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie
VS-Financie Tatranská
Celkový súčet
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
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11 134,25
5 326,83
1 126 060,62
945 794 180,88 1 866 395 690,00 13 655 451 872,21 16 794 149 977,07

117 101,32

711 159,62

212 900,00

1 044 657 438,58

354 315 406,08
921 207,72

6 095,70

969 451,82

549 535 525,78 1 113 446 204,64 1 919 306 007,87 13 656 375 931,83 18 615 692 814,66
588 731 274,34

754 386 988,30 1 591 344 407,65 13 031 040 536,75 16 894 576 095,12
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Výnosy
Výnosy konsolidovaného celku dosiahli k 31. decembru 2014 spolu 16 220 382 935,03 eur. V porovnaní s predchádzajúcim
obdobím došlo k nárastu celkových výnosov o 796 487 802,71 eur. Najväčšiu sumu predstavujú výnosy z daní
10 235 042 862,65 eur, výnosy z transferov 2 602 266 151,11 eur, tržby z predaja služieb 1 304 639 252,79 eur a finančné
výnosy (vrátane opravných položiek a rezerv z finančnej činnosti) 1 318 460 455,31 eur.
Výnosy podľa druhu činnosti
2014
Výnosy

hlavná

Prevádzkové
Finančné

podnikateľská

11 162 539 383,15
1 317 822 735,91

Mimoriadne
Transfery
Spolu

2013

1 137 110 782,30
637 719,40

Spolu

Spolu

12 299 650 165,45
1 318 460 455,31

11 254 415 950,48
1 062 159 678,38

6 163,16

6 163,16

29 903,60

2 602 266 151,11

2 602 266 151,11

3 107 289 599,86

16 220 382 935,03

15 423 895 132,32

15 082 634 433,33

1 137 748 501,70

Prevádzkové výnosy konsolidovaného celku
Tržby za tovar a služby (r. výkazu ziskov a strát 067 -069)
Tržby z predaja služieb na riadku 68 výkazu ziskov a strát dosiahli hodnotu 1 304 639 252,79 eur a medziročne sú vyššie
o 421 469 654,44 eur. Na týchto výnosoch sa podieľa najmä Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. hodnotou
905 559 681,32 a medziročným nárastom o 394 450 510,02 eur, ktorý zaznamenala dcérska účtovná jednotka spoločnosť
OKTE, a.s. z prevádzkovania systémov prenosovej sústavy. Ďalej ide o TIPOS, a.s. s výnosmi v hodnote 398 585 475,84 eur
z titulu lotériových hier (194 295 966 eur), hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu
(202 558 475 eur) a ostatné nelotériové produkty a kurzové stávky (1 246 777 eur).
Tržby za tovar vykázala len Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., a to v hodnote 215 191 290,69 eur.
Daňové a colné výnosy (r. výkazu ziskov a strát 081 – 083)
Daňové výnosy dosiahli 10 235 042 862,65 eur a medziročne boli vyššie o 445 865 973,91 eur. Najvyššiu hodnotu
daňových výnosov dosiahla DPH, ktorá medziročne zaznamenala nárast o 480 428 034,43 eur najmä lepším výberom dane
z pridanej hodnoty a uplatnením opatrení v rámci boja proti daňovým únikom a nadmerným odpočtom DPH. Spotrebné
dane sú ovplyvňované najmä výškou sadzieb, medziročne došlo k nárastu výnosov zo spotrebných daní
o 74 350 866,85 eur. Celkový výnos z dane z príjmov fyzických osôb je znížený o prevod podielu na dani územnej
samospráve vo výške 1 402 002 544,19 eur.
Prehľad výnosov z daní
Daňové a colné výnosy štátu

2014

Daň z príjmov FO
Daň z príjmov PO
Daň z príjmov vyberaná zrážkou
DPH
Spotrebná daň z minerálnych olejov
Spotrebná daň z liehu
Spotrebná daň z piva
Spotrebná daň z vína
Spotrebná daň z tabakových výrobkov
Spotrebná daň z elektriny
Spotrebná daň z uhlia
Spotrebná daň zo zemného plynu
Podiel na vybratých fin. prostriedkoch
Ostatné príjmy

611 904 961,83
2 004 937 003,05
174 215 737,92
5 356 033 337,98
1 072 779 034,20
234 591 466,67
55 231 381,12
4 363 752,83
652 151 394,47
13 989 583,84
428 009,67
22 701 966,32

Spolu
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2013

31 514 563,91
200 668,84

597 082 328,10
2 129 846 917,00
177 664 527,65
4 875 605 303,55
1 039 027 631,98
200 215 904,49
55 446 895,15
4 220 392,55
639 935 332,41
16 741 627,47
754 393,57
25 543 544,65
27 461 202,27
-369 112,10

10 235 042 862,65

9 789 176 888,74

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva financií SR za rok 2014
Výnosy z poplatkov dosiahli 310 414 290,59 eur, medziročnej boli vyššie o 32 084 279,74 eur. Výnosy z poplatkov vykazuje
len Ministerstvo financií SR. Ide o správne a súdne poplatky, výnosy z predaja kolkových známok a príjmy z výťažku lotérií,
ktoré sú uhrádzané na účty Finančného riaditeľstva SR, o ktorých však účtuje ministerstvo. V rámci ostatných výnosov
z poplatkov tvoria výnosy z lotérií a hazardných hier 111 061 029,24 eur.
Výnosy z poplatkov
Poplatky

2014

2013

Súdne poplatky
Správne poplatky
Tržby z predaja kolkových známok
Ostatné

31 193 695,04
82 005 202,78
21 114 055,00
176 101 385,77

31 291 759,05
71 217 695,12
75 758 691,04
100 081 922,64

Spolu

310 414 290,59

278 330 010,85

Finančné výnosy (r. výkazu ziskov a strát 102 - 110)
Finančné výnosy tvoria najmä výnosy z dividend prevedených z Fondu národného majetku SR na účty štátnych finančných
aktív v správe Ministerstva financií SR. Hodnota týchto dividend dosiahla 714 155 373,26 eur.
Úroky dosiahli hodnotu 232 965 879,99 eur, z čoho vykázalo Ministerstvo financií SR 205 401 183,57 eur. Ide o úroky
z finančných operácií na medzibankovom trhu, úložiek a návratných finančných výpomocí. Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s. vykázala 20 935 872,39 eur ako úroky z poskytnutých pôžičiek klientom.
Kurzové zisky vykázalo najmä Ministerstva financií SR v hodnote 178 423 563,87 eur z obchodov na finančnom trhu,
precenenia vládnych pohľadávok voči zahraničiu na menu euro, vkladov štátu v medzinárodných inštitúciách, úložiek
v komerčných bankách v cudzej mene, úrokov zo SWAP-ov, štátnych dlhopisov emitovaných v cudzej mene a záväzkov
vyplývajúcich z úverových vzťahov denominovaných v cudzej mene.
Kurzové zisky
Kurzy

2014

2013

Realizované
Nerealizované

7 135 388,26
176 174 735,07

182 553 249,86
8 539 331,67

Spolu

183 310 123,33

191 092 581,53

V rámci ostatných finančných výnosov vykazuje Ministerstvo financií SR osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
vo výške 158 391 836,15 eur.

2

Výnosy z transferov (r. výkazu ziskov a strát 117 - 125)
V rámci skupiny 68 – výnosy z transferov a rozpočtových príjmov tvoria rozpočtové príjmy 2 602 266 151,11 eur.
Ide o výnosy, ktoré sa účtujú súvzťažne s vyinkasovanými rozpočtovými príjmami v štátnych rozpočtových organizáciách.
Táto položka je predmetom eliminácií na vyššej úrovni konsolidácie. Na tomto účte účtuje len ministerstvo. Medziročne
sa výnosy z rozpočtových príjmov znížili o 505 023 448,75 eur.
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie dosiahli 171 638 727,35 eur. Ide o prostriedky účtované do výnosov
v súlade s ich poskytovaním v rámci spolufinancovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v rámci finančného
mechanizmu krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného
mechanizmu. V konsolidovanom celku účtuje o týchto výnosoch len ministerstvo, ako správca prostriedkov EÚ na
mimorozpočtových účtoch certifikačného orgánu.

2

Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov
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Výnosy účtovných jednotiek v konsolidovanom celku za rok 2014

Názov organizácie

Tržby za vlastné
výkony a tovar

Aktivácia

Daňové a colné
výnosy a výnosy z
poplatkov

Ostatné výnosy
z prevádzkovej
činnosti

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

207 441,29

Slovenská konsolidačná, a.s.

14 947,30
1 120 750 972,01

10 545 457 153,24
622 041,68

38 111,85

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Správa finančnej kontroly Zvolen

47,83

91 019,32

5 115 821,81

7 399 394,99

9 736,54

31 702,23

57 290 594,66

Celkový súčet
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

102 877,64

384 676,94

13 210 212,67
41 438,77

114 369 250,99 1 256 371 956,85

4 527,15 2 601 858 060,34

14 575 366 490,53

5 768 708,72

9 969 059,89

637 719,40

1 137 748 501,70

13 985 047,96

9 662 373,19

120 146,40

23 805 679,40

1 945 940,00

25 459 000,00

22 976 872,39

50 381 812,39

596 016,69

98 460,64

1 980 187,31

88 615,49

1 489 157,70

162 452,41

3 723,43

70 077,01

12 722 676,38

12 796 476,82

122 313,83

3 393 240,08

69 206,24

402 170 235,99

42 644,70

32 299,28

265,46

11 010,11

398 585 475,84

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VSFinancie Tatranská

Výnosy celkom

51 203,99

Štátna pokladnica
TIPOS, a. s.

Výnosy z
transferov

39 815,33

Správa finančnej kontroly Bratislava
Správa finančnej kontroly Košice

Mimoriadne
výnosy

11 312,61

Kancelária verejného ochrancu práv
Ministerstvo financií SR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava,
a.s.

Finančné výnosy

11 312,61

DataCentrum
Finančné riaditeľstvo SR

Zúčtovanie
rezerv a
opravných
položiek a
zúčtovanie
časového
rozlíšenia

233 547,36

23 413,83
0,01

717 891,16
2 068 802,81
1 651 657,94

1 636,01

76 579,99
244 822,93

1 519 830 543,48

622 041,68

10 545 457 153,24

88 389 974,14

170 809 452,91 1 293 001 455,31

6 163,16 2 602 266 151,11

16 220 382 935,03

1 085 437 422,59

981 642,66

10 067 506 899,59

50 642 335,38

67 866 650,26 1 044 140 678,38

29 903,60 3 107 289 599,86

15 423 895 132,32
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V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
Účasť Slovenskej republiky na európskych záchranných mechanizmoch a členstve v medzinárodných finančných
inštitúciách
Slovenská republika sa ako členský štát EFSF (tzv. Euroval 1) zaviazala poskytovať záruky za dlhové finančné inštrumenty
vydávané EFSF v prípade žiadosti členského štátu eurozóny o finančnú podporu. V zmysle platnej a účinnej legislatívy (§ 5
zákona č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov) sa Slovenská republika musí podieľať na celkovej výške záruk podielom 7,72 mld. eur. Zároveň sa musí podieľať
na ďalších záručných mechanizmoch potrebných na získanie AAA ratingu pre EFSF, napríklad poskytnutím dodatočných
záruk EFSF do výšky 165 % svojho podielu na zárukách pre každú emisiu. K 31.12.2014 stav záruk vystavených Slovenskou
republikou bol vo výške 2 318 329 231 eur.
Európsky mechanizmus pre stabilitu (ďalej len „ESM“, tzv. Permanentný euroval) tvorí súčasť druhej vlny balíka opatrení
určených na poskytovanie pomoci členským štátom eurozóny ocitávajúcich sa vo vážnych finančných problémoch
s cieľom zabezpečiť stabilitu eurozóny samotnej. EMS je nasledovníkom EFSF, ktorý bol vytvorený na dobu určitú, t.j. do
júna 2013. EMS bol založený ako medzivládna organizácia založená na základe medzivládnej zmluvy (Zmluva, ktorou sa
zriaďuje EMS nadobudla platnosť 27. septembra 2012 a EMS oficiálne vznikol 8. októbra 2012, kedy sa uskutočnilo
inauguračné stretnutie všetkých členských štátov mechanizmu). Na rozdiel od EFSF, ktorý funguje na báze záruk za
dlhopisy emitované EFSF, sa do EMS bude prispievať priamo, a to formou upisovania akcií na základnom imaní
spoločnosti. Slovenská republika splatila svoj podiel na vlastnom imaní vo výške 659,2 mil. eur v piatich rovnakých
splátkach (prvé dve splátky v sume 263,68 mil. eur boli uhradené 12. októbra 2012, tretia splátka v sume 131,84 mil. eur
bola uhradená 30. apríla 2013, štvrtá splátka v sume 131,84 mil. eur bola uhradená 31. októbra 2013 a piata, posledná
splátka v sume 131,84 mil eur bola uhradená 30. apríla 2014
Prehľad najvýznamnejších podmienených záväzkov Ministerstva financií SR
31.12.2014
Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM)

5 108 000 000

Európsky nástroj finančnej stability (EFSF)

2 318 329 000
101 359 000

Členstvo v Európskej banke pre obnovu a rozvoj
Členstvo v Rozvojovej banke rady Európy

16 853 000

Členstvo v Medzinárodnej banke pre hospodársku spoluprácu

11 526 478
2 485 293,31

Členstvo v Mnohostrannej agentúre pre investičné záruky

47 612 521,50

Členstvo v Medzinárodnej investičnej banke

7 606 165 292,81

Spolu

Súdne spory
Ministerstvo a niektoré ďalšie účtovné jednotky konsolidovaného celku (obchodné spoločnosti) sú účastníkmi viacerých
pasívnych súdnych sporov vo výške, ktorých výsledok je neistý. Ministerstvo analyzovalo možné výsledky týchto sporov
a vyhodnotilo ich ako podmienené záväzky. Podrobnosti najvýznamnejších súdnych sporov a arbitrážnych konaní sú
uvedené nižšie.
Ministerstvo financií SR bolo účastníkom 3 411 súdnych konaní ako žalovaný a žaluje v prípade 35 súdnych sporov.
Hodnota podmienených záväzkov zo súdnych sporov je 555 877 790,50 eur. Za iné aktíva je možno považovať aktívne
súdne spory v hodnote 4 152 803,23 eur, 12 vydaných exekučných rozhodnutí v sume 8 137 617,75 eur a 70 konkurzných
konaní vo výške 380 927 924,94 eur.
Finančné riaditeľstvo SR vystupovalo v súdnom konaní žalobcu NASK, s.r.o. proti žalovanému SR, zastúpenom MF SR
o náhradu škody v celkovej žalovanej výške 29 mil. eur spôsobenej nesprávnym úradným rozhodnutím a nesprávnym
úradným postupom, vedenom na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 6C 150/2006. Najvyšší súd Slovenskej republiky
uznesením zo dňa 23.04.2014, č.k. 6M Cdo 7/2013 rozhodol o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora
Slovenskej republiky tak, že rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 01.10.2009 sp. zn. 9Co 404 /2007 a rozsudok
Okresného súdu Bratislava II zo dňa 19.06.2007, č.k. 6C 150/06-417 zrušil a vrátil vec Okresnému súdu Bratislava II na
ďalšie konanie. Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí uviedol, že neexistuje príčinná súvislosť medzi vznikom škody
a rozhodnutím a postupom žalovanej strany, pričom v tomto smere je rozhodnutie Najvyššieho súdu SR pre okresný súd
záväzné.
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Prvostupňový súd medzitýmnym rozsudkom vyhovel žalobe, čiže rozhodol, že žalobcovi bola spôsobená škoda, s tým, že
neriešil otázku jej výšky, ktorá sa mala riešiť v ďalšom konaní. Tento rozsudok bol potvrdený odvolacím súdom. Najvyšší
súd SR ako dovolací súd obidva rozsudky nižších súdov zrušil a vrátil vec na nové konanie a rozhodnutie, obidvom súdom
vytkol vážne chyby v ich rozhodovaní, podľa právneho názoru Najvyššieho súdu SR, ktorý je záväzný pre súdy nižšieho
stupňa, nie je dôvod žalobe vyhovieť. Najvyšší súd SR bude opätovne rozhodovať o mimoriadnom dovolaní Generálnej
prokuratúry SR, nie je možné predpokladať termín rozhodnutia, podľa názoru ministerstva ako odporcu a na základe
právnej analýzy, sa predpokladá, že Najvyšší súd SR rozhodne opätovne tak, ako v prvom prípade.
V tejto súvislosti sa vedie aj trestné konanie pre trestný čin marenia spravodlivosti a pokus podvodu, podľa tohto
trestného konania si zodpovedné osoby v spoločnosti NASK s.r.o. zabezpečili vyhotovenie falošných dôkazov v tomto
civilnom konaní a snažili sa podvodným spôsobom vylákať žalovanú finančnú čiastku od SR. Toto trestné konanie
produkuje dôkazy, ktoré mieni ministerstvo podporne využiť vo svoj prospech v tomto konaní. Vzhľadom na skutočnosť,
že konanie trvá dlhú dobu, od r. 2007, a je v podstate znovu na začiatku, nie je možné ani odhadnúť termín jeho
ukončenia.
Spoločnosť TIPOS, a.s. je žalovanou stranou v prebiehajúcom súdnom spore, kde ako žalobca vystupuje FIVE X, a. s.
v prvom rade a LEMIKON LIMITED v druhom rade. Spor je vedený vo veci o zdržanie sa nekalosúťažného konania, náhradu
škody a vydanie bezdôvodného obohatenia a poskytnutia primeraného zadosťučinenia, o mimoriadnom dovolaní
Generálnej prokuratúry SR proti prvostupňovému rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 1.3.2007 a odvolaciemu
rozsudku Najvyššieho súdu SR zo 7.8.2008. Najvyšší súd SR vrátil 19.3.2015 vec na opätovné prerokovanie Krajskému súdu
v Bratislave. Spoločnosť je presvedčená, že sa nedopustila neoprávneného používania know-how, záväzok preto považuje
za podmienený a nebola zaúčtovaná žiadna rezerva k 31.12.2014.
Arbitráže
Ministerstvo bolo účastníkom arbitrážnych konaní, z ktorých tieto v roku 2014 boli ukončené s nasledovnými výsledkami:
 Euram Bank vs. SR (akcionár bývalej súkromnej zdravotnej poisťovne Apollo, spor vznikol z dôvodu zákazu zisku
zdravotných poisťovní v r. 2007) - arbitráž bola ukončená jurisdikčným rozhodnutím arbitrážneho tribunálu zo
4. júna 2014, ktorým bol zamietnutý celý žalovaný nárok (131 mil. eur) z dôvodu nedostatku jurisdikcie tribunálu.
Vo veci náhrady trov konania tribunál vydal 20.8.2014 osobitné rozhodnutie, ktorým zaviazal Euram Bank
nahradiť Slovenskej republike náklady na arbitráž vo výške 1 571 785,10 eur plus úroky do zaplatenia týchto
nákladov.
 U.S. Steel Global Holdings I B.V. vs. SR - arbitráž bola ukončená procedurálnym rozhodnutím arbitrážneho
tribunálu zo 16. apríla 2014 na základe stiahnutia žaloby žalobcom. Výsledkom je, že SR nemusí platiť žalobcovi
žiadnu náhradu škody (257 mil. eur) a že strany sporu si samy znášajú svoje trovy konania.
 Achmea B.V. vs. SR – išlo o druhú arbitráž s týmto žalobcom, kde bol predmet sporu plán Vlády SR na zavedenie
jednej zdravotnej poisťovne. Arbitráž bola ukončená jurisdikčným rozhodnutím arbitrážneho tribunálu z 20. mája
2014 z dôvodu nedostatku jurisdikcie tribunálu. Žalobca navyše musel SR nahradiť trovy konania vo výške viac
ako 1 mil. eur.
Arbitrážne konania, ktoré neboli ukončené a pokračujú aj v roku 2015:
 Achmea vs. SR – spor z dôvodu zákazu zisku zdravotných poisťovní v roku 2007. V tejto arbitráži, vedenej podľa
bilaterálnej investičnej dohody medzi SR a Holandským kráľovstvom, bol v decembri 2012 vydaný rozsudok,
ktorým arbitrážny tribunál nariadil SR zaplatiť žalobcovi – holandskej spoločnosti Achmea B.V. – odškodnenie vo
výške cca 25 mil. eur plus úroky. V súčasnosti prebiehajú konania o zrušení tohto rozsudku ako aj jurisdikčného
rozhodnutia v tomto spore na nemeckých súdoch, pred ktorými SR napadla tieto rozhodnutia. Achmea taktiež
požiadala Luxemburský súd o výkon rozhodnutia arbitrážneho tribunálu z decembra 2012 a zablokovanie
majetku SR. Súd spoločnosti Achmea vyhovel a nariadil zablokovanie slovenského majetku v hodnote
29,5 mil. eur, voči čomu sa SR odvolala.
 Eurogas a Belmont vs. SR – spor z dôvodu údajného protiprávneho odobratia povolenia na ťažbu mastenca.
Arbitráž je vedená podľa bilaterálnej investičnej dohody medzi SR a USA a bilaterálnej investičnej dohody medzi
SR a Kanadou. Žalovaná suma nebola oficiálne žalobcami špecifikovaná, avšak žalobcovia indikovali na svojich
web stránkach sumu viac ako 3 mld. USD. V súčasnosti prebieha fáza arbitráže, v ktorej žalobcovia podali pred
tribunál rozpracovanú žalobu.
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Ostatné podmienené aktíva a pasíva
Z dôvodu prebiehajúcich auditov EK v rámci čerpaných programov v minulých účtovných obdobiach, ktorých konečný
výsledok ako aj finančný dopad na účtovnú závierku z hľadiska možných korekcií čerpania nevie v čase zostavovania KÚZ
ministerstvo odhadnúť vzhľadom na prebiehajúce rokovania s EK.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., vykazuje podmienené záväzky a prísľuby na vydané záruky vo výške
112 231 000 eur, ktoré zaväzujú spoločnosť vykonať platobné plnenie za klienta v prípade vzniku špecifických udalostí.
Prísľuby na poskytnutie úveru boli v hodnote 34 649 000 eur.
Slovenská konsolidačná, a. s. vykazuje aktívny súdny spor o vydanie plnenia z neplatného právneho úkonu. Podmienené
aktívum je odhadnuté na 1 141 949 eur. Podmienený majetok vo forme možných budúcich príjmov z realizácie záložných
práv k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam, ktoré boli založené dlžníkmi v súvislosti s uzatváraním úverových zmlúv nie
je možné vyčísliť. Rovnako tak majetok na základe zmluvy o postúpení pohľadávok a jej dodatkov uzatvorených medzi
Slovenskou konsolidačnou, a.s. a SZaRB, a. s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. má zmluvné záväzky, vyplývajúce z uzatvorených zmlúv do 31.12.2014,
ktoré majú plnenie na nákup dlhodobého majetku až po 31.12.2014. Celková výška záväzkov, vyplývajúcich zo zmlúv
predstavuje sumu 114 738 963 eur. V rámci operatívneho leasingu eviduje spoločnosť budúce lízingové splátky vo výške
23 258 eur a z operatívnych leasingov na dobu neurčitú predstavuje ročná splátka 287 705 eur. Ako budúce pohľadávky
vykazuje spoločnosť splátky z nájmu vo výške 4 601 110 eur a z nájmu na dobu neurčitú očakáva ročné nájomné 788 410
eur.
V rámci skupiny konsolidovaného celku Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. sa vykazujú aj podmienené aktíva
v podobe plnení zo záruk, ktoré vystavujú bankové inštitúcie účastníkom krátkodobého trhu s elektrickou energiou
a zúčtovania odchýliek v prospech skupiny. Suma prijatých bankových záruk predstavovala 103 901 tis. eur.

VI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ
ZOSTAVENIA
Po 31. decembri 2014 nastali nasledovné udalosti, ktoré si vyžadovali zverejnenie v účtovnej závierke za rok 2014:
Personálne zmeny vo vedení materskej účtovnej jednotky
Na základe schváleného uznesenia vlády SR č. 317/2015 bol z funkcie štátneho tajomníka dňa 11.6.2015 odvolaný JUDr.
Vazil Hudák, ktorý bol vymenovaný do funkcie ministra hospodárstva. Na jeho miesto bol dňa 17.6.2015 vymenovaný Ing.
Peter Lesay, MA.,PhD.
Návratné finančné výpomoci
Dňa 10.7.2015 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. splatila časť prijatej nevrátanej finančnej výpomoci mimoriadnou
splátkou 97 719 594,37 eur. Zvyšnú časť poskytnutej návratnej finančnej výpomoci v hodnote 19 500 000 eur má
spoločnosť splatiť v priebehu roka 2016.
Arbitráže
Americká spoločnosť Adams & Co, Inc. sa domáha údajného porušenia bilaterálnej investičnej dohody medzi USA a SR z
dôvodu údajného odopretia spravodlivosti tejto spoločnosti slovenskými súdmi v obchodnoprávnom spore s bývalou
spoločnosťou VSŽ Košice. Adams & Co, Inc. odhaduje spôsobenú škodu vo výške cca 40 mil. USD. Rokovania o zmierlivom
urovnaní sporu neboli úspešné, avšak žaloba nebola do dnešného dňa podaná. SR navyše uplatnila voči Adams & Co, Inc.
tzv. vyhlásenie od odopretí výhod (denial of benefits) podľa bilaterálnej investičnej dohody.
V júni roku 2015 podali Slovenské elektrárne, a.s. žalobu proti Fondu národného majetku SR a proti Slovenskej republike
zastúpenej Ministerstvom hospodárstva SR pred Medzinárodné rozhodcovské centrum vo Viedni na základe Zmluvy
o odškodnení. V tomto prípade nejde o medzinárodnú investičnú, ale o medzinárodnú komerčnú arbitráž, v ktorej SR
zastupuje Ministerstvo hospodárstva SR. Výška žalovanej sumy je 588 217 tis. eur plus úroky 9,05% p.a.
Potenciálne pohľadávky
Dňa 23.12.2008 bola uzatvorená Rámcová zmluva o implementácii Iniciatívy JEREMIE medzi Slovenskou republikou
a Európskym investičným fondom (EIF), ktorá sa zmenila na základe dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve zo dňa 28.4.2010
a dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve zo dňa 12.1.2011. Rámcová zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2015. Dňa
21.3.2009 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB, a.s.) založila spoločnosť Slovenský záručný a investičný fond,
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s.r.o. (SZRF). Dňa 12.1.2011 EIF vstúpil do spoločnosti SZRF, s.r.o. ako nový spoločník a zvýšil základné imanie spoločnosti
o 68 406 655 eur. Dňa 16.8.2011 spoločnosť SZRF, s.r.o. prijala rozhodnutie o zvýšení základného imania spoločnosti
o 31 764 706 eur. Na základe definície obchodného podielu v Rámcovej zmluve obchodný podiel EIF znamená obchodný
podiel v SZRF, s.r.o. vrátane podielu na zisku a podielu na likvidačnom zostatku SZRF, s.r.o., vlastnený EIF vo svojom
vlastnom mene, avšak na účet Slovenskej republiky (zastúpenej Ministerstvom financií SR). Na základe auditovanej
výročnej správy pre rok 2014 spoločnosti SZRF, s.r.o., ktorú prerokovala a odsúhlasila investičná rada (dozorná rada) SZRF,
s.r.o. dňa 18.5.2015 a na základe podkladu EIF zo dňa 1.6.2015 je hodnota obchodného podielu, ktorý predstavuje
potenciálnu pohľadávku Ministerstva financií SR k 31.12.2014 vo výške 85 750 997 eur. V zmysle odseku 4.9. Rámcovej
zmluvy písm. a) pokiaľ sa strany nedohodnú inak, v Dohode spoločníkov bude uvedené, že s účinnosťou k 31.12.2015
bude EIF povinný bezodplatne previesť obchodný podiel EIF na osobu ovládanú Slovenskou republikou (aby sa vyhlo
pochybnostiam, touto osobou môže byť aj SZRB, a.s.), ktorá bude EIF oznámená zo strany SZRB, a.s. konajúcej podľa
pokynov Ministerstva financií SR, ktoré budú vychádzať z uznesenia vlády SR určujúceho osobu ovládanú Slovenskou
republikou. Podľa uznesenia vlády SR č. 736/2013 vláda SR splnomocnila podpredsedu vlády a ministra financií negociovať
príslušné dokumenty s EIF potrebné k prevodu správy SZRF, s.r.o. na SZRB, a.s. resp. na jej dcérsku spoločnosť Slovenská
záručná a rozvojová banka Asset Management, a.s. po jej založení. Listom ministra financií SR zo dňa 4.6.2015 bolo SZRB,
a.s. oznámené, že slovenskou osobou, ktorá preberie riadenie SZRF, s.r.o. po EIF bude SZRB Asset Management, a.s. Táto
spoločnosť preberie aj obchodný podiel v SZRF, s.r.o. od 1.1.2016.
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