Poznámky
individuálnej účtovnej závierky Ministerstva financií Slovenskej republiky
zostavenej k 31. 12. 2015

VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Identifikačné údaje účtovnej jednotky
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15
00151742

Účtovná závierka Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") k 31. decembru 2015 je zostavená
ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za
účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
Ministerstvo je súčasťou konsolidovaného celku ústrednej správy a zároveň súčasťou súhrnného celku verejnej správy.
Opis činnosti účtovnej jednotky
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
a pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi. Bolo
zriadené zákonom č. 347/1990 Z. z. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy (dňom 1.
1. 2002 nadobudol účinnosť zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy).
Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre ministerstva
Minister financií Slovenskej republiky a podpredseda vlády: Ing. Peter Kažimír
Štátni tajomníci ministerstva:
Ing. Radko Kuruc, PhD.
Mgr. Ivan Lesay, MA, PhD.
Vedúci služobného úradu ministerstva:
Ing. Jaroslav Mikla
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2015 bol 680, z toho 131 vedúcich zamestnancov. V roku 2014 bol
priemerný prepočítaný počet zamestnancov 679, z toho 145 vedúcich zamestnancov.
Ministerstvo sa vnútorne člení na organizačné útvary, ktorými sú sekcia, špecializovaný organizačný útvar, odbor a
oddelenie. Sekcia je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania, nositeľom úloh ministerstva podľa
vymedzených okruhov činností. Sekcia je organizačný útvar, v ktorom je zoskupená ucelená a komplexná oblasť
koncepčných, odborných, metodických, správnych a kontrolných činností. Sekcia sa organizačne člení na odbory, tieto
sa ďalej členia na jednotlivé oddelenia.
Špecializovaným organizačným útvarom je kancelária ministra, kancelária vedúceho služobného úradu, inštitút
finančnej politiky, útvar vnútorného auditu, útvar riadenia programu UNITAS a útvar stratégie financovania
hospodárskeho rastu.

Účtovná závierka ministerstva prezentuje informácie za dve rozpočtové kapitoly – kapitoly Ministerstva financií SR
a kapitoly Všeobecná pokladničná správa (ďalej aj „VPS“) patriace pod jednu účtovnú jednotku - právnickú osobu.
Pre účely vedenia účtovníctva je ministerstvo členené na tieto účtujúce jednotky:
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Úrad ministerstva – účtuje o prevádzke ministerstva, o dlhodobom majetku, zásobách, pohľadávkach a
záväzkoch súvisiacich s prevádzkou úradu ministerstva ako aj o nákladoch a výnosoch z prevádzky,
Sekcia európskych fondov – účtuje o poskytovaní prostriedkov z európskych fondov, o príjme prostriedkov
z rozpočtu EÚ, o odvodoch do rozpočtu EÚ z pozície certifikačného orgánu,
Platobná jednotka ministerstva – účtuje o poskytovaní prostriedkov z programu Informatizácia spoločnosti,
Všeobecná pokladničná správa – účtuje najmä o poskytnutých návratných finančných výpomociach,
majetkových účastiach ministerstva v obchodných spoločnostiach, o prijatých úveroch zo zahraničia, vybraných
účtoch štátnych finančných aktív,
Štátny dlh – účtuje operácie súvisiace so správou štátneho dlhu, o emitovaných dlhových cenných papieroch,
o výdavkoch na obsluhu štátneho dlhu, o vybraných účtoch štátnych finančných aktív,
Finančná správa SR oblasť daňových príjmov (ďalej aj „Daňová správa“) – účtuje operácie súvisiace s výberom
daní, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,
Finančná správa SR oblasť colných príjmov (ďalej aj „Colná správa“) – účtuje operácie súvisiace s výberom cla
a spotrebných daní, ktoré sú príjmami štátneho rozpočtu,
Kapitola ministerstva – účtuje transferové operácie voči rozpočtovým organizáciám kapitoly ministerstva,
Štát – účtuje najmä transferové operácie voči ostatným kapitolám štátneho rozpočtu, transfery poskytnuté
v rámci a mimo verejnej správy a odvody z príjmov štátneho rozpočtu.

Vzájomné vzťahy medzi účtujúcimi jednotkami sa pri zostavení individuálnej účtovnej závierky ministerstva eliminujú,
pretože majú charakter vnútorných zúčtovacích vzťahov a nasledovný text poznámok prezentuje údaje z účtovných
výkazov po eliminácii za účtovnú jednotku (IČO) Ministerstva financií Slovenskej republiky.
INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky
Účtovná závierka ministerstva bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti v súlade so zákonom
o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.
Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované s výnimkou zmeny
týkajúcej sa účtovania rezerv v nadväznosti na znenie zákona o účtovníctve ako aj v nadväznosti na novelu Opatrenia
MF SR z 8. augusta 2007 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, podľa
ktorého sa v účtovnej jednotke, ktorou je Ministerstvo financií Slovenskej republiky účtuje o rezerve na zamestnanecké
požitky za zamestnancov všetkých štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií. Aplikáciou
aktuálnej legislatívy boli k 31. 12. 2015 vytvorené rezervy na zamestnanecké požitky vo výške 17 387 000 061,29 Eur.
V súvislosti so zavedením nového informačného systému pre správu a účtovníctvo daňových a nedaňových príjmov sa v
roku 2015 zmenili účtovné metódy a zásady aj v účtujúcej jednotke Daňová správa. Tieto mali vplyv na výšku
pohľadávok, záväzkov a vlastné imanie, bližšie sú popísané pri opise majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). O zľavu z ceny, ktorú poskytol dodávateľ k majetku sa
následne zníži obstarávacia cena predmetného majetku.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné náklady sa považujú všetky
priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú
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činnosť. V prípade, ak by vlastné náklady boli vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku, majetok
vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz
viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou. Dlhodobý nehmotný a
hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr. bezodplatne nadobudnutý majetok, novo zistený majetok pri
inventarizácii) sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou. Reprodukčnou obstarávacou cenou sa rozumie cena, za
ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
Predpokladaná doba používania dlhodobého majetku a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Majetok
Nehmotný majetok
Budovy, inžinierske stavby
Montované stavby z betónu, pancierové a spevnené
skrine, klimatizačné jednotky
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky

Doba
odpisovania v rokoch
4
40

Ročná odpisová sadzba
v%
25
2,5

12

8,33

6
4

16,66
25

Vychádza sa z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia. Majetok sa začína odpisovať
po zaradení do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá smerom nahor. Používa sa lineárna metóda
odpisovania.
Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri ich nadobudnutí obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním.
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
(clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení
cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Vážený aritmetický priemer sa počíta najmenej
raz za mesiac.
Zásoby nadobudnuté bezodplatne (darovaním a delimitáciou), prebytky zásob, odpad a zvyškové produkty sa oceňujú
reprodukčnou obstarávacou cenou, čo je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
Novozistené zásoby pri inventarizácii sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou. Obstaranie a úbytok zásob sa
vykonáva A spôsobom účtovania zásob.
K zásobám vykázaným za oblasť colných príjmov, ktoré boli zaistené z dôvodu porušenia colných a daňových predpisov
sa tvoria opravné položky vo výške 100 %, nakoľko sú určené na likvidáciu.
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí sa oceňujú
obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné, nedobytné
pohľadávky a o pohľadávky, pri ktorých existuje riziko nevymožiteľnosti.
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku, pri
rezerve na zamestnanecké požitky poistno-matematickými metódami.
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú 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
3

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).
Účty časového rozlíšenia aktív a pasív sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.
Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria na základe zásady opatrnosti, vyjadrujú prechodné zníženie ich hodnoty,
teda ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého
zníženia hodnoty.
Opravné položky za oblasť európskych fondov, sa tvoria v súlade s mierou korekcie percentuálnej výšky určenej
správcom pohľadávky. Správcom pohľadávky môže byť Správa finančnej kontroly alebo aj príslušný riadiaci orgán.
Opravné položky k pohľadávkam za daňovú oblasť boli v roku 2015 vytvorené podľa nasledovných kritérií:
 100 % hodnoty pohľadávky k pohľadávkam daňových subjektov, ktorí sú v konkurze, v reštrukturalizácii, v likvidácii,
pohľadávky zomrelých daňových subjektov, pohľadávky zaniknutých daňových subjektov,
 100 % hodnoty pohľadávky k pohľadávkam daňových subjektov postúpených na exekučné vymáhanie,
 40 % hodnoty pohľadávky k pohľadávkam po lehote splatnosti 1 rok,
 70 % hodnoty pohľadávky k pohľadávkam po lehote splatnosti 2 roky,
 100 % hodnoty pohľadávky k pohľadávkam po lehote splatnosti 3 roky.
Ako náklady na transfery účtuje ministerstvo poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu a zo štátnych finančných
aktív ostatným rozpočtovým kapitolám, samospráve a ostatným subjektom verejnej správy ako aj podnikateľským
a nepodnikateľským subjektom.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípade resp. v deň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za menu euro sa použije kurz,
za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená, alebo referenčný kurz v deň uzavretia obchodu. Na ocenenie prírastku cudzej
meny v mene euro nakúpenej za inú cudziu menu sa použije hodnota inej cudzej meny v eurách alebo sa na ocenenie
prírastku cudzej meny v eurách použije referenčný kurz v deň uzavretia obchodu.
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV
Celková hodnota majetku k 31. 12. 2015 bola vo výške 18 893 767 734,96 Eur, netto hodnota majetku predstavovala
sumu 15 674 628 809,81 Eur. Oproti roku 2014 sa hodnota majetku zvýšila o 2 250 247 979,49 Eur. Okrem položiek
obežného majetku Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy a Finančné účty bol zaznamenaný nárast hodnoty
majetku v dlhodobom finančnom majetku.
Neobežný majetok
Celková hodnota neobežného majetku k 31. 12. 2015 bola vo výške 2 427 175 319,15 Eur, čo predstavuje zvýšenie
oproti roku 2014 o 107 883 509,13 Eur. Najväčšou položkou neobežného majetku je dlhodobý finančný majetok, ktorý
zaznamenal aj najvyšší medziročný prírastok, a to 97 746 691,39 Eur. Išlo o navýšenie podielov v medzinárodných
finančných inštitúciách, v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave a.s. a založenie novej obchodnej spoločnosti
Slovenská reštrukturalizačná, s.r.o.
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Celková netto hodnota nehmotného majetku k 31. 12. 2015 predstavovala sumu 125 485 071,14 Eur, čo je pokles
oproti roku 2014 o 17 977 383,89 Eur. Netto hodnota softvéru k 31. 12. 2015 dosiahla hodnotu 83 357 304,20 Eur, čo
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predstavuje medziročný nárast o 55 177 523,65 Eur, obstaranie dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2015 dosiahlo
hodnotu 42 117 778,14 Eur, čo predstavuje medziročný pokles o 73 130 233,74 Eur. 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. Zníženie hodnoty
účtu obstarávania sa prejavilo na zvýšení softvéru uvedeného do používania.
Netto hodnota dlhodobého hmotného majetku predstavovala k 31. 12. 2015 sumu 40 823 629,57 Eur, čo predstavuje
nárast oproti roku 2014 o 28 114 201,63 Eur. Najvyššiu položku dlhodobého hmotného majetku predstavujú samostatné
hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v netto hodnote 23 544 801,80 Eur. V rámci tejto položky majetku bola
obstarávaná najmä komunikačná infraštruktúra, v prevažnej miere servery, ktoré súvisia s plnením úloh ministerstva na
úseku riadenia verejných financií.
Dlhodobý finančný majetok
Celková hodnota dlhodobého finančného majetku k 31. 12. 2015 bola vykázaná v netto hodnote 2 260 866 618,44 Eur,
čo predstavuje nárast o 97 746 691,39 Eur oproti roku 2014. V rámci dlhodobého finančného majetku sa vykazujú
podiely v medzinárodných finančných inštitúciách, ako napríklad v Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj, v Skupine
svetovej banky a v Európskej investičnej banke. Ministerstvo spravuje tieto podiely v mene Slovenskej republiky, výška
účastí vychádza zo zmluvných podmienok. Ďalej sa tu vykazujú podiely v obchodných spoločnostiach.
Majetkové podiely účtovnej jednotky v dcérskych účtovných jednotkách
Ministerstvo vykázalo k 31. 12. 2015 podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré sú jeho dcérskymi účtovnými
jednotkami vo výške 337 025 133,11 Eur. Oproti roku 2014 hodnota podielových cenných papierov a podielov
v dcérskych účtovných jednotkách vzrástla navýšením podielu v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave a.s.
o 23 167 416,00 Eur. Zvýšenie základného imania sa realizovalo za účelom kapitálového posilnenia spoločnosti
a zároveň nového rozvrhnutia základného imania. Všetky dcérske účtovné jednotky sú akciové spoločnosti (okrem
Exportno - importnej banky, ktorá je právnickou osobou založenou zákonom), kde ministerstvo vlastní 100 % vlastného
imania a aj 100 % hlasovacích práv.
Prehľad majetkových podielov v dcérskych účtovných jednotkách:
Názov spoločnosti

Základné imanie
spoločnosti
2015

TIPOS, národná lotériová spoločnosť

v Eur
2015

2014

365 133,11

365 133,11

365 133,11

1 660 000,00

1 660 000,00

1 660 000,00

Exportno-importná banka Slovenskej republiky

100 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

Slovenská elektrizačná prenosová sústava

105 000 000,00

105 000 000,00

81 832 584,00

Slovenská záručná a rozvojová banka

130 000 000,00

130 000 000,00

130 000 000,00

Spolu

337 025 133,11

337 025 133,11

313 857 717,11

Slovenská konsolidačná

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
V rámci položky Dlhové cenné papiere držané do splatnosti boli vykázané k 31. 12. 2015 bondy Argentínskej republiky
v sume 684 302,37 Eur. Stav vytvorenej opravnej položky k bondom Argentínskej republiky sa v priebehu roku 2014
zvýšil vplyvom kurzových rozdielov, stav opravných položiek k 31.12.2015 je vo výške 195 646,18 Eur.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
V rámci položky Ostatný dlhodobý finančný majetok bola vykázaná suma 924 624 941,70 Eur, čo je nárast oproti roku
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2014, v ktorom bola vykázaná suma 882 344 165,69 Eur. Položky ostatného dlhodobého finančného majetku sú
uvedené v tabuľke:
v Eur
Položka ostatného dlhodobého majetku

2015

2014

Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM)

659 200 000,00

659 200 000,00

Európska investičná banka (EIB)

111 813 379,75

105 313 504,75

Skupina svetovej banky

54 112 388,57

40 648 759,96

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR)

27 631 773,68

26 214 501,28

Medzinárodná investičná banka (MIB)

21 481 113,06

21 481 113,06

Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu (MBHS)

12 473 522,00

12 473 522,00

2 397 000,00

2 397 000,00

282 564,64

282 564,64

Podiel v Slovenskej reštrukturalizačnej

20 900 000,00

0,00

Podiel v Mincovni Kremnica, š.p.

14 300 000,00

14 300 000,00

33 200,00
924 624 941,70

33 200,00
882 344 165,69

Rozvojová banka Rady Európy (RBRE)
Európsky finančný stabilizačný nástroj (EFSF)

Podiel v RVS, a.s.
Spolu

V rámci položky majetkové účasti štátu sa vykazujú podiely v medzinárodných finančných inštitúciách ako aj podiely
v tuzemských spoločnostiach a to v Mincovni Kremnica, v RVS a.s. a od roku 2015 aj v Slovenskej reštrukturalizačnej
s.r.o., ktorá bola založená Ministerstvom financií SR dňa 20. 7. 2015. Slovenská reštrukturalizačná s.r.o. vznikla na
základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2015 Z. z. ako spoločnosť so 100 %-nou majetkovou účasťou štátu
za účelom odkupovania pohľadávok od pôvodných nezabezpečených veriteľov voči dlžníkovi v reštrukturalizácii.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku predstavujú upísané, ale nesplatené majetkové podiely štátu v týchto
medzinárodných finančných inštitúciách:
v Eur
Medzinárodná inštitúcia
Upísaný a nesplatený podiel na zvýšení základného imania Európskej
investičnej banky
Upísaný a nesplatený podiel na základnom imaní Medzinárodnej banky pre
obnovu a rozvoj
Spolu

2015

2014

573 996 175,00

580 496 050,00

424 731 712,44

385 983 809,59

998 727 887,44

966 479 859,59

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku je uvedený v tabuľke č. 1 tabuľkovej časti Poznámok.

Obežný majetok
Zásoby
Účtovná jednotka vykázala k 31. 12. 2015 zásoby v netto hodnote 126 972,14 Eur, čo predstavuje nárast oproti roku
2014, keď bola netto hodnota zásob vo výške 107 349,44 Eur. Celková brutto hodnota predstavovala sumu
938 960,38 Eur, pričom opravné položky boli vytvorené vo výške 811 988,24 Eur. Opravné položky sa tvorili k materiálu
a k tovaru, ktorý bol určený na likvidáciu alebo na predaj. Účtovná jednotka nemala zásoby, na ktoré by bolo zriadené
záložné právo alebo obmedzené právo nakladania s nimi a tiež nemala poistené zásoby.
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Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku vykazuje zostatky voči organizáciám
v zriaďovateľskej pôsobnosti kapitoly Ministerstva financií SR a Všeobecná pokladničná správa v nasledovnom členení:
v Eur
Organizácia/Organizačná jednotka

2015

Štátna pokladnica

2014

5 006 129,24

5 109 208,34

Správa finančnej kontroly Košice

122 094,68

130 195,4

Správa finančnej kontroly Zvolen

793 309,80

615 620,35

26 178 739,30

16 357 977,57

Správa finančnej kontroly Bratislava

577 085,31

640 400,04

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie Tatranská Lomnica

997 506,69

1 097 271,7

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

396 121,04

586 842,13

Finančné riaditeľstvo SR

229 535 241,26

141 113 639,28

Spolu za kapitolu MF

263 606 227,32

165 651 154,81

Úrad na ochranu osobných údajov

82 072,10

57 325,29

Kancelária verejného ochrancu práv

28 245,31

19 005,89

110 317,41

76 331,18

DataCentrum

Spolu kapitola VPS

Ostatné zúčtovanie predstavuje vzájomné vzťahy voči príspevkovým organizáciám ústrednej správy a ostatným
subjektom.
Pohľadávky
Celkový netto stav pohľadávok k 31. 12. 2015 predstavoval sumu 3 760 868 558,24 Eur, z toho boli dlhodobé
pohľadávky 531 173 539,72 Eur a krátkodobé pohľadávky 3 229 695 018,52 Eur. K dlhodobým pohľadávkam boli
vytvorené opravné položky vo výške 3 537 637,24 Eur, ku krátkodobým pohľadávkam boli vykázané opravné položky vo
výške 3 016 593 064,22 Eur.
Na samotnú výšku pohľadávok ako aj na výšku opravných položiek mala vplyv zmena účtovných metód a zásad
v účtujúcej jednotke Daňová správa, ktoré sa uplatnili v súvislosti so zavedením nového informačného systému. Ďalším
vplyvom bola zmena účtovania pohľadávok z titulu dane z motorových vozidiel vrátane pohľadávok z cestnej dane,
ktoré spôsobilo prijatie zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel. Výnos dane z motorových vozidiel
(vrátane dobehu cestnej dane) je od 1.1.2015 príjmom štátneho rozpočtu. Posledný krát sa poukazoval výnos dane z
motorových vozidiel vyšším územným celkom (ďalej aj „VÚC“) v januári 2015, kedy bol VÚC poukázaný výnos uhradený
daňovými subjektmi v decembri 2014.
Dlhodobé pohľadávky tvoria Iné pohľadávky a Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií, v rámci ktorých je
vykázaný derivát, menovo-úrokový SWAP (CC IRS) v celkovej výške 267 479 068,18 Eur, z toho istina
266 879 237,63 Eur a úrok 599 830,55 Eur. Ide o finančný nástroj realizovaný za účelom výmeny jednej meny za inú
menu na určité obdobie, konkrétne swap úrokových sadzieb rôznych mien.
V rámci dlhodobej časti Iných pohľadávok sú vykázané pohľadávky voči prijímateľom prostriedkov z fondov EÚ a iných
finančných nástrojov z dôvodu nezrovnalostí alebo iného vrátenia finančných prostriedkov so zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako jeden rok vo výške 1 408 644,51 Eur, zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB, vládne
pohľadávky voči zahraničiu - úvery v správe NBS, zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB v správe NBS, vládne
pohľadávky voči zahraničiu – úvery, pohľadávky SR voči organizáciám, a to v celkovej výške 257 847 464,27 Eur.
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Prevažnú časť pohľadávok tvoria krátkodobé pohľadávky, v rámci nich sú to Iné pohľadávky, ktorých netto hodnota je
2 490 955 592,17 Eur. Krátkodobú časť Iných pohľadávok tvorili pôžičky komerčným bankám a Štátnej pokladnici v
celkovej sume 1 939 294 231,39 Eur, v rámci refinančného systému pohľadávky z kolaterálu v celkovej sume
10 240 000,00 Eur, pohľadávky z realizovaných záruk za odvodové úvery v celkovej sume 361 218,75 Eur.
Pohľadávky v oblasti európskych fondov predstavujú ako krátkodobé pohľadávky voči prijímateľom prostriedkov
z fondov EÚ a iných finančných nástrojov z dôvodu nezrovnalostí alebo iného vrátenia finančných prostriedkov,
k 31. 12. 2015 netto hodnota predstavovala 456 768 684,92 Eur.
Pohľadávky na položke Poskytnuté prevádzkové preddavky v sume 34 065 059,34 Eur (brutto) predstavujú pohľadávky
z titulu poskytovania zálohových platieb alebo predfinancovania prijímateľom v rámci poskytovania nenávratného
finančného príspevku prostredníctvom mimorozpočtových účtov.
V prevádzke úradu ministerstva sa vykazujú iba krátkodobé pohľadávky, z ktorých práve Iné pohľadávky predstavujú
najvyššiu položku 14 692 580,46 Eur. Ich výšku ovplyvnili najmä pohľadávky za súdne trovy v celkovej výške
14 680 541,95 Eur, pričom pre nevymožiteľnosť niektorých z nich boli tvorené opravné položky vo výške
2 419 621,68 Eur.
Ďalšou významnou skupinou krátkodobých pohľadávok sú Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov,
ktoré k 31. 12. 2015 boli vykázané v celkovej netto hodnote 655 086 788,29 Eur. Opravné položky k nim boli vytvorené
vo výške 2 960 401 816,50 Eur.
Štruktúra pohľadávok z daňových a colných rozpočtových príjmov v brutto vyjadrení:
v Eur
Daňová správa

2015

2014

Daň z príjmov fyzických osôb

248 517 207,67

70 088 066,54

Daň z príjmov právnickej osoby

751 132 747,98

631 678 352,27

Daň z príjmov vyberaná zrážkou

3 366 890,22

Dane z dedičstva a darovania

268 160,10

334 129,61

9 855 566,62

14 751 904,48

2 405 503 940,04

1 894 833 737,02

453 004,59

378 157,35

Spotrebná daň z liehu

1 082 743,73

1 069 127,20

Spotrebná daň z piva

12 061,25

11 800,52

Spotrebná daň z vína

27 395,47

66 729,99

83 656,42
1 431 980,67

136 649,60

39 216 387,28

0,00

0,00

3 606 281,55

3 636 390,28
3 464 588 132,32

0,00
2 617 526 049,31

Daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti
Daň z pridanej hodnoty (DPH)
Spotrebná daň z minerálneho oleja

Spotrebná daň z tabakových výrobkov
Cestná daň
Daň z motorových vozidiel
Sankcie účtované v daňovom konaní
Pokuty z daňovej kontroly a za porušenie mlčanlivosti
SPOLU
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571 113,18

v Eur
Colná správa

2015

2014

Spotrebná daň z liehu

41 065 450,98

43 629 963,36

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

47 767 812,83

35 349 332,02

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

42 579 801,41

29 814 094,65

Spotrebná daň z minerálneho oleja

9 239 001,29

10 141 397,43

Dovozné clo

4 364 955,52

3 837 780,85

Sankcie účtované v daňovom konaní

2 864 650,58

3 530 893,12

Pokuty

1 928 660,64

1 688 162,10

Dovozná prirážka

602 639,93

658 317,89

Spotrebná daň z piva

223 580,48

220 035,60

Poplatky

193 368,29

185 310,06

70 550,52

137 222,44

150 900 472,47

129 192 509,52

Ostatné daňové a colné príjmy
SPOLU

Obdobne ako pri pohľadávkach, aj na celkovú výšku opravných položiek k nim mala hlavný vplyv zmena účtovných
metód a zásad v účtujúcom okruhu Daňová správa. Do roku 2014 boli nadefinované kritéria pre tvorbu opravných
položiek a opodstatnenosť tvorby opravnej položky k pohľadávkam posudzoval individuálne správca dane. V roku 2015
sú zadefinované kritériá pre tvorbu opravných položiek v novom informačnom systéme a opravné položky k
pohľadávkam sú vytvárané týmto systémom automatizovane. Opravné položky k pohľadávkam vytvorené k 31. 12. 2014
v sume 1 805 151 989,10 Eur boli zúčtované voči účtu Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a
následne boli vytvorené nové opravné položky na základe kritérií nadefinovaných v novom informačnom systéme.
Vytvorené opravné položky boli v sume 2 692 852 827,11 Eur.
Prehľad nedoplatkov postúpených FR SR (daňovou správou) na Slovenskú konsolidačnú, a.s.
v Eur
Počet
subjektov
Nedoplatky
daňových
v konkurze a v likvidácii

subjektov

Počet
daňových
nedoplatkov

2015

2014

1 298

19 411

107 160 930,42

116 072 213,63

Nevymožiteľné daňové nedoplatky

19 495

89 380

315 163 653,22

218 178 681,00

Spolu

20 793

108 791

422 324 583,64

334 250 894,63

Na výške pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov v netto vyjadrení 42 616 376,09 Eur sa podieľali odvody
z prevádzkovania lotérií vo výške 20 869 842,90 Eur, pohľadávky za e-Kolky vo výške 15 345 212,56 Eur, finančné
zúčtovanie 7 634 432,23 Eur, pokuty 5 952 595,87 Eur, súdne poplatky 1 361 038,20 Eur a penále a pokuty vyrubené
štátnym dozorom 683 927,19 Eur.
Finančný majetok
Celková hodnota krátkodobého finančného majetku k 31. 12. 2015 predstavovala sumu 2 311 048 424,91 Eur, čo
predstavuje nárast o 890 469 561,67 Eur v porovnaní s rokom 2014. Z vykázaného zostatku bankových účtov
predstavujú najvyššiu sumu prostriedky štátnych finančných aktív v hodnote 2 123 062 122,87 Eur, ktoré pochádzajú
zo splátok návratných finančných výpomocí, odvodu podnikov v regulovaných odvetviach, bankového odvodu,
prostriedkov prevedených z Fondu národného majetku SR, anonymných vkladov a ostatných príjmov účtujúcej jednotky
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štátny dlh. Zvýšenie zostatku bežných účtov štátnych finančných aktív spôsobil hlavne prevod prostriedkov z Fondu
národného majetku SR za predaj akcií spoločnosti Slovak Telekom vo výške 800 000 000 Eur.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
Stav návratných finančných výpomocí k 31. 12. 2015 predstavoval sumu 626 196 872,82 Eur v brutto ocenení,
vytvorené opravné položky k nim boli vo výške 16 774 731,38 Eur. Porovnaním s predchádzajúcim rokom ide o pokles
vo výške 96 071 639,74 Eur, ktorého hlavným dôvodom je úplné splatenie návratnej finančnej výpomoci Železničnou
spoločnosťou Cargo Slovakia a.s. vo výške 117 219 594,37 Eur. Výška krátkodobých návratných finančných výpomocí
sa oproti roku 2014 nezmenila, bola vykázaná vo výške 129 124,35 Eur.

Názov dlžníka

2015

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
Mesto Košice
ZŤS TEES, a.s. Martin
ZŤS, a.s. Dubnica nad Váhom
Mesto Žilina
Hlavné mesto Bratislava
ZDA, š.p. Partizánske Cebo Holding Slovakia
ZŤS TEES, a.s. Martin
Chirana, Prema, Stará Turá
MH Invest, s.r.o.
Podpolianske strojárne Detva, š.p.
PLETA-MODA, a.s. Banská Štiavnica
ZŤS Strojárne, a.s. Námestovo
Ferrenit, a.s. Nitra
LUNA, š.p. Nitra
Lom, cementáreň, vápenka, s.r.o. Nové mesto n/Váhom
IMUNA, š.p. Šarišské Michaľany
Východoslovenské strojárne Košice, š.p.
Severoslovenské tehelne, a.s. Žilina
Bardejovské strojárne, a.s. Bardejov
OTF, a.s. Nižná
Ľubotice
TSZ kameňopriemysel, a.s. Levice
ZUTE, s.r.o. Považská Bystrica
ZŤS, š.p. Rimavská Sobota
Medzevská drevárska fabrika, s.r.o Medzev
Pozemné stavby, š.p. Banská Bystrica
Strana Kresťanská sociálna únia
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia
Spolu

520 000 000,00
5 700 000,00
19 352 054,70
15 726 721,10
11 733 126,20
2 500 000,00
6 638 783,77
6 240 456,75
2 904 467,90
2 719 976,88
2 107 813,85
1 884 808,66
1 516 159,68
1 079 850,49
863 048,38
756 755,09
632 045,37
614 087,50
395 007,63
300 404,97
200 867,97
195 000,00
125 970,92
99 581,76
55 364,80
42 886,54
29 542,59
2 089,32
117 219 594,37
721 636 467,19

2014
520 000 000,00
20 000 000,00
19 352 054,70
15 726 721,10
11 733 126,20
10 000 000,00
6 638 783,77
6 240 456,75
2 904 467,90
2 719 976,88
2 107 813,85
1 884 808,66
1 516 159,68
1 079 850,49
863 048,38
756 755,09
632 045,37
614 087,50
395 007,63
300 404,97
200 867,97
175 000,00
125 970,92
99 581,76
55 364,80
42 886,54
29 542,59
2 089,32
0
626 196 872,82

v Eur
Opravná položka
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 240 456,75
0,00
0,00
2 107 813,85
1 884 808,66
1 516 159,68
1 079 850,49
863 048,38
756 755,09
632 045,37
614 087,50
395 007,63
300 404,97
200 867,97
0,00
125 970,92
0,00
55 364,80
0,00
0,00
2 089,32
0,00
16 774 731,38

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. splatila poskytnutú návratnú finančnú výpomoc predčasne v priebehu roka
v súlade so zmluvou, a to mimoriadnou splátkou vo výške 97 719 594,37 Eur a zostávajúcu časť istiny uhradila dňa
23.11.2015 v sume 19 500 000,00 Eur, ktorá bola pôvodne splatná 29.2.2015 a 31.8. 2015 v dvoch rovnakých splátkach
vo výške 9 750 000,00 Eur.
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Časové rozlíšenie
Významné sumy časového rozlíšenia boli vykázané na položke Náklady budúcich období v celkovej sume
151 451 143,89 Eur, v porovnaní s rokom 2014 to znamená pokles o 26 223 402,23 Eur.
v Eur
Náklady budúcich období

2015

Štátne dlhopisy - diskont
Refinančné obchody so ŠP - úroky
Úroky so zápornou úrokovou sadzbou
Ostatné
Spolu

151 237 895,56
13 695,93
136 841,65
62 710,75
151 451 143,89

2014
177 327 763,67
270 777,02
0,00
76 005,54
177 674 546,23

Podstatná zmena oproti roku 2014 vznikla z dôvodu záporných úrokových sadzieb, pričom zdroje deponované generujú
náklady. Pokles v položke „refinančné obchody so ŠP – úroky“ bol zapríčinený podstatným skrátením zostatkovej
splatnosti úložiek oproti roku 2014 podporovaný nižšími úrokovými sadzbami.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV
Pasíva v celkovej výške 15 674 628 809,81 Eur sú k 31. 12. 2015 tvorené vlastným imaním vo výške
-51 574 963 489,12 Eur, cudzími zdrojmi vo výške 66 707 879 118,40 Eur a položkami časového rozlíšenia pasív vo
výške 541 713 180,53 Eur.
Vlastné imanie
Vlastné imanie ministerstva k 31. 12. 2015 bolo vykázané vo výške -51 574 963 489,12 Eur, čo predstavuje pokles
oproti roku 2014, na ktorom mala podstatný vplyv tvorba rezervy na zamestnanecké požitky vo výške
17 387 000 061,29 Eur. Výsledok hospodárenia v sume -51 599 686 036,44 Eur je tvorený výsledkom hospodárenia za
bežné účtovné obdobie vo výške -2 414 246 817,45 Eur a výsledkom hospodárenia vytvoreným v minulých rokoch
v hodnote -49 185 439 218,99 Eur. Celkovo je záporný výsledok hospodárenia vyšší oproti roku 2014
o -1 036 329 508,16 Eur. Okrem výsledku hospodárenia tvoria vlastné imanie aj oceňovacie rozdiely vo výške 10 422
547,32 Eur.
Prehľad o pohybe vlastného imania je uvedený v tabuľke č. 5 tabuľkovej časti Poznámok.
Rezervy
Celková výška rezerv k 31. 12. 2015 bola vykázaná v sume 17 480 402 028,02 Eur, pričom medziročne došlo k ich
nárastu o 17 461 580 089,88 Eur. Najväčší podiel na náraste výšky rezerv mala zmena metodiky účtovania rezervy na
zamestnanecké požitky za zamestnancov všetkých štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií. V daňovej
oblasti boli vykázané rezervy vo výške 91 841 966,73 Eur, čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2014 o 76 102 828,59
Eur spôsobené tvorbou rezerv na prebiehajúce súdne spory alebo hroziace súdne spory. Ide o prebiehajúci súdny spor
so spoločnosťou Eustream a.s., kde bola rezerva vytvorená vo výške 75 785 087,66 Eur.
Prehľad o pohybe rezerv je uvedený v tabuľkovej časti Poznámok v tabuľkách č. 6 a 7.
Záväzky
Ministerstvo vykázalo k 31. 12. 2015 záväzky v celkovej výške 66 707 879 118,40 Eur, z toho krátkodobé záväzky vo
výške 9 323 383 587,59 Eur a dlhodobé záväzky vo výške 37 717 160 012,75 Eur. Porovnaním s rokom 2014, kedy
ministerstvo vykázalo záväzky v celkovej výške 44 869 837 794,31 Eur, z toho krátkodobé záväzky vo výške
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5 799 007 454,24 Eur a dlhodobé záväzky vo výške 37 216 847 133,99 Eur to predstavuje nárast záväzkov
o 21 838 041 324,09 Eur.
Zo záväzkov mali najväčší podiel dlhodobé záväzky, v prevažnej miere ich tvorili záväzky z vydaných dlhopisov vo výške
36 227 402 086,98 Eur. Ďalšou významnou položkou dlhodobých záväzkov boli ostatné dlhodobé záväzky vo výške
1 489 698 886,14 Eur, z ktorých podstatnú časť tvoril záväzok voči Štátnej pokladnici z refinančného systému
(1 465 305 723,61 Eur) a prevzaté záruky vo výške 24 393 162,53 Eur (prevzatá záruka od spoločnosti METRO a.s. voči
EIB).
Z krátkodobých záväzkov vo výške 9 323 383 587,59 Eur boli najvýznamnejšou položkou iné záväzky vykázané vo
výške 8 263 690 279,69 Eur, ktorých výšku 5 661 294 450,16 Eur v najväčšej miere ovplyvnili krátkodobá časť
refinančného systému vo výške 5 432 878 827,95 Eur a záväzok z kolaterálu 228 260 000,00 Eur.
Položku Záväzky z upísaných cenných papierov vo výške 998 727 887,44 Eur tvoria záväzky z nesplatených účastí na
základnom imaní:
 Európskej investičnej banky (EIB) vo výške 573 996 175,00 Eur,
 Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj (IBRD) vo výške 380 862 709,27 Eur.
Členenie záväzkov podľa doby splatnosti je uvedené v tabuľkovej časti Poznámok, tabuľka č. 8.
Bankové úvery
K 31. 12. 2015 ministerstvo vykázalo iba dlhodobé bankové úvery vo výške 1 930 415 504,04 Eur. Medziročne ide
o zvýšenie záväzkov z úverov o 360 861 895,81 Eur. Krátkodobé úvery neboli čerpané.
Vykázané dlhodobé úvery boli prijaté v mene Slovenskej republiky na podporu infraštruktúry a na podporu významných
rozvojových projektov v oblasti dopravy, životného prostredia, informatizácie spoločnosti a podobne. V roku 2015 boli
uhrádzané splátky týchto úverov a bol čerpaný nový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na spolufinancovanie
projektov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho operačného
programu pre programové obdobie 2014 – 2020. V roku 2015 prijalo ministerstvo v mene Slovenskej republiky nové
úvery od Európskej investičnej banky v hodnote 395 000 000 Eur, ktoré sú určené na financovanie projektov dopravnej
infraštruktúry a rozvoj v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva na Slovensku. Tieto úvery v roku 2015 neboli splácané,
vzhľadom na dohodnutú dobu splatnosti až v nasledujúcich obdobiach. Prehľad dlhodobých bankových úverov podľa
poskytovateľa bankového úveru a zostatku dlžnej sumy v roku 2015 zobrazuje nasledujúca tabuľka:
Dlhodobé bankové úvery
Poskytovateľ bankového úveru
Európska investičná banka
Japonská banka pre medzinárodnú spoluprácu
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
Rozvojová banka Rady Európy
Spolu

v Eur
2015

2014

Výška istiny
2015

Nákladový úrok
2015

1 814 486 026,67

1 499 633 027,97

1 786 624 150,00

56 502 795,14

39 985 879,38

40 195 107,07

39 676 211,11

864 706,94

251 931,32

29 725 473,19

251 682,19

45 622,09

75 691 666,67

0,00

75 000 000,00

691 666,67

1 930 415 504,04

1 569 553 608,23

1 901 552 043,30

58 104 790,84

Dlhodobé a krátkodobé emitované dlhopisy
K 31. 12. 2015 neboli vykázané žiadne krátkodobé dlhopisy, v priebehu roka boli emitované štátne pokladničné
poukážky, ktoré boli všetky splatené a nové neboli vydané. Podstatnú časť emitovaných dlhopisov tvoria dlhodobé
dlhopisy, ktoré boli k 31. 12. 2015 emitované v celkovej výške 36 227 402 086,98 Eur, čo predstavuje zvýšenie oproti
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roku 2014 o 287 261 004,29 Eur. Štátne dlhopisy emitované v tuzemsku boli v celkovej výške 30 673 940 785,86 Eur a
emitované v zahraničí v celkovej výške 5 553 441 310,99 Eur.
Záväzky z emisií ŠD emitovaných v tuzemsku

v Eur
2015

ŠD emitované v tuzemsku
istina
úrok
Spolu

2014

29 991 302 026,00

28 496 922 604,87

682 638 759,86

649 357 935,93

30 673 940 785,86

29 146 280 540,80

Záväzky z emisií ŠD emitovaných v zahraničí

v Eur
2015

ŠD emitované v zahraničí
istina
úrok
Spolu

2014

5 452 886 430,47

5 212 120 211,22

100 554 880,52

158 488 235,29

5 553 441 310,99

5 370 608 446,51

Časové rozlíšenie
Výnosy budúcich období k 31. 12. 2015 boli vykázané v celkovej výške 541 713 180,53 Eur, čo predstavuje zvýšenie o
177 392 802,49 Eur oproti roku 2014, kedy boli vykázané výnosy budúcich období vo výške 364 320 378,04 Eur.
Podstatnú časť výnosov budúcich období tvorili prémie zo štátnych dlhopisov, a to vo výške 541 644 301,91 Eur a úroky
z poskytnutých vkladov komerčným bankám a Štátnej pokladnici v sume 68 878,62 Eur. Podstatnú medziročnú zmenu
na položke Výnosy budúcich období spôsobili prémie zo štátnych dlhopisov v celkovej hodnote 177 541 103,14 Eur.
Nárast v roku 2015 zapríčinil predaj takmer všetkých ŠD s prémiou.
INFORMÁCIE O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH
Náklady
Celková výška nákladov k 31. 12. 2015 bola vykázaná vo výške 20 494 381 214,78 Eur, čo predstavuje nárast oproti
roku 2014 o 3 337 448 678,32 Eur. Najväčšiu sumu predstavujú náklady na transfery 15 912 208 848,90 Eur, finančné
náklady 1 875 954 016,74 Eur a odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 1 849 029 003,71 Eur.
v Eur
Skupina nákladov

2015

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
Finančné náklady
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia

2014

15 912 208 848,90
1 875 954 016,74

1 394 620 9721,04
1 911 702 292,85

1 849 029 003,71

641 555 679,91

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
Ministerstvo poskytuje bežné transfery a zúčtováva kapitálové transfery do nákladov bežného obdobia podľa oblasti, do
ktorej transfer smeruje. V skupine nákladov súvisiacich s poskytnutými transfermi tvorili najväčšiu časť náklady na
transfery poskytnuté štátnym rozpočtovým organizáciám vo výške 6 029 678 614,02 Eur. Druhou významnou položkou
v oblasti poskytnutých transferov sú transfery, ktoré boli poskytované subjektom mimo verejnej správy vo výške
4 907 965 413,06 Eur. Ďalšou významnou položkou boli transfery poskytované ostatným subjektom verejnej správy vo
výške 4 251 197 152,96 Eur. Náklady z transferov sú priamo ovplyvnené najmä výškou realizovaných výdavkov zo
štátneho rozpočtu, ktoré boli medziročne vyššie o 2 746 153 90,03 Eur najmä z dôvodu vyšších bežných a kapitálových
transferov.
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Finančné náklady
Nákladové úroky dosiahli sumu 1 506 246 877,94 Eur, tvorili ich úroky zo štátnych dlhopisov, úverov a záruk, a úrokov
v rámci refinančného systému. Finančné náklady medziročne poklesli o 35 923 714,71 Eur, na čom mali najväčší podiel
nižšie úroky zo štátnych dlhopisov emitovaných v zahraničí.

Odpisy, rezervy, opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
Nárast oproti predchádzajúcemu roku o 1 194 691 543,22 Eur bol v prevažnej miere spôsobený tvorbou ostatných
opravných položiek z prevádzkovej činnosti vykázaných vo výške 1 718 180 883,56 Eur v účtujúcej jednotke daňová
správa, a to zmenou účtovania pohľadávok a opravných položiek k nim.
Významnou položkou tvorby ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti sú opravné položky k pohľadávkam
a zásobám v colnej správe tvorené väčšinou k tovaru zaisteného z dôvodu porušenia colných a daňových predpisov
v sume 13 591 601,11 Eur. Vo výške 3 629 831,80 Eur boli vytvorené opravné položky k pohľadávkam v rámci
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Phare. Z pohľadu prevádzky
úradu bolo významnou položkou tvorba opravnej položky k nevymožiteľným pohľadávkam za trovy konania a trovy
zastupovania voči Jan Albert Ostergetel a voči Theodora Laurentius v celkovej výške 2 422 461,92 Eur. Odpisy
dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vo výške 32 255 729,32 Eur v prevažnej miere tvorili
odpisy softvéru (29 303 429,71 Eur).

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Najväčší podiel v rámci nákladovej skupiny mal odpis pohľadávok celkovej sume 643 970 973,82 Eur. Z toho v rámci
daňovej správy boli odpísané pohľadávky vo výške 627 650 973,74 Eur, prehľad podľa jednotlivých daňových
pohľadávok je v nasledujúcej tabuľke:
v Eur
Odpísané pohľadávky

2015

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

442 396 098,12

Daň z príjmov právnických osôb

140 028 350,17

Daň z príjmov fyzických osôb

34 032 692,80

Daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti

5 470 741,09

Penále a pokuty vyrubené štátnym dozorom

2 214 709,50

Daň z motorových vozidiel

2 016 351,72

Pokuty z daňovej kontroly a za porušenie mlčanlivosti

486 239,13

Cestná daň

451 472,94

Spotrebná daň z liehu

225 870,18

Dane z dedičstva a darovania

150 637,10

Daň z príjmov vyberaná zrážkou

77 693,57

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

52 692,99

Spotrebná daň z vína

44 201,04

Ostatné nedaňové príjmy

2 896,12

Spotrebná daň z piva

165,96

Spotrebná daň z minerálneho oleja

161,31

Spolu

627 652 988,74

V colnej správe sa odpísali pohľadávky vo výške 12.103.590,26 Eur, z toho boli nevymožiteľné pohľadávky
4 815 536,04 Eur, Slovenskej konsolidačnej a. s. boli postúpené pohľadávky v celkovej výške 4 409 021,67 Eur a zánik
daňového nedoplatku 2 844 096,66 Eur.
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Ďalšiu významnú položkou tejto nákladovej skupiny predstavujú ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
vo výške 112 674 455,87 Eur. Z toho čiastku 55 966 782,64 Eur tvorili náklady z titulu finančných opráv súvisiacich s
nezrovnalosťami v rámci štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v sume
40 674 746,37 Eur a náklady z dôvodu poskytovania nenávratného finančného príspevku z finančného mechanizmu
Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v sume 14 966 249,00 Eur.

Výnosy
Celková výška výnosov ministerstva k 31. 12. 2015 bola vykázaná vo výške 18 080 134 397,33 Eur, čo je nárast oproti
roku 2014 o 2 301 119 170,16 Eur. Podstatnú časť výnosov tvorili daňové a colné výnosy štátu a výnosy z poplatkov,
ktoré v roku 2015 dosiahli spolu výšku 10 844 709 233,63 Eur, čo je oproti roku 2014 viac o 221 503 652,00 Eur.
Daňové a colné výnosy štátu boli vykázané vo výške 10 466 434 905,93 Eur a výnosy z poplatkov vo
výške 188 928 986,96 Eur. Daňové a colné výnosy štátu boli tvorené aj z osobitného odvodu z podnikania - regulované
odvetvia a úhrady za dobývací priestor v celkovej výške 261 796 383, 75 Eur. Väčšinu výnosov z poplatkov tvorili príjmy
z prevádzkovania lotérií, správne a súdne poplatky v celkovej výške 208 645 882,81 Eur a e-Kolky 169 628 444,89 Eur,
ktoré zaznamenali nárast oproti minulému roku, nakoľko do 31.12. 2014 ešte boli v platnosti aj papierové kolky.
Štruktúra daňových a colných výnosov štátu je v nasledovných tabuľkách.
v Eur
Druh dane

2015

2014

Daň z príjmov právnických osôb

2 750 983 033,82

2 040 062 137,12

Daň z pridanej hodnoty

2 273 902 625,03

2 756 732 436,87

Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti

2 134 065 597,13

1 933 636 940,08

Dane z príjmov vyberané zrážkou

154 318 482,14

174 988 425,99

Daň z motorových vozidiel, cestná daň

144 284 652,23

0,00

Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania, inej samostatne
zárobkovej činnosti a z prenájmu

110 528 542,00

87 296 679,44

53 815 091,73

185 095 157,21

9 687 608,24

60 032 507,49

982 870,72

1 507 749,31

0

35 136,00

Spotrebné dane

-20 561,84

-13 174,99

Majetkové dane

-103 437,28

15 061,82

Prevod podielu dane z príjmov FO na osobitný účel

-24 263 584,47

-21 694 768,79

Prevod podielu dane z príjmov PO na osobitný účel

-32 739 788,29

-30 353 424,07

Výnos dane poukázaný územnej samospráve

-2 131 060 608,13

-1 765 031 012,25

Spolu

5 444 380 523,03

5 422 309 851,23

Sankcie účtované na DPH
Sankcie účtované na daniach z príjmov
Sankcie účtované v daňovom konaní
Daň z emisných kvót

Pozn. výnosy z uložených sankcií sú uvedené pri položke pre príslušný daňový príjem.
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Výnosy na položke Daňové výnosy štátu za oblasť účtovania colných príjmov boli v nasledovnej štruktúre:
v Eur
Položka colného príjmu

2015

Daň z pridanej hodnoty

2 580 286 795,77

2 602 849 191,59

Spotrebná daň z minerálnych olejov

1 135 057 462,66

1 072 779 034,20

Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov

675 744 751,25

652 151 394,47

Spotrebná daň z liehu

204 844 828,22

234 591 466,20

Spotrebná daň z piva

57 129 728,78

55 231 381,13

Podiel na vybratých finančných prostriedkoch

28 871 661,21

31 514 563,91

Spotrebná daň zo zemného plynu

23 103 146,66

22 701 966,32

Spotrebná daň z elektriny

13 363 871,59

13 989 616,35

Dovozné clo

4 641 961,07

-1 327 707,43

Spotrebná daň z vína

4 444 482,33

4 363 752,85

Pokuty

1 818 945,78

1 792 263,13

Sankcie v daňovom konaní

446 898,99

718 397,75

Spotrebná daň z uhlia

412 466,48

428 009,67

77 955,05

1 535 115,82

7 478,22

4 785,47

0,00

-106,47

-25 991,12

-1 803 681,68

4 730 226 442,94

4 691 519 443,28

Poplatky
Dovozná prirážka
Ostatné colné príjmy
Iné príjmy
Spolu

2014

Významnou položkou finančných výnosov boli tržby z predaja cenných papierov a podielov vo výške 800 000 000 Eur,
konkrétne tržby z predaja akcií (podielov) Slovak Telekom. Ďalšou významnou položkou boli výnosy z dlhodobého
finančného majetku, ktoré tvorili výnosy z vyplatených dividend za rok 2014 v celkovej výške 464 748 949,34 Eur, a to
spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel a.s. vo výške 288 546 991,90 Eur, spoločnosti Západoslovenská
energetika a.s. vo výške 31 299 527,75 Eur, spoločnosti Východoslovenská energetika vo výške 31 088 542,77 Eur,
spoločnosti Stredoslovenská energetika a.s. vo výške 26 413 169,61 Eur, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.
s. vo výške 66 134 400 Eur, dividendy spoločností s majetkovou účasťou FNM SR vo výške 8 871 936,92 Eur,
spoločnosti Tipos a.s. vo výške 8 500 000 Eur, spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. vo výške 2 644 380 Eur,
spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka vo výške 1 000 000 Eur a vyplatením odvodov zo zisku za rok 2014
spoločnosti EXIM banka vo výške 250 000 Eur.
Ďalšou významnou skupinou výnosov boli ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti v celkovej výške 69 583 688,74 Eur.
Najvýznamnejšie sumy v tejto skupine sú vratky a finančné zúčtovanie so štátnym rozpočtom vo výške
45 261 409,51 Eur, poplatky za licencie za hazardné hry vo výške 196 620,84 Eur, výnosy z vyhratých súdnych sporov
a za oblasť colných príjmov v sume 936 717,74 Eur za bezodplatne prevzatý tovar, ktorý bol zaistený z dôvodu
porušenia colných a daňových predpisov.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
S členstvom Slovenskej republiky v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR), Rozvojovej banke Rady Európy
(RB RE), Medzinárodnej banke hospodárskej spolupráce (MBHS) a Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM) je
spojené plnenie záväzkov vyplývajúcich z účastí Slovenskej republiky na základnom imaní týchto medzinárodných
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finančných inštitúcií. Na podsúvahových účtoch sú zaznamenané nasledovné potenciálne záväzky vyplývajúce
z členstva v uvedených medzinárodných inštitúciách:
účasť SR na základnom imaní ESM - upísané akcie splatné na vyzvanie vo výške
účasť SR na základnom imaní EBOR - základné imanie splatné na vyzvanie je vo výške
účasť SR na základnom imaní RB RE - základné imanie splatné na vyzvanie je vo výške
účasť SR na základnom imaní MBHS - základné imanie splatné na vyzvanie je vo výške

5 108 800 000,00
101 359 000,00
16 854 000,00
11 526 478,00

Eur,
Eur,
Eur,
Eur.

V súvislosti s členstvom SR v EFSF (European Financial Stability Facility) k 31. 12. 2015 je na podsúvahových účtoch
zaznamenaná špecifická štátna záruka vo výške 2 183 148 760,91 Eur.
Na podsúvahe je zaznamenaný podmienený záväzok Ministerstva financií SR voči SZRB, a.s. v zmysle Záručnej listiny
podľa § 53e ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 352/2013 Z.z. a Zmluvy o podmienkach poskytovania finančnej pomoci pre malé podniky a stredné podniky
uzavretej medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. dňa
20. decembra 2013 vo výške 12 575 593,92 Eur.
Na podsúvahových účtoch sa vedie aj evidencia majetku, ktorý spĺňa kritériá drobného hmotného a nehmotného
majetku nasledovne:
 drobný hmotný majetok - hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 166 Eur a nižšia ako
1 700 Eur vo výške 2 924 646,15 Eur,
 drobný nehmotný majetok – nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 332 Eur a nižšia ako
2 400 Eur vo výške 949 499,43 Eur,
 ostatný majetok, ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 50 Eur a nižšia ako 166 Eur vo výške 247 716,54 Eur.
Ďalej sa na podsúvahových účtoch vedie aj evidencia majetku zapožičaného od iných organizácií z konsolidovaného
celku i mimo a evidenciu pohľadávok, ktoré už boli v účtujúcej jednotke odpísané a z účtovníctva odúčtované a v zmysle
zákona o správe majetku je ich správca povinný evidovať 1 rok (365 dní) odo dňa odpisu na súvahových účtoch.

INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH
Ministerstvo financií bolo účastníkom 3 337 súdnych konaní ako žalovaný a žaluje v prípade 34 súdnych sporov.
Hodnota podmienených záväzkov zo súdnych sporov je 553 361 112,12 Eur. Za iné aktíva je možno považovať aktívne
súdne spory v hodnote 5 040 076,68 Eur, 12 vydaných exekučných rozhodnutí v sume 8 137 617,75 Eur a 23
konkurzných konaní vo výške 380 927 924,94 Eur.
Ministerstvo bolo účastníkom arbitrážnych konaní ešte z roku 2014, ktoré však neboli ukončené ani v priebehu roku
2015 a pokračujú ďalej aj v roku 2016:
 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 25,2 mil. Eur plus úroky vo výške cca 2,7 mil. eur. V súčasnosti prebieha konanie
o zrušení tohto rozsudku ako aj jurisdikčného rozhodnutia v tomto spore na Nemeckom spolkovom súde, pred
ktorým 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 milióna Eur, voči čomu sa SR odvolala a toto
konanie stále prebieha.
 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 expertný posudok, ktorý
si dali vypracovať žalobcovia, odhaduje údajnú škodu na 234 mil. eur plus úroky. V súčasnosti prebieha
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jurisdikčná a meritórna fáza arbitráže, pričom najbližším štádiom je ústne pojednávanie, ktoré je naplánované
na september 2016.
Ministerstvu ďalej hrozia arbitráže, to znamená, že žaloba formálne ešte nebola podaná, no Slovenskej republike bola
oznámená predžalobná výzva v týchto prípadoch:
 Adams & Co, Inc. vs. SR – americká spoločnosť Adams & Co, Inc. sa od roku 2014 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 v roku 2014 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.
 Spóldzielnia Pracy Muszynianka - poľská spoločnosť v novembri 2015 oznámila spor z údajného porušenia
bilaterálnej investičnej dohody medzi Poľskom a SR z dôvodu ústavného zákazu vývozu vody z územia SR,
čím mala byť tejto spoločnosti spôsobená škoda vo výške 75,9 mil. eur. V súčasnosti prebieha zmierovacie
konanie s touto spoločnosti. Ak nebude dosiahnutý zmier do 27.4.2016, Spóldzielnia Pracy Muszynianka bude
môcť proti SR iniciovať medzinárodnú investičnú arbitráž.

INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI,
KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Účtovná jednotka neeviduje významné skutočnosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktoré by si
vyžadovali zverejnenie.

Príloha č. 1 Organizačná schéma Ministerstva financií SR
Príloha č. 2 Tabuľková príloha
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Príloha č. 1
Organizačná štruktúra Ministerstva financií SR

Minister financií SR

Kancelária ministra
Útvar vnútorného auditu
Sekcia auditu a kontroly

Štátny tajomník 1

Štátny tajomník 2

Sekcia rozpočtovej politiky

Inštitút finančnej politiky

Sekcia daňová a colná

Sekcia štátneho výkazníctva

Sekcia legislatívna a
majetkovoprávna

Sekcia európskych fondov

Útvar riadenia programu
UNITAS

Sekcia finančného trhu

Vedúci služobného úradu

Kancelária vedúceho
služobného úradu
Sekcia správy majetku a služieb

Osobný úrad

Odbor rozpočtu a riadenia
organizácií kapitoly a platobnej
jednotky MF SR

Sekcia medzinárodných
vzťahov

Odbor pre centrálne verejné
obstarávanie

Útvar stratégie financovania
hospodárskeho rastu

Samostatné oddelenie právne

Samostatné oddelenie
správneho konania
Sekcia informatizácie
spoločnosti
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