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Časť A. Všeobecná charakteristika
1. Organizačné aspekty
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) je nezávislá inštitúcia zodpovedná za
oblasť národných štatistík. ŠÚ SR zostavuje nefinančné ročné sektorové účty (RSÚ)
za všetky sektory a štvrťročné sektorové účty za vybrané sektory, čím je
zabezpečený súlad medzi ročnými a štvrťročnými účtami.
Podkladom pre zostavenie sú štatistické zisťovania vykonávané ŠÚ SR a
administratívne zdroje dát, kde výmena dát prebieha podľa vzájomných dohôd medzi
ŠÚ SR a poskytovateľmi údajov.
Finančné RSÚ sú zostavované ŠÚ SR za všetky sektory na základe
administratívnych zdrojov údajov doplnených údajmi zo štatistických zdrojov.
ŠU SR je zodpovedný za zostavenie štvrťročných finančných účtov za sektor verejnej
správy, zatiaľ čo Národná banka Slovenska (NBS) zostavuje štvrťročné finančné
účty za ostatné sektory.
1.2. Organizačná štruktúra
Počet zamestnancov zostavujúcich nefinančné RSÚ:
Sektor korporácií (S11, S.12):
Sektor verejnej správy S13:
Sektor domácností a neziskových inštitúcií (S14 ,S15):
Sektor zahraničia (S2):

4 osoby
3 osoby
4 osoby
1 osoba

Kontaktná osoba: Alena Illitova; alena.illitova@statistics.sk;
Riaditeľ odboru sektorových účtov , tel: 004212 502 36 520

2. zostavenie RSÚ – všeobecná charakteristika
2.1. Zdroje údajov
S.11: Hlavnými zdrojmi údajov sú štatistické výkazy Roč 1-01, Roč 2-01 (ročná
periodicita) a Prod 13-04 (štvrťročná periodicita). Tiež sa využíva účtovný výkaz Úč
NUJ 2-01pre neziskové inštitúcie, ktorý poskytuje údaje za spoločnosti nezahrnuté
v štatistických výkazoch pre nefinančné korporácie, ale podľa pravidla 50% patriacich
do sektora S11. Pre porovnávacie účely sa používa aj účtovný výkaz Úč POD.
S.12: Hlavné zdroje údajov pre zostavenie nefinančných RSÚ za sektor S.12
pochádzajú z administratívnych dát a zo štvrťročných a ročných vyčerpávajúcich
štatistických zisťovaní. Sú označené ako Pen P5-01, Poi P5-01a pokrývajú všetky
jednotky bez ohľadu na veľkostnú kategóriu. Zisťovanie Pen P5-01 sa týka všetkých
finančných jednotiek vrátane NBS okrem poisťovacích spoločností a dôchodkových
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fondov. Zisťovanie Poi P5-01 zahŕňa všetky poisťovacie spoločnosti, dôchodkové
fondy a tiež ďalšie inštitúcie pôsobiace v oblasti poisťovníctva. Údaje potrebné na
zostavenie národných účtov sú k dispozícií k 30.7. po referenčnom roku. Na základe
dohody medzi ŠÚ SR a NBS sa taktiež používajú administratívne zdroje dát – hlavne
výkazy ziskov a strát. Prvé ročné dáta z administratívnych zdrojov sú dostupné
k 30.4. po referenčnom roku a následne sa aktualizujú v priebehu júla a augusta.
S.13: Hlavným zdrojom údajov sú príjmy a výdavky verejnej správy poskytované
Štátnou pokladnicou a DataCentrom. Podľa dohody medzi ŠÚ SR a Štátnou
pokladnicou sú termíny na poskytnutie údajov nasledovné:
Predbežné dáta sú dostupné 35 dní po referenčnom období a zrevidované údaje 50
dní po referenčnom období. V prípade zmien v údajoch, tieto musia byť k dispozícií
do 75 dní od referenčného obdobia.
Podľa dohody medzi ŠÚ SR a DataCentrom sú údaje dostupné do troch dní po
finalizácií pre MF SR. Poskytovanie údajov sa pohybuje medzi 45 a 50 dní po
referenčnom období.
S.14 and S.15: Hlavnými zdrojmi údajov pre zostavenie RSÚ za sektory S.14 a S.15
sú štatistické a administratívne zdroje dát – tie sú získavané daňovými úradmi
a poskytované DataCentrom podľa dohody.
Konečná spotreba domácností sa zostavuje na základe štatistických zdrojov dát
(výkazy za tržby v maloobchode, za dopravu, vybrané trhové služby a informačnokomunikačné služby) zbieraných a spracovávaných ŠÚ SR. Používajú sa aj
administratívne údaje z MV SR (štatistiky motorových vozidiel) a MZ SR (výkazy
o spotrebe liekov a zdravotníckych pomôcok vydaných bez lekárskeho predpisu,
výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve).
S.2: Hlavné zdroje údajov sú platobná bilancia získavaná z NBS a informácie zo
štatistiky zahraničného obchodu.
2.2. Metódy
2.2.1. Zostavenie účtov - postup
Metodika zostavovania údajov za jednotlivé sektory a odvetvia je detailnejšie opísaná
v GNI Inventory (kapitoly 3-9).
S.11: Ročné štatistické výkazy Roč 1-01 and Roč 2-01 predstavujú hlavný podklad
pre výpočet údajov za S.11. Tieto zdroje údajov sú rozčlenené podľa dvojmiestnej
NACE (01-63, 68-82, 85-93, 95-96). Údaje za malé podniky sú k dispozícií len
v termíne T+12m, preto sa ako predbežné údaje v prvej verzií nefinančného účtu
používajú údaje zo štvrťročného výkazu Prod 13-04 doplnené informáciami
z účtovného výkazu Úč Nuj 2-01 za neziskové inštitúcie patriace podľa pravidla 50%
do sektora nefinačných korporácií.
Štandardné dopočty sa použijú v prípade jednotiek bez odpovede v štatistických
zisťovaniach. Štatistické dotazníky a účtovné výkazy nepokrývajú všetky aktívne
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jednotky, preto sú dáta dopočítavané na celý súbor aktívnych jednotiek v štatistickom
registri organizácií.
Členenie na subsektory sa nevykonáva.
S.12: Medzi hlavné zdroje údajov patria ročné štatistické zisťovania a výkaz ziskov
a strát, ktorý je hlavným administratívnym zdrojom pre sektor S.12. Jedna časť
údajov je zasielaná e- mailom podľa dohody medzi NBS a ŠU SR a druhá časť je
získavaná elektronicky.
Subjekty klasifikované v sektore S.12 majú podľa metodiky ESA95 kód hlavnej
ekonomickej činnosti v dvojmiestnej SK NACE 64,65 a 66. Okrem týchto subjektov
sú medzi finančné korporácie zaradené aj dve súkromné zdravotné poisťovne
s kódom NACE 84. Ale iba ich súkromná časť, na ktorú majú zo zákona nárok, je
zaradená do S.12. Sektor S.12 pozostáva z piatich subsektorov ( S.121 - S.125) a pri
zostavovaní nefinančných nástrojov sa pri každom z nich používa odlišná metodika.
Hlavnými zdrojmi údajov sú administratívne dáta z NBS (auditované finančné výkazy
bánk, poisťovní a ostatných finančných inštitúcií). Konzistencia údajov v národných
účtoch je zabezpečená, keďže NBS vykonáva kontrolu medzi jednotlivými finančnými
výkazmi. Mnohé ukazovatele sú prepojené v rámci finančných a nefinančných účtov.
Bilančné položky vstupujúce do ostatných sektorov ekonomiky ako protistrany sa tiež
používajú za účelom dosiahnutia konzistentnosti účtov za S.12.
Transakcie D.29, D.39, D.51 a D.59 sú zostavené sektorom S.13. Transakcie D.44,
D.71, D.72 a D.8 sú alokované do každého sektora v rámci bilančných postupov.
Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania (FISIM) sú rozdelené do
sektorov použitia.
S.13: Príjmy a výdavky verejnej správy predstavujú hlavný zdroj údajov na
zostavenie RSÚ za S.13. Zostavenie sa zakladá na rozpočtovej klasifikácií. Zdroje
dát sa získavajú elektronicky. Nakoľko zdrojové dáta vychádzajú z hotovostného
princípu, sú upravené na akruálnu bázu. FISIM je alokovaný do údajov za verejnú
správu. Transakcie D.41, D.41G, D.75, D.92 a D.99 sú konsolidované v rámci
jednotlivých subsektorov ako aj medzi sebou navzájom.
S.14: Výpočet transakcií v sektore S.14 je prevažne založený na administratívnych
zdrojoch. Hlavným zdrojom sú účtovné výkazy členené podľa dvojmiestnej NACE
(01-03, 08, 10, 11, 13-18, 20-82, 85-93, 95, 96). Administratívne dáta nie sú
kompletné (nepokrývajú všetky aktívne jednotky registrované v štatistickom registri
organizácií), a preto sa robia dopočty na celkový súbor. Pri výpočte produkcie,
medzispotreby a odmien zamestnancov sa na komparatívne účely a pre stanovenie
štruktúr využívajú aj údaje z výberového štatistického zisťovania Roč 3-01. V prípade
odmien zamestnancov tiež prebieha porovnávanie s údajmi od sekcie sociálnych
štatistík a demografie ŠÚ SR.
Kapitálový účet za S.14 je zostavovaný na báze vyčerpávajúceho zisťovania:
„Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch“ doplnený
informáciami o registrovaných vozidlách, dohadmi a dopočtami. Pri spotrebe fixného
kapitálu sa používa metóda PIM. Za sektor S.14 neposkytujeme podrobnejšie
členenie podľa subsektorov.
Vybrané transakcie sú rozdelené do sektorov a vybilancované cez protistrany.
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Údaje o maloobchodných tržbách navýšených o hodnotu predaných motorových
vozidiel a tržieb vo veľkoobchode predstavujú základ pre výpočet konečnej spotreby
domácností. Následne odčítame tržby realizované podnikateľmi nepredstavujúce
konečnú spotrebu domácností a prirátame hodnoty za trhové služby, za FISIM,
finančné a poisťovacie služby, spotrebu drog, výdavky na prostitúciu, pašovanie,
prepitné, imputované nájomné, poľnohospodársku produkciu pre vlastné použitie
a saldo nákupov rezidentov/nerezidentov. Konečná spotreba domácností je členená
podľa dvojmiestnej úrovni klasifikácie COICOP.
S.15: Pri zostavení nefinančných RSÚ za S.15 sa používajú štatistické
a administratívne zdroje údajov.
Administratívne zdroje nepokrývajú všetky aktívne jednotky, preto sa následne robia
dopočty na celkový súbor aktívnych jednotiek uvedených v štatistickom registri
organizácií.
Ako štatistický zdroj údajov slúži výkaz NSNO spracovávaný ŠÚ SR. Za organizácie,
ktoré nie sú v zisťovaní zachytené a sú vedené ako aktívne jednotky, sa vykonávajú
odhady a dopočty. Výberová vzorka pre dané zisťovanie je stratifikovaná podľa
ekonomickej aktivity, právnej formy a veľkostnej kategórie. Dopočty za nepokryté,
avšak aktívne jednotky sú postavené na získaných dátach za jednotky, ktoré vyplnili
príslušné zisťovanie v rámci výberovej vzorky.
Nakoľko ani administratívne ani štatistické zdroje nie sú kompletné, pri zostavení
konečného RSÚ za S.15 využívame ich vzájomnú kombináciu. Nie sú k dispozícií
žiadne podrobnejšie členenia na subsektory.
Údaje za S.15 sú podľa dvojmiestnej NACE rozčlenené na 9 odvetví (68, 85-88, 90,
91, 93, 94).
Vybrané transakcie sú rozdelené do sektorov a vybilancované cez protistrany.
S.2:
Hlavnými zdrojmi pre ročný účet je štatistika zahraničného obchodu a platobná
bilancia. Zostavenie účtu pozostáva zo strany vývozu a zo strany dovozu. Zdroje sa
získavajú elektronicky. Subsektorové členenie sa používa iba v transmisijných
tabuľkách. Vybrané ukazovatele sú rozčlenené podľa sektorov. Odhady sa robia
v prípade spotreby rezidentov v zahraničí a nerezidentov v SR. Ročný účet obsahuje
odhady za nelegálne aktivity ako dovoz drog a pašovanie na strane dovozu
a prostitúcia na strane vývozu.
2.2.2. Odhad údajov za predchádzajúce roky
Údaje za predchádzajúce roky sú zostavované rovnakou metódou, tak ako je to
popísané v kapitole 2.2.1. Údaje sú revidované na základe nových získaných
informácií.
3. Konzistencia súborov údajov RSÚ
3.1. Integrácia finančných a nefinančných RSÚ
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Verifikácia jednotlivých transakcií je realizovaná cez kontrolu protistrán. Zostavuje sa
matica medzi-sektorových transakcií. Identickosť transakcií je dosiahnutá pomocou
horizontálneho a vertikálneho bilancovania daných údajov. V rámci bilancovania je
rozhodujúca kvalita a typ zdroja údajov v jednotlivých sektoroch.
Štatistická
diskrepancia sa následne odstraňuje úpravou tých údajov, ktoré sú v rámci daného
systému účtov najmenej spoľahlivé a presné. Dáta získané z dvoch rozličných
zdrojov by sa mali rovnať – dva odhady B.9 (bežný účet, finančný účet).
Bilancovanie je postupný proces zahrňujúci získavanie čiastočných dátových
podkladov až po nadobudnutie všetkých dostupných informácií vrátane vzájomných
interných a externých (MF SR, NBS) konzultácií za účelom dosiahnutia schváleného
vybilancovaného systému.
Zhoda medzi finančným a nefinančným účtom je zabezpečená dvomi krokmi:
1. Revízia vykonaná v nefinančných účtoch ako výsledok aktualizácie
zdrojov dát a dodatočných informácií sa zapracuje aj do finančných účtov
2. Vykoná sa bilancovanie položky „čisté pôžičky poskytnuté/prijaté“ (B.9)
medzi finančným a nefinančným účtom vo všetkých sektoroch za účelom
minimalizovania
diskrepancie
s položkou
„čisté
pôžičky
poskytnuté/prijaté“ na finančnom účte.
V rámci sektora S.13 zostavujeme dáta tak za jednotlivé jednotky, ako aj za skupiny
jednotiek. Sektor S.13 je rozčlenený približne na 25 rozličných skupín a každá z nich
má svoje zdrojové dáta tak ako pre finančný (súvaha) tak pre nefinančný účet
(výkazy príjmov a výdavkov). Ak sa v niektorej skupine objaví diskrepancia, hľadá sa
jej príčina a následne sa minimalizuje.
3.2. Konzistencia s nefinančnými štvrťročnými sektorovými účtami
S.11, S.12, S.13, S.14, and S.15:
RSÚ sú sumou štvrťročných sektorových účtov
RSÚ sú benchmarkom pre štvrťročné sektorové účty
iný prípad (prosím vysvetlite nižšie)
S2: RSÚ sú sumou štvrťročných sektorových účtov.
RSÚ sú benchmarkom pre štvrťročné sektorové účty. RSÚ pre S.2 sú sumou
štvrťročných sektorových účtov. Konzistencia medzi hlavnými agregátmi RSÚ
(tabuľka 1 v ESA95 TP) a tabuľkou 1 a 2 (tabuľka 2 v ESA95 TP) je dodržaná.
Platobná bilancia obsahuje hodnoty exportu a importu tovarov zo štatistiky
zahraničného obchodu. Tieto sú rovnaké ako vstupné údaje pre RSÚ za S.2, ale
celkový účet za S.2 zahŕňa ešte iné úpravy (napríklad pašovanie, drogy.)
3.3. Konzistencia s inými súbormi údajov
3.3.1. Konzistencia s hlavnými agregátmi (tabuľka 1 v ESA95 TP);
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Je zaistená konzistencia medzi hlavnými agregátmi RSÚ a tabuľkou 1 .
3.3.2. Konzistencia s hlavnými agregátmi verejnej správy (tabuľka 2 v
ESA95 TP)
Je zaistená konzistencia medzi hlavnými agregátmi RSÚ a tabuľkou 2.
3.3.3. Konzistencia s platobnou bilanciou
Platobná bilancia obsahuje hodnoty exportu a importu tovarov zo štatistiky
zahraničného obchodu. Tieto sú rovnaké ako vstupné údaje pre RSÚ sa S.2, ale
celkový účet za S.2 zahŕňa ešte iné úpravy (napríklad pašovanie, drogy).
Celkový export služieb FISIM-u je prevzatý z alokácie FISIM-u v pôžičkách
a vkladoch vykonanej inými krajinami. Hodnota FISIM-u za pôžičky a vklady podľa
jednotlivých sektorov ekonomiky vstupuje do alokácie FISIM-u na stranu zdrojov
a použitia a tým vytvára ucelený vybilancovaný systém.
3. Zverejňovanie údajov
Údaje za RSÚ za posledný rok sú zverejňované približne 20 dní po ich kompletnom
zaslaní do Eurostatu (všetky transakcie za všetky sektory).
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=9995
Údaje za minulé roky sú dostupné v archíve, ale tieto dáta nie sú revidované.
Metaúdaje sú dostupné v rámci národných metodík (v slovenskom aj anglickom
jazyku)
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=7428

4. Revízie
Prvé predbežné údaje za RSÚ pre referenčný rok sú k dispozícií koncom septembra
nasledujúceho roku. Tieto čísla sú publikované na našej webovej stránke zhruba 20
dní po ich zaslaní do Eurostatu. Údaje za minulé roky sú dostupné v archíve, ale tieto
dáta nie sú revidované
Štandardná revízia „predbežných čísel“ zahŕňa spresňovanie dát založené na
postupných dodávkach údajov z administratívnych zdrojov, zo spracovávania
ročných štatistických výkazov a tiež na úpravách prameniacich z odstraňovania
diskrepancií v rámci zostavovania tabuliek dodávok a použitia ako aj z korekcií
vlastných výpočtov.
Tento proces je nevyhnutný, keďže výsledky ročných zisťovaní (štatistických výkazov
a aj administratívnych zdrojov ) nie je možné spracovať do konca augusta, ale sú
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spracované až na konci novembra, niekedy aj neskoršie. Ako súčasť tohto procesu
postupne zapracovávame aj metodické zmeny založené na nových nariadeniach
a usmerneniach.
Štandardná revízia je ukončená zostavením verzie „definitívne údaje“ (t+36). V rámci
národných revízií prebieha koordinácia medzi rôznymi súbormi údajov za národné
účty. Kvartálne údaje sú revidované na základe finálnych ročných dát. Avšak
momentálne máme povinnosť odosielať len dáta za sektory S.13 a S.2. RSÚ za
S.13 sú v súlade s kvartálnymi len v septembrovej transmisii údajov, nakoľko
kvartálne údaje za S.13 musia byť v súlade s STPFS, ktoré je upravované takmer
každý kvartál.

5. Poznámky alebo problémy
Ako výsledok používania rovnakej internej referenčnej úrokovej miery na pôžičky
a vklady, ktoré vstupujú do výpočtu FISIM za všetky sektory ekonomiky, sme zistili
nelogické záporné hodnoty na vkladoch v posledných štvrťrokoch. V súčasnosti
prebieha analýza zdrojov dát v spolupráci s NBS a preverujú sa všetky možné
spôsoby výpočtu internej referenčnej úrokovej miery vzhľadom na implementáciu
novej metodiky ESA 2010. Po analýze a vybratí najlepšej možnosti sa finálna
referenčná miera použije v celom časovom rade, tak aby zostala zachovaná
konzistencia údajov. Tiež bude poskytnutý detailný popis metodiky výpočtu.
6. Plány do budúcnosti
Keďže sa vyskytli nezrovnalosti vo výpočte FISIM-u,
otázke.

pripravujeme zmeny v tejto

Sekcia B. Sektorové vymedzenie
1. Zoznam subsektorov
Zoznam subsektorov
Nefinančné korporácie (S.11)

Označené Dodatočné členenie/
s 'x'
poznámky
x

- Verejné nefinančné korporácie (S.11001)
- Národné súkromné nefinančné
korporácie (S.11002)
- Nefinančné korporácie pod zahraničnou
kontrolou
(S.11003)

Finančné korporácie (S.12)

x

- Centrálna banka (S.121)
- Ostatné menové finančné inštitúcie
(S.122)
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- Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem
poisťovacích korporácií a penzíjných fondov
(S.123)
- Finančné pomocné inštitúcie (S.124)
- Poisťovacie korporácie a penzíjne fondy
(S.125)

Verejná správa (S.13)

x

- Ústredná štátna správa (S.1311)
- Regionálna štátna správa (S.1312)
- Miestna samospráva (S.1313)
- Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)

x
x
x
x

Zostavovanie nefinančných
ASA pre sektory S.14 a S.15
sa robí oddelene

Domácnosti a neziskové organizácie
slúžiace domácnostiam (S14+S15)
Domácnosti (S.14)

x

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo
činné osoby (S.141+S.142)
- Zamestnanci (S.143 + S.144+ S.145)

Neziskové inštitúcie slúžiace
domácnostiam (S.15)
Zahraničie (S.2)

x
x

2. Význam inštitucionálnych sektorov v domácej ekonomike

Zamestnanosť sa meria podľa domáceho konceptu osôb (hlavný pracovný pomer)
Zamestnanosť podľa sektora
Sektor

Zamestnanosť

S.11

1 109 408

S.12

32 491

S.13

369 704

S.14

621 831 (vrátane samostatne zárobkovo činných osôb)

S.15

36 388

9

3. Rozdelenie inštitucionálnych jednotiek do sektorov

Sektorové rozdelenie inštitucionálnych jednotiek je vykonávané podľa definície
sektorov ESA 95. Zvyčajne je zabezpečené pracovníkmi oddelenia zodpovedných za
aktualizáciu registra organizácií. V prípadoch, kedy sektorová klasifikácia nie je
jednoznačná, konzultuje sa s odborom sektorových účtov.
Každý rok robíme kontroly správnosti klasifikácie sektorov dotovaných aj neziskových
organizačných jednotiek. Sledujeme základné kritériá, vrátane pravidla 50%, čo
môže vyústiť v prípadné reklasifikácie.

4. Matica ´Odvetvie- sektor´
Zastúpenie priemyselných odvetví (NACE Ver. 2) v jednotlivých sektoroch je
nasledovné:
(Niektoré malé nepresnosti sú spôsobené zaokrúhľovaním)

NACE Rev. 2, breakdown A60
1 Pestovanie plodín a chov zviera,
poľovníctvo a s tým súvisiace činnosti
2 Lesníctvo a ťažba dreva
3 Rybolov a akvakultúra
5 Ťažba uhlia a lignitu
6 Ťažba ropy a zemného plynu
7 Dobývanie kovových rúd
8 Iná ťažba a dobývanie
9 Pomocné činnosti pri ťažbe
10 Výroba potravín
11 Výroba nápojov
12 Výroba tabakových výrobkov
13 Výroba textilií
14 Výroba odevov
15 Výroba kože a kožených výrobkov
16 Spracovanie dreva a produktov z dreva a
korku, okrem nábytku; výroba predmetov zo
slamy a prúteného materiálu
17Výroba papiera a papierových výrobkov
18 Tlač a reprodukcia záznamových médií
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných
produktov

Sektory (v GVA)
S12
S13

Spolu

S11

2,11

0,35

0,00

0,76
0,00
0,13
0,00
0,02
0,09
0,30
1,25
0,40
0,00
0,24
0,41
0,46
1,10

0,24
0,00
0,13
0,00
0,02
0,09
0,30
0,94
0,34
0,00
0,20
0,26
0,42
0,39

0,51
0,30
0,32

0,48
0,21
0,32
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S14

S15

0,00

1,76

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,32
0,06
0,00
0,04
0,16
0,04
0,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,02
0,09
0,00

0,00
0,00
0,00

20 Výroba chemikálií a chemických produktov

0,63

0,36

0,00

0,00

0,26

0,00

21Výroba základných farmaceutických
produktov a farmaceutických preparátov
22Výroba výrobkov z gumy a plastu

0,29

0,29

0,00

0,00

0,00

0,00

1,14
0,92

1,02
0,76

0,00
0,00

0,00
0,00

0,12
0,16

0,00
0,00

1,64
2,70

1,62
1,31

0,00
0,00

0,00
0,00

0,02
1,39

0,00
0,00

1,15

1,10

0,00

0,00

0,05

0,00

0,95
1,38

0,88
1,31

0,00
0,00

0,00
0,00

0,07
0,07

0,00
0,00

3,12

3,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,24
0,52
0,37
0,91
4,20

0,24
0,34
0,22
0,58
4,19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,18
0,15
0,33
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,44
0,02

0,44
0,01

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov;
recyklácia materiálov

0,53

0,43

0,00

0,03

0,07

0,00

39 Služby odstraňovania odpadov a ostatné
činnosti odpadového hospodárstva
41 Výstavba budov

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,58
1,14
5,32

0,56
0,88
1,09

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,01

2,02
0,26
4,22

0,00
0,00
0,00

45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava
motorových vozidiel a motocyklov

1,69

0,67

0,00

0,00

1,02

0,00

46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a
motocyklov
47 Maloobchod okrem motorových vozidiel

7,97

5,57

0,00

0,00

2,40

0,00

5,70
3,65
0,03
0,02
1,11
0,45
0,29
0,97
0,47
0,19

3,05
1,66
0,02
0,02
0,89
0,41
0,19
0,30
0,24
0,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00

2,65
2,00
0,00
0,00
0,16
0,04
0,08
0,67
0,23
0,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23 Výroba ostatných nekovových
minerálnych výrobkov
24 Výroba základných kovov
25 Výroba hotových kovových výrobkov,
okrem strojov a zariadení
26 Výroba počítačových, elektronických
a optických výrobkov
27 Výroba elektrických zariadení
28 Výroba strojov a zariadení inde
nezahrnutá
29 Výroba motorových vozidiel, návesov a
prívesov
30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov
31 Výroba nábytku
32 Ostatná výroba
33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
35 Dodávka elektriny, plynu, pary
a klimatizovaného vzduchu
36 Zber, úprava a dodávka vody
37 Kanalizácia

42 Inžinierske stavby
43 Špecializované stavebné práce

49 Pozemná doprava a doprava potrubím
50 Vodná doprava
51 Letecká doprava
52 Skladové a pomocné činnosti v doprave
53 Poštové a kuriérske služby
55 Ubytovanie
56 Stravovacie a pohostinské činnosti
58 Nakladateľské činnosti
59 Výroba filmov, videozáznamov a
televíznych programov, príprava
a zverejňovanie zvukových nahrávok
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60 Výroba a vysielanie programov

0,13

0,03

0,00

0,10

0,00

0,00

61Telekomunikácie

1,91
1,32

1,91
1,22

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,10

0,00
0,00

0,53
2,67

0,40
0,00

0,00
2,61

0,02
0,00

0,10
0,06

0,00
0,00

0,40

0,00

0,40

0,00

0,00

0,00

0,48

0,00

0,15

0,00

0,33

0,00

6,54
1,66
0,75

1,40
0,60
0,58

0,00
0,00
0,00

0,01
0,00
0,00

5,10
1,06
0,17

0,02
0,00
0,00

1,34

0,69

0,00

0,04

0,61

0,00

0,25
0,50
0,43

0,07
0,33
0,18

0,00
0,00
0,00

0,15
0,00
0,02

0,03
0,17
0,23

0,00
0,00
0,00

0,06
0,55
0,31
0,17

0,00
0,50
0,29
0,12

0,00
0,00
0,00
0,00

0,01
0,00
0,00
0,00

0,05
0,05
0,02
0,05

0,00
0,00
0,00
0,00

0,36
0,41

0,29
0,19

0,00
0,00

0,00
0,03

0,07
0,19

0,00
0,00

0,81

0,63

0,00

0,00

0,18

0,00

7,38

0,00

0,03

7,35

0,00

0,00

3,41
2,93
0,38
0,05
0,16
0,15

0,08
1,95
0,00
0,00
0,00
0,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,90
0,05
0,33
0,02
0,12
0,13

0,17
0,73
0,02
0,01
0,03
0,00

0,25
0,20
0,03
0,03
0,00
0,00

1,53
0,24
0,24
0,17

1,52
0,11
0,00
0,03

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,02
0,00
0,00

0,00
0,08
0,00
0,14

0,00
0,02
0,24
0,00

0,64

0,10

0,00

0,00

0,54

0,00

62 Počítačové programovanie, konzultácie
a súvisiace služby
63 Informačné služby
64 Finančné služby okrem poistenia
a dôchodkového zabezpečenia
65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové
zabezpečenie okrem povinného sociálneho
zabezpečenia
66 Pomocné činnosti finančných služieb
a poistenia
68 Činnosti v oblasti nehnuteľností
69 Právne a účtovnícke činnosti
70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti
riadenia
71 Architektonické a inžinierske činnosti;
technické testovanie a analýzy
72 Vedecký výskum a vývoj
73 Reklama a prieskum trhu
74 Ostatné odborné, vedecké a technické
činnosti
75 Veterinárne činnosti
77 Prenájom a lízing
78 Sprostredkovanie práce
79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné
služby cestovných kancelárií a súvisiace
činnosti
80 Bezpečnostné a pátracie činnosti
81 Činnosti súvisiace s údržbou budov
a krajinnou úpravou
82 Administratívne, pomocné kancelárske
a iné obchodné pomocné činnosti
84 Verejná správa a obrana; povinné
sociálne zabezpečenie
85 Vzdelávanie
86 Zdravotnícke činnosti
87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach
88 Sociálna práca bez ubytovania
90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí
a ostatných kultúrnych zariadení
92 Činnosti herní a stávkových kancelárií
93 Športové, zábavé a rekreačné činnosti
94 Činnosti členských organizácií
95 Oprava počítačov, osobných potrieb
a výrobkov pre domácnosti
96 Ostatné osobné služby
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97 Činnosti domácností ako zamestnávateľov
domáceho personálu
98 Nediferencované činnosti súkromných
domácností produkujúce výrobky a služby pre
vlastné použitie
99 Činnosti extrateritoriálnych organizácií
a združení

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu (podiel v %)

100

51,85

3,19

11,45

32,73

0,79

Sekcia C. Zdroje dát
Číslo

Názov zdroja dát

Popis zdroja dát

Využitie
pre
sektor

DZ1

Roč 1-01
Ročný výkaz
produkčných odvetví

Typ metódy zberu: Ročné vyčerpávajúce zisťovanie- štatistické

S.11,
S.14

Pokrytie: Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové
organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s počtom
zamestnancov 20 a viac. A organizácie s počtom zamestnancov
0-19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 000 000
euro a viac.
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: Ročne
Lehota: t+ 7,5 mesiacov po referenčnom období

DZ2

Roč 2-01 Ročný výkaz
produkčných odvetví v
malých podnikoch

Typ metódy zberu: Ročné výberové zisťovanie – štatistické

S.11

Pokrytie: Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové
organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s počtom
zamestnancov 0-19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar
5 000 000 euro a viac.
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: Ročne

DZ3

Prod 3-04 Štvrťročný
výkaz produkčných
odvetví

Lehota: + 12 mesiacov po referenčnom období
Typ metódy zberu: Štvrťročné vyčerpávajúce zisťovanieštatistické

S.11

Pokrytie: Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové
organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s počtom
zamestnancov 20 a viac. A organizácie s počtom zamestnancov
0-19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 000 000
euro a viac.
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: Štvrťročne
Lehota: t+ 12 dní po referenčnom období

DZ4

Prod 13-04 Štvrťročný
výkaz produkčných
odvetví v malých
podnikoch

Typ metódy zberu: Štvrťročné výberové zisťovanie: štatistické
Pokrytie: Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové
organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s počtom
zamestnancov 0-19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar
5 000 000 euro a viac.
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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S.11

Periodicita: Štvrťročne
Lehota: t+ 12 dní po referenčnom období

DZ5

Účet
(NBS)1-12
Mesačná bilancia aktív
a pasív

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.12

Pokrytie: Vykazované jednotky sú komerčné banky Slovenska a
pobočky zahraničných bank na Slovensku. Výsledný účet
(NBS)1-12 je v plnom rozsahu. Administratívny zdroj je
súčasťou programu štátneho štatistického zisťovania.
Organizácia zberu dát: Národná banka Slovenska
Periodicita: mesačne, štvrťročne
Lehota: Dáta sú dostupné 30 dní po sledovanom období a ročné
data sú dostupné do konca apríla po referenčnom období

DZ6

V (NBS)5-12 Mesačný výkaz o
úplnom sektorovom
členení vkladov,
prijatých úverov
a vydaných cenných
papierov

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.12, S.2

Pokrytie: Vykazované jednotky sú komerčné banky Slovenska a
pobočky zahraničných bank na Slovensku. Výsledný účet
(NBS)1-12 je v plnom rozsahu.
Organizácia zberu dát: Národná banka Slovenska
Periodicita: mesačne, štvrťročne
Lehota: Dáta sú dostupné 30 dní po sledovanom období a
ročné data sú dostupné do konca apríla po referenčnom období

DZ7

V (NBS)13-04 Štvrťročný výkaz o
úrokových nákladoch a
výnosoch

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.12, S.2

Pokrytie: Vykazované jednotky sú komerčné banky Slovenska a
pobočky zahraničných bánk na Slovensku.
Organizácia zberu dát: Národná banka Slovenska
Periodicita: mesačne, štvrťročne

Členenie
regiónov

DZ8

podľa

V (NBS)33-12 Mesačný výkaz o
úplnom sektorovom
členení úvero

Lehota: Dáta sú dostupné 30 dní po sledovanom období a
ročné dáta sú dostupné do konca apríla po referenčnom období.
Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.12, S.2

Pokrytie: Vykazované jednotky sú komerčné banky Slovenska a
pobočky zahraničných bank na Slovensku.
Organizácia zberu dát: Národná banka Slovenska
Periodicita: mesačne, štvrťročne
Lehota: Dáta sú dostupné 30 dní po sledovanom období a
ročné data sú dostupné do konca apríla po referenčnom období

DZ9

Pb (NBS) 1-12
Mesačný výkaz o
inkasách a
platbách
medzi rezidentmi a
nerezidentmi

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.12

Pokrytie: Kompletné informácie o platení inštitucionálnych
sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.
Organizácia zberu dát: Národná banka Slovenska
Periodicita: štvrťročne a ročne
Lehota: Dáta sú dostupné 30 dní po referenčnom období a
ročné data sú dostupné do konca apríla po referenčnom roku

DZ10

Ppn (VZS) 02-04
Výkaz ziskov a strát

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov
Pokrytie: Sumár všetkých poistení na Slovensku, triedený podľa
spôsobu poskytovania poistenia – dáta pre poisťovne
poskytujúce životné poistenie, pre poisťovne poskytujúce
životné a neživotné poistenie, poskytujúc zoznam
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S.12

identifikačných čísel, ktoré sú zahrnuté v procese.
Organizácia zberu dát: Národná banka Slovenska
Periodicita: štvrťročne a ročne
Lehota: Dáta sú dostupné 30 dní po referenčnom období a
ročné dáta sú dostupné do konca apríla po referenčnom období

DZ11

Ppn (TAP) 8-01 Výkaz
o technických
aspektoch
poistenia

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.12

Pokrytie: Zhrnutie všetkých poisťovní Slovenskej republiky o
náklady na životné a neživotné poistenie
Organizácia zberu dát: Národná banka Slovenska
Periodicita: ročne

DZ12

Skp (VZS) 02-04
Výkaz ziskov a strát

Lehota: do konca júna po referenčnom období
Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.12

Pokrytie: Údaj pre slovenské poisťovňe v plnom rozsahu
Organizácia zberu dát: Národná banka Slovenska
Periodicita: štvrťročne a ročne
Aktuálnosť: Dáta sú dostupné do 45 dní po referenčnom období
a do konca júna po referenčnom období

DZ13

Pen P5-01- Ročný
výkaz v
peňažníctve a v
nebankových
finančnýc
h inštitúciách

Typ metódy zberu: ročné vyčerpávajúce zisťovanie-štatistické

S.12

Pokrytie: Vykazované jednotky sú podniky registrované v
obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí sú
spomenutí v registri organizácií SOSR, s hlavnou aktivitou podľa
divízií štatistickej klasifikácie ekonomických aktivít Nace Rev. 2finančných služieb, okrem poisťovníckych a dôchodkových
fondov(divízia 64) a aktivít doplňujúcich finančné služby a
poisťovnícke aktivity(divízia 66).
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: ročne
Lehota: t+ 7,5 mesiacov po referenčnom období

DZ14

Pin P3-04Štvrťročný výkaz v
nebankových
finančných
inštitúciách

Typ metódy zberu: ročné vyčerpávajúce zisťovanie-štatistické

S.12

Pokrytie: Vykazované jednotky sú podniky-nebankové finančné
inštitúcie registrované v obchodnom registri bez ohľadu na počet
zamestnancov, ktorí sú spomenutí v registri organizácií SOSR.
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: štvrťročne
Lehota: t+ 12 mesiacov po referenčnom období

DZ15

Pen P3-04Štvrťročný výkaz v
peňažníctve

Typ metódy zberu: ročné vyčerpávajúczisťovanie-štatistické

Pokrytie: Vykazované jednotky sú komerčné banky na
Slovensku a pobočky zahraničných bánk na Slovensku
a Národnej banky
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Periodicita: štvrťročne
Lehota: t+ 12 mesiacov po referenčnom období
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DZ16

Poi P 5-01 Ročný
výkaz v poisťovníctve

Typ metódy zberu: ročné vyčerpávajúce zisťovanie- štatistické

S.12

Pokrytie: Vykazované jednotky sú podniky registrované v
obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí sú
spomenutí v registri organizácií SOSR, s hlavnou aktivitou podľa
divízií štatistickej klasifikácie ekonomických aktivít Nace Rev. 2finančných služieb (divízia 66).
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: ročne

DZ17

Poi P 3-04 Štvrťročný
podnikový výkaz v
poisťovníctve

Lehota: t+ 7,5 mesiacov po referenčnom období
Typ metódy zberu: ročné vyčerpávajúce zisťovanie- štatistické

Pokrytie: Podniky registrované v obchodnom registri, bez ohľadu
na počet zamestnancov, ktorí sú uvedení v registri Štatistického
úradu Slovenskej republiky, hlavná aktivita štatistickej klasifikácie
ekonomických aktivít poskytovaná na základe peciálnych
pravidiel: 65- Poisťovnícke, prepoisťovnícke a dôchodkové fondy,
okrem povinnej sociálnej istoty a 66.2: Aktivity doplňujúce
poisťovnícke a dôchodkové fondy
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: štvrťročne

DZ18

FIN 1-04 Výkaz
finančných výnosov a
výdavkov

Lehota: t+ 12 mesiacov po referenčnom období
Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.13

Pokrytie: Rozpočtové a polorozpočtové organizácie, štátne
fondy, fond národného majetku, fond územia Slovenska, verejné
univerzity, Slovenská fúzna agentúra, Sovenské radio a televízia
(Slovenské rádio a televízia sa spojili do novej jednotky,
založenej 1.1. 2010).Spoločnosť pre rádio a televíziu, Slovenské
národné centrum pre ľudské práva, Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, auditorská spoločnosť, Agentúra
správ Slovenskej republiky. Ústav pamäti národa, Audiovizuálny
fond, Samospráva vyššieho územného celku, Slovenská
poisťovnícka agentúra, spoločnosti zdravotného postenia.
Organizácia zberu dát: Štátna pokladnica, DataCentrum
Periodicita: štvrťročne
Lehota: t+ 50 dní po referenčnom období

DZ19

FIN 2-04
Finančný výkaz o
vybraných údajoch z
aktív a pasív subjektu
verejnej správy

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

Pokrytie: Rozpočtové a polorozpočtové organizácie, štátne
fondy, fond národného majetku, fond územia Slovenska, verejné
univerzity, Slovenská fúzna agentúra, Sovenské radio a televízia
(Slovenské rádio a televízia sa spojili do novej jednotky,
založenej 1.1. 2010).Spoločnosť pre rádio a televíziu, Slovenské
národné centrum pre ľudské práva, Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, auditorská spoločnosť, Agentúra
správ Slovenskej republiky. Ústav pamäti národa, Audiovizuálny
fond, Samospráva vyššieho územného celku, Slovenská
poisťovnícka agentúra, spoločnosti zdravotného postenia.
Organizácia zberu dát: Štátna pokladnica, DataCentrum
Periodicita: štvrťročne
Lehota: t+ 50 dní po referenčnom období
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DZ20

UC ROPO 1-01 Výkaz
ziskov a strát

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.1311,
S.1313

Pokrytie: Rozpočtové a polorozpočtové organizácie, štátne
fondy, Fond národného majetku, Fond územia Slovenska, obce
a vyššie územné celky.
Organizácia zberu dát: Štátna pokladnica, DataCentrum
Periodicita: ročne

DZ21

UC ROPO 2-01 Výkaz
ziskov a strát

Lehota: t+ 50 dní po referenčnom období
Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.1311,
S.1313

Pokrytie: Rozpočtové a polorozpočtové organizácie, štátne
fondy, fond národného majetku, fond územia Slovenska, obce
a vyššie územné celky.
Organizácia zberu dát: Štátna pokladnica, DataCentrum
Periodicita: ročne

DZ22

Výkaz
ziskov
a
strát(UC FNM1-01,UC
NUJ 1-01,UC POD 101)

Lehota: t+ 50 dní po referenčnom období
Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.1311

Pokrytie: Fond národného majetku, verejné univerzity,
Slovenská fúzna agentúra, Sovenské rádio a televízia
(Slovenské rádio a televízia sa spojili do novej jednotky,
založenej 1.1. 2010).Spoločnosť pre rádio a televíziu, Slovenské
národné centrum pre ľudské práva, Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, auditorská spoločnosť, Agentúra
správ Slovenskej republiky. Ústav pamäti národa, Audiovizuálny
fond,
Organizácia zberu dát: Štátna pokladnica
Periodicita: ročne
Lehota: t+ 6 mesiacov po referenčnom období a po októbrovej
EDP notifikácii

DZ23

Výkaz ziskov a strát
(UC FNM 2-01,UC
NUJ 2-01,UC POD 201)

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov
Pokrytie: Fond národného majetku, verejné univerzity,
Slovenská fúzna agentúra, Sovenské radio a televízia
(Slovenské rádio a televízia sa spojili do novej jednotky,
založenej 1.1. 2010).Spoločnosť pre rádio a televíziu, Slovenské
národné centrum pre ľudské práva, Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, auditorská spoločnosť, Agentúra
správ Slovenskej republiky. Ústav pamäti národa, Audiovizuálny
fond,

S.1311,
S.11

Organizácia zberu dát: Štátna pokladnica
Periodicita: ročne
Lehota: t+ 6 mesiacov po referenčnom období a tiež po
októbrovej notifikácii

DZ24

UC SP 1-01,
UC POI 3-01 Výkaz
ziskov a strát

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

Pokrytie: Sociálna poisťovňa; Zdravotné poisťovne
Organizácia zberu dát: Štátna pokladnica
Periodicita: ročne
Lehota: t+ 6 mesiacov po referenčnom období
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DZ25

UC SP 2-01
UC POI 4-01 Výkaz
ziskov a strát

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.1314

Pokrytie: Sociálna poisťovňa; Zdravotné poisťovne
Organizácia zberu dát: Štátna pokladnica
Periodicita: ročne
Lehota: t+ 6 mesiacov po referenčnom období

DZ26

DZ27

FIN 3-04
Výkaz sektorového
rozpisu
zvýšených/znížených
finančných aktív a
pasív
FIN 4-01 Finančný
výkaz o
členení finančných
aktív a
finančných pasív podľa
sektorov

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.13

Pokrytie: všetky subjekty
Organizácia zberu dát: Štátna pokladnica; DataCentrum
Periodicita: štvrťročne
Lehota: t+ 50 dní po sledovanom období
Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.13

Pokrytie: všetky subjekty okrem štátnych rozpočtových
Organizácia zberu dát: Štátna pokladnica; DataCentrum
Periodicita: ročne
Lehota: t+ 50 dní po referenčnom období

DZ28

FIN 5-04 Štvrťročný
výkaz o dlhovej
štruktúre podľa meny

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.13

Pokrytie: všetky subjekty
Organizácia zberu dát: Štátna pokladnica; DataCentrum
Periodicita: štvrťročne

DZ29

DZ30

FIN 6-01
Finančný výkaz o
úveroch, emitovaných
dlhopisoch, zmenkách
a finančnom prenájme
subjektu
FIN 7-04
Finančný výkaz o
prírastku a úbytku
vybraných pohľadávok
a záväzkov subjektu
verejnej správy

Lehota: t+ 50 dní po sledovanom období
Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.13

Pokrytie: všetky subjekty
Organizácia zberu dát: Štátna pokladnica; DataCentrum
Periodicita: štvrťročne
Lehota: t+ 50 dní po referenčnom období
Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.1313

Pokrytie: Obce a vyššie územné celky a ich rozpočtové
organizácie
Organizácia zberu dát: DataCentrum
Periodicita: štvrťročne
Lehota: t+ 50 dní po referenčnom období

DZ31

Nárast daní a
sociálnych príspevkov

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov – dodatočné
informácie
Pokrytie: všetky subjekty
Organizácia zberu dát: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
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Periodicita: štvrťročne
Lehota: t+ 50 dní po referenčnom období

DZ32

Informácie o zisku z
privatizácie

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov – dodatočné
informácie

S.1311

Pokrytie: štátne rozpočtové organizácie
Organizácia zberu dát: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Periodicita: ročne
Lehota: t+ 3 mesiace po referenčnom období, dáta sú dostupné
po aprílovej EDP notifikácii

DZ33

Informácie o ručení

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov – dodatočné
informácie

S.1311

Pokrytie: štátne rozpočtové organizácie
Organizácia zberu dát: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Periodicita: ročne
Lehota: t+ 3 mesiace po referenčnom období, dáta sú dostupné
po aprílovej EDP notifikácii

DZ34

Kapitálové transfery a
injekcie, dividendy

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov – dodatočné
informácie

S.1311

Pokrytie: štátne rozpočtové organizácie, Fond národného
majetku
Organizácia zberu dát: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Periodicita: ročne
Lehota: t+ 3 mesiace po referenčnom období, dáta sú dostupné
po aprílovej EDP notifikácii

DZ35

Európske toky

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov – dodatočné
informácie
Pokrytie: štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce
a vyššie územné celky a ich rozpočtové organizácie

S.1311,
S.1313,
S.2

Organizácia zberu dát: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Periodicita: ročne
Lehota: t+ 3 mesiace po referenčnom období, dáta sú dostupné
po aprílovej EDP notifikácii

DZ36

Nárast úrokového toku

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov – dodatočné
informácie
Pokrytie: všetky subjekty
Organizácia zberu dát: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Periodicita: ročne
Lehota: t+ 3 mesiace po referenčnom období, dáta sú dostupné
po aprílovej EDP notifikácii
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DZ37

Maastrichtský dlh
všeobecnej vlády

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov – dodatočné
informácie

S.13

Pokrytie: všetky subjekty zaradené v S.13
Organizácia zberu dát: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Periodicita: štvrťročne
Lehota: t+50 dní po referenčnom období

DZ38

Účtovná uzávierka
všeobecnej vlády

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov – dodatočné
informácie

S.13

Pokrytie: všetky subjekty zaradené v S.13
Organizácia zberu dát: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Periodicita: ročne
Lehota: t+6 mesiacov po referenčnom období

DZ39

Výkaz vojenských
výdavkov

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov – dodatočné
informácie

S.1311

Pokrytie: Ministerstvo obrany
Organizácia zberu dát: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Periodicita: ročne
Lehota: t+ 3 mesiace po referenčnom období, dáta sú dostupné
po aprílovej EDP notifikácii

DZ40

Prehľad ziskov a
výdavkov zdravotného
poistenia

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov – dodatočné
informácie

S.1314

Pokrytie: Zdravotné poisťovne
Organizácia zberu dát: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Periodicita: štvrťročne
Lehota: t+50 dní po referenčnom období

DZ41

Ppn (PTZ) 3-04
Výkaz o poistnom trhu
životného poistenia

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.12

Pokrytie: Súhrn všetkých spoločností životného poistenia na
Slovensku rozdelených podľa typu poisťovníckych služieb a
počtom zásad poistenia
Organizácia zberu dát: Národná banka Slovenska
Periodicita: štvrťročne a ročne
Lehota: Dáta sú dostupné po 45 dňoch po sledovanom období
a do konca júna po referenčnom roku

DZ42

Ppn (PTN) 4-04
Výkaz o poistnom trhu
neživotného poistenia

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov
Pokrytie: Súhrn všetkých spoločností neživotných poistení na
Slovensku rozdelených podľa typu poisťovníckych služieb a
počtom zásad poistenia
Organizácia zberu dát: Národná banka Slovenska
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Periodicita: štvrťročne a ročne

DZ43

Dss (VZS) 16-02
Výkaz výnosov a
nákladov dôchodkovej
správcovskej
spoločnosti

Lehota: Dáta sú dostupné po 45 dňoch po referenčnom období
a do konca júna po referenčnom roku
Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.12

Pokrytie: Výkaz ziskov a strát pre spoločnosti riadiace
dôchodkové fondy na Slovensku
Organizácia zberu dát: Národná banka Slovenska
Periodicita: polročne a ročne
Lehota: Dáta sú dostupné do konca septembra po referenčnom
období a do konca mája po referenčnom roku

DZ44

Dds (VZS) 39-02
Výkaz výnosov a
nákladov doplnkovej
dôchodkovej
spoločnosti.

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.12

Pokrytie: Výkaz zisku a strát spoločnosti ridiacej aktíva
doplnkových dôchodkov na Slovensku
Organizácia zberu dát: Národná banka Slovenska
Periodicita: polročne a ročne
Lehota: Dáta sú dostupné do konca septembra po referenčnom
období a do konca mája po referenčnom roku

DZ45

Ročné dáta zo
zdravotnej posťovne
Dôvera

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.12

Pokrytie: Výkaz zisku a strát za zdravotnú poisťovňu
Organizácia zberu dát: Zdravotná poisťovňa
Periodicita: polročne a ročne

DZ46

Bil (NBS)2-12
Výkaz mesačných
ziskov a strát

Lehota: Dáta sú dostupné do 30 dní po referenčnom období
a do konca apríla po referenčnom roku
Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.12

Pokrytie: Sledované jednotky sú všetky komerčné banky v SR
a pobočky zahraničných bánk v SR. Bil (NBS) 2-12 je výkaz
výnosov a strát pre všetky komerčné banky. Administratívne
zdroje sú súčasťou Programu štátneho štatistického zisťovania.
Organizácia zberu dát: Národná banka Slovenska
Periodicita: mesačne
Lehota: Dáta sú dostupné 30 dní po referenčnom období
a auditované údaje do konca Apríla po referenčnom roku

DZ47

NO ÚC 1-01 – Výkaz o
príjmoch a výdavkoch
NO ÚC 2-01 – Výkaz
aktív a pasív

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov
Pokrytie: Účtovné jednotky, ktoré nie sú založené pre obchodné
účely a ich príjem v minulom zúčtovacom období bol nižší ako
200 000 EUR
Občianske asociácie a ich organozačné jednotky s
legálnym statusom
Organozačné jednotky Matice slovenskej s legálnym
statusom
Asociácie zákonných jednotiek
Asociácie vlastníkov bytov alebo obchodných
priestorov
Neinvestičné fondy
Organizácie hľadajúce zamestnancov
Neziskové organozácie poskytujúce spoločenské
služby
Organizácia zberu dát: Daňové úrady SR zbierajú údaje,
DataCentrum spracováva a poskytuje data.
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Periodicita: ročná
Lehota: Prvé data sú dostupné 8 mesiacov po referenčnom roku
( t+8). Oravujúce data sú dostupné 12 mesiacov po
referenčnom roku (T+12). Konečné data sú dostupné 16
mesiacov po referenčnom roku (t+16)

DZ48

ÚČ NUJ 1-01 – Výkaz
ziskov a strát
ÚČ NUJ 2-01 – výnosy
a straty

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.15

Pokrytie: Účtovné jednotky, ktoré nie sú založené pre obchodné
účely:
- Politické strany a hnutia
- Občianske asociácie
- Úrokové asociácie zákonných jednotiek
- Kostoly a náboženské spoločnosti
- Neziskové organizácie poskytujúce spoločenské služby
- Nadácie
- Neziskové fondy
- Ostané zákonné jednotky (napr. Asociácia vlastníkov bytov
a business priestorov, štátne univerzity) , ktoré sú neziskové
a účtované podvojným účtovníctvom

Organizácia zberu dát: Daňové úrady Slovenskej republiky
zbierajú údaje, DataCentrum spracováva a poskytuje údaje.
Periodicita: ročne
Lehota: Prvé údaje sú dostupné 8 mesiacov po referenčnom
roku. Opravné údaje sú dostupné 12 mesiacov po referenčnom
roku. Konečné údaje sú dostupné 16 mesiacov po referenčnom
roku.

DZ49

NSNO 1-01
NSNO 2-01
Ročný výkaz
neziskových
organozácií

Typ metódy zberu: Ročné výberové zisťovanie -štatistické

S.15

Pokrytie: Inštitucionálne jednotky, ktoré nie sú založené pre
business účely podľa sektora S.15 a zákonné formy ako
nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, združenie
vlastníkov pozemkov, bytov a pod. organizácie finančnej
podpory, fondy, inštitúcie verejných služieb, združenia, politické
strany a hnutia, organizácie kostolov, profesionálničné kultúrne
a informačné e organizácie, snemovne (okrem profesionálnych
organizácií), záujmové združenia právnických osôb, zahraničné
kultúrne a informačné centrum, rádio, tlačové a televízne
agentúry, medzinárodné organizácie a združenia. Je vybraných
okolo 6000 jednotiek.
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: ročná
Lehota: t+ 10, 5 mesiacov po referenčnom období

DZ50

ÚC FO 1-01 - I Výkaz o
príjmoch a výdavkoch
ÚC FO 2-01 - Výkaz
aktív a pasív

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov
Pokrytie: účtovné jednotky s jednoduchým účtovníctvom, ktoré
sú činné alebo vykonávajú inú ziskovú činnosť:

Fyzické osoby, ktoré podnikajú, alebo vykonávajú inú ziskovú
činnosť
Podnikatelia (živnostníci alebo iní), ktorí nie sú zaregistrovaní
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v obchodnom registri
Pozemkové združenia so zákonným statusom a ich zisky
v predchádzajúcom zúčtovacom období bol nižšie ako 200 000
EUR
Organizácia zberu dát: Daňové úrady SR zbierajú údaje,
DataCentrum ich spracováva a poskytuje
Priodicita: ročne
Lehota: Prvé údaje sú dostupné 8 mesiacov po referenčnom
roku. Opravné údaje sú dostupné 12 mesiacov po referenčnom
roku. Konečné údaje sú dostupné 16 mesiacov po referenčnom
roku.

DZ51

Zisťovanie rozpočtu
domácností

Typ zberu dát: štvrťročné výberové zisťovanie- štatistické

S.14

Pokrytie: Údaje o výdavkoch a príjmoch domácností. Spotreba
výdavkov je vypočítaná ako suma tovaru a služieb. Pre
sledované jednotky v prieskume štatistík rozpočtov domácností
používame COICOP – klasifikáciu individuálnej cielenej
spotreby,
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: štvrťročne
Lehota: Dáta sú vždy dostuplné pre orientačný odhad HDP

DZ52

Roc 3-01 Ročný výkaz
o fyzických osobách
nezapísaných v
obchodnom registri

Typ metódy zberu: Ročné výberové zisťovanie- štatistické

S.14

Pokrytie: Fyzické osoby nezaregistrované v Obchodnom registri
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: ročne
Lehota: t+10/11 mesiacov po referenčnom období

DZ53

STAV 3-04
Štvrťročný/mesačný
výkaz o výstavbe
nových, dokončených
obydlí alebo obydlí vo
výstavbe

Typ metódy zberu:Štvrťročné vyčerpávajúce zisťovanieštatistické

S.14

Pokrytie: stavebné spoločnosti a špaciálne stavebné spoločnosti
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: štvrťročne
Lehota: t+ 37 dní po referenčnom období

DZ54

Zisťovanie štruktúry
farmy pre rok 2010

Typ metódy zberu: Sčítanie obyvateľstva

S.14

Pokrytie: kompletné údaje o poľnohospodárstve na Slovensku
kompatibilné s požiadavkami EU
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: 10 rokov so štrukturálnymi prieskumami vzorky
v rámci obdobia polročne
Lehota: Apríl

DZ55

Poľ 1-04
Štvrťročný výkaz o
živočíšnej výrobe a
predaji živočíšnych
výrobkov

Typ metódy zberu: štvrťročný vyčerpávajúce zisťovanie
Pokrytie: fyzické a prirodzené osoby, ktoré sa zaoberajú
poľnohospodárskou produkciou
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Periodicita: štvrťročne
Lehota: t+2 mesiace po sledovanom období

DZ56

Poľ 18-01 Ročný výkaz
o rastlinnej výrobe a
stavoch hospodárskyc
h zvierat

Typ metódy zberu: štvrťročné vyčerpávajúce zisťovanie

S.14

Pokrytie: fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú poľnohospodárskou
produkciou
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: ročne
Lehota: t+3 mesiace po referenčnom období

DZ57

Praca 2-04 –Štvrťročný
výkaz o práci

Typ metódy zberu: štvrťročné výberové zisťovanie

S.15

Pokrytie: Organizácie finančnej podpory, vyššie územné celky,
miestne vlády, mestske samosprávy, nadácie, neinvestičné
fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové
inštitúcie poskytujúce verejné služby, verejné neziskové
inštitúcie, Slovenská poisťovnícka agentúra, spoločnosti
zdravotnej starostlivosti, združenia, politické strany, kostoly
a náboženské spoločenstvá,občianske združenia, profesionálne
organizácie – profesionálne komory, združenia zákonných
jednotiek, organizácie a združenia s medzinárodným
elementom, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú
aktivitu, ktoré sú uchovávané v Registri organizácií Štatistického
úradu Slovenskej republiky.

Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: Štvrťročne
Lehota: t+ 35 dní po referenčnom období

DZ58

VZPS 2-99
Výberové zisťovanie
pracovných síl

Typ metódy zberu: štvrťročné výberové zisťovanie-štatistické

S.2

Pokrytie: členovia domácosti. Zámerom prieskumu je získať
informácie o štruktúre a podstate zamestnanosti
a nezamestnanosti na Slovensku. Doplňujúce otázky sa taktiež
týkajú rezidentov pracujúcich v zahraničí.
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: Štvrťročne
Lehota: t+ 35 dní po referenčnom období

DZ59

UC POD 1-01 Výkaz
ziskov a strát

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov
Pokrytie: účtovné jednotky s jednoduchým účtovníctvom, ktoré
sú činné alebo vykonávajú inú ziskovú činnosť. Právnické
osoby, ktoré podnikajú, alebo vykonávajú inú ziskovú činnosť
(napr. osoby, ktoré sú zaregistrované v obchodnom registri,
firmy, verejné spoločnosti, pozemkové asociácie so zákonným
statusom a ich zisky v predchádzajúcom zúčtovacom období
boli vyššie ako 200 000 EUR. Účtovné jednotky s jednoduchým
účtovníctvom, ktoré sú činné alebo vykonávajú inú ziskovú
činnosť. Externé osoby, ktoré pokračujú v podnikaní na
Slovensku.
Organizácia zberu dát: Daňové úrady SR zbierajú údaje,
DataCentrum spracováva a poskytuje dáta.
Periodicita: ročne
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Lehota: Prvé údaje sú dostupné 8 mesiacov po referenčnom
roku. Opravné údaje sú dostupné 12 mesiacov po referenčnom
roku. Konečné údaje sú dostupné 16 mesiacov po referenčnom
roku.

DZ60

E (MZ SR) 2-01 Ročný
výkaz ekonomických
organizácií v
zdravotníctve

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.14

Pokrytie: Mimovládni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
s NACE: 86, ktoré nie sú pod priamou kontrolou Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky
Organizácia zberu dát: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky
Periodicita: ročne
Lehota: t+3,5 mesiacov po referenčnom období (t+3,5)

DZ61

L (MZ SR) 1-04
Štvrťročný výkaz
o spotrebe liekov,
dietetických potravín a
zdravotníckych
pomôcok
vydaných bez
lekárskeho predpisu

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov

S.14

Pokrytie: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s NACE: 47730
– Lekárne a 47740 – maloobchodný trh so zdravotníckym
a ortopedickým tovarom a 86100 – aktivity nemocnícnemocničné lekárne
Organizácia zberu dát: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky
Periodicita: štvrťročne
Lehota: t+,30 dní po referenčnom období

DZ62

Štatistika motorových
vozidiel

Typ metódy zberu: Administratívne zdroje údajov – doplňujúce
informácie

S.13,
S.14

Pokrytie: Údaje o počte registrácií nových a samostatne
importovaných autách rozdelených podľa typu auta a regiónu
Slovenska a súhrn pre celú republiku.
Organizácia zberu dát: Ministerstvo vnútra SR (webstránka)
Periodicita: štvrťročne

DZ63

OPU 1-12 Mesačný
výkaz o obchode,
stravovaní a ubytovaní

Lehota: Dáta sú vždy dostupné pre orientačný odhad HDP
Typ metódy zberu : mesačné výberové zisťovanie- štatistické

S.14

Pokrytie: Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové
organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s počtom
zamestnancov 20 a viac. A organizácie s počtom zamestnancov
0-19 a vybrané fyzické osoby zapísané v Obchodnom registri
Slovenskej republiky s ročným ziskom 5 miliónov euro a viac;
vybrané podniky s počtom zamestnancov 0-19 a vybrané
fyzické osoby zapísané v Obchodnom registri Slovenskej
republiky s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar v hodnote
5 miliónov euro, ktoré sú registrované v registri organizácií
Štatistického úradu pod NACE 45 – 47 and 55 – 56
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: mesačne
Lehota: t+,30 dní po referenčnom období

DZ64

Dop 1-12 Mesačný
výkaz v doprave

Typ metódy zberu : mesačné výberové zisťovanie - štatistické
Pokrytie: Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové
organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s počtom
zamestnancov 20 a viac. A organizácie s počtom zamestnancov
0-19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov
euro a viac; vybrané fyzické osoby zapísané v Obchodnom
registri Slovenskej republiky bez ohľadu na počet
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zamestnancov, ktoré sú registrované v Registri organizácií
Štatistického úradu pod NACE 49-52
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: mesačne
Lehota: t+,30 dní po referenčnom období

DZ65

VTS 1-12 Mesačný
výkaz vybraných
obchodných služieb

Typ metódy zberu : mesačné výberové zisťovanie - štatistické

S.14

Pokrytie: Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové
organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s počtom
zamestnancov 20 a viac. A organizácie s počtom zamestnancov
0-19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov
euro a viac; vybrané fyzické osoby zapísané v Obchodnom
registri Slovenskej republiky bez ohľadu na počet
zamestnancov, ktoré sú registrované v Registri organizácií
Štatistického úradu pod NACE: 68, 69 – 74 (okrem 72), 77 – 82,
85.5 – 85.6, 90 – 93, 95 – 96.
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: mesačne
Lehota: t+,30 dní po referenčnom období

DZ66

IKaP 1-12 Mesačný
výkaz v informáciách a
telekomunikáciách

Typ metódy zberu : mesačné výberové zisťovanie - štatistické

S.14

Pokrytie: Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na
počet zamestnancov, ktoré sú registrované v Registri
organizácií Štatistického úradu s NACE: 53 a 61; a podniky
zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré
sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac,
organizácie s počtom zamestnancov 0-19 s ročnými tržbami za
vlastné výkony a tovar 5 miliónov euro a viac; vybrané podniky
s počtom zamestnancov 0-19 s ročným ziskom 5 miliónov euro,
vybrané fyzické osoby zapísané v Obchodnom registri
Slovenskej republiky bez phľadu na počet zamestnancov,
a ktoré sú registrované v Registri organizácií Štatistického úradu
pod NACE: 58 – 60, 62 – 63.
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: mesačne
Lehota: t+,30 dní po referenčnom období

DZ67

Štatistika pracujúcich
nerezidentov

Typ metódy zberu: administratívne zdroje dát- doplňujúce
informácie

S.2

Pokrytie: Mesačná správa o začiatku a skončenia pracovného
pomeru občanov EU/EEA, ich rodín na území Slovenskej
republiky podľa informačnej karty
Mesačná správa o začiatku a skončenia pracovného pomeru
nerezidenta na území Slovenskej republiky podľa informačnej
karty.
Mesačná správa o zamestnávaní nerezidentov na území
Slovenskej republiky na základe pracovného povolenia pre
nerezidentov
Organizácia zberu dát: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Periodicita: mesačne

DZ68

Bilancia platieb

Lehota: t+,50 dní po referenčnom období
Typ metódy zberu: administratívne zdroje dát
Pokrytie: Medzinárodné transakcie v oblasti služieb, výnosov
a bežných transferov
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Organizácia zberu dát: Národná banka Slovenska
Periodicita: štvrťročne

DZ69

Štatistika zahraničného
obchodu

Lehota: Dáta sú dostupné t+51 dní po referenčnom období,
lepšie dáta sú dostupné t+8 mesiacov po s referenčnom období,
konečné dáta t+21 mesiacov po referenčnom období
Typ metódy zberu: administratívne zdroje dát
Pokrytie: Zahraničný obchod zahŕňajúci činnosti všetkých
podnikateľských subjektov, právnických a fyzických osôb
podieľajúce sa na vývoze a dovoze tovaru
Organizácia zberu dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Periodicita: mesačne
Lehota: Dáta sú dostupné t+1 mesiac, s aktualizáciou všetkých
predchádzajúcich mesiacov v aktuálnom roku. Konečné dáta sú
dostupné približne t+10 mesiacov po referenčnom období

DZ70

Štvrťročný
výnosov
Národnej
Slovenska

a

výkaz
strát
banky

Typ metódy zberu: administratívne zdroje dát

S.12

Pokrytie: Spravodajská jednotka je iba Národná banka
Slovenska. Vyhlásenie Národnej banky Slovenska je výkaz
ziskov a strát pre Národnú banku Slovenska. Dáta sú
k dispozícii vo všeobecnej dohode medzi Štatistickým úradom
a Národnou bankou Slovenska
Organizácia zberu dát: Národná banka Slovenska
Periodicita: štvrťročne a ročne
Lehota: t+,30 dní po referenčnom období a do konca apríla po
referenčnom roku

Časť D. Popis transakcií
V tejto časti by mali členské štáty poskytnúť detailné informácie o zdrojoch údajov ( odkaz na
zoznam zdrojov uvedený v časti C ) a metód pre každý sektor/subsektor a pre každú
transakciu uvedenú v tabuľke 8 ESA 95 TP:
P11, P12, P13, P2, P31, P32, P51, P52, P53, P61, P62, P62F, P71, P72, P72F,
D11, D12, D211, D212, D214, D29, D31, D39, D41, D421, D422, D43, D44, D45, D41G,
D51, D59, D611, D612, D621, D622, D623, D624, D63, D71, D72, D74, D75, D751, D8,
D91, D92, D92A, D99, K1, K2
Žiaden sektor/transakciu nemožno vynechať z popisu. Ak odhady nie sú spoľahlivé alebo
relevantné, malo by to byť výslovne uvedené pre každú príslušnú transakciu/sektor.
Rozsah popisu závisí od transakcie a od jednotlivých systémov spracovania používaných v
jednotlivých krajinách. Popis pre niektoré transakcie môže byť veľmi krátky. Napríklad:
"P.61 je priamo prevzatá z položky 100, úverový tok z dát BoP”; avšak ak sú zavedené určité
úpravy údajov o platobnej bilancii, mali by byť poskytnuté ďalšie podrobnosti.
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S ohľadom na zložitosť niektorých transakcií, tieto budú potrebovať podrobnejšie vysvetlenie.
To sa týka najmä:
- Imputované nájomné (P12)
- D41/D41G odhady úrokov pred/po alokácii FISIMU podľa sektorov
- čerpanie z dôchodkov kvázikorporácií (D422)
- reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií (D43)
Malo by byť vysvetlené, či zdroje údajov merajú príslušnú premennú priamo alebo je
potrebné vykonať úpravy zdrojov. V prípade nepriamych metód, prosím popíšte aké druhy
odhadov sú vykonané: ekonomické modelovanie (popíšte súvisiace ukazovatele a
predpoklady), rozdielové kalkulácie, použitie informácií o protistranách atď. Akékoľvek iné
aplikované úpravy by mali byť tiež popísané. Obvzvlášť ak sú údaje konsolidované.
Okrem toho, poskytnite prosím v prílohe (pozri nižšie) súhrnnú tabuľku približného podielu
odhadov oproti zisteným hodnotám za transakciu/sektor.
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1. P.11 – TRHOVÁ PRODUKCIA
1.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Neaplikovateľné

ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.

Sektor S.11
A. Zdroje DS1, DS2, DS23, DS48, DS59
Pre výpočet produkcie využívame dve štatistické zisťovania Roč 1-01 za veľké
podniky a Roč 2-01 za malé podniky (DS1 a DS2). Okrem toho sa používajú
administratívne zdroje Výkaz ziskov a strát Úč Nuj 2-01 (DS48) za neziskové
inštitúcie, pre tie spravodajské jednotky, ktoré sa nenachádzajú v štatistických
zisťovaniach pre podnikateľov, ale podľa pravidla 50% patria do sektora nefinančných
korporácií. Detailnejší popis jednotlivých modulov na získanie potrebných informácií je
uvedený v GNI Inventory SK
B. Metódy
- koncepčné úpravy (vykonanie úprav zdrojov dát za účelom súladu s
definíciami ESA 95 )
- úpravy úplnosti (chýbajúce odpovede,chýbajúce jednotky, neregistrované
jednotky, úmyselné nepresnosti vo vykazovaní, nelegálne činnosti)
- metódy odhadovania (ekonomické modely, zostatková kalkulácia, využívanie
informácií o protistranách) atď.
Údaje za produkciu získané zo štatistických výkazov sa upravujú o objem ziskov
a strát z držby zásob, podhodnotenej produkcie, prepitného, subvencií na produkty,
prírastku
zásob
dreva
na
pni, produkcie
odvetvia
bytových
služieb
a zušľachťovacieho styku. Produkcia sa ďalej upravuje aj o objem vývozu tovarov.
Údaj o zásobách dreva na pni získavame z podkladov, ktoré nám poskytuje Lesnícky
výskumný ústav Zvolen. Prírastok hodnoty zásoby dreva na pni predstavuje čiastku,
o ktorú sa zvýšila hodnota zásoby dreva na pni v roku 2010. Je to teda hodnota
rozdielu medzi prírastkom dreva na pni a ťažbou v roku 2010 ocenená jednotkovými
cenami dreva na pni v roku 2010.
O výške podhodnotenia produkcie, resp. o výške nadhodnotenia medzispotreby nie
sú k dispozícii explicitné údaje. Preto pri odhadoch podhodnotenia produkcie
a nadhodnotenia medzispotreby sa vychádza:
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z porovnania analytických ukazovateľov (podiel medzispotreby na produkcii,
produktivita práce) vypočítaných za malé a veľké súkromné nefinančné
korporácie podľa odvetví,
 z porovnania ukazovateľov produkcie, medzispotreby a pridanej hodnoty
vykázanej v štatistických výkazoch Roč 1-01 s účtovnými výkazmi Výsledovka
Úč POD 2-01 (DS23) za jednotky podliehajúce auditu (uverejnené
v obchodnom vestníku).
Odhad prepitného vychádza z prieskumu verejnej mienky vykonaného v minulosti,
ktorý odhaduje výšku prepitného, ktoré obyvateľstvo zaplatí za poskytnuté služby
v reštauráciách, hoteloch, kaderníctvach, kozmetike a pod.
Sektor S.12
A. Zdroje DS13, DS10, DS16, DS41, DS42, DS43, DS44, DS46, DS70
Sektor finančných korporácií S.12 sa člení na dve základné časti; peňažníctvo (ďalej
len Pen) a poisťovníctvo (ďalej len Poi), pričom obe časti používajú rôzne zdroje
údajov.
Časť za peňažníctvo pozostáva zo štyroch sub-sektorov a to S.121-S.124Pen a
poistná časť zahŕňa v sebe len dva sub-sektory S.125 a S.124Poi.
Produkcia za Národnú banku Slovenska (ďalej len NBS), peňažné inštitúcie,
ostatných finančných sprostredkovateľov a pomocné finančné činnosti sa počíta zo
štatistických a administratívnych zdrojov údajov. Hlavným nezávislým zdrojom údajov
pre výpočet produkcie za Pen je vyčerpávajúce štatistické zisťovanie Pen P5-01
(DS13), ktoré pokrýva všetky finančné jednotky bez ohľadu na ich veľkostné
kategórie. Pre zostavenie produkcie za NBS (sub-sektor S.121), komerčné banky
(sub-sektor S.122) a tiež aj dovozu a vývozu finančných služieb sa používajú zdroje
informácií z administratívneho zdroja NBS (DS46 a DS70).
Pre výpočet produkcie za poisťovacie korporácie S.125 sa využíva kombinácia
zdrojov údajov zo štatistického zisťovania a z administratívnych zdrojov. Prvotným
zdrojom údajov pre zostavenie produkcie je ročný štatistický výkaz Poi P5-01 (DS16),
ktorého veľká časť údajov je zamieňaná za presnejšie a zároveň definitívne údaje
z administratívnych zdrojov, konkrétne z účtovných výkazov po audite. Ide o účtovné
výkazy ziskov a strát za poisťovacie korporácie Ppn (VZS) 2-04 (DS10), výkazy Ppn
(PTZ) 3-04 (DS41) a Ppn (PTN) 4-04 (DS42) v detailnej štruktúre údajov na
životné, neživotné a zmiešané poisťovacie korporácie. Údaje za tieto spoločnosti
preberáme len v agregovanej štruktúre za všetky poisťovacie korporácie spolu.
Ďalším doplňujúcim zdrojom údajov slúžiacim pre účely výpočtu produkcie za
dôchodkové a doplnkové dôchodkové spoločnosti sú účtovné výkazy výnosov
a nákladov za dôchodkové správcovské spoločnosti Dss (VZS) 16-02 (DS43)
a výnosov a nákladov za doplnkové dôchodkové spoločnosti Dds (VZS) 39-02
(DS44).
B. Metódy
Produkcia v sub-sektore S.121 sa počíta nákladovou metódou, kde sú zahrnuté
dane, dividendy platené vláde a zadržaný zisk. Všetky ostatné poplatky a provízie,
ktoré sú účtované tretím stranám sa nezahŕňajú do tejto sumy (všeobecné
prevádzkové náklady NBS očistené o prijaté poplatky a provízie). Produkcia NBS je
spotrebovaná bankovým sektorom (sub-sektor S.122), kde sa považuje za
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medzispotrebu. Produkcia ostatných peňažných finančných inštitúcií S.122 sa počíta
ako suma prijatých poplatkov a provízií (poplatky za vedenie účtov, prevody
finančných prostriedkov, výmena peňažných prostriedkov, poradenské činnosti a iné
podobné činnosti) a nepriamo meraných služieb FISIM (produkcia vytvorená z
poskytovania úverov a prijímania vkladov), pričom poplatky a provízie nie sú priamo
účtované klientom, ale sú už súčasťou úrokových sadzieb. Pre výpočet hodnôt v subsektoroch S.123 a S.124 sa vychádza z údajov štatistického zisťovania Pen P5-01, z
ktorého sa berie priamo produkcia za nebankové finančné inštitúcie. Do tohto
ukazovateľa podľa metodického vymedzenia patria tržby za predaj vlastných
výrobkov, služieb a tovaru, zmenu stavu zásob vlastnej výroby, aktivovanie, tržby z
predaja cenných papierov a podielov, výnosové úroky po odpočítaní nákladov na
predaný tovar, nákladov na predané cenné papiere a podiely a nákladových úrokov.
Podľa účtovej osnovy pre banky sa do produkcie nebankových subjektov zahŕňajú
výnosy, ktoré finančné nebankové inštitúcie účtujú priamo alebo explicitne svojim
klientom, z príjmu z finančného lízingu pri prenajímaní majetku, z príjmu z
obchodovania s cennými papiermi, atď. po odpočítaní nákladových úrokov a
nákladov na obchodovanie s cennými papiermi.
Produkcia pomocných inštitúcií v poisťovníctve S.124 sa počíta ako suma prijatých
poplatkov za poskytované služby. Údaj o prijatých poplatkoch a províziách je priamo
dostupný z ročného štatistického zisťovania Poi P5-01. Produkcia za sub-sektor
S.125 sa vypočítava ako suma produkcie za neživotné poistenie, životné poistenie,
zaisťovacie služby a služby penzijných fondov, pričom za každú jednu časť sa počíta
osobitne.
Zaistenie: Hodnota poplatkov za zaisťovacie služby je počítaná v rámci Národných
účtov samostatne , využívajúc rovnaký algoritmus ako pre výpočet poplatkov za
priame poisťovacie služby, vrátane výpočtu dodatočného poistného. Z dôvodu
nedostupnosti priamych informácií pre výpočet podielu zaisťovateľov na dodatočnom
poistnom, využíva sa aj tu proporcionálny výpočet. Pre odhad podielu zaisťovateľov
na celkovom dodatočnom poistnom sa využije percento získané z podielu
zaisťovateľov na celkovom stave technických rezerv ku celkovému stavu technických
rezerv. Pri výpočte zaistenia je použitá tzv. „hrubá“ metóda, t.j. zaznamenané sú
všetky transakcie medzi priamymi poisťovateľmi a zaisťovateľmi. Transakcie medzi
rezidentskými poisťovateľmi a rezidentskými zaisťovateľmi sú zaznamenané bez
konsolidácie.
Prevažná väčšina tokov (cca99%) medzi priamymi poisťovateľmi a zaisťovateľmi
tvoria pre Slovenskú republiku medzinárodné transakcie. Asi 99% zaisťovacích
služieb je dovážaných, t.j. slovenské poisťovne sú istené zahraničnými, ale
slovenské poisťovne neposkytujú zaisťovacie služby zahraničným poisťovniam, preto
export zaisťovacích služieb je rovný nule. Hodnoty o podiele domácich
a zahraničných zaisťovateľov na celkovom hrubom predpísanom poistnom
a nákladoch na poistné plnenie sú dostupné zo štatistického výkazu POI P 5-01.
Podľa tohto podielu sa odhadne aj podiel domácich a zahraničných zaisťovateľov na
celkovej hodnote poplatkov za zaisťovacie služby. Tá časť, ktorá vyplýva z podielu
domácich zaisťovateľov na celkovej hodnote poplatkov za zaisťovacie služby /cca
0,8%/ vchádza do výpočtu produkcie ako zisk rezidentskej jednotky.
V súčasnosti vstupuje do výpočtu produkcie za poisťovníctvo aj hodnota príjmov za
súkromné zdravotné poisťovne /Union a Dôvera/, z ktorých prináleží určitá časť
/súkromná časť/ sektoru finančných korporácií S.12. Táto hodnota za súkromné
zdravotné poisťovne sa vypočítava z administratívneho zdroja /príjmy Fin 1-04/ ako
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3,5%-ntný podiel z celkových príjmov zdravotných poisťovní, na ktoré majú podľa
zákona pre seba nárok. Táto časť je zaznamenaná v NÚ v sub-sektore S.124Poi.
Sektor S.13
A. Zdroje DS18, DS19, DS20-DS25, DS31, DS40
Všeobecný popis platný pre všetky transakcie ASA inventory.
Administratívne zdroje údajov pokrývajú celý sektor S.13, preto za sektor S.13
nerealizujeme žiadne dopočty z dôvodu nepokrytia jednotiek výkazníctvom.
Povinnosť predkladať výkazy subjektom stanovujú opatrenia MF SR, ktoré
ministerstvo zverejňuje vo finančných spravodajcoch. V opatreniach MF SR
stanovuje legislatívnu povinnosť predkladať výkazy ktoré súvisia s ropočtovým
procesom ako aj účtovné výkazy, Na procese tvorby výkazov sa zúčasňuje aj ŠÚ SR
prostredníctvom pripomienok a návrhov. Detailné informácie o zdrojových údajoch
a výkazoch je predmetom EDP inventory1. Pre účely ASA inventory je ale potrebné
stručne charakterizovať zdrojové údaje, keďže niektoré úpravy vyoplývajú
z chatrakteristiky zdrojových údajov.
Základom pre zostavenie ESA 95 transakcií ktoré sú predmetom ASA inventory je
výkaz Fin 1-04 (od roku 2012 je to výkaz Fin 1-12)- DS18, ktorý detailne
prostredníctvom kódov rozpočtovej klasifikácie člení všetky príjmy a výdavky
subjektov verejnej správy. Príjmy ako aj výdavky sú detailne popísané šesť miestnym
kódom rozpočtovej klasifikácie, ktorého metodické vymedzenie je jasne určené
v metodike zostavovoania rozpočtu. Výkaz zachytáva všetky príjmové ako aj
výdavkové transakcie na hotovostnej báze. Pre kódy rozpočtovej klasifikácie existuje
prevodový mostík, na základe ktorého je jednoznačne zrejmé, do ktorého kódu ESA
95 transakcií sa príjmy alebo výdavky zaradia (príloha č x EDP inventory).
Ďalším zdrojom údajov použitým pre zostavenie transakcií bežného účtu sú výkazy
zachytávajúce stavy finančných transakcií k určítému obdobiu ide o súvahy a výkazy
Fin 2-04 (DS19). Súvahy (DS20-DS25) sú k dispozícii pre ročné údaje a výkazy Fin
2-04 slúžia pre štvrťročné odhady. Na základe týchto výkazov je možné vypočítať
pohľadávky a záväzky subjektov klasifikovaných v sektore verejnej správy a na
základe podrobnejších informácií zo štruktúry súvahy alokovať pohľadávku, alebo
záväzok do transakcie na bežnom a kapitálovom účte (príloha č Y EDP inventory).
Okrem hore uvedených informácií existujú aj dodatočné informácie, ktoré však
nemajú štruktúru výkazov, ale sú predmetom štátneho záverečného účtu (DS31,
DS40). Tieto externé podklady majú podobu zaužívaných tabuliek, ktoré pre účely
zostavenia účtov za S.13 získavame z podkladov MF SR a Ministerstva obrany.
Výpočet transakcií sa realizuje priamo zo
+ Zdrojových údajov z cash výkazov Fin 1-04 (Zdrojové údaje z účtovných výkazov).
+ Hodnoty transakcií sa z metodických dôvodov upravia o doakrualizáciu ktorá sa
vypočíta z ostaných pohľadávok a záväzkov zo súvah (ide o účtovné výkazy ktoré
taktiež plne pokrývajú sektor S.13) (Doakrualizácia F.7).
+ ostatné úpravy na zákalde o dodatočných informácií týkajúcich sa napríklad
nepeňažných operácií ako sú napríklad tovarové deblokácie starých pohľadávok voči
iným krajinám, úpravy a ďalšie dodatočné informácie, ktoré získavame z podkladov
MF SR a iných zdrojov (Dodatočné informácie).
Detailnejší popis zdrojových údajov (a výkazov) je k predmetom EDP Inventory SK.
1

EDP inventory je zverejnené na stránkach Eurostatu ako aj na stránke ŠÚ SR
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B. Metódy
Základom pre výpočet transakcie P.11 je výkaz Fin 1-04. Prevodový mostík určuje
ktoré transakcie vchádzajú do tejto transakcie (prevodový mostík je v prílohe). Ide
o najvýznamnejšiu čiastku použitej pre odhad P.11. Transakcia P.11 sa ďalej
upravuje na koncept ESA 95 o tzv. doakrualizáciu vyplývajúcu z transakcií F.7.
v tis. €
Druh úpravy
Zdrojové údaje z účtovných
výkazov

Doakrualizácia F.7

Dodatočné informácie

Popis
Zdroj
Spolu
Príjmy a výdavky (Fin 1Fin 1-04
04)
FIN 2-04, UC_ROPO 101,UC_NUJ 101,UC_POD 1Súvahy
01,UC_FNM 101,UC_SP 101,UC_POI 3-01
Poplatok za odvoz a
Fin 1-04
likvidáciu odpadu
Príjem z vymáhania
pohľadávok

Spolu P.11

667 003

-14 259

130 979
438
784 161

Dodatočné informácie
V súlade s národnou legislatívou sú obce (klasifikované v S.1313) povinné
organizovať odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Na základe zákona vyberajú
poplatky od domácností a ďalších producentov komunálneho odpadu. Tieto poplatky
vykazujú na príjmovej položke výkazu Fin 1-04 v súlade s rozpočtovými pravidlami
položke ktoré je klasifikovaná ako D.29 (rec). V súlade s ESA 95 však ide
o poskytnutie služby, a preto tento príjem je potrebné zaznamenať príjem za
poskytnuté služby ako P.11. Súčasťou P.11 je aj príjem z vymožených pohľadávok
Slovenskej konsolidačnej ktorý zaraďujeme do P.11.
Sektor S.14
A. Zdroje DS50, DS52
Zdrojom pre výpočet trhovej produkcie v sektore domácnosti sú účtovné výkazy Úč
FO 1-01 Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Úč FO 2-01 Výkaz o majetku a záväzkoch
(DS50). Tieto výkazy sú prílohou k daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzických
osôb. Predkladajú ich fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri, ktoré účtujú v
sústave jednoduchého účtovníctva.
Adminitratívne výkazy sú základným zdrojom pre výpočet trhovej produkcie v sektore
domácností. Ako doplnkový zdroj pre odhad trhovej produkcie sa v sektore S.14
využíva štatistické výberové zisťovanie u podnikateľov Roč 3-01 – Ročný výkaz o
fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri (DS52). Získavame ním
informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť fyzických osôb nezapísaných
v obchodnom registri. Okrem týchto výkazov využívame rôzne doplnkové
administratívne a štatistické zdroje (NBS, MF SR, odvetvové štatistiky, atď).
B. Metódy
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Základom výpočtu trhovej produkcie v sektore S.14 sú údaje z administratívnych
zdrojov, kde sa vychádza z účtovného výkazu Úč FO 1-01 napočítaním položiek
predaj tovaru, predaj výrobkov a služieb, čast z položky ostatné príjmy a odpočtom
položky nákup tovaru. Z výkazu Úč FO 2-01 sa pripočíta položka nedokončená
výroba, výrobky, zvieratá a ostatné. Tieto výkazy vykazujú údaje iba za čast
podnikateľov. V roku 2010 to bolo 211 304 jednotiek,. preto sa tieto údaje
prepočítajú na celý súbor jednotiek nezapísaných v obchodnom registri – aktívnych
podľa štatistického registra. V roku 2010 bol urobený prepočet na 409 481 aktívnych
jednotiek. Takto napočítaná trhová produkcia sa upravuje o zisky a straty z držby
zásob a zušľachťovací styk. Pre úplnosť výpočtu trhovej produkcie sektora
domácnodti sa robia odhady podhodnotenia trhovej produkcie, ktorú zámerne
nevykázali registrované jednotky, hlavne z dôvodu zníženia daňového základu a tým
platenia nižších daní. K vyčísleniu tejto položky nie sú k dispozícii žiadne priame
zdroje, preto sa vychádza z porovnania s údajmi so štatistickým výkazom, vývojom
časových radov, podielu medzispotreby na produkcii, a na základe týchto porovnaní
sa využíva extrapolácia údajov. Ďalšou zložkou trhovej produkcie v sektore
domácností je započítanie produkcie úmyselne neregistrovaných jednotiek, ktoré
zahrnujú trhové činnosti domácností s malým podielom produkcie na trhu – ide o
nákupy bez potvrdenky. Sú to predovšetkým služby ako doučovanie, opatera,
osobné služby, rôzne opravy atď, nákupy na trhoch a burzách. Do celkovej trhovej
produkcie vyčísľujeme odhad produkcie za drogy, prostitúciu, pašovanie a prepitné.
Sektor S.15
A. Zdroje DS47, DS48, DS49
Administratívne zdroje predstavujú účtovné výkazy NO Úč 1-01 Výkaz o príjmoch a
výdavkoch pre jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (DS47) a Úč
NUJ 2-01 Výkaz ziskov a strát pre jednotky účtujúce v sústave podvojného
účtovníctva (DS48).
Administratívne údaje nepokrývajú všetky aktívne jednotky registrované v
štatistickom Registri organizácií v sektore S.15, preto sa údaje musia upravovať na
registrované aktívne jednotky.
Za referenčný rok 2010 predložilo administratívne výkazy 16 042 neziskových
organizácií čo predstavuje 30,89% z celkového počtu aktívnych jednotiek
registrovaných v štatistickom Registri organizácií.
K dispozícii sú aj štatistické výkazy (DS49): NSNO 1-01 Ročný výkaz nezárobkových
organizácií a NSNO 2-01 Ročný výkaz malých nezárobkových organizácií.
V štatistických výkazoch sú jednotlivé položky uvedené v súlade s definíciami
z metodiky ESA95. V metodických vysvetlivkách k jednotlivým položkám výkazu je
uvedený prevod z účtovníctva do národného účtovníctva.
Za referenčný rok 2010 bolo štatistickými výkazmi oslovených 3 979 neziskových
organizácií čo predstavuje 7,66% z celkového počtu aktívnych jednotiek
registrovaných v štatistickom Registri organizácií.
B. Metódy
Trhovú produkciu tvoria príjmy za výrobky a služby vyrobené vo vlastnej réžii,
napríklad tržby zo športových zápasov, z predaja vlastných publikácií, kníh, drobných
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výrobkov, tržby z nájomného za bytové alebo nebytové priestory a pod. Súčasťou
trhovej produkcie je aj obchodná marža, t. j. rozdiel príjmov za predaný tovar
a výdavkov vynaložených na predaný tovar, ktorú vykazujú spravodajské jednotky
zaoberajúce sa obchodnou činnosťou.
V zmysle ESA95 možno z výkazu NO Úč 1-01 do trhovej produkcie započítavať iba
príjmy z organizovania podujatí a z poskytovania služieb. Z výkazu nie je možné
vyčísliť hodnotu tržieb z predaja vlastných výrobkov ani rozdiel tržieb za predaný
tovar a nákladov na predaný tovar.
Z výkazu Úč NUJ 2-01 sa do trhovej produkcie započítavajú tržby za vlastné výrobky,
z predaja služieb a rozdiel tržieb za predaný tovar a nákladov na predaný tovar
(obchodná marža).
V štatistických výkazoch sú jednotlivé položky uvedené v súlade s definíciami
z metodiky ESA95 prostredníctvom metodických vysvetliviek. Zo štatistických
výkazov sa do trhovej produkcie započítavajú tržby za predaj vlastných výrobkov a
služieb a rozdiel príjmov a výdavkov na predaný tovar (obchodná marža).
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb predstavujú napríklad príjmy za výrobky
a služby vyrobené vo vlastnej réžii ako tržby zo športových zápasov, z predaja
vlastných publikácií, kníh, drobných výrobkov, tržby z nájomného za bytové priestory.
Obchodná marža je rozdielom tržieb za predaný tovar a nákladov vynaložených na
jeho obstaranie.
Pri zostavovaní údajov sa kombinujú štatistické a administratívne údaje, vykonávajú
sa odhady a dopočty. Vzorka organizácií pre výberové štatistické zisťovanie je
stratifikovaná podľa ekonomických činností, právnych foriem a veľkosti jednotiek.
Údaje z výberového zisťovania sa využívajú aj na odhad hodnotových údajov, ktoré
sa v účtovných výkazoch jednotiek osobitne neuvádzajú (alebo sa uvádzajú, ale pod
kumulovanými účtovnými položkami). Dopočty za nezistené, ale aktívne jednotky sa
získavajú z údajov tých jednotiek, ktoré výkazy predložili.
Štatistické údaje sa kombinujú s administratívnymi údajmi tých jednotiek, ktoré v
rámci odvetvia (na úrovni 5-miestnej SK NACE 2) mali väčšie pokrytie výkazmi (teda
väčšie pokrytie priamymi zdrojmi).
Pri výpočte trhovej produkcie sa zohľadňujú aj časové rady predchádzajúcich rokov,
keďže jej hodnota má v sektore S.15 priami vplyv na ostatnú netrhovú produkciu.
Berie sa do úvahy podiel trhovej produkcie na celkovej produkcii, ktorý je
z individuálnych výkazov pred dopočtom v priemere okolo 33% a z časovej rady
v priemere 46%. Zohľadňuje sa vývoj počtu jednotiek v sektore, ako aj medziročné
porovnania organizácií, ktoré predložili výkazy v po sebe nasledujúcich rokoch.
Priame štatistické zdroje tvoria 25,7% z celkovej hodnoty trhovej produkcie a priame
administratívne zdroje tvoria 40,84% z celkovej hodnoty trhovej produkcie.
Podiel odhadov, dopočtov a úprav teda predstavuje okolo 66,73% – E50.
Sektor S.2
Neaplikovateľné

1.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Produkcia neživotného poistenia je alokovaná do medzispotreby všetkých sektorov
okrem S.14-časť za obyvateľstvo a do konečnej spotreby domácností (S.14-časť za
obyvateľstvo) proporcionálne podľa štruktúry prijatého poistného od sektorov. Táto
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štruktúra sa získava priamo od poisťovní prostredníctvom štatistického zisťovania Poi
P 5-01.
Celková hodnota produkcie životného poistenia a poplatkov za služby penzijných
fondov sa alokuje do konečnej spotreby domácností (P.3 = výdavky na konečnú
spotrebu domácností). Produkcia z inej ako poisťovacej činnosti poisťovní a ani
produkcia pre vlastné konečné použitie sa neodhaduje.
v tis. €
Použitie

Zdroje

S.11
S.12 Pen
S.12 Poi
S.13
S.14 živnostníci
S.14
obyvateľstvo
S.15
S.1
S.2

151 172
16 090
1 507
9 723
12 047
216 038
519
407 096
28 905

S1 + S2

S.11
S.12 Pen
S.12 Poi
S.13
S.14 živnostníci
S.14
obyvateľstvo
S.15
S.1
S.2

436 001

436 001

436 001 S1 + S2

436 001

1.3. Ďalšie podrobnosti
Vyčíslenie transakcie podľa sektorov
v mil.€
P.11
zdrojový údaj
koncepčná
úprava úplnosť N1-N7
Finálny údaj

S.11

S.12

S.13

S.14

S.15

S.1

101 956 3 637
1 210 0
416 0

784 17 110
283
8 004

200
400
0

123 687
1 893
8 420

103 582

784

600

134 000

3 637

25 397

2. P.12 PRODUKCIA PRE VLASTNÉ KONEČNÉ POUŽITIE
2.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Neaplikovateľné
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
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A. Zdroje: DS1, DS2, DS48
B. Metódy
Do transakcie P.12 sa uvádza aktivácia materialu a tovaru, vnútroorganizačných
služieb, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A. Zdroje: DS21, DS23, DS25
B. Metódy
Do transakcie P.12 vstupujú rozličné položky aktivácie – aktivácia materiálu a tovaru,
aktivácia vnútroorganizačných služieb, aktivácia dlhodobého majetku.
Druh úpravy

Popis

Zdroj

v tis. €
Spolu

Zdrojové údaje z účtovných výkazov

P.12

VZaS

6 405

Spolu - P.12

6 405

Sektor S.14
A. Zdroje: DS51, DS54, DS55, DS56,
B. Metódy
Produkcia pre vlastné konečné použitie zahŕňa:
a/ poľnohospodársku produkciu pre vlastné konečné použitie
b/ vlastná produkcia domov, chát, garáží ( vo vlastnej réžií )
c/ imputované nájomné
a) Pri odhade poľnohospodárskej produkcie pre vlastné konečné použitie ide o
produkciu, ktorú vyprodukujú domácností ako spotrebitelia v rámci svojich
záhradiek, záhumienkov, domáceho chovu, ale aj produkciu živnostníkov, ktorí
časť vyprodukovanej produkcie spotrebujú v domácnosti, do ktorej patria. Pri
odhade konkrétnych údajov sa využívajú informácie z poľnohospodárskeho
cenzu v rámci štatistiky poľnohospodárstva. Ide o kvantitatívne a cenové
ukazovatele jednotlivých poľnohospodárskych produktov použitých pre konečnú
spotrebu (mlieko, mäso, vajcia, ovocie, zelenina). Ďalej údaje o rozlohe
záhradiek, o počte drobnochovateľov, jednotkových cenách produktov a pod.
V rodinných účtoch sa odhaduje naturálna spotreba už upravených
poľnohospodárskych produktov v podobe potravín, t.j. mäsa, mlieka, ovocia,
zemiakov, zeleniny použitých pre vlastnú konečnú spotrebu. Predpokladáme, že
produkcia vyprodukovaná na záhumienkoch môže predstavovať z väčšej časti
produkciu pre vlastné použitie v domácnosti (časť sa spotrebuje ako
medzispotreba a časť ako konečná spotreba), aj keď sa nevylučuje predaj na
trhoch. Pri výpočte poľnohospodárskej produkcie pre seba využívame aj ročný
výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat – konkrétne údaje za
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poľnohospodárske plodiny, konzumnú zeleninu a viacročné kultúry. Zo
štvrťročného výkazu o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov
používame ukazovateľ tržby za vlastné výrobky za predaj živočíšnych výrobkov.
Na základe uvedených výkazov získame informácie o fyzickom objeme a cene
rastlinných a živočíšnych výrobkov záhumienkárov. Tieto údaje sú porovnávané
z údajmi
z poľnohospodárskeho
cenzu
a rodinných
účtov.
Hodnotu
poľnohospodárskej produkcie pre seba získame porovnávaním a kombináciou
uvedených zdrojov údajov. Do produkcie poľnohospodárstva pre vlastné použitie
v sektore domácností zahrnujeme aj hodnotu produkcie, ktorá pochádza zo zberu
lesných plodov. Vyčísľuje sa na základe kvalifikovaných odhadov množstva
jednotlivých druhov lesných plodov a výkupných cien z Lesníckeho výskumného
ústavu Zvolen. Pre zlepšenie odhadu sa používajú aj informácie o cenách
lesných plodov od ich predajcov na trhu.
b) Odhad bytovej výstavby (rodinné domy a byty vytvorené domácnosťami vo
vlastnej réžii alebo vytvorené stavebnými firmami) sa vykonáva na základe
“štvrťročného výkazu o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch” ( Stav 304 ), ktorý bol predložený obcami. Ceny rodinných domov a bytov boli stanovené
prieskumom uskutočneným v realitných kanceláriách (v trhových cenách) na
základe ktorého sa odvodili priemerné ceny bytov (v členení podľa okresov, počtu
izieb a toho či údaje boli získané za okresné mestá, obce a vidiecke oblasti).
Zvýšenie celkovej hodnoty bývania sa vypočítalo vynásobením počtu bytov
priemernou cenou bytovej jednotky.
c) ŠÚSR v súčasnosti používa pre výpočet imputovaného nájomného kombináciu
oboch metód, t.j. nákladový prístup a stratifikačnú metódu. Imputované nájomné
pre obydlia obývané vlastníkmi sa vypočíta nákladovým spôsobom a produkcia
majiteľmi využívaných chát a garáží sa nahradí nájomným plateným za podobné
objekty prenajímané na trhu.
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné

2.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia P12 nepodlieha bilancovaniu.

2.3. Ďalšie podrobnosti
3. P13 OSTATNÁ NETRHOVÁ PRODUKCIA
3.1 Popis postupov zostavovania
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POUŽITIE
Neaplikovateľné
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A. Zdroje: Pozri kapitolu 1.1
B. Metódy
Ostatná netrhová produkcia v sektore S.13 sa rovná rozdielu produkcie P.1 a trhovej
produkcie P.11. a Produkcie pre vlastné konečné použitie P.12. Produkcia P.1 sa v
sektore S.13 vypočíta ako súčet nákladov – medzispotreby P.2, odmien
zamestnancov (tie pozostávajú z miezd a platov D.11, skutočných sociálnych
príspevkov zamestnávateľov D.121 a imputovaných sociálnych príspevkov
zamestnávateľov D.122), spotreby fixného kapitálu K.1 a ostatných daní z produkcie
D.29 mínus prijaté subvencie na produkciu D.39. Vzorec pre výopočet je uvedený v
tabuľke č 1. Detailnejšie zloženie každej transakcie je predmetom popisu jednotlivých
transakcií. V tabuľke uvádzame základné rozdelenie na zdroje, doakrualizáciu
(vypočítanú zo súvah), ostatné úpravy a výslednú hodnotu podľa ESA 95. V prípade
K.1 (SFK) hodnotu uvádzame ako dodatočnú informáciu, aj keď ide o samostatný
výpočet SFK prostredníctvom metódy PIM, nejde však o zdrojový údaj (odpisy
z účtovných výkazov).
v tis. €
Zdrojové údaje z
účtovných výkazov
D11PAY
D121PAY
D122PAY
D29PAY
D39REC
K1
P11
P12
P2
P13

+
+
+
+
+
+
∑

Doakrualizácia
F.7

Dodatočné informácie Spolu

3 924 114
1 202 179
130 386
32 487
0

-54 258

667 003
6 405
2 940 169
7 555 927

-14 259

1 759 758
131 417

233 028
193 029

27 243
1 518 415
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-102 025
-33 581
-1 502
-61

3 767 831
1 168 598
128 884
32 426
0
1 759 758
784 161
6 405
3 200 440
9 267 371

Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
A. Zdroje: DS47, DS48, DS49
B. Metódy
Ostatná netrhová produkcia v sektore S.15 sa rovná rozdielu Produkcie P.1 a Trhovej
produkcie P.11. Produkcia v sektore S.15 sa vypočíta ako súčet medzispotreby,
odmien zamestnancov (tie pozostávajú z miezd a platov, skutočných sociálnych
príspevkov
zamestnávateľov
a imputovaných
sociálnych
príspevkov
zamestnávateľov), spotreby fixného kapitálu a ostatných daní z produkcie.

2010

tis. €

P.2

Priamy zdroj
ŠZ*

AZ*

Výsledné
RNÚ*

227 069

365 961

824 959

D.11

+

209 057

215 709

333 991

D.121

+

59 429

61 957

95 505

D.122

+

2 232

7 481

5 307

D.29*

+

1 488

2 563

6 088

K.1**

+

22 109

29 986

33 790

P.1

=

521 384

683 657

1 299 640

P.11

154 337

245 244

600 446

P.13

367 047

438 413

699 194

70,40

64,13

53,80

Podiel P.13/P.1

%

*ŠZ = štatistický zdroj
*AZ = Administratívny zdroj
*RNÚ = Ročné národné účty
*Údaj za D.29 je uvedený len z ŠZ a AZ, ktoré predkladajú jednotky spadajúce do sektora S.15.
Hodnota D.29 v RNÚ je prevzatá z protistrany, z S.13.
**Údaj za K.1 uvedený v tabuľke je len orientačný. Pre účely porovnania a napočítania produkcie
priamo zo zdrojov je K.1 rovná hodnote odpisov vykázaných vo výkazoch.

Sektor S.2
Neaplikovateľné

3.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia P13 nepodlieha bilancovaniu.

3.3. Ďalšie podrobnosti
4. P.2 MEDZISPOTREBA
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4.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje: DS1, DS2, DS48
B. Metódy
Údaje za medzispotrebu získané zo štatistických výkazov sa upravujú o objem ziskov
a strát z držby zásob, nadhodnotenej medzispotreby, zušľachťovacieho styku,
aktivovaných nákladov na vývoj, FISIMu a poplatkov za poisťovacie služby.
Medzispotreba sa ďalej upravuje aj o objem dovozu tovarov.
Z dôvodu rozdielnych hraníc pre zaradenie dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku v metodike ESA 95 a našou legislatívou znižujeme hodnotu medzispotreby
o objem, ktorý podľa metodiky ESA95 patrí do tvorby hrubého fixného kapitálu. Pre
získanie informácií o fixných aktívach zahrnutých do medzispotreby sa používajú
štatistické výkazy Roč 1-01 a Roč 2-01. Hranicou pre zaradenie do dlhodobého
nehmotného a hmotného majetku je, podľa metodiky ESA 95, 500 EUR.
Sektor S.12
A. Zdroje: DS11, DS13, DS16, DS70
B. Metódy
Výpočet medzispotreby za sub-sektor S.121 pozostáva z údajov preberaných z
administratívnych zdrojov a to z nakupovaných výkonov, nákladov na poplatky a
provízie, poplatkov za služby neživotného poistenia a ziskov a strát vyplývajúce z
držby zásob. Podobne aj v sub-sektore S.122 sú údaje vstupujúce do medzispotreby
preberané z administratívnych zdrojov. Hodnotu medzispotreby tvoria nakupované
výkony za banky, náklady na poplatky a provízie, poplatky za služby neživotného
poistenia, zisky a straty vyplývajúce z držby zásob a produkcia NBS v nákladoch
(všeobecné prevádzkové náklady NBS očistené o prijaté poplatky a provízie).
Zvyšné údaje za nebankové finančné inštitúcie a spoločnosti zaoberajúce sa
pomocnými finančnými činnosťami v sub-sektoroch S.123 a S.124Pen nie sú
dostupné z administratívnych zdrojov. Preberajú sa len zo štatistického zisťovania
Pen P5-01 za príslušné sub-sektory ako suma spotreby materiálu energií a služieb
vrátane nákladov na poplatky a provízie, poplatkov za služby neživotného poistenia,
ziskov a strát z držby zásob a alokácie služieb FISIM.
Do výpočtu medzispotreby za sub-sektory S.124Poi a S.125 (poisťovacie korporácie
a spoločnosti zaoberajúce sa pomocnými poisťovacími činnosťami) vstupuje
spotreba materiálu, energií a služieb, ktorá je je priamo dostupná zo zdroja Poi P 501. Hodnota poplatkov za zaisťovacie služby neživotného aj životného poistenia sa
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vypočítava rovnakým spôsobom ako v produkcii, pričom sa ale zoberie do
medzispotreby celá časť za vypočítané zaistenie.
Poplatky za služby neživotného poistenia sa preberajú priamo z alokácie poistného
vyplývajúca z produkcie. Hodnota za náklady na správu likvidácie poistných udalostí
je dostupná z priameho dostupného administratívneho zdroja účtovného výkazu
Ppn(TAP) 8-01 zvlášť za životné a neživotné poistenie. Ukazovateľ nákladov na
finančné umiestnenie je dostupný z kombinovaných zdrojov štatistického výkazníctva
a administratívneho zdroja. V súčasnosti vstupuje do výpočtu medzispotreby za
poisťovníctvo aj hodnota nákladov za súkromné zdravotné poisťovne /Union
a Dôvera/, z ktorých prináleží určitá hodnota /súkromná časť/ sektoru finančných
korporácií S.12. Náklady za súkromné zdravotné poisťovne sa zostavuje
z kombinovaných administratívnych zdrojov. Celá časť je zaznamenaná v NÚ pod
sub-sektorom S.124Poi.
Medzispotreba sa ďalej upravuje o zisky a straty z držby zásob a FISIM.
Sektor S.13
A. Zdroje: Pozri kapitolu 1.1
B. Metódy
Všeobecný popis uvedený pri transakciích platí aj pre výpočet P.2. Pri odhade
medzispotreby vychádzame z rozpočtových cash výkazov Fin 1-04. Rozpočtová
klasifikácia detailne popisuje prostredníctvom kódov výdavky subjektov
klasifikovaných v S.13. Na základe ich metodického popisu je možné zaradiť výdavky
do medzispotreby P.2 (úprava – zdrojové údaje).

Druh úpravy
Zdrojové
údaje z
účtovných
výkazov

v tis. €
Spolu

Popis

Zdroj

Príjmy a výdavky (Fin
1-04)

Fin 1-04

2 940 168

Doakrualizácia
Súvahy
F.7

FIN 2-04, UC_ROPO 1-01,UC_NUJ
1-01,UC_POD 1-01,UC_FNM 101,UC_SP 1-01,UC_POI 3-01

233 028

Dodatočné
informácie

Výročná správa

-13 273

Dividendy SKA
FISIM
NŽP

31 105
21 232

Ostatné úpravy

6 939

P.12

VZaS

6 405

Poplatok za správu
súkromným ZP

Fin 1-04

65 964

Prerozdelenie
poistného

Fin 1-04

-92 165
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Registrácia
automobilov

Odhad na základe počtu
registrovaných vozidiel

Zahraničné pohľadávky ŠZÚ

61
976

Spolu - P.2

3 200 440

K štandardným úpravám týkajúcim sa doakrualizácie P.2 zo súvah (označenie
doakrualizácia F.7) o pohľadávky a záväzky, sa medzispotreba upravuje o transakciu
Slovenskej konsolidačnej, ktorá je zaznamená ako výdavková položka patriaca do
P.2 ale v skutočnosti ide o D.73, poplatok za správu súkromných zdravotných
poisťovní, prerozdelenia poistného, zahraničných pohľadávok a ostatných úprav.
Sektor S.14
A. Zdroje: DS50, DS52
B. Metódy
Do výpočtu medzispotreby vstupujú údaje z administratívneho výkazu Úč FO 1 - 01
napočítaním položiek nákup materiálu a časti vykázanej prevádzkovej réžie. Táto
hodnota je dopočítaná tak ako hodnota trhovej produkcie na súbor aktívnych
jednotiek podľa registra. Medzispotreba sa upravuje o objem ziskov a strát z držby
zásob, zušľachťovací styk, fisim, mezispotrebu za drogy, medzispotrebu k produkcii
pre vlastné konečné použitie (poľnohospodársku produkciu pre vlastné konečné
použitie, domy chaty a garáže postavené vo vlastnej réžii a imputované nájomné).
Pre úplnosť vyčísľujeme aj nadhodnotenie medzispotreby jednotiek zahrnutých do
sektora domácností (úmyselné nadhodnotenie medzispotreby, o nákupy, ktoré
nesúvisia s produkciou). Údaje, pre ktoré nemáme priame zdroje, sú napočítané
kombináciou administratívnych a štatistických zdrojov, na základe vývoja časového
radu daného ukazovateľa extrapoláciou.
Sektor S.15
A. Zdroje: DS47
B. Metódy
Medzispotreba predstavuje hodnotu všetkých surovín, materiálu, energie a služieb
spotrebovaných počas sledovaného roka
V zmysle ESA95 možno z výkazu NO Úč 1-01 do medzispotreby započítavať iba
položky výdavky – Služby a výdavky – Prevádzková réžia.
Z výkazu Úč NUJ 2-01 sa do medzispotreby započítavajú položky náklady –
Spotreba materiálu, Spotreba energie, Opravy a udržiavanie, Cestovné,
Náklady na reprezentáciu a Ostatné služby.
V účtovných výkazoch tieto položky predstavujú hodnoty výrobkov a služieb
spotrebovaných v danom období ako napríklad materiál, elektrická energia, para,
plyn a voda. Ďalej externé služby alebo výkony iných účtovných jednotiek, cestovné
náhrady, náklady na reprezentáciu týkajúce sa reprezentácie a aj vlastné výkony,
ktoré sa použijú na účely reprezentácie účtovnej jednotky a drobný dlhodobý
nehmotný majetok, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobým
majetkom a ostatné služby ako napríklad nájomné, poštovné a poradenstvo.
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Zo štatistických výkazov do medzispotreby vstupuje
- spotreba nakúpeného materiálu a energie najmä spotreby surovín a materiálu,
vrátane spotreby potravín, nápojov a tabaku vo verejnom stravovaní
- nakupované služby, ako sú opravy a udržovanie, cestovné a ostatné služby
s výnimkou stravného na pracovných cestách, ktoré sa klasifikuje ako mzdy a platy
v naturáliách
- manká a škody na zásobách
- ostatné náklady, ktoré majú vecný charakter materiálových nákladov a platieb za
služby, napr. paušál na kŕmenie služobných psov, paušály vyplatené zamestnancom
na úhradu nákladov za pranie, žehlenie, čistenie a opravy pracovných odevov,
obstaranie pracovných odevov a ochranných pomôcok, kancelárske potreby, náklady
na konzumáciu pri kontrolnej činnosti, zariaďovacie a vybavovacie príplatky
zamestnancom vyslaným do zahraničia, časť nákladov ako sú bankové poplatky,
depozitné poplatky, poplatky za poisťovacie služby.
Do výslednej hodnoty medzispotreby vstupuje aj hodnota poplatkov za poistné
služby neživotného poistenia a hodnota služieb finančného sprostredkovania
meraného nepriamo (FISIM).
Pri výpočte medzispotreby sa zohľadňujú aj časové rady predchádzajúcich rokov,
ako aj celkový vývoj v sektore S.15. Berie sa do úvahy vývoj počtu jednotiek
v sektore, ako aj medziročné porovnania organizácií, ktoré predložili výkazy v po
sebe nasledujúcich rokoch.
Priame štatistické zdroje tvoria 28% z hodnoty medzispotreby pred alokovaním
poistného a FISIM a priame administratívne zdroje tvoria 45,15% z hodnoty
medzispotreby pred alokovaním poistného a FISIM. Poplatky za poistné služby
neživotného poistenia a hodnota FISIM predstavujú 1,69% z celkovej hodnoty
medzispotreby.
Podiel odhadov, dopočtov a úprav predstavuje okolo 62,37% – E50.
Sektor S.2
Neaplikovateľné
ZDROJE
Neaplikovateľné

4.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia P2 nepodlieha bilancovaniu.

4.3. Ďalšie podrobnosti
Vyčíslenie transakcie podľa sektorov
v mil.€
P.2
zdrojový údaj
koncepčná
úprava úplnosť N1-N7
Finálny údaj

S.11

S.12

S.13

S.14

S.15

S.1

73 756
241
225

1 675
52
0

3 200
0
0

9 755
913
1 552

310
515
0

88 368
1 731
1 380

73 772

1 727

3 200

11 575

825

91 099
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Nadhodnotenie medzispotreby v sektore S.11 a S.14 sa odpočítava, v roku 2010 pre
S.11 tvorilo 225 € a pre S.14 645€. .

5. P31 VÝDAVKY NA INDIVIDUÁLNU SPOTREBU
2.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A. Zdroje: Pozri kapitolu 1
B. Metódy
Výdavky na individuálnu spotrebu P.31 sa v prípade S.13 odhadujú z položiek ktoré
vstupujú do výpočtu produkcie (+D11PAY, +D122PAY, +D29PAY, -D39REC, +P2)
a položky D632PAY za výdavky patriace do COFOG skupín 07, 08, 09, 10 (za
subsektory S.1311 a S.1313 a položiek D6311PAY, D63121PAY, D63122PAY,
D63131PAY, D63132PAY (za S.13).
v tis. €
Zdrojové údaje z
účtovných výkazov
D6311PAY
D63121PAY
D63122PAY
D63131PAY
D63132PAY
D632PAY
P31

+
+
+
+
+
+
∑

Doakrualizácia F.7

0
3 357 999
0
0
0
2 664 456
6 022 455

0
123 910
0
0
0
0
123 910

Dodatočné informácie

Spolu
0
0
0
0
0
0
0

0
3 481 909
0
0
0
2 664 456
6 146 365

Detailný popis je uvedený k jednotivým transakciám v nasledujúcom texte
k jednotlivým transakciám. V podmienkach SR existujú v S.13 výdavky klasikované
na položke D63121PAY.
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Sektor S.14
A. Zdroje: DS51, DS60, DS61, DS62, DS63, DS64, DS65, DS66, DS67, DS68,
DS69
Na doplnenie informácií používame doplnkové údaje získavané ad-hoc z Ministerstva
financií SR o spotrebnej dani z alkoholu a z tabaku na výpočet spotreby alkoholu
a tabaku, z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví informácie o spotrebe energií
v domácnostiach
B.Metódy
Základom pre výpočet KSD sú maloobchodné tržby za vlastné výkony a tovar bez
DPH (okrem motorových vozidiel) vyjadrované v klasifikácii SK NACE Rev.2 získané
z mesačného výkazu OPU 1-12. Na základe vývoja tržieb veľkoobchodu sa urobí
odhad hodnoty vstupujúcej do výpočtu KSD (za nákupy obyvateľov vo
veľkoobchode).
Služby spadajúce do výpočtu KSD sú odhadované v nadväznosti na objem tržieb z
maloobchodu alokovaného do KSD. Ostatné trhové služby sú počítané na základe
indexu rastu, kt. je získaný z výkazov príslušných trhových služieb (výkazy DOP 112, VTS 1-12, IKaP 1-12, L (MZ SR) 1-04, E (MZ SR) 2-01). Pri službách ako
dodávka energií, či vzdelávanie nie sú k dispozícií potrebné zdroje dát, a preto sa
index rastu stanovuje na základe hodnoty indexu spotrebiteľských cien pre príslušný
výdavok, ktorý sa porovnáva s vývojom výdavkov zo štatistiky rodinných účtov.
Výdavky za motorové vozidlá odhadujeme na základe počtu registrácií nových
a individuálne dovezených automobilov zo štatistiky Ministerstva vnútra SR podľa
jednotlivých značiek a typov. Informácie o cenách získavame z ekonomického
časopisu Trend, ktorý raz za rok publikuje priemernú cenu automobilov za každú
značku a typ automobilu.
Pre potreby národných účtov sa vyššie spomenuté tržby upravujú o pložky, ktoré do
KSD nevchádzajú, ale predstavujú medzispotrebu inštitucionálnych sektorov.
Následne do výpočtu KSD vstupujú výdavky domácností na prostitúciu, drogy,
pašovanie, poľnohospodársku produkciu pre seba, naturálne príjmy, imputované
nájomné, prepitné, výdavky na životné a neživotné poistenie, výdavky domácností na
2. a 3.pilier dôchodkového systému.
Na záver sa do KSD započítava nákup nerezidentov na našom území a nákup
rezidentov v zahraničí.
Položky vstupujúce do výpočtu KSD nepokryté štatistickými a administratívnymi
zdrojmi sa v súčasnosti odhadujú extrapoláciou časového radu, na základe vývoja
inflácie a vývoja výdavkov obyvateľov v štatistike rodinných účtov.
v tis. €
Popis:
Maloobchodné tržby
Výkaz za dopravné služby
Výkaz za vybrané trhové služby

Zdroj:
Štatistické zdroje
OPU 1-12
DOP 1-12
VTS 1 -12
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Čiastka:
17 490 897
838 069
1 001 713

Výkaz za poštové a telekomunikačné služby
IKaP 1-12
Spolu
Administratívne zdroje

1 314 193
20 644 872
914 494
48 988
214 863
548 193
1 309 661
2 972 019
854 187
39 534
389 089
216 037
47 262
-6 975
7 547 352

Prostitúcia
Drogy
Poľn. produkcia pre seba
Naturálne príjmy
Imputované nájomné
FISIM
Prepitné
Životné poistenie
Neživotné poistenie
DDS + DSS
Rezidenti - Nerezidenti
Spolu
Dopočty, odhady, úpravy

9 564 947
37 757 171

Spolu

Sektor S.15
A. Zdroje: DS47, DS48, DS49
B. Metódy
Výdavky na individuálnu spotrebu sa v sektore S.15 rovnajú ostatnej netrhovej
produkcii. Spôsob výpočtu ostatnej netrhovej produkcie je uvedený vyššie (P.13).
Výdavky na individuálnu spotrebu v S.15 v roku 2010
2010

tis. €

Priamy zdroj
ŠZ

AZ

Výsledné
RNÚ

P.31

=

367 047

438 413

699 194

P.13

=

367 047

438 413

699 194

521 384

683 657

1 299 640

154 337

245 244

600 446

P.1
P.11

-

Sektor S.2
Neaplikovateľné
ZDROJE
Neaplikovateľné

5.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia P31 nepodlieha bilancovaniu.
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5.3. Ďalšie podrobnosti
6. P32 VÝDAVKY NA KOLEKTÍVNU SPOTREBU
6.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A. Zdroje: Pozri kapitolu.11
B. Metódy
Odhad ukazovateľa P.32 je založený na transakciách na základe ktorých sa
vypočítava produkcia sektora S.13, a individuálna spotreba. Detailný postup nápočtu
je uvedený v nasledujúcej tabuľke, ako aj v predošlom texte k P.13 a P.31,
a k nasledujúcicm transakciám popísaným nižšie.
v tis. €
Zdrojové údaje z
účtovných
Doakrualizácia F.7 Dodatočné informácie
výkazov
D11PAY
D121PAY
D122PAY
D29PAY
D39REC
D63122PAY
D63132PAY
D632PAY
K1
P11
P12
P131
P2
P32

+
+
+
+
+
+
∑

3 924 114
1 202 179
130 386
32 487
0
0
0
2 664 456

-54 258

-102 025
-33 581
-1 502
-61

0

667 003
6 405
22 044
2 940 169
4 869 427

-14 259

0
1 759 758
131 417

233 028
193 029

27 243
1 518 415

Sektor S.14
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Spolu
3 767 831
1 168 598
128 884
32 426
0
0
0
2 664 456
1 759 758
784 161
6 405
22 044
3 200 440
6 580 871

Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné
REZDROJE
Neaplikovateľné

6.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia P32 nepodlieha bilancovaniu.

6.3. Ďalšie podrobnosti
7. P51 TVORBA HRUBÉHO FIXNÉHO KAPITÁLU
7.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje: DS1, DS2
B. Metódy
Štatistické zisťovania za veľké (Roč 1-01) a malé (Roč 2-01) podniky poskytujú údaje
za položky nadobudnutie nových a použitých fixných aktív a ich predaj v členení na
hmotné a nehmotné fixné aktíva. Údaje sú dopočítavané z dôvodu:
- úplnosti – používa sa v prípade, ak nám nedodali všetky jednotky údaje (nonresponse)
- profit margin – pre tvorbu hrubého fixného kapitálu vo vlastnej réžii
- hranice medzispotreby – pre zabezpečenie kapitalizačného kritéria ESA95
vzťahujúceho sa k hodnote obstaranéhomajetku vo výške 500 €. Na Slovensku sa
dlhodobý majetok delí na hmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 1
700 eur a prevádzkovo-technická funkcia je dlhšia ako jeden rok a na nehmotný
majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a má prevádzkovo-technické
funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok), ale ani do medzispotreby lebo jeho
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hodnota je vyššia ako 500 EUR. Preto je potrebné z medzispotreby odčleniť fixné
aktíva, ktorých obstarávacia cena je medzi tými intervalovými hodnotami. Informácie
na odčlenenie získavame priamo zo štatistického zisťovania DS1 a DS2.
Pre porovnanie výpočtu THFK sa používa metóda komoditných tokov, ktorej
hlavnými zložkami sú stavebná produkcia, čistý export výrobkov, priemyselná
produkcia a ostatné položky (kultivované aktíva, nehmotný majetok, základné stádo
a náklady na prevod neprodukovaných nefinančných aktív). Celkovú hodnotu THFK
relevantnú pre ekonomiku získame odpočítaním medzispotreby. V prípade potreby
sa ďalej údaje dopočítavajú na základe porovnania stavov majetku.
Sektor S.12
A. Zdroje: DS13, DS16
B. Metódy
Štatistické zisťovania pre finančné korporácie sú vyčerpávajúce a všetky informácie
potrebné pre výpočet THFK, ktorá sa rovnako ako v sektore S.11 vypočíta ako
nadobudnutie hmotného a nehmotného majetku (v členení na nový a použitý) mínus
predaj majetku, sú dostupné.
Sektor S.13
A. Zdroje: Pozri kapitolu 1.1
B. Metódy
Pre odhad transakcie P.51 platia všeobecné informácie uvedené na začiatku ASA
inventory. Vychádzame z prevodového mostíka pre prímy ako aj pre výdavky, Účet
sa ďalej upravuje o doakrualizáciu zo súvah (o pohľadávky a záväzky) za položky
ktoré sa týkajú obstarania THFK.
Na základe dodatočných informácií z výkazu FIN 5-04 je možné do účtu do
transakcie P.51 zahrnúť odhad tvorby kapitálu prostredníctvom finančného leasingu,
ktorý sa neprejaví v PaV.
v tis. €
Druh úpravy
Zdrojové údaje z účtovných
výkazov

Popis
Príjmy a výdavky (Fin
1-04)

Zdroj
Fin 1-04

Doakrualizácia F.7

Súvahy

FIN 2-04, UC_ROPO 101,UC_NUJ 101,UC_POD 101,UC_FNM 101,UC_SP 1-01,UC_POI
3-01

Dodatočné informácie

Obstaranie kap. aktív
prostredníctvom
leasingu

Fin 5-04

Spolu

Spolu
1 753 255

-40 637

3 205
1 715 823

Sektor S.14
A. Zdroje: DS61, DS53, DS50
B. Metódy
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Hlavným zdrojom informácií o nadobudnutí fixných aktív sú administratívne zdroje
údajov tzv. účtovné pomocné knihy dlhodobého hmotného majetku v zostatkových
cenách overené fyzickou inventúrou knihy.
V sektore domácností nadobudnutie mínus úbytok hmotných fixných aktív
zahrnuje tieto položky:
- Nadobudnutie mínus úbytok hmotných fixných aktív za skupinu podnikateļov živnostníkov a ostatných zahrnutých v sektore domácností, ktorí podnikajú podľa
iného ako živnostenského zákona (fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri)
- Prírastok bytovej výstavby (vo vlastnej réžii domácností a nakúpené od výrobných
firiem)
- Prírastok výstavby garáží, rekreačných chát a záhradných chatiek (vo vlastnej
réžii domácností a nakúpené od výrobných firiem)
- Nákup bytov do osobného vlastníctva domácností od iných sektorov
- Veľké opravy a rekonštrukcie budov na bývanie
Rovnako výpočet položky nadobudnutie mínus úbytok nehmotných fixných aktív sa
tvorí zahrnutím nadobudnutých nehmotných fixných aktív nových alebo použitých a
odpočítaním predaných nehmotných fixných aktív. Údaje o nadobudnutí a predajoch
nehmotných fixných aktív sa odhadujú v sektore domácností S.14 z rovnakých
zdrojov a rovnakým spôsobom ako údaje o hmotných fixných aktívach.
Sektor S.15
A. Zdroje: DS47, DS48, DS49
B. Metódy
Informácie pre výpočet THFK sa získavajú zo štatistických zisťovaní, ktoré majú
charakter výberových zisťovaní ako aj z administratívnych zdrojov dát. Účelom tohto
štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných
ukazovateľoch neziskových organizácií, ktoré sú zaradené medzi ostatných
netrhových výrobcov, ktorých prevažná časť produkcie sa poskytuje členom
bezplatne, alebo za ceny ekonomicky nevýznamné.
Výpočet položky nadobudnutie mínus úbytok fixných aktív sa tvorí zahrnutím
nadobudnutých fixných aktív nových alebo použitých a odpočítaním predaných
nehmotných fixných aktív.
Sektor S.2
Neaplikovateľné
ZDROJE
Neaplikovateľné

7.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia P51 nepodlieha bilancovaniu.

7.3. Ďalšie podrobnosti
Vyčíslenie transakcie podľa sektorov

51

v mil.€
P.51

S.11

S.12

S.13

zdrojový údaj
koncepčná
úprava úplnosť N1-N7

S.14

S.15

S.1

1 716

0
0
0

bilancovanie
Finálny údaj

0
0

0

1 716

0

0

13 851

8. P52 ZMENA STAVU ZÁSOB
8.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje: DS1, DS2, DS3, DS4
B. Metódy
Zmena stavu zásob sa vypočíta v sektore S.11 ako rozdiel medzi stavom zásob na
konci roka minus stav zásob na začiatku roka. Tieto zásoby sa ešte dopočítavajú na
úplnosť, pripočíta sa k nim drevo na pni a odpočíta holding.
Zásoby zahŕňajú všetky výrobky (majetok), ktoré nie sú zaznamenané ako tvorba
fixného kapitálu a s ktorými v danom období disponujú rezidentské jednotky.
Zásoby zahrňujú:
- materiál (suroviny, pomocné látky, prevádzkové látky, náhradné diely,obaly)
- nedokončenú výrobu,
- hotové výrobky a zvieratá
- tovar určený na ďalší predaj
Zisky, alebo straty na zásobách (holding) sú zmeny v priebehu sledovaného roka
spôsobené cenovým vývojom, t.j. zisky alebo straty z držby zásob. Zásoby sa
upravujú o hodnoty ziskov alebo strát na zásobách a na strane bežných účtov sa
premietajú do produkcie (zisky resp. straty z nedokončenej výroby a polotovarov,
hotových výrobkov a zvierat, tovaru) a do medzispotreby (zisky resp. straty
z materiálu).
V sektore S.11 sa výpočty zisku alebo strát na zásobách uskutočňujú štvrťročne.
Stav zásob na konci štvrťroka sa prepočítava do cien platných na začiatku štvrťroka.
Pomocou cenových indexov vyjadrujúcich vývoj cien v priebehu sledovaného
obdobia sa priemerná hodnota stavu zásob prepočítava do priemerných cien. Na
prepočet boli v roku 2010 použité indexy za november, február, máj, august. Zdroje
údajov sú zo štvrťročných štatistických zisťovaní za veľké podniky Prod 3-04 (DS3)
a malé podniky Prod 13-04 (DS4). Pri výpočte cenových zmien materiálu sa
52

používajú indexy cien priemyselných výrobcov, poľnohospodárstva, lesníctva
a stavebníctva. Pre materiál v stavebníctve sa používa cenový index materiálov a
výrobkov spotrebovaných v stavebníctve. Pre hotové výrobky a nedokončenú výrobu
sa používajú cenové indexy poľnohospodárstva, lesníctva, v odvetví stavebníctva
indexy cien stavebných prác a v ostatných odvetviach sa používajú indexy cien
priemyselných výrobcov. Pri výpočte cenových zmien zásob tovaru sa používajú
indexy spotrebiteľských cien s výnimkou kategórií NACE zahrňujúcich obchodné
činnosti, kde sa používa vážený cenový index skladajúci sa z indexu spotrebiteľských
cien tovaru a indexu cien priemyselných výrobcov. Dôvodom je skutočnosť, že časť
zásob tovaru je ocenená v maloobchodných cenách.
Sektor S.12
A. Zdroje: DS13, DS16
B. Metódy
Zmena stavu zásob sa počíta z rozdielu stavov zásob na koci a na začiatku roka a
upravuje sa o holding Výpočet je analogický ako v S.11. Keďže zisťovania sú
vyčerpávajúce, s takmer 100% návratnosťou, údaje sa nedopočítavajú.
Sektor S.13
A. Zdroje: Pozri kapitolu 1.1
B. Metódy
Pre odhad transakcie P.52 platia všeobecné informácie uvedené na začiatku ASA
inventory. Vychádzame z prevodového mostíka pre príjmy a výdavky. Na základe
dodatočných informácií sa upravuje položka P.52.
v tis. €
Druh úpravy

Popis

Zdroj

Zdrojové údaje z účtovných výkazov

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

Dodatočné informácie
Spolu

Ostatné úpravy

Spolu
18 192
810
19 002

Sektor S.14
A. Zdroje: DS50
B. Metódy
Zmena stavu zásob sa meria hodnotou vstupov plynúcich do zásob zníženej o
hodnotu výberov zo zásob. Zásoby zahŕňajú všetky výrobky (majetok), ktoré nie sú
zaznamenané ako tvorba fixného kapitálu a s ktorými v danom období disponujú
rezidentské jednotky.
Sektor S.15
A. Zdroje DS49
B. Metódy
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Zmena stavu zásob sa meria hodnotou vstupov plynúcich do zásob zníženej o
hodnotu výberov zo zásob. Zásoby zahŕňajú všetky výrobky (majetok), ktoré nie sú
zaznamenané ako tvorba fixného kapitálu a s ktorými v danom období disponujú
rezidentské jednotky.
Sektor S.2
Neaplikovateľné
ZDROJE
Neaplikovateľné

8.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia P52 nepodlieha bilancovaniu.

8.3. Ďalšie podrobnosti
v mil.€
P.52

S.11

S.12

S.13

zdrojový údaj
koncepčná
úprava úplnosť N1-N7

S.14

S.15

S.1

19

0
0
0

bilancovanie
Finálny údaj

0
0

0

19

0

0

994

9. P53 NADOBUDNUTIE MÍNUS ÚBYTOK CENNOSTÍ
9.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1, DS2
B. Metódy
Cennosti sú definované ako výrobky významnej hodnoty, ktoré sa nepoužívajú na
výrobu alebo spotrebu, ale držia sa ako prostriedky na uchovanie hodnôt.
Ekonomický úžitok, ktorý prinášajú, spočíva v tom, že ich hodnota sa zároveň
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sovšeobecnou cenovou úrovňou nemení. Patria sem vzácne kovy a drahokamy,
starožitnosti, umelecké predmety a pod. Uvedené typy výrobkov sa zaznamenávajú
ako nadobudnutie mínus úbytok cenností a sú súčasťou tvorby hrubého kapitálu.
V sektore nefinančných korporácií sa nadobudnutie mínus úbytok cenností priamo
sleduje v štatistickom výkaze. Tvoria ich umelecké diela, zbierky, predmety z drahých
kovov bez ohľadu na obstarávaciu cenu (pokiaľ nie sú finančným majetkom). Údaje
sa dopočítavajú na nevyplnenosť a celkovú populáciu.
Sektor S.12
A. Zdroje DS13, DS16
B. Metódy
V sektore finančných korporácií sa nadobudnutie mínus úbytok cenností priamo
sleduje v štatistickom výkaze. Tvoria ich umelecké diela, zbierky, predmety z drahých
kovov bez ohľadu na obstarávaciu cenu (pokiaľ nie sú finančným majetkom). Údaje
sa nedopočítavajú.
Sektor S.13
A. Zdroje Pozri kapitolu 1.1
B. Metódy
Pre zostavenie ukazovateľa P.53 vychádzame priamo z prijmov a výdavkov. Položka
sa ďalej neupravuje.
v tis.€
Druh úpravy

Popis

Zdroj

Spolu

Zdrojové údaje z účtovných výkazov

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

956

Spolu - P.12

956

Sektor S.14
A. Zdroje DS51
B. Metódy
Údaje sa priamo sledujú v štatistike rodinných účtov v položke Príjmy, výdavky a
spotreba súkromných domácností SR. Údaje o výdavkoch domácností na cennosti
(priemer na člena domácnosti) sa získavajú v členení na umelecké diela,
starožitnosti, šperky). Dopočítavajú sa štandardne na celú populáciu .
Sektor S.15
A. Zdroje DS49
B. Metódy
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Údaje sa priamo čerpajú zo štatistického zisťovania podľa kódu produkcie z modulu,
v ktorom sa sleduje špecifikácia dlhodobého majetku podobne ako v sektoroch S.11
a S.12.
Sektor S.2
Neaplikovateľné
ZDROJE
Neaplikovateľné

9.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia P53 nepodlieha bilancovaniu.

9.3. Ďalšie podrobnosti
10. P61 VÝVOZ TOVAROV
10.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje: DS67, DS68, DS69
B. Metódy
Intrastat SK (DS69) je systém, ktorý obsahuje informácie o obchode s tovarom s
členskými štátmi EÚ ako partnerskými krajinami, získané štatistickým zisťovaním.
Extrastat SK je systém na zostavenie štatistiky obchodovania Slovenskej republiky s
nečlenskými krajinami využívajúci Jednotný colný doklad ako administratívny zdroj
údajov. Údaje o vývoze tovarov sa dopočítavajú o spotrebu nerezidentov
(pracujúcich a turistov) na území Slovenska, ktorá predstavuje odhad objemu
finančných prostriedkov na vlastnú potrebu (nákup ošatenia, potravín a pod.) Pri
odhade sa vychádza z počtu počtu pracujúcich nerezidentov, ktorý dodáva Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny (DS67) do 1 roka podľa krajiny pôvodu a priemernej
mzdy a pre turistov kde sú využité údaje z Platobnej bilancie (DS68), položka
Cestovný ruch.

v tis.€
Druh úpravy

Popis

Zdroj

Zdrojové údaje

Vývoz výrobkov

FTS statistics
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Spolu
48 272 109

Dodatočné informácie

nerezidenti pracujúci

UPSVAR

24 301

nerezidenti turisti

Balance of Payments

17 317

špecifické úpravy (prevod pre
IOT)

TDP tabuľky

73 069

Spolu

48 386 796

ZDROJE
Neaplikovateľné

10.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia P61 nepodlieha bilancovaniu.

10.3. Ďalšie podrobnosti
Prevod pre IOT je bilančná položka, ktorá je v P61 zahrnutá na základe výsledkov
analýzy z TDP tabuliek, kde sa ukázala potreba preradiť časť vývozu služieb P62 do
vývozu tovarov P61. Od roku 2012 sa už neuvádza.

11. P62 VÝVOZ SLUŽIEB
11.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje. DS35, DS67, DS68
B. Metódy
Vývoz služieb zahŕňa všetky služby poskytované slovenskými rezidentmi
nerezidentom. Hlavné princípy na zaznamenanie týchto transakcií vychádzajú z
Manuálu 5 k platobnej bilancii a Manuálu o štatistike zahraničného obchodu so
službami. Údaje o vývoze služieb sú doplnené o dopočet prostitúcie, spotreby
nerezidentov pracujúcich do 1 roka, kde sa dopočítava potrebná časť z finančných
prostriedkov na vlastnú existenciu na našom území (doprava, ubytovanie a pod.) a
nerezidentov turistov kde sú využité údaje z Platobnej bilancie, položka Cestovný
ruch. Hodnota vývozu prostitúcie je založená na odhade príjmu z prostitúcie, pričom
východiskovým bodom je odhad celkového počtu ľudí zaoberajúcich sa touto
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aktivitou, počet žien v určitom veku a odhad ich priemerného ročného príjmu. Zdrojmi
údajov sú informácie z webstránok, polície a tlače.
Služby EÚ - Zdrojom pre naplnenie tohto ukazovateľa za sektor S.2 sú dostupné
údaje z MF SR - Odvody a príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ.
v tis. €
Druh úpravy

Popis

Zdrojové údaje

Vývoz služieb

Dodatočné informácie

Prostitúcia

Zdroj
Balance of
Payments

Spolu
4 397 124
71 672

služby EU výber daní a poistné

MF SR

35 753

nerezidenti pracujúci

36 451

nerezidenti turisti

UPSVAR
Balance of
Payments

špecifické úpravy (prevod pre
IOT)

TDP tabuľky

alokácia FISIM

56 573
-73 069
47 583

Spolu

4 572 087

ZDROJE
Neaplikovateľné

11.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia P62 nepodlieha bilancovaniu.

11.3. Ďalšie podrobnosti
Prevod pre IOT je bilančná položka, ktorá je v P62 zahrnutá na základe výsledkov
analýzy z TDP tabuliek, kde sa ukázala potreba preradiť časť vývozu služieb P62 do
vývozu tovarov P61. Od roku 2012 sa už neuvádza.

12. P62F VÝVOZ SLUŽIEB FISIM
12.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Neaplikovateľné
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Sektor S.2
A. Zdroje: DS6, DS7, DS8
B. Metódy
Zdroje údajov vzťahujúce sa k vkladom a úverom ako aj úrokovým sadzbám
v potrebnom členení sú k dispozícii z podkladov NBS. Do výpočtu FISIM za vývoz
služieb vstupujú nasledovné ukazovatele: Priemerný stav úverov za zahraničie z
výkazu NBS V33-12 (DS8) a priemerný stav vkladov za zahraničie z výkazu NBS V512 (DS6), ktoré sú očistené o peňažné finančné inštitúcie. Ďalej sú pripočítané
skutočné úroky (výnosové a nákladové) z úverov a vkladov za zahraničie z výkazu
NBS V13-04 (DS7). Súčasťou výpočtu je externá úroková sadzba ECB za príslušné
obdobie, preberaná z NBS.
ZDROJE
Neaplikovateľné

12.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia P62F nepodlieha bilancovaniu.

12.3. Ďalšie podrobnosti
13. P71 DOVOZ TOVAROV
13.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Neaplikovateľné
ZDROJE
Sektor S.1
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje: DS67, DS68, DS69
B. Metódy
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Zdrojové údaje z Intrastatu a Extrastatu sa dopĺňajú o odhady spotreby rezidentov
pracujúcich v zahraničí a turistov. Dopočty za rezidentov sa opierajú o počet
pracujúcich rezidentov za dané obdobie do 1 roka zo zisťovania podľa krajiny
činnosti a o priemernú mzdu v danej krajine. Dopočty predstavujú potrebnú časť
z finančných prostriedkov na vlastnú existenciu v zahraničí (nákup potravín, ošatenia
a pod.). V dopočtoch za dovoz sa nachádza odhad dovozu drog. Odhad dovozu drog
vychádza z výsledkov prieskumov verejenej mienky organizovaných bývalým
inštitútom pre prieskumy verejnej mienky pod ŠÚSR, informáciami z Národnej
protidrogovej jednotky SR, informáciami poskytnutými Centrom pre liečbu drogových
závislostí a Ústavom zdravotníckych informácií a štatistiky (množstvo zadržaných
drog, čistota drog, ceny jednotlivých drog, veľkosť dávky, priemerná spotreba, počet
drogovo závislých).
Odhad pašovania pre dovoz tovarov zahŕňa pašovanie alkoholu a cigariet. Vychádza
z informácií o spotrebe týchto položiek za dané obdobie, počte konzumentov, údajov
o zabavených objemoch tovarov pri colných kontrolách, prípadne informácií z médií.
Položka Odpustenie dlhu zahrňuje dovoz fyzického tovaru, ktorý je predmetom
odpustenia dlhu a informácie sa získavajú z pohľadávok voči zahraničiu priamo z MF
SR.
v tis. €
Druh úpravy

Popis

Zdroj

Zdrojové údaje

Dovoz výrobkov

FTS Statistics

Dodatočné informácie

Import of drugs

Spolu
47 493 577
64 806

Odpustenie dlhu

681

rezidenti pracujúci

UPSVAR

rezidenti turisti

Balance of Payments

113 392
86 802

špecifické úpravy (prevod pre
IOT)

53 650

Pašovanie

29 820

Spolu

47 842 728

13.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia P71 nepodlieha bilancovaniu.

13.3. Ďalšie podrobnosti
Prevod pre IOT je bilančná položka, ktorá je v P71 zahrnutá na základe výsledkov
analýzy z TDP tabuliek, kde sa ukázala potreba preradiť časť dovozu služieb P72 do
dovozu tovarov P71. Od roku 2012 sa už neuvádza.

14. P72 DOVOZ SLUŽIEB
14.1 Popis postupov zostavovania
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POUŽITIE
Neaplikovateľné
ZDROJE
Sektor S.1
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje DS58, DS68
B. Metódy
Údaje o dovoze služieb sú doplnené o spotreby rezidentov pracujúcich v zahraničí do
1 roka, kde sa dopočítava potrebná časť z finančných prostriedkov na vlastnú
existenciu na našom území (doprava, ubytovanie a pod.) a nerezidentov turistov.
v tis. €
Druh úpravy

Popis

Zdroj

Zdrojové údaje

Dovoz služieb

Balance of Payments

Dodatočné informácie

rezidenti pracujúci

VZPS 2-99

rezidenti turisti

Balance of Payments

špecifické úpravy (prevod pre IOT)
Spolu

Spolu
5 140 718
131 242
52 092
-53 650
5 270 402

Prevod pre IOT je bilančná položka, ktorá je v P71 zahrnutá na základe výsledkov
analýzy z TDP tabuliek, kde sa ukázala potreba preradiť časť dovozu služieb P72 do
dovozu tovarov P71. Od roku 2012 sa už neuvádza.

14.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia P72 nepodlieha bilancovaniu.

14.3. Ďalšie podrobnosti
Prevod pre IOT je bilančná položka, ktorá je v P71 zahrnutá na základe výsledkov
analýzy z TDP tabuliek, kde sa ukázala potreba preradiť časť dovozu služieb P72 do
dovozu tovarov P71. Od roku 2012 sa už neuvádza.

15. P72F DOVOZ SLUŽIEB FISIM
15.1 Popis postupov zostavovania
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POUŽITIE
Neaplikovateľné
ZDROJE
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Z dôvodu nedostupnosti zdrojových údajov sa výpočet za import služieb FISIM
nezostavuje.

15.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia P72F nepodlieha bilancovaniu.

15.3. Ďalšie podrobnosti
16. D11 MZDY A PLATY
16.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1, DS2, DS4, DS48
B. Metódy
Podkladom pre výpočet ukazovateľa Mzdy a platy D.11 sú štatistické výkazy Roč1-01
a Roč 2-01. (DS1 a DS2) Okrem toho sa používajú administratívne zdroje Výkaz
ziskov a strát Úč Nuj 2-01 (DS48) za neziskové inštitúcie, pre tie spravodajské
jednotky, ktoré sa nenachádzajú v štatistických zisťovaniach pre podnikateľov, ale
podľa pravidla 50% patria do sektora nefinančných korporácií. Pre doplnenie údajov
sa využíva aj štvrťročný štatistický výkaz Prod 13-04 - za malé podniky nakoľko
obsahuje údaje, ktoré sa v ročnom výkaze nezisťujú a sú potrebné pre výpočet D.11.
Detailnejší popis jednotlivých modulov na získanie potrebných informácií je uvedený
v GNI Inventory SK.
Odmeny zamestnancov zahrňujú mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, ktoré sú
poskytované osobám v pracovnom, služobnom alebo členskom pomere k
organizácii, náhrady za pracovnú pohotovosť, peňažné plnenie zo zisku po zdanení,
ostatné peňažné plnenenia, odstupné a naturálne príjmy.
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Sektor S.12
A. Zdroje DS13, DS16, DS18, DS45
Pre výpočet ukazovateľa Mzdy a platy D.11 je podkladom za sub-sektory S.121S.124Pen štatistický zdroj údajov Pen P 5-01 a za sub-sektory S.124Poi-S.125 je to
výkaz Poi P 5-01. Alternatívnym dostupným zdrojom údajov sú účtovné výkazy z
administratívnych zdrojov, ktoré však z dôvodu nedostatočného členenia
ukazovateľov v rámci metodiky ESA95 slúžia len pre účely porovnateľnosti.
Podkladom pre výpočet ukazovateľa D.11 za súkromné zdravotné poisťovne Dôvera
a Union sú dostupné administratívne zdroje, konkrétne výkazy o príjmoch a
výdavkoch Fin 1-04 za Union a ročné údaje zdravotnej poisťovne za spoločnosť
Dôvera.
B. Metódy
Finančné plnenia vyplácané zamestnancom v podobe miezd a náhrad miezd sú
poskytované na základe pracovného, služobného a členského pomeru. Ide o tarifné
mzdy a platy, mzdové príplatky a doplatky a iné obdobné plnenia, prémie a odmeny
zahŕňané do nákladov organizácie, naturálne mzdy vyjadrené v peňažnej hodnote,
iné mzdy poskytované podľa všeobecne záväzných alebo vnútorných mzdových
predpisov alebo ustanovení kolektívnej zmluvy a odmeny členom predstavenstiev,
dozorných a správnych rád, revízorom účtov a pod., ktorí sú v pracovnom pomere k
organizácii. Zároveň sa do miezd zahŕňajú aj mzdy vyplatené zamestnancom za
neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku. Do miezd sa však nezahŕňajú
náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska. Mzdy sa
uvádzajú zásadne v hrubých čiastkach, neznížené o zákonné alebo so
zamestnancami dohodnuté zrážky.
Sektor S.13
A. Zdroje DS18, DS25
B. Metódy
Základom pre výpočet transakcie D.11 je výkaz Fin 1-04. Prevodový mostík určuje
ktoré položky rozpočtovej klasifikácie vchádzajú do tejto transakcie. Ide
o najvýznamnejšiu čiastku použitú pre odhad D.11. Transakcia D.11 sa ďalej
upravuje na koncept ESA 95 o tzv. doakrulizáciu ktorá sa vypočíta na základe
účtovných výkazov súvah (F.7).
v tis. €
Druh úpravy

Popis

Zdroj

Zdrojové údaje z
účtovných výkazov

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

Súvahy

FIN 2-04, UC_ROPO 101,UC_NUJ 1-01,UC_POD 101,UC_FNM 1-01,UC_SP 101,UC_POI 3-01

Doakrualizácia F.7

Dodatočné informácie Mzdy za december

Fin 1-04
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Spolu
3 924 114

-54 258

-102 023

Spolu

3 767 833

Okrem štandardného výpočtu zo zdrojových údajov z účtovných výkazov sa
transakcia D.11 upravuje o hodnotu miezd, ktoré sa vyplácajú zamestnancom S.13
na konci roku. Mzdy za december sú vyplatené v januári nasledujúceho roka. Ide
o úpravu na akruálny koncept národných účtov. Informácie pre túto úpravu nie je
možné získať z pohľadávok a záväzkov, ale z dodatočných informácií. Pre túto
úpravu bol vypracovaný samostatný metodický postup. Pri ročnom (rovnako aj
kvartálnom) výpočte D.11 (aj D.12) existuje duplicitné zaznamenanie miezd/odmien
(sociálnych príspevkov) zamestnancov, rozpočtových organizácií za mesiac
december, vyplatených v januári nasledujúceho roku cez mimorozpočtové účty.
Súčasné zaznamenanie zmeny stavu záväzkov voči zamestnancom do RÚ/QÚ tento
problém nerieši. Pri ročnom výpočte odmien zamestnancov S.13 sa presun na
mimorozpočtové účty zaznamená ako D.73, t.j. čiastka (prevod) sa skonsoliduje a
tým sa odstráni duplicita zaznamenania decembrových odmien zamestnancov RO
štátu.
Sektor S.14
A. Zdroje: DS50, DS52
B. Metódy
Mzdy a platy D.11 sú súčasťou D.1 Odmeny zamestnancov, ktoré zahrnujú odmeny
v peňažnej podobe alebo v naturáliách, ktoré platí zamestnávateľ zamestnancovi
ako odmenu za vykonanú prácu počas daného obdobia. Pri výpočte miezd a platov
vychádzame z výkazu Úč FO 1-01 v z položky výkazu mzdy, ktorý obsahuje hrubé
mzdy vyplatené zamestnancom. Nakoľko nie všetky jednotky patriace do S.14 majú
povinnosť predkladať tento výkaz, tieto údaje sa dopočítavajú na celkový počet
aktívnych jednotiek podľa registra organizácií. Tieto dopočty sa robia aj na základe
údajov, ktoré máme k dispozícii zo štatistického zisťovania Roč 3-01, kde sú údaje
o mzdách a náhradách mzdy zamestnancov, naturálnych príjmoch zamestnancov.
Pri dopočtoch D.11 v sektore domácností sa vychádza z počtu jednotiek zaradených
v sektore, vývoja ich produkcie, počtu zamestnancov zamestnaných u fyzických osôb
nezapísaných v obchodnom registri, vývoja ich miezd v danom období v porovnaní
s časových radom a vývojom podielu D.11 (Mzdy a platy) na D.1 (Odmeny
zamestnancov).
Sektor S.15
A. Zdroje DS47, DS48, DS49, DS57
Na štvrťročnej úrovni sú jednotky výberovo oslovované štatistickým výkazom Práca
2-04 Štvrťročný výkaz o práci. Údaje z výkazu sa využívajú aj pri zostavení ročných
hodnôt.
B. Metódy
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V zmysle ESA95 možno z výkazu NO Úč 1-01 do miezd a platov započítavať iba
položku výdavky – Mzdy. Z výkazu Úč NUJ 2-01 sa do miezd a platov započítava
položka náklady – Mzdové náklady.
Mzdové náklady v administratívnych výkazoch predstavujú hrubé mzdy zo závislej
činnosti zamestnancov vrátane nepeňažných plnení, ako aj odmeny poskytované za
prácu a mzdy poskytované v nepeňažnej forme, ak sú súčasťou mzdy.
Zo štatistických výkazov do miezd a platov vstupujú mzdy a náhrady mzdy
zamestnancov poskytované na základe pracovného pomeru, obdobné plnenia
poskytované na základe služobného, štátnozamestnaneckého a členského pomeru,
naturálny príjem zamestnanca, ostatné peňažné plnenia z nákladov, odstupné a
odchodné.
Pri výpočte miezd a platov sa zohľadňujú aj časové rady predchádzajúcich rokov,
ako aj celkový vývoj v sektore S.15. Berie sa do úvahy vývoj počtu jednotiek
v sektore, ako aj medziročné porovnania organizácií, ktoré predložili výkazy v po
sebe nasledujúcich rokoch. Ďalším dôležitým porovnaním je podiel miezd a platov na
odmenách
zamestnancov
(D.11/D.1)
a podiel
sociálnych
príspevkov
zamestnávateľov na mzdách a platoch (D.12/D.11).
Priame štatistické zdroje z výkazov NSNO tvoria 62,59% z hodnoty miezd a platov,
z výkazu Práca 2-04 tvoria 69,88% a priame administratívne zdroje tvoria 61,50%
z celkovej hodnoty miezd a platov. Podiel odhadov, dopočtov a úprav predstavuje
okolo 35,34% – OE.
Sektor S.2
A. Zdroje DS58
VZPS Výberové zisťovanie pracovných síl - štatistické zisťovanie o počte pracujúcich
rezidentov v zahraničí do 1 roka v členení podľa vybraných krajín.
B. Metódy
Mzdy a platy našich rezidentov v zahraničí sa odhadujú na základe odhadu počtu
rezidentov v zahraničí a priemernej mzdy v krajinách pobytu rezidentov v zahraničí
(VZPS, informácie z tlačových správ, zahraničných úradov alebo webových stránok).
Pre našich rezidentov v zahraničí sa odhaduje nižšia mzda ako priemerná v danom
hospodárstve, keďže naši rezidenti väčšinou vykonávajú menej kvalifikované práce
Zníženie mzdy je približne na 60%, na základe dostupných publikovaných informácii
ohľadom zamestnávania rezidentov v zahraničí. K daným odhadovaným počtom
rezidentov sa ešte dopočítava odhad za nelegálnych pracovníkov (približne 20%),
ktorý sa opiera o informácie z publikovaných analýz a trhu práce v EÚ, migrácie za
prácou a pod.
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
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Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
A. Zdroje protistrany ostatných sektorov
B. Metódy
Mzdy vyčíslené na strane zdrojov sektora domácností sa napočítajú ako sumár
miezd a platov vyčíslený za jednotlivé sektory zo strany použitia plus mzdy za
zamestnancov - rezidentov od zamestnávateľov nerezidentov (rezidenti pracujúci v
zahraničí) mínus mzdy zamestnancov - nerezidentov od zamestnávateľov rezidentov
(nerezidenti pracujúci na Slovensku).
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
B. Zdroje DS67
B. Metódy
Údaje UPSVAR o počtoch pracujúcich nerezidentov na Slovensku do 1 roka, na
základe informačných kariet a povolení sú základným zdrojom pre výpočet D.11.
Mzdy sa odhadujú zvlášť pre nerezidentov zo starých krajín EÚ a EZVA ako 3násobok priemernej mzdy v SR v roku 2010 a mzdy nerezidentov ostatných krajín
EÚ ako 1,5- násobok. Pre občanov mimo EÚ registrovaných na informačné karty sa
krajiny rozdelili na vyspelé a rozvojové, pričom pre nerezidentov vyspelých krajín je
výška mzdy vypočítaná ako 3- násobok priemernej mzdy v SR v roku 2010 a pre
nerezidentov z rozvojových krajín ako 100 % priemernej mzdy v SR v roku 2010.
Odhad nelegálne zamestnaných pracovníkov je vo výške 12% a vychádza z
dostupných informácií publikovaných informácií k danej problematike (trh práce v EÚ,
migrácia za prácou).

16.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Položka D.11 Mzdy a platy sa nebilancuje, vyčísľuje sa na základe výpočtu
jednotlivých sektorov.
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16.3. Ďalšie podrobnosti
D11
v tis.Eur
zdroje

použitie
S.11
S.12
S.13
S.14
S.15
S.1
S.2

11 973 100
614 653
3 767 831
2 591 532
333 991
19 281 107
1 312 429

S.11
S.12
S.13
S.14
S.15
S.1
S.2

S1 + S2

20 593 536 S1 + S2

20 458 532
20 458 532
135 004
20 593 536

17. D12 SOCIÁLNE PRÍSPEVKY ZAMESTNÁVATEĽOV
17.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1, DS2, DS48
B. Metódy
Sociálne príspevky zamestnávateľov D.12 tvorí hodnota skutočných sociálnych
príspevkov D.121 a imputovaných sociálnych príspevkov D.122, ktoré platia
zamestnávatelia za svojich zamestnancov, aby im zaistili oprávnenie na sociálne
dávky.
Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov tvoria sociálne príspevky, ktoré platia
zamestnávatelia v prospech svojich zamestnancov do fondov sociálneho
zabezpečenia.
Hodnota skutočných sociálnych príspevkov D.121 pozostáva z čiastky predstavujúcej
sociálne príspevky zamestnávateľov povinné, sociálne príspevky zamestnávateľov
dobrovoľné, t.j. príspevky, ktoré platia zamestnávatelia na doplnkové dôchodkové
zabezpečenie zamestnancov svojich zamestnancov do doplnkových dôchodkových
poisťovní (súkromný systém sociálneho poistenia financovaný z fondov) a rozdiel
vplyvu akrualizácie. Povinné sociálne príspevky zamestnávateľov pozostávajú
z platieb zamestnávateľov na zdravotné, nemocenské poistenie, dôchodkové
zabezpečenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti.
Imputované sociálne príspevky zamestnávateľov D.122 tvoria protipoložku
k sociálnym
dávkam
nefinancovaných
z fondov, ktoré platia priamo
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zamestnávatelia svojim zamestnancom alebo bývalým
zamestnancom alebo
ostatným oprávneným osobám bez účasti poisťovacích podnikov alebo autonómnych
penzijných fondov a bez vytvorenia špeciálneho fondu alebo oddelených rezerv
pre tento účel.
Sektor S.12
A. Zdroje DS13, DS16, DS18, DS45
Pre výpočet ukazovateľa Mzdy a platy D.11 je podkladom za sub-sektory S.121S.124Pen štatistický zdroj údajov Pen P 5-01 a za sub-sektory S.124Poi-S.125 je to
výkaz Poi P 5-01. Alternatívnym dostupným zdrojom údajov sú účtovné výkazy z
administratívnych zdrojov, ktoré však z dôvodu nedostatočného členenia
ukazovateľov v rámci metodiky ESA95 slúžia len pre účely porovnateľnosti.
Podkladom pre výpočet ukazovateľa D.11 za súkromné zdravotné poisťovne Dôvera
a Union sú dostupné administratívne zdroje, konkrétne výkazy o príjmoch a
výdavkoch Fin 1-04 za Union a ročné údaje zdravotnej poisťovne za spoločnosť
Dôvera.
B. Metódy
Sociálne príspevky zamestnávateľov D.12
príspevkov D.121 (povinné a dobrovoľné)
D.122 (sociálne náklady a náhrada príjmu
ktoré platia zamestnávatelia za svojich
zabezpečenia.

sa skladajú zo skutočných sociálnych
a imputovaných sociálnych príspevkov
pri dočasnej pracovnej neschopnosti),
zamestnancov do fondu sociálneho

Povinné sociálne príspevky zamestnávateľov pozostávajú z platieb zamestnávateľov
na zdravotné, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevku na
poistenie v nezamestnanosti. Hodnota dobrovoľných sociálnych príspevkov
pozostáva z dobrovoľných príspevkov, ktoré platia zamestnávatelia za svojich
zamestnancov na doplnkové sociálne zabezpečenie (doplnkové dôchodkové
zabezpečenie zamestnancov).
Imputované sociálne príspevky zamestnávateľov D.122 tvoria protipoložku
k sociálnym
dávkam
nefinancovaných
z fondov, ktoré platia priamo
zamestnávatelia svojim zamestnancom alebo bývalým
zamestnancom alebo
ostatným oprávneným osobám bez účasti poisťovacích podnikov alebo autonómnych
penzijných fondov a bez vytvorenia špeciálneho fondu alebo oddelených rezerv
pre tento účel.
Do položky D.122 vstupujú sociálne náklady, ktoré zamestnávatelia vyplácajú priamo
svojim zamestnancom, ich rodinným príslušníkom alebo bývalým zamestnancom
a ktoré majú charakter sociálnej podpory, napr. výdavky na pracovné a sociálne
podmienky a starostlivosť o zdravie, príspevky v chorobe, materstve, pracovnej
neschopnosti, úmrtí, príspevky na vzdelanie, platby v podobe penzií, vdovské a
sirotské dôchodky.
Nie sú tu zahrnuté štipendiá, príspevky, ktoré nemajú charakter sociálnej pomoci
a položky predstavujúce naturálny príjem zamestnanca.
Sektor S.13
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A. Zdroje DS18, DS25
B. Metódy
Okrem štandardného výpočtu zo zdrojových údajov z účtovných výkazov sa
transakcia D.12 upravuje o hodnotu príspevkov na sociálne zabezpečenie platených
zamestnávateľmi ktoré prislúchajú k hodnote miezd ktoré sa vyplácajú
zamestnancom S.13 na konci roku. Mzdy (a s nimi spojené príspevky
zamestnávateľov) za december sú vyplatené v januári nasledujúceho roka. Ide o
úpravu na akruálny koncept národných účtov. Informácie pre túto úpravu ne je
možné získať z pohľadávok a záväzkov ale z dodatočných informácií. Pre túto
úpravu bol vypracovaný samostatný metodický postup – Pozri kapitolu 16.1.
v tis. €
Druh úpravy

Popis

Zdroj

Spolu

Zdrojové údaje z účtovných výkazov Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

1 202 179

Dodatočné informácie
Spolu

Fin 1-04

-33 580
1 168 599

Mzdy za december

Sektor S.14
A. Zdroje DS50, DS52
B. Metódy
Sociálne príspevky zamestnávateľov D.12 tvorí hodnota skutočných sociálnych
príspevkov, ktoré platia zamestnavatelia za svojich zamestnancov do fondov D.121.
Tieto platby zamestnávateľov za zamestnancov môžu byť povinné (na zdravotné,
nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevku na poistenie
v nezamestnanosti) a dobrovoľné, t.j. príspevky, ktoré platia zamestnávatelia na
doplnkové dôchodkové zabezpečenie zamestnancov do doplnkových dôchodkových
poisťovní. Hodnotu D.121 získavame z účtovného a štatistického zdroja.
Druhou zložkou D.12 sú imputované sociálne príspevky D.122, ktoré vyplácajú
zamestnávatelia priamo svojim zamestnancom sú počítané extrapoláciou na základe
časového radu vývoja miezd.
Pri dopočtoch D.12 v sektore domácností sa vychádza z počtu jednotiek zaradených
v sektore, počtu zamestnancov zamestnaných u fyzických osôb nezapísaných
v obchodnom registri, vývoja ich miezd v danom období v porovnaní s časových
radom a vývojom podielu sociálnych príspevkov zamestnávateľov na odmenách
zamestnancov (D.12/D.1) a podielu sociálnych príspevkov zamestnávateľov na
mzdách a platoch (D.12 /D.11).
Sektor S.15
A. Zdroje DS47, DS48, DS49
B. Metódy
V zmysle ESA95 možno z výkazu NO Úč 1-01 do sociálnych príspevkov
zamestnávateľov započítavať položky výdavky – Platby do poistných fondov
a sociálny fond.
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Z výkazu Úč NUJ 2-01 sa do sociálnych príspevkov zamestnávateľov započítavajú
položky náklady – Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie, ostatné
sociálne poistenie, zákonné sociálne náklady a ostatné sociálne náklady.
V administratívnych
výkazoch
predstavujú
sociálne
príspevky
zamestnávateľovnáklad účtovnej jednotky zo záväzku voči Sociálnej poisťovni
a jednotlivým zdravotným poisťovniam a iné náklady z poistenia (napríklad DDS).
Ďalej sem spadá odstupné, ktoré sa účtuje v kumulovanej položke a nie je možné ho
vyčleniť do miezd, tvorba sociálneho fondu a obdobné náklady sociálneho
charakteru.
Poslednú položku tvoria odstupné a iné náklady sociálneho charakteru nad rámec
zákona, napríklad poskytované podľa kolektívnej zmluvy.
Zo štatistických výkazov do sociálnych príspevkov zamestnávateľov vstupujú
povinné príspevky na sociálne zabezpečenie platené zamestnávateľom a sociálne
náklady, ktoré majú charakter sociálnej podpory.
Pri výpočte sociálnych príspevkov zamestnávateľov sa zohľadňujú aj časové rady
predchádzajúcich rokov, ako aj celkový vývoj v sektore S.15. Berie sa do úvahy vývoj
počtu jednotiek v sektore, ako aj medziročné porovnania organizácií, ktoré predložili
výkazy v po sebe nasledujúcich rokoch. Ďalším dôležitým porovnaním je podiel
sociálnych príspevkov na odmenách zamestnancov (D.11/D.1) a podiel sociálnych
príspevkov zamestnávateľov na mzdách a platoch (D.121 a D.122/D.11).
Priame štatistické zdroje z výkazov NSNO tvoria 61,16% z hodnoty sociálnych
príspevkov zamestnávateľov, z výkazu Práca 2-04 tvoria 69,09% a priame
administratívne zdroje tvoria 65,84% z celkovej hodnoty sociálnych príspevkov
zamestnávateľov. Podiel odhadov, dopočtov a úprav predstavuje okolo 34,64% –
OE.
Sektor S.2
A. Zdroje DS58
B. Metódy
VZPS - štatistické zisťovanie o počte pracujúcich rezidentov v zahraničí do 1 roka rozdelenie podľa krajín je základným zdrojom informácií pre výpočet tejto položky.
Položka D.12 – sociálne príspevky zamestnávateľov je počítaná ako koeficient
položky D.11 na základe podkladov v kontexte daňových odvodov platných v SR
a zo zahraničia získaných prostredníctvom webovej publikácie, príp. ďalších
doplňujúcich podkladov, približne 25%).
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
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Neaplikovateľné
Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
A. Zdroje protistrany ostatných sektorov
B. Metódy
Sociálne príspevky zamestnávateľov D.12 vyčíslené na strane zdrojov sektora
domácností sa napočítajú ako sumár sektorov zo strany použitia mínus D.12 sektora
S.2 zo stany zdrojov.
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje DS67
B. Metódy
Údaje UPSVAR o počtoch pracujúcich nerezidentov na Slovensku do 1 roka, na
základe informačných kariet a povolení sú základným zdrojovým údajom pre výpočet
tejto položky. Položka D.12 – sociálne príspevky zamestnávateľov je počítaná ako
koeficient položky D.11, približne 25% na základe podkladov v kontexte daňových
odvodov platných v SR a zo zahraničia získaných prostredníctvom webovej
publikácie, príp. ďalších doplňujúcich podkladov.

17.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Pri bilancovaní tejto transakcie sa vychádza z pokladov jednotlivých sektorových
účtov.
D12
v tis.€
zdroje

použitie
S.11
S.12
S.13
S.14
S.15
S.1
S.2

3 382 308
167 904
1 297 482
680 953
100 812
5 629 459
183 745

S.11
S.12
S.13
S.14
S.15
S.1
S.2

S1 + S2

5 813 204 S1 + S2

5 781 944
5 781 944
31 260
5 813 204

D121
v tis.€
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použitie

zdroje

S.11
S.12
S.13
S.14
S.15
S.1
S.2

3 220 143
163 963
1 168 598
623 591
95 505
5 271 800
183 745

S.11
S.12
S.13
S.14
S.15
S.1
S.2

S1 + S2

5 455 545 S1 + S2

5 424 285
5 424 285
31 260
5 455 545

D.122
v tis.€
zdroje

použitie
S.11
S.12
S.13
S.14
S.15
S.1
S.2

162 165
3 941
128 884
57362
5 037

S.11
S.12
S.13
S.14
S.15
S.1
0 S.2

S1 + S2

357 659 S1 + S2

357 659
357 659
0
357 659

17.3. Ďalšie podrobnosti
18. D211 DANE TYPU DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
18.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Základom pre odhad DPH je hotovostný príjem vykázaný vo výkaze Fin 1-04. Na
základe dodatočných informácií, ktoré zbiera a zostavuje MFSR je upravený o toky
súvisiace s inými obdobiami – tzv. doakrualizácia. Zahrnutý je aj tok súvisiaci
s odvodom tretieho vlastného zdroja do rozpočtu EU.
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
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Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A. Zdroje: DS18, DS37
B. Metódy
V SR je v danej položke klasifikovaný príjem z DPH. Základom pre odhad DPH je
hotovostný príjem vykázaný vo výkaze Fin 1-04. Tento sa na základe dodatočných
informácií, ktoré zbiera a zostavuje MFSR, upravuje o toky súvisiace s inými
obdobiami – tzv. doakrualizácia. Okrem akruálnej úpravy vybranej DPH sa
v podmienkach SR objavujú v hotovostnom výbere DPH aj sankcie, ktoré presúvame
do transakcie D.75. Príjem DPH sa ďalej zníži o tok súvisiaci s odvodom tretieho
vlastného zdroja do rozpočtu EU.
v tis. €
Druh úpravy
Zdrojové údaje z
účtovných výkazov

Popis
Príjmy a výdavky
(Fin 1-04)

Zdroj

Dodatočné informácie

Dane - sankcie

Akruálne dane - podklad MF SR

1

Akruálne dane - podklad MF SR

-239 982

Dane a sociálne
príspevky (TAC)
Odvod do rozpočtu
EU

Fin 1-04

Fin 1-04

Spolu

Spolu
4 422 082

-53 371
4 128 730

Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje DS18, DS35
B. Metódy
Zdrojom pre naplnenie tohto ukazovateľa za sektor S.2 sú dostupné údaje z MF SR Odvody a príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ

18.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
V položke D211 nevykonávame žiadne bilančné úpravy.
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18.3. Ďalšie podrobnosti
19. D212 DANE Z DOVOZU A DOVOZNÉ CLÁ OKREM DPH
19.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Pre odhad transakcie D.212 používame podklady z príjmov a výdavkov Fin 1-04 a
údaje z MF SR - Odvody a príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ.
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A. Zdroje DS18
B. Metódy
Pre odhad transakcie D.212 používame podklady z príjmov a výdavkov.
v tis. €
Druh úpravy

Popis

Zdroj

Zdrojové údaje z účtovných výkazov

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

Spolu

Spolu
29
29

Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
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Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje DS18, DS35
B. Metódy
Zdrojom pre naplnenie tohto ukazovateľa za sektor S.2 sú dostupné údaje z MF SR Odvody a príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ

19.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
V položke D212 nevykonávame žiadne bilančné úpravy.

19.3. Ďalšie podrobnosti
20. D214 DANE Z PRODUKTOV OKREM DPH A DANÍ Z DOVOZU
20.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Na strane použitia predstavuje D.214 prijaté spotrebné dane (z ropy
a uhľovodíkových palív a mazív, tabaku alkoholu, uhlia, elektrickej energie
a podobne) a ostatné poplatky ktoré majú charakter daní a vyberajú sa na miestnej
úrovni. Ide o poplatky za hracie automaty, poplatky za ubytovanie a podobne,
platené podnikateľmi.
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
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A. Zdroje DS18, DS36, DS62
B. Metódy
Na strane príjmov predstavuje D.214 hlavne spotrebné dane (z ropy
a uhľovodíkových palív a mazív, tabaku alkoholu, uhlia, elektrickej energie
a podobne) a ostatné poplatky ktoré majú charakter daní a vy berajú sa na miestnej
úrovni. Ide o poplatky za hracie automaty, poplatky za ubytovanie a podobne,
platené podnikateľmi.
v tis. €
Druh úpravy
Zdrojové údaje z
účtovných výkazov

Popis
Príjmy a výdavky (Fin 104)
Dane a sociálne
Dodatočné informácie
príspevky (TAC)
Registrácia automobilov

Zdroj
Fin 1-04
Akruálne dane - podklad MF SR
Odhad na základe počtu
registrovaných vozidiel

Spolu

Spolu
2 086 842
-13 817
4 683
2 077 708

Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné

20.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Položka D.214 sa bilančne neupravuje.

20.3. Ďalšie podrobnosti
21. D29 OSTATNÉ DANE Z PRODUKCIE
21.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
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Sektor S.11
A. Zdroje: DS1, DS2
Zdrojom pre výpočet tohto ukazovateľa za sektor S.11 sú ročné štatistické zisťovanie
Roč 1-01a Roč 2-01. Tieto údaje sa spresňujú na základe podkladov od sektora
S.13.
B. Metódy
Ostatné dane z produkcie pozostávajú zo všetkých daní, ktoré podniky platia
v dôsledku svojej výrobnej činnosti nezávisle na množstve alebo hodnote vyrobených
alebo predaných výrobkov a služieb. Ostatné dane z produkcie zahŕňajú najmä dane
platené pravidelne z vlastníctva pôdy, budov, stavieb využívaných vo výrobe,
z využívania majetku (dopravné prostriedky, stroje, zariadenia), cestná daň, poplatky
za znečistenie životného prostredia poplatky za podnikateľské a živnostenské
oprávnenia, ktoré platia podniky, aby získali povolenie na vykonávanie určitého
druhu obchodnej činnosti alebo profesie, prirážky k základnému poplatku za uloženie
odpadu, poplatky za užívanie bytov na účely iné ako bývanie, za užívanie verejného
priestranstva, tržby z predaja kolkov a známok. V skupine poplatkov sú to
predovšetkým registračné, správne, súdne a poplatky za notárske služby.
Sektor S.12
A. Zdroje DS13, DS16, DS18, DS45
B. Metódy
Ostatné dane z produkcie D.29 pozostávajú zo všetkých daní, ktoré spravodajské
jednotky platia v dôsledku svojej podnikateľskej činnosti nezávisle na množstve alebo
hodnote realizovanej produkcie (vyrobené alebo predané výrobky a služby). Ostatné
dane z produkcie zahŕňajú najmä dane platené pravidelne z vlastníctva pôdy, budov,
stavieb využívaných vo výrobe, z využívania majetku (dopravné prostriedky, stroje,
zariadenia) na podnikanie, napr. cestná daň, poplatky za znečistenie životného
prostredia, poplatky za podnikateľské a živnostenské oprávnenia, ktoré platia
podniky, aby získali povolenie na vykonávanie určitého druhu obchodnej činnosti
alebo profesie, poplatky za užívanie bytov na účely iné ako bývanie, za užívanie
verejného priestranstva, tržby z predaja kolkov a známok. V skupine poplatkov sú to
predovšetkým registračné, správne, súdne a poplatky za notárske služby.
Nezahŕňajú sa sem platby na zber a odstránenie odpadov.
Sektor S.13
A. Zdroje DS18, DS62
Základom pre výpočet transakcie D.29PAY je výkaz Fin 1-04. Prevodový mostík
určuje ktoré položky rozpočtovej klasifikácie vchádzajú do tejto transakcie. Ide
o najvýznamnejšiu čiastku použitú pre odhad D.29.
B. Metódy
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Okrem štandardného výpočtu zo zdrojových údajov z účtovných výkazov sa
transakcia D.29PAY. Súčasťou zdrojových údajoch je položka na ktorej sa v prípade
s.13 vykazuje príjem z kolkových známok, ktoré sú súčasťou v národnom
výkazníctve položky ktoré patrí do D.29 okrem poplatku za registráciu automobilov.
Keďže tento poplatok patrí podľa ESA 95 do transakcie D.214 hodnota sa odhaduje
na základe počtu registrovaných automobilov. Pre túto úpravu bol vypracovaný
samostatný metodický postup. Na jeho základe sa upravuje aj hodnota transakcie
D.29PAY v platiacich sektoroch.
v tis.€
Druh úpravy
Zdrojové údaje z
účtovných výkazov

Popis
Príjmy a výdavky
(Fin 1-04)
Registrácia
Dodatočné informácie
automobilov
Spolu

Zdroj
Fin 1-04
Odhad na základe počtu registrovaných
vozidiel

Spolu
32 490
-61
32 429

Sektor S.14
Údaj za D.29 sa kompletne preberá z podkladov sektora S.13
Sektor S.15
A. Zdroje DS47, DS48, DS49
B. Metódy
V zmysle ESA95 možno z výkazu Úč NUJ 2-01 do ostatných daní z produkcie
započítať položky náklady – Daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností
a ostatné dane a poplatky.
Zo štatistických výkazov do ostatných daní z produkcie vstupujú ostatné dane a
poplatky za výrobky a služby a súvisiace s činnosťou jednotky, poplatky za dovážaný
tovar a služby, ktoré predstavujú povinné poplatky, ktoré hradí spravodajská jednotka
orgánom štátnej správy za dovážaný tovar a služby. Ide hlavne o dovozné clo, rôzne
vyrovnávacie dávky pri dovoze (okrem DPH a spotrebných daní).
Priame štatistické zdroje z výkazov NSNO tvoria 61,15% z hodnoty ostatných daní
z produkcie a priame administratívne zdroje tvoria 73,08% z celkovej hodnoty
ostatných daní z produkcie. Podiel odhadov, dopočtov a úprav predstavuje okolo
32,89% – OE.
Ukazovateľ je ďalej upravovaný na základe informácií zo sektora S.13
Sektor S.2
Neaplikovateľné
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
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Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A. Zdroje: DS18, DS36, DS62
B. Metódy
Základom pre výpočet transakcie D29REC je výkaz Fin 1-04. Prevodový mostík
určuje ktoré položky rozpočtovej klasifikácie vchádzajú do tejto transakcie. Ide
o najvýznamnejšiu čiastku použitú pre odhad D.29REC
Druh úpravy
Zdrojové údaje z
účtovných výkazov

Popis

Zdroj

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

Dodatočné informácie

Dane - sankcie

Akruálne dane - podklad MF
SR
Akruálne dane - podklad MF
SR

Dane a sociálne príspevky
(TAC)
Poplatok za odvoz a likvidáciu
Fin 1-04
odpadu
Registrácia automobilov
Spolu

Odhad na základe počtu
registrovaných vozidiel

v tis. €
Spolu
603 655
-948
3 672
-130 979
-2 633
472 767

Daňové príjmy zo zdrojových údajov sa akrualizujú metódou časovo posunutého
cash. Okrem doakrualizácie je položka predmetom ďalších úprav. Ide o presun
príjmov z poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu do P.11. Okrem tejto úpravy sa
presúva poplatok za registráciu vozidiel platený do D.214REC. Hodnota na presun
o D.214 sa odhaduje na základe počtu registrovaných automobilov a platnej sadzby
za tento úkon.
S daňovými príjmami súvisia sankcie uvalené v daňovom konaní. V podmienkach SR
Finančná správa SR vykazuje cash hodnoty daní vrátane sankcií. V tejto súvislosti je
potrebné presunúť sankcie z daňových príjmov do D.75REC.
Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné
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21.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Pre rozdelenie transakcií D.29PAY sa vychádza zo strany príjmov. Na základe
rozpočtovej klasifikácie je možné odhadnúť platiaci sektor. V prípade sektora S.12
a S.13 existujú podrobnejšie informácie zo zdrojových podkladov o transakciách na
strane výdavkov, tieto sa pri rozdeľovaní transakcií do platiacich sektorov rešpektujú.
v tis.€
POPIS

Vloženie
zdrojových
údajov

POPIS – daň z: SPOLU
S.11
S.12
S.13
S.14
S.15 S.2
Z pozemkov
47 663
27 448
8 860
5 306
5 428
623
Zo stavieb
122 885
99 855
6 920
5 714
9 892
505
Z bytov a
nebytových
7 862
5 499
393
8
1 568
393
priestorov v
bytovom dome
Za psa
2 613
522
0
0
2 090
0
Za vjazd a
zotrvanie
motorového
520
416
26
0
52
26
vozidla v
historickej casti
Za užívanie
verejného
10 460
8 890
0
0
1 046
523
priestranstva
Za komunálne
odpady a
drobné
130 979
13 494
3 929 34 497 76 440 2 620
stavebné
odpady
Za jadrové
3 930
3 930
0
0
0
0
zariadenia
Z úhrad za
dobývací
597
597
0
0
0
0
priestor
Z motorových
119 318
75 297
6 973
0 34 782 2 267
vozidiel
Z úhrad za
uskladnovanie
1 183
947
0
0
237
0
plynov alebo
kvapalín
Úhrady za
služby
verejnosti
11 415
11 415
0
0
0
0
poskytované
STV a SRo
Zo zrušených
miestnych
33
0
0
0
33
0
poplatkov
Tržby z predaja
kolkových
64 798
55 079
1 944
0
6 479 1 296
známok
Ostatné
50 800
40 640
0
0 10 160
0
poplatky
Licencie
3 461
3 461
0
0
0
0
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Poplatok za
registráciu
automobilov
Poplatok za
ovoz a
likvidáciu
odpadu
VUC RO - da?
z motových
voziel - ?asové
rozlíšenie akruál
VUC RO - daň
z motorových
vozidiel časové
rozlíšenie akruál
VUC RO - daň
z motorových
vozidiel časové
rozlíšenie presun sankcií
Neziskové
inštitúcie v S.13

Za vypúštanie
odpadových
vôd do
povrchových
vôd
Za
znecistovanie
ovzdušia
Tržby z predaja
kolkových
známok
Za komunálne
odpady a
drobné
stavebné
odpady

10 736

8 006

627

0

1 899

204

14 174

10 569

828

0

2 508

269

-2 633

-2 238

-79

0

-263

-53

-130 980

-26 196

Z motorových
vozidiel

2 793

2 374

84

0

279

56

0

Z motorových
vozidiel

879

0

0

0

879

0

0

Z motorových
vozidiel

-948

-806

-28

0

-95

-19

220

220

7

7

472 766

339 428

26 547

32 426

68 277

6 089

Ostatné
poplatky
Za vypúšťanie
odpadových
vôd do
povrchových
vôd

-3 929 -13 098 -85 137 -2 620

0

21.3. Ďalšie podrobnosti
22. D31 SUBVENCIE NA PRODUKTY
22.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
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Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A.Zdroje: DS18, DS35, DS38
B.Metódy
Ukazovateľ subvencie sa odhaduje z položiek EKRK, ktoré na základe prevodového
mostíka vchádzajú do D31. Tentu údaj sa ďalej upravuje o hodnotu prostriedkov
z EU, ktoré prechádzajú cez S.13, ale sú určené subjektom mimo S.13.
Druh úpravy
Zdrojové údaje z
účtovných výkazov

Popis

Zdroj

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

Dodatočné informácie EU toky mimo S.13

v tis. €
Spolu
605 830

ŠZÚ a doplňujúci podklad MF SR

Spolu

-194 820
411 011

Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A.Zdroje: protistrana S.13
B.Metódy
Celkový ukazovateľ D.3 za S.2 sa priamo preberá zo sektora S.13 - EU toky. Jeho
rozdelenie medzi položky D.31 a D.39 je ale nahradené štruktúrou, ktorá je dostupná
zo stránok Eurostatu - sekcia Balance of Payments.
ZDROJE
Neaplikovateľné

22.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
POPIS

POPIS- subvencie:
Právnickej osobe
Vloženie
založenej štátom,
zdrojových údajov obcou alebo vyšším
územný

SPOLU
289 467
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S.11
289 467

S.12 S.13 S.14

v tis.€
S.15 S.2

Ostatnej právnickej
osobe
Fyzickej osobe podnikatelovi
Príspevkovej
organizácii
nezaradenej vo
verejnej správe v re
Na úhradu
majetkovej ujmy
Ostatnej právnickej
osobe
DK21 Odstránenie Fyzickej osobe EU tokov
podnikatelovi
plynúcich mimo
Príspevkovej
S.13
organizácii
nezaradenej vo
verejnej správe v re
Neziskové
Ostatnej právnickej
inštitúcie v S.13
osobe

302 096

302 096

2 939
10 704

2 939
10 704

624
-193 939

624
-193 939

-871

-871

-11

-11

0
411 010

408 318

0

0

2 692

0

0

22.3. Ďalšie podrobnosti
23. D39 OSTATNÉ SUBVENCIE NA PRODUKCIU
23.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A.Zdroje: DS18, DS35, DS38
B.Metódy
Ukazovateľ subvencie sa odhaduje z položiek EKRK, ktoré na základe prevodového
mostíka vchádzajú do D39. Tentu údaj sa ďalej upravuje o hodnotu prostriedkov
z EU, ktoré prechádzajú cez S.13 ale sú určené subjektom mimo S.13.
Druh úpravy

Popis

Zdroj
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v tis. €
Spolu

Zdrojové údaje z
účtovných výkazov

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Dodatočné informácie EU toky mimo S.13

Fin 1-04
ŠZÚ a doplňujúci podklad MF SR

Spolu

711 192
-228 701
482 491

Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A.Zdroje: protistrana S.13
B.Metódy
Celkový ukazovateľ D.3 za S.2 sa priamo preberá zo sektora S.13 - EU toky. Jeho
rozdelenie medzi položky D.31 a D.39 je ale nahradené štruktúrou, ktorá je dostupná
zo stránok Eurostatu - sekcia Balance of Payments.
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1
B. Metódy
Štatistickým podkladom pre výpočet ostatných subvencií na produkciu za sektor
nefinančných korporácií S.11 je štatistický výkaz Roč 1-01. Závodné jednotky uvedú
príspevky orgánov verejnej správy a priznanie z prostriedkov Európskych
spoločenstiev na vyrovnanie prevádzkových strát závodných jednotiek produkujúcich
tovary a služby pokiaľ sú tieto straty dôsledkom hospodárskej a sociálnej politiky
vlády, na zamestnanie osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou a s ťažším
zdravotným postihnutím alebo osôb dlhodobo nezamestnaných a subvencie na
vzdelávanie, ktoré organizujú a financujú organizácie. Medzi ostatné subvencie na
produkciu patria subvencie na elimináciu nepriaznivých výsledkov hospodárenia
v horších prírodných podmienkach, subvencie na ochranu územia pred škodlivými
účinkami vôd, subvencie na správu vodných tokov, na práce verejnoprospešného
charakteru, subvencie na útlmové programy rudného a uhoľného baníctva,
subvencie na verejnú autobusovú a železničnú dopravu, na financovanie prevádzky
a údržby melioračných zariadení, na zveľaďovanie lesa, na podporu malého
a stredného podnikania, na podporu cestovného ruchu, na podporu umeleckej
tvorby, na program znižovania energetickej náročnosti a využitia alternatívnych
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zdrojov energie, subvencie pre výrobné družstvá invalidov, subvencie z rozpočtov
obcí do mestskej hromadnej dopravy. Tieto údaje sa spresňujú na základe podkladov
od sektora S.13.
Sektor S.12
A. Zdroje DS13, DS16
B. Metódy
Ostatné subvencie na produkciu D.39 tvoria bežné transfery do tuzemských
finančných inštitúcií určené na úhradu ich majetkovej ujmy. Zahŕňajú subvencie na
celkový objem miezd alebo platov, subvencie na handicapované osoby, osoby
dlhodobo nezamestnané ako aj subvencie určené na vzdelávanie.
Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
Údaj sa priamo preberá z podkladov sektora S.13
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné

23.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
v tis.€
POPIS

POPIS - subvencie:
Právnickej osobe
založenej štátom, obcou
alebo vyšším územný
Ostatnej právnickej
osobe
Vloženie
Fyzickej osobe zdrojových
podnikatelovi
údajov
Príspevkovej organizácii
nezaradenej vo verejnej
správe v re
Na úhradu majetkovej
ujmy
Ostatnej právnickej
osobe
DK21
Fyzickej osobe Odstránenie EU
podnikatelovi
tokov plynúcich
Príspevkovej organizácii
mimo S.13
nezaradenej vo verejnej
správe v re

SPOLU

S.11

S.12 S.13 S.14

339 809

339 809

354 635

354 635

3 450
12 566

3 450
12 566

732
-227 665

732
-227 665

-1 023
-13
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-1 023
-13

S.15 S.2

Neziskové
Ostatnej právnickej
inštitúcie v S.13 osobe

0
482 492

479 332

0

0

3 160

0

0

23.3. Ďalšie podrobnosti
24. D41 ÚROKY
24.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1, DS2
B. Metódy
Úroky na strane použitia predstavujú náklady odvodené z nominálnej hodnoty
finančných aktív a pasív – vkladov, zmeniek, obligácií, úverov, úroky z hodnoty
splateného vkladu spoločníkom firmy, zahŕňajú sa aj úroky zrazené bankou, diskont
zmeniek a sankčné úroky. Úroky sa uvádzajú v hodnote pred odpočtom daní.
Sektor S.12
A. Zdroje DS7, DS13, DS16
B. Metódy
Nákladové úroky predstavujú platby odvodené z nominálnej hodnoty finančných aktív
a pasív - vkladov, zmeniek, obligácií, úverov, úroky z hodnoty splateného vkladu
spoločníkom firmy, zahŕňajú sa aj úroky zrazené bankou, diskont zmeniek a sankčné
úroky. Úroky sa uvádzajú v hrubej hodnote (pred odpočtom daní). Nie sú v nich
zahrnuté poplatky a provízie, ktoré majú charakter platby za poskytované služby.
Podľa účtovných skupín ide o:
- zmluvné pokuty (penále a úroky z omeškania)
Predstavujú zmluvne dohodnuté sankčné položky za oneskorené plnenie peňažného
záväzku voči veriteľovi, za nedodržanie zmluvných podmienok vyplývajúcich z
obchodno-záväzkových vzťahov
- ostatné pokuty (penále a úroky z omeškania)
Sankčné pokuty, ktoré nevyplývajú zo zmluvných vzťahov a väčšinou ide o penále a
pokuty vyrubené správcom dane, príslušnými poisťovňami, orgánmi štátnej správy,
samosprávy a pod. Z hľadiska zákona o dani z príjmov sa nepovažujú ostatné
pokuty, penále a úroky z omeškania za daňové výdavky (bez ohľadu na ich úhradu).
- Úroky
Sleduje sa platobná povinnosť podniku z dôvodu úrokov voči bankám, dodávateľom,
pri pôžičkách, finančných opráciách, napr. eskonte cenných papierov.
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Položka nákladových úrokov je zostavovaná na základe kombinácie zdrojov údajov
zo štatistického zisťovania a administratívnych zdrojov. Jedná sa o vyplatenie úrokov
zo sektora S.12 ostatným sektorom ekonomiky.
Sektor S.13
A. Zdroje DS18, DS36
B. Metódy
Druh úpravy
Zdrojové údaje z účtovných výkazov
Dodatočné informácie

Popis
Príjmy a výdavky (Fin 1-04)
Akruálne úroky
FISIM

Spolu

Zdroj
Fin 1-04
ŠZÚ

v tis. €
Spolu
880 103
32 231
-2 938
909 396

Hlavným zdrojom pre naplnenie úrokov sú informácie z účtovných výkazov (cash
príjmy a výdavky výkaz Fin 1-04). Ďalším podkladom pre akruálnu úpravu úrokov sú
informácie z MF SR o akruálnych úrokoch. Ide hlavne o podklady získané z ARDALu (agentúra pre riadenie likvidity S.13). Okrem akruálnej úpravy sa do úrokov
započítava aj FISIM.
Sektor S.14
A. Zdroje DS7
B. Metódy
Predbežné údaje úrokov sú výčíslené na základe štatistiky NBS, konečný údaj za
úroky sa preberá po bilancovaní zo sektora S.12. Táto transakcia zahrnuje i hodnotu
Fisim, ktorá sa preberá zo S.12. Úroky vyčíslené na strane použitia, sú náklady,
ktoré musia domácností zaplatiť za finančné aktíva (úvery, zmenky….) vlastníkovi, za
to že ich im poskytol. Úroky sa uvádzajú v hodnote pred odpočtom daní.
Sektor S.15
A. Zdroje DS47, DS48, DS49
B. Metódy
Predbežné údaje úrokov sú výčíslené na základe dostupných výkazov, konečný údaj
za úroky sa preberá po bilancovaní zo sektora S.12
Sektor S.2
A. Zdroje DS9,DS68
B. Metódy
Údaj sa zostaví z informácií v bežnom účte Platobnej bilancie z položky Výnosy
z investícii ako súčet položiek: úroky z priamych investícií + úroky z portfóliových
investícií + ostatné investície. Podkladom pre sektorové členenie je administratívny
zdroj PB (NBS) 1-12.
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Súčasťou položky D.41 je alokácia FISIM: úprava úrokov vyplývajúca z alokácie
FISIM
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1, DS2
B. Metódy
Úroky na strane zdrojov predstavujú výnosy odvodené z nominálnej hodnoty
finančných aktív a pasív – vkladov, zmeniek, obligácií, úverov, úroky z hodnoty
splateného vkladu spoločníkom firmy, zahŕňajú sa aj úroky zrazené bankou, diskont
zmeniek a sankčné úroky. Úroky sa uvádzajú v hodnote pred odpočtom daní.
Sektor S.12
A. Zdroje DS7, DS13, DS16
B. Metódy
Výnosové úroky predstavujú príjmy odvodené z nominálnej hodnoty finančných aktív
a pasív - vkladov, zmeniek, obligácií, úverov, úroky z hodnoty splateného vkladu
spoločníkom firmy, zahŕňajú sa aj úroky zrazené bankou, diskont zmeniek a sankčné
úroky. Úroky sa uvádzajú v hrubej hodnote (pred odpočtom daní). Nie sú v nich
zahrnuté poplatky a provízie, ktoré majú charakter platby za poskytované služby.
Podľa účtovných skupín ide o:
- Úroky
Účtujú sa výnosové (kreditné) úroky bez ohľadu na to, či sú prijaté od bánk alebo od
iných dlžníkov za podobné plnenia.
- zmluvné pokuty (penále a úroky z omeškania)
Slúži na účtovanie pokút, penále a úrokov z omeškania do výnosov v prípade, že
podnik využije svoje právo na uplatnennie sankcií voči iným subjektom, a to na
základe uzatvorených zmlúv alebo iných dokladov, bez ohľadu na to, či pokuty,
penále a úroky z omeškania boli zaplatené alebo nie.
- ostatné pokuty (penále a úroky z omeškania)
Podľa § 17 ods.21 zákona o dani z príjmov zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a
úroky z omeškania okrem úrokov z omeškania z úverov prijatých bankami a úrokov
v prípade vzniku nepovoleného debetného zostatku na bežnom účte prijatých
bankami sa zahrnú u príjemcu (veriteľa) do základu dane až po ich prijatí.
Položka výnosových úrokov je zostavovaná rovnako ako pri nákladových úrokoch na
základe kombinácie zdrojov údajov zo štatistického zisťovania a administratívnych
zdrojov. Jedná sa o prijaté úroky na strane S.12 od ostatných sektorov ekonomiky.
Sektor S.13
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A. Zdroje DS18, DS36
B. Metódy
Druh úpravy
Zdrojové údaje z účtovných výkazov
Dodatočné informácie

Popis
Príjmy a výdavky (Fin 1-04)
Akruálne úroky
FISIM

Spolu

Zdroj
Fin 1-04
ŠZÚ

v tis. €
Spolu
127 174
-23 793
28 167
131 548

Hlavným zdrojom pre naplnenie úrokov sú informácie z účtovných výkazov (cash
príjmy a výdavky výkaz Fin 1-04). Ďalším podkladom pre akruálnu úpravu úrokov sú
informácie z MF SR o akruálnych úrokoch. Ide hlavne o podklady získané z ARDALu (agentúra pre riadenie likvidity S.13). Okrem akruálnej úpravy sa do úrokov
započítava aj FISIM.
Sektor S.14
A. Zdroje DS7
B. Metódy
Predbežné údaje úrokov sú výčíslené na základe štatistiky NBS, konečný údaj za
úroky sa preberá po bilancovaní zo sektora S.12. Táto transakcia zahrnuje i hodnotu
Fisim, ktorá sa preberá zo S.12. Úroky vyčíslené na strane zdrojov, sú vyplatené
sektoru domácností z vlastníctva finančných prostriedkov (vkladov, zmeniek,
obligácií…) podľa aktuálnej úrokovej sadzby počas účtovného obdobia. Úrok sa
zaznamenáva pred odpočítaním daní.
Sektor S.15
A. Zdroje DS47, DS48, DS49
B. Metódy
Predbežné údaje úrokov sú výčíslené na základe dostupných výkazov, konečný údaj
za úroky sa preberá po bilancovaní zo sektora S.12
Sektor S.2
A. Zdroje DS9, DS68
B. Metódy
Údaj sa zostaví z informácií v bežnom účte Platobnej bilancie z položky Výnosy
z investícii ako súčet položiek: úroky z priamych investícií + úroky z portfóliových
investícií + ostatné investície. Podkladom pre sektorové členenie je administratívny
zdroj PB (NBS) 1-12.
Súčasťou položky D.41 je alokácia FISIM: úprava úrokov vyplývajúca z alokácie
FISIM

24.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
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Sektor S.12 zodpovedá za bilancovanie úrokov medzi jednotlivými sektormi
ekonomiky toho z dôvodu, že disponuje najlepšou údajovou základňou a to najmä zo
strany administratívnych zdrojov. Najskôr sa zostaví maticový zápis, ktorým sa zistia
približné hodnoty, koľko úrokov má zaplatiť každý sektor každému a koľko naopak od
nich príjma. Po dosadení jednotlivých hodnôt na obe strany maticového zápisu
(zdroje a použitie) sa zvyšný rozdiel dobilancuje tak, aby sa eliminovalo čo najviac
prípadne vzniknutých nekonzistencií. Takto dosiahneme vybilancovaný system
úrokov v hrubej výške. Keďže potrebujeme dosiahnuť úroky v čistej výške, aby mohli
byť zaznamenané v národných účtoch, je potrebné očistiť tieto úroky o hodnoty
FISIMu. Na stranu použitia sa zaznamenajú hodnoty z vypočítaného FISIM-u z
úverov s opačným znamienkom za všetky sektory ekonomiky okrem S.12. Hodnota
úpravy úrokov o FISIM v sektore S.12 sa dosiahne ako rozdiel celkovej hodnoty
FISIM-u z vkladov a FISIM-u z úverov za sub-sektory ostatných peňažných inštitúcií
a poisťovacích spoločností. Na opačnú stranu zdrojov sa zaznamenajú hodnoty z
vypočítaného FISIM-u z vkladov s rovnakým znamienkom taktiež za všetky sektory
ekonomiky okrem sektora finančných korporácií. Hodnota úpravy úrokov o FISIM v
S.12 sa dosiahne ako suma celkovej hodnoty FISIM-u z úverov s opačným
znamienkom a hodnôt FISIM-u z vkladov za sub-sektory ostatných peňažných
inštitúcií a poisťovacích spoločností.
Po aplikovaní tejto metódy dostaneme vybilancovaný systém hodnôt, o ktoré je
potrebné upraviť úroky v hrubej výške na oboch stranách - použitia aj zdrojov.
D.41g
v tis. €
použitie

zdroje

S.11

1 341 276 S.11

512 962

S.12

1 169 484 S.12

3 743 687

Pen
Poi

1 164 351 Pen

3 521 600

5 133 Poi

222 087

S.13

912 335 S.13

103 382

S.14

1 245 311 S.14

346 888

S.15

10 562 S.15

4 750

S.1

4 678 968 S.1

4 711 669

S.2

1 059 247 S.2

1 026 546

S1 + S2

5 738 215 S1 + S2

5 738 215

Úprava úrokov z titulu alokácie FISIM
v tis. €
zdroje

použitie
S.11
S.12

-244 023 S.11
268 918 S.12

105 258
-1 069 623

Pen

268 918 Pen

-1 069 623

Poi
S.13
S.14
S.15
S.1
S.2

0
-2 938
-763 413
-6 356
3 931 156
-43 033

Poi
S.13
S.14
S.15
S.1
S.2
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0
28 167
133 740
7 063
3 916 274
4 550

S1 + S2

4 947 370 S1 + S2

4 947 370

D.41
v tis. €
použitie

zdroje

S.11

1 097 253 S.11

618 220

S.12

1 438 402 S.12

2 674 064

Pen
Poi

1 433 269 Pen

2 451 977

S.13

909 397 S.13

131 549

S.14

481 898 S.14

480 628

S.15

4 206 S.15

11 813

5133 Poi

222 087

S.1

3 931 156 S.1

3 916 274

S.2

1 016 214 S.2

1 031 096

S1 + S2

4 947 370 S1 + S2

4 947 370

24.3. Ďalšie podrobnosti
25. D421 DIVIDENDY
25.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1, DS2
B. Metódy
Zdrojom pre výpočet tohto ukazovateľa za sektor S.11 sú ročné štatistické zisťovanie
Roč 1-01 a Roč 2-01. Dividendy predstavujú objem rozdelených dividend a ostatných
podielov zo zisku, o ktorých bolo rozhodnuté na valnom zhromaždení k hospodáreniu
za predchádzajúce obdobia. Dividendy sú zaznamenané v čase, keď majú byť
vyplatené.
Tieto údaje sa spresňujú na základe podkladov od sektora S.12 a S.2.
Sektor S.12
A. Zdroje DS13, DS16
B. Metódy
Vyplatené dividendy predstavujú objem rozdelených dividend a ostatných podielov
na zisku, o ktorých bolo rozhodnuté na valnom zhromaždení k hospodáreniu za
obdobie predchádzajúceho roka,
prípadne na valných zhromaždeniach k
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hospodáreniu za predchádzajúce roky, ktoré budú vyplatené v aktuálnom
kalendárnom roku.
Nepatria sem však dividendy, o ktorých bolo na valnom zhromaždení rozhodnuté, že
budú vyplatené až v rokoch nasledujúcich po kalendárnom roku, teda v čase T+18
mesiacov. Údaje sú aktualizované o hodnoty zo sektora zahraničia S.2, ktoré sú
dostupné z administratívneho zdroja NBS v čase T+18 mesiacov.
Sektor S.13
Sektor S.13 predstavuje zoskupenie ostatných netrhových výrobcov. Ide prevažne
o subjekty priamo napojené na štátny rozpočet. V sektore existujú aj špeciálne
organizácie s podnikateľskými právnymi formami (hlavne ide o a.s. a/alebo s.r.o.),
ktoré boli zriadené za špecifickým účelom a ktoré podľa ESA nepredstavujú trhovú
produkciu. Z toho dôvodu, ak sa vyskytujú transakcie popísané v účtovníctve ako
výplata dividend, takúto transakciu vykazujeme ako D.73.
Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje DS9, D68
B. Metódy
Údaj sa zostaví z informácií v bežnom účte Platobnej bilancie z položky Výnosy
z investícii ako súčet položiek: výnosy z majetku z priamych investícií + výnosy z
majetku z portfóliových investícií. Podkladom pre sektorové členenie je
administratívny zdroj PB (NBS) 1-12.
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1, DS2
B. Metódy
Zdrojom pre výpočet tohto ukazovateľa za sektor S.11 sú ročné štatistické zisťovanie
Roč 1-01 a Roč 2-01. Dividendy na strane zdrojov predstavujú príjmy spravodajskej
jednotky z titulu jej podielu ako akcionára na zisku akciovej spoločnosti, resp. ostatné
prijaté podiely na zisku spoločníkov obchodných spoločností. Ide o čiastky
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z hospodárenia za predchádzajúce obdobia, o ktorých valné zhromaždenie rozhodlo,
že budú spravodajskej jednotke vyplatené v príslušnom roku. Výnosy z akcií môžu
dostať investori, ktorí vlastnia podiel na majetku väčší alebo rovná 10 % - priami
investori, ale aj tí, ktorí vlastnia podiel menší ako 10 % - portfólioví investori.
Dividendy sú zaznamenané v čase, keď majú byť vyplatené.
Tieto údaje sa spresňujú na základe podkladov od sektora S.12 a S.2.
Sektor S.12
A. Zdroje DS13, DS16, DS46
B. Metódy
Dividendy na strane zdrojov predstavujú príjmy spravodajskej jednotky z titulu jej
podielu ako akcionára na zisku akciovej spoločností, resp. ostatné prijaté podiely na
zisku spoločníkov obchodných spoločností. Ide o čiastky z hospodárenia za aktuálny
kalendárny rok, prípadne za predchádzajúce obdobia, o ktorých valné zhromaždenie
rozhodlo, že budú vyplatené v aktuálnom kalendárnom roku. Zo záverov valného
zhromaždenia je dôležitá skutočnosť rozhodnutia o čase, kedy budú dividendy
vyplatené. Patrí sem napr. aj objem dividend z valného zhromaždenia
z predchádzajúceho obdobia T+18 mesiacov, o ktorých bolo rozhodnuté, že sa
vyplatia až v príslušnom kalendárnom roku v čase T.
Údaje sú aktualizované o hodnoty zo sektora zahraničia S.2, ktoré sú dostupné
z administratívneho zdroja NBS v čase T+18 mesiacov.
Sektor S.13
A. Zdroje DS18, DS34
B. Metódy
Druh úpravy
Zdrojové údaje z účtovných výkazov
Dodatočné informácie

Popis
Príjmy a výdavky
(Fin 1-04)

Zdroj

Superdividendy

Podklad MF SR

Spolu

Fin 1-04

v tis. €
Spolu
622 135
-146 412
475 723

Hlavným zdrojom pre naplnenie úrokov sú informácie z účtovných výkazov (cash
príjmy a výdavky výkaz Fin 1-04). Ďalším podkladom pre akruálnu úpravu úrokov sú
informácie z MF SR o ziskovosti spoločností, ktoré vyplatili dividendy. V prípade že
vyplácané dividendy sa nefinancujú z bežných ziskov spoločností (ale sa vyplácajú
neproporčne k dosiahnutému zisku, alebo vyplácajú z predaja nefinančných aktív,
alebo z rezerv), zaznamenávame ich ako finančnú trasansakciu a nie ako ESA
príjem.
Sektor S.14
A. Zdroje protistrany ostatných sektorov
B. Metódy
Dividendy sú formou dôchodkov z majetku, ktoré získavajú vlastníci akcii zo zisku
spoločností, ktorý získali za predchádzajúce účtovné obdobie. V sektore domácností
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nie je k dispozícii žiadny priamy zdroj pre vyčíslenie tejto položky, preto je vyčíslená
na základe tých sektorov, ktoré dividendy vyplácajú sektoru S.14.
Sektor S.15
A. Zdroje DS47, DS48, DS49
B. Metódy
V zmysle ESA95 možno z výkazu Úč NUJ 2-01 do dividend započítať položky
Výnosy z dlhodobého finančného majetku a Výnosy z krátkodobého
finančného majetku.
Zo štatistických výkazov do dividend vstupujú podiely na zisku spoločnosti v prípade,
ak vykazujúca jednotka vlastní akcie nejakej spoločnosti. Zahŕňajú sa aj iné príjmy
z rozdeľovaného zisku z titulu vlastníctva finančných investícií.
Pri zostavovaní údajov sa kombinujú štatistické a administratívne údaje, vykonávajú
sa odhady a dopočty. Vzorka organizácií pre výberové štatistické zisťovanie je
stratifikovaná podľa ekonomických činností, právnych foriem a veľkosti jednotiek.
Údaje z výberového zisťovania sa využívajú aj na odhad hodnotových údajov, ktoré
sa v účtovných výkazoch jednotiek osobitne neuvádzajú (alebo sa uvádzajú, ale pod
kumulovanými účtovnými položkami). Dopočty za nezistené, ale aktívne jednotky sa
získavajú z údajov tých jednotiek, ktoré výkazy predložili. Štatistické údaje
sa kombinujú s administratívnymi údajmi tých jednotiek, ktoré v rámci odvetvia (na
úrovni 5-miestnej SK NACE 2) mali väčšie pokrytie výkazmi (teda väčšie pokrytie
priamymi zdrojmi). Pri výpočte dividend sa zohľadňujú aj časové rady
predchádzajúcich rokov. Berie sa do úvahy vývoj počtu jednotiek v sektore, ako aj
medziročné porovnania organizácií, ktoré predložili výkazy v po sebe nasledujúcich
rokoch.
Priame štatistické zdroje z výkazov NSNO tvoria 18,18% z hodnoty výsledných
dividend a priame administratívne zdroje tvoria 82,61% z celkovej hodnoty dividend.
Podiel odhadov, dopočtov a úprav predstavuje okolo 49,60% – OE.
Sektor S.2
A. Zdroje DS9, D68
B. Metódy
Údaj sa zostaví z informácií v bežnom účte Platobnej bilancie z položky Výnosy
z investícii ako súčet položiek: výnosy z majetku z priamych investícií + výnosy z
majetku z portfóliových investícií. Podkladom pre sektorové členenie je
administratívny zdroj PB (NBS) 1-12.

25.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Sektor S.12 disponuje údajmi o prijatých a platených dividendách zo štatistického
zisťovania a čiastočne aj z administratívnych zdrojov. Údaje sú na oboch stranách
čiastočne zisťované z protistrán jednolivých sektorov. Tie sektory, ktoré majú k
dispozícií požadované hodnoty za dividendy sa priamo preberú a zapíšu do
maticového zápisu. Na zvyšné chýbajúce hodnoty sa aplikuje expertný odhad na
základe extrapolácie. Po dosadení všetkých hodnôt do maticového zápisu sa na
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obidvoch stranách (zdroje a použitie) vzniknutý rozdiel dobilancuje takým spôsobom,
aby sa eliminovalo čo najviac prípadne vzniknutých inkonzistencií.
D.421
v tis. €
zdroje

použitie
S.11

5 070 715 S.11

1 839 791

S.12

410 811 S.12

55 660

S.12 Pen

273 529 S.12 Pen

37 441

S.12 Poi

137 282 S.12 Poi

18 219

S.13

0 S.13

475 723

S.14

0 S.14

982 548

S.15

0 S.15

5 836

S.1

5 481 526 S.1

3 359 558

S.2

247 492 S.2

2 369 460

S1 + S2

5 729 018 S1 + S2

5 729 018

25.3. Ďalšie podrobnosti
26. D422 VÝBERY Z DÔCHODKOV KVÁZIKORPORÁCIÍ
26.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje
Keďže bolo štatistické zisťovanie počnúc rokom 2008 zrušené, údaje odhadujú
pomocou extrapolačných techník.
B. Metódy
Výbery z dôchodkov kvázikorporácií predstavujú objem zo zisku kvázikorporácie so
sídlom v tuzemsku, ktorý si spravodajské jednotky skutočne vybrali pre vlastné
použitie v sledovanom období na základe rozhodnutí o rozdelení zisku, alebo ide o
objem zisku kvázikorporácie sídliacej na území Slovenskej republiky, ktorý bol
skutočne odvedený zahraničnému vlastníkovi – nerezidentovi, pre jeho vlastné
použitie. V súčasnosti sa robia za tento ukazovateľ odhady založené na
extrapolačných technikách, ktoré vychádzajú zo starších štatistických zisťovaní.
Posledné štatistické zisťovanie, v ktorom sa nachádzali údaje za výbery z dôchodkov
kvázikorporácií, sa uskutočnilo v roku 2008.
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Sektor S.12
A. Zdroje
Keďže bolo štatistické zisťovanie počnúc rokom 2008 zrušené, údaje odhadujú
pomocou extrapolačných techník.
B. Metódy
Výbery z dôchodkov kvázikorporácií v tuzemsku predstavujú objem zo zisku
kvázikorporácie so sídlom v tuzemsku, ktorý si podnikatelia skutočne vybrali pre
vlastné použitie v sledovanom období na základe rozhodnutí o rozdelení zisku za
predchádzajúce obdobia. Výbery z dôchodkov kvázikorporácií do zahraničia
predstavujú zase časť zisku kvázikorporácie sídliacej na území Slovenskej republiky,
ktorá bola skutočne odvedená v priebehu príslušného roka zahraničnému vlastníkovi
- nerezidentovi, pre jeho vlastné použitie. V oboch prípadoch je rozhodujúci dátum
realizácie transakcie. Za predchádzajúce obdobia boli v zisťovaniach vykazované len
zanedbateľne malé hodnoty blížiace sa nule.
Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné
ZDROJE
Neaplikovateľné
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
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Neaplikovateľné
Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
A. Zdroje protistrana S.11
B. Metódy
Výbery z dôchodkov kvázikorporácií vykazujeme ako protistranu sektora S.11, je to
suma, ktorú podnikatelia skutočne vyberú pre vlastné použitie zo zisku
kvázikorporácie, ktorá im patrí.
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné

26.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Vo väčšine prípadov jednotlivých rokov vykazuje údaje len sektor nefinančných
korporácií a to len na strane použitia. Jeho protistranou a zároveň bilančnou
položkou je Sektor S.14 na strane zdrojov.
D.422
v tis. €
použitie

Zdroje

S.11

1 759 S.11

0

S.12

0 S.12

0

S.12 Pen

0 S.12 Pen

0

S.12 Poi

0 S.12 Poi

0

S.13

0 S.13

0

S.14

0 S.14

1 759

S.15

0 S.15

0

S.1

1 759 S.1

1 759

S.2

0 S.2

0

S1 + S2

1 759 S1 + S2

1 759

26.3. Ďalšie podrobnosti
27. D43 REINVESTOVANÉ ZISKY Z PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH
INVESTÍCIÍ
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27.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje protistrana S.2
B. Metódy
Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií na strane použitia
predstavujú tú časť zisku zahraničných jednotiek s majetkovou účasťou našich
subjektov, ktorá bola poukázaná pre znovuinvestovanie do zahraničia. Údaje za
reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií sa kompletne preberajú ako
protistrana k sektoru S.2
Sektor S.12
A. Zdroje protistrana S.2
B. Metódy
Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií našich tuzemských subjektov
v zahraničí zaznamenaných v účte na strane použitia predstavujú tú časť zisku
zahraničných jednotiek s majetkovou účasťou našich subjektov, ktorá bola v priebehu
príslušného roka poukázaná pre znovuinvestovanie do zahraničia.
Môže ísť o objem zo zisku hospodárenia predchádzajúci rok, prípadne
z nerozdeleného zisku predchádzajúcich rokov.
Keďže sektor S.12 nedisponuje s takýmito údajmi, preberajú sa priamo ako
protistrana sektora zahraničia S.2, ktorý má k dispozícií údaje z administratívnych
zdrojov.
Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
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A. Zdroje D68
B. Metódy
Údaj sa priamo preberá z bežného účtu Platobnej bilancie SR bez akýchkoľvek úprav
ako súčasť položky Výnosy z investícii v časti priame výnosy. Sektorové rozdelenie
do S.11 a S.12 je na základe údajov z NBS - Pomer rozdelenia reinvestovaných
ziskov pre rok 2010.
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje protistrana S.2
B. Metódy
Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií na strane zdrojov
predstavujú časť zisku domácej spravodajskej jednotky so zahraničnou účasťou,
ktorú spravodajská jednotka skutočne obdržala pre znovuinvestovanie na území SR.
Údaje za reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií sa kompletne
preberajú ako protistrana k sektoru S.2
Sektor S.12
A. Zdroje protistrana S.2
B. Metódy
Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií v tuzemsku zaznamenané v
účte na strane zdrojov predstavujú tú časť zisku spravodajskej jednotky so
zahraničnou účasťou, ktorú skutočne obdržala v priebehu príslušného roka pre
znovuinvestovanie na území SR.
Môže ísť o objem zo zisku hospodárenia za predchádzajúci rok, prípadne
z nerozdeleného zisku predchádzajúcich rokov.
Keďže Sektor S.12 nedisponuje s takýmito údajmi, preberajú sa priamo ako
protistrana sektora zahraničia S.2, ktorý má k dispozícií údaje z administratívnych
zdrojov
Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
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Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje D68
B. Metódy
Údaj sa priamo preberá z bežného účtu Platobnej bilancie SR bez akýchkoľvek úprav
ako súčasť položky Výnosy z investícii v časti priame výnosy. Sektorové rozdelenie
do S.11 a S.12 je na základe údajov z NBS - Pomer rozdelenia reinvestovaných
ziskov pre rok 2010.

28.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
D.43
v tis. €
použitie

zdroje

S.11

59 651 S.11

830 473

S.12

2 908 S.12

355 900

Spolu=S.2

62 559 Spolu=S.2

1 186 373

28.3. Ďalšie podrobnosti
28. D44 INVESTIČNÉ DÔCHODKY PATRIACE DRŽITEĽOM
POISTIEK
28.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
A. Zdroje DS10, DS16
B. Metódy
Celková hodnota dodatočného poistného D.44 zodpovedá celkovým výnosom z
investovania poistno-technických rezerv, ktoré získa poisťovacia korporácia
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očistených o výnosy z investovania vlastných zdrojov poisťovní (realizované zisky a
straty). Údaje o celkových výnosoch z investovania sa preberajú z administratívnych
zdrojov z účtovných výkazov po audite. Priame dostupné údaje z administratívnych
zdrojov o výnosoch z vlastných zdrojov však nie sú k dispozícií, preto sa získavajú zo
štatistického zisťovania. Z dôvodu kombinácie údajov z dvoch rôznych zdrojov je
preto potrebné príslušné hodnoty porovnať a matematicky zosúladiť. Tento postup sa
aplikuje rovnako za neživotné poistenie ako aj za životné poistenie. Pri životnom
poistení sa naviac upravuje výsledná hodnota aj o nerealizované zisky a straty.
Podobným spôsobom sa vypočítajú výnosy z investovania majetku správcovskej
spoločnosti (dôchodková správcovská spoločnosť) a majetku dôchodkových fondov (
doplnková dôchodková spoločnosť), vrátane výnosov z precenenia a predaja
majetku.
Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje protistrana S.12
B. Metódy
Údaj za dôchodky z majetku patriace držiteľom poistiek sa preberá v plnej výške zo
sektora S.12 (alokácia za neživotné poistenie).
Sektor S.12
A. Zdroje DS16
B. Metódy
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Výnosy z investovania technických rezerv sa zaznamenávajú na strane zdrojov len z
pohľadu neživotného poistenia. Keďže nie sú k dispozícií žiadne informácie o
takýchto prijatých výnosoch, údaj sa odhadne na základe štruktúry z modulu o
nákladoch na poistné plnenie vo výkaze POI P5-01, ktorý je zostavený v sektorom
členení.
Sektor S.13
A. Zdroje protistrana S.12
B. Metódy
Údaj za dôchodky z majetku patriace držiteľom poistiek sa preberá v plnej výške zo
sektora S.12 (alokácia za životné a neživotné poistenie - NŽP)
.
Druh úpravy
Dodatočné informácie
Spolu

Popis
NŽP

Zdroj

v tis. €
Spolu
853
853

Sektor S.14
A. Zdroje protistrana S.12
B. Metódy
Údaj za dôchodky z majetku patriace držiteľom poistiek sa preberá v plnej výške zo
sektora S.12 (alokácia za životné a neživotné poistenie).
Sektor S.15
A. Zdroje protistrana S.12
B. Metódy
Údaj za dôchodky z majetku patriace držiteľom poistiek sa preberá v plnej výške zo
sektora S.12 (alokácia za životné a neživotné poistenie).
Sektor S.2
A. Zdroje protistrana S.12
B. Metódy
Údaj za dôchodky z majetku patriace držiteľom poistiek sa preberá v plnej výške zo
sektora S.12 (alokácia za životné a neživotné poistenie).

29.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Sektor finančných korporácií S.12 nemá k dispozicií presné informácie o prijatých
výnosoch z investovania technických rezerv za neživotné poistenie. Z toho dôvodu
využíva údaje o nákladoch na poistné plnenie z modulu výkazu POI P5-01, ktorý je
zostavovaný v podrobnom sektorovom členení. Na základe tejto štruktúry sa potom
celková hodnota výnosov z investovania technických rezerv alokuje do ostatných
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sektorov ekonomiky, čím sa dosiahne zároveň vybilancovaný system z pohľadu
neživotného poistenia.
Pokiaľ ide o životné poistenie, protistranou k výnosom z investovania technických
rezerv zo sektora S.12 je sektor domácností S.14. Rovnako to platí aj u výnosov z
majetku v dôchodkových správcovských a doplnkových dôchodkových
spoločnostiach.
D.44
v tis. €
zdroje

použitie
S.11
S.12 Pen
S.12 Poi
S.13
S.14
S.15
S.1
S.2

S.11
S.12 Pen
293 647 S.12 Poi
S.13
S.14
S.15
293 647 S.1
S.2

13 204
1 241
141
853
275 246
25
290 710
2 937

S1 + S2

293 647 S1 + S2

293 647

29.3. Ďalšie podrobnosti
29. D45 NÁJOMNÉ
29.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1
B. Metódy
Nájomné na strane použitia pokrýva náklady za vlastníkom postúpené právo užívať
poľnohospodársku pôdu (vrátane podielu na zbere úrody), za užívanie lesov,
vnútrozemských vôd a riek na rekreačné, alebo iné účely vrátene rybárenie. Patria
sem aj poplatky za právo ťažby minerálnych alebo fosílnych zdrojov (napr. uhlie,
ropa, zemný plyn), poplatky za právo užívať verejné priestranstvá. Nezahŕňa sa sem
nájomné z budov a obytných budov umiestnených na danej pôde, náklady na
údržbu, ani daň z pozemkov. Dopočty sa nevykonávajú, údaj sa upravuje v rámci
bilancovania.
Sektor S.12
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A. Zdroje DS13, DS16
B. Metódy
Položka nájomné na strane použitia predstavuje platby za vlastníkom postúpené
právo užívať poľnohospodársku pôdu (vrátane podielu na zbere úrody), za užívanie
lesov, vnútrozemských vôd a riek na rekreačné alebo iné účely vrátane rybárenia.
Patria sem aj poplatky za právo ťažby minerálnych alebo fosílnych zdrojov (napr.
uhlie, ropa, zemný plyn), poplatky za právo užívať verejné priestranstvá. Nezahŕňa
sa sem nájomné z budov a obytných budov umiestnených na danej pôde, náklady na
údržbu, ani daň z pozemkov.
Z pohľadu sektora finančných korporácií ide len o malé hodnoty.
Sektor S.13
V prípade S.13 transakciu odhadujeme ako rovnú 0.
Sektor S.14
A. Zdroje protistrany iných sektorov
B. Metódy
Nájomné z pôdy zahrnuje platby, ktoré musí nájomnca pôdy platiť vlastníkovi za
právo využívať pôdu. Nezahrnuje nájomné z budov a obytných domov postavených
na tejto pôde. Pre výpočet nie je k dispozícii, žiadny priamy zdroj. Robí sa odhad na
základe extrapolácie časového radu. Definitívny údaj sa upravuje na základe bilancie
s ostatnými sektormi.
Sektor S.15
A. Zdroje DS49
B. Metódy
Zo štatistických výkazov do nájomného vstupuje Platené nájomné z pôdy
a podzemných zdrojov z účtovnej triedy 5 – Náklady na činnosť. Ide o platby
a poplatky za poľnohospodársku a nepoľnohospodársku pôdu, pozemky, verejné
priestranstvá a pod. nie však za budovy.
Pri zostavovaní údajov sa teda vychádza primárne zo štatistických údajov,
vykonávajú sa odhady a dopočty. Vzorka organizácií pre výberové štatistické
zisťovanie je stratifikovaná podľa ekonomických činností, právnych foriem a veľkosti
jednotiek. Údaje z výberového zisťovania sa využívajú aj na odhad hodnotových
údajov, ktoré sa v účtovných výkazoch jednotiek osobitne neuvádzajú (alebo sa
uvádzajú, ale pod kumulovanými účtovnými položkami). Dopočty za nezistené, ale
aktívne jednotky sa získavajú z údajov tých jednotiek, ktoré výkazy predložili.
Pri výpočte nájomného sa zohľadňujú aj časové rady predchádzajúcich rokov. Berie
sa do úvahy vývoj počtu jednotiek v sektore, ako aj medziročné porovnania
organizácií, ktoré predložili výkazy v po sebe nasledujúcich rokoch.
Priame štatistické zdroje z výkazov NSNO tvoria 7,98% z hodnoty nájomného. Podiel
odhadov, dopočtov a úprav predstavuje okolo 92,02% – E80.
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Sektor S.2
Neaplikovateľné
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1
B. Metódy
Nájomné na strane zdrojov pokrýva benefity vlastníkov za postúpené právo užívať
poľnohospodársku pôdu (vrátane podielu na zbere úrody), za užívanie lesov,
vnútrozemských vôd a riek na rekreačné, alebo iné účely vrátene rybárenie. Patria
sem aj poplatky za právo ťažby minerálnych alebo fosílnych zdrojov (napr. uhlie,
ropa, zemný plyn), poplatky za právo užívať verejné priestranstvá. Nezahŕňa sa sem
nájomné z budov a obytných budov umiestnených na danej pôde, náklady na
údržbu, ani daň z pozemkov. Dopočty sa nevykonávajú, údaj sa upravuje v rámci
bilancovania.
Sektor S.12
A. Zdroje DS13, DS16
B. Metódy
Položka nájomné na strane zdrojov predstavuje príjmy za vlastníkom postúpené
právo užívať poľnohospodársku pôdu (vrátane podielu na zbere úrody), za užívanie
lesov, vnútrozemských vôd a riek na rekreačné alebo iné účely vrátane rybárenia.
Patria sem aj poplatky za právo ťažby minerálnych alebo fosílnych zdrojov (napr.
uhlie, ropa, zemný plyn), poplatky za právo užívať verejné priestranstvá. Nezahŕňa
sa sem nájomné z budov a obytných budov umiestnených na danej pôde, náklady na
údržbu, ani daň z pozemkov.
Z pohľadu sektora finančných korporácií ide len o malé hodnoty.
Sektor S.13
A. Zdroje DS18, DS20, DS22, DS24, DS30
B. Metódy
Druh úpravy
Zdrojové údaje z účtovných
výkazov
Doakrualizácia F.7

Popis
Príjmy a výdavky
(Fin 1-04)
Súvahy

Zdroj
Fin 1-04
FIN 2-04, UC_ROPO 101,UC_NUJ 1-01,UC_POD 101,UC_FNM 1-01,UC_SP 101,UC_POI 3-01

Spolu

v tis. €
Spolu
43 787
727
44 514
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Hlavným zdrojom pre naplnenie príjmu z nájomného sú informácie z účtovných
výkazov (cash príjmy a výdavky výkaz Fin 1-04) a informácie o pohľadávkach
a záväzkoch (súvahy).
Sektor S.14
A. Zdroje protistrany iných sektorov
B. Metódy
Nájomné z pôdy je formou dôchodku z majetku, ktorý získa vlastník pôdy od nájomcu
pôdy. Táto položka zahrnuje aj nájomné, ktoré sa platí vlastníkom vnútrozemských
vôd za právo využívať tieto vody na rekreačné alebo iné účely, vrátane rybárenia.
Nezahrnuje sa sem nájomné z budov a obytných domov postavených na nej. Pre
výpočet nie je k dispozícii žiadny priamy zdroj. Robí sa odhad na základe
extrapolácie časového radu. Definitívny údaj sa upravuje na základe bilancie s
ostatnými sektormi.
Sektor S.15
A. Zdroje DS49
B. Metódy
Zo štatistických výkazov do nájomného vstupuje Prijaté nájomné z pôdy
a podzemných zdrojov z účtovnej triedy 6 – Výnosy z činnosti. Ide o nájomné
získané za poľnohospodársku a nepoľnohospodársku pôdu. Nezahŕňa sa sem
nájomné z budov, ani daň z pozemkov.
Pri zostavovaní údajov sa teda vychádza primárne zo štatistických údajov,
vykonávajú sa odhady a dopočty. Vzorka organizácií pre výberové štatistické
zisťovanie je stratifikovaná podľa ekonomických činností, právnych foriem a veľkosti
jednotiek. Údaje z výberového zisťovania sa využívajú aj na odhad hodnotových
údajov, ktoré sa v účtovných výkazoch jednotiek osobitne neuvádzajú (alebo sa
uvádzajú, ale pod kumulovanými účtovnými položkami). Dopočty za nezistené, ale
aktívne jednotky sa získavajú z údajov tých jednotiek, ktoré výkazy predložili.
Pri výpočte nájomného sa zohľadňujú aj časové rady predchádzajúcich rokov. Berie
sa do úvahy vývoj počtu jednotiek v sektore, ako aj medziročné porovnania
organizácií, ktoré predložili výkazy v po sebe nasledujúcich rokoch.
Priame štatistické zdroje z výkazov NSNO tvoria 45,49% z hodnoty nájomného
a priame administratívne zdroje nieje možné presne vyčísliť. Podiel
odhadov, dopočtov a úprav predstavuje okolo 54,51% – E50
Sektor S.2
Neaplikovateľné

29.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
D.45
v tis. €
zdroje

použitie
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S.11
S.12 Pen
S.12 Poi
S.13
S.14
S.15
S.1
S.2

54 846
15
0
0
31 686
664
87 211
0

S.11
S.12 Pen
S.12 Poi
S.13
S.14
S.15
S.1
S.2

S1 + S2

87 211 S1 + S2

13 205
0
0
44 514
21 124
8 368
87 211
0
87 211

29.3. Ďalšie podrobnosti
30. D41G CELKOVÉ ÚROKY PRED ALOKÁCIOU FISIMu
30.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Neaplikovateľné
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje alokácia z S.12
B. Metódy
Údaj sa zostaví zohľadnením alokácie FISIMu vo výpočte D.41
Sektor S.12
A. Zdroje DS7, DS13, DS16
B. Metódy
Platí rovnaký postup ako v prípade „úrokov“. Pozri kapitolu 24.1.
Sektor S.13
A. Zdroje alokácia z S.12
B. Metódy
Údaj sa zostaví zohľadnením alokácie FISIMu vo výpočte D.41
Sektor S.14
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A. Zdroje alokácia z S.12
B. Metódy
Údaj sa zostaví zohľadnením alokácie FISIMu vo výpočte D.41
Sektor S.15
A. Zdroje alokácia z S.12
B. Metódy
Údaj sa zostaví zohľadnením alokácie FISIMu vo výpočte D.41
Sektor S.2
A. Zdroje alokácia z S.12
B. Metódy
Údaj sa zostaví zohľadnením alokácie FISIMu vo výpočte D.41

30.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Vybilancovaný systém úrokov dostaneme postupom, ktorý je podrobnejšie rozpísaný
v časti 24.2.
D.41g
v tis. €
použitie

zdroje

S.11

1 341 276 S.11

512 962

S.12

1 169 484 S.12

3 743 687

Pen
Poi

1 164 351 Pen

3 521 600

5 133 Poi

222 087

S.13

912 335 S.13

103 382

S.14

1 245 311 S.14

346 888

S.15

10 562 S.15

4 750

S.1

4 678 968 S.1

4 711 669

S.2

1 059 247 S.2

1 026 546

S1 + S2

5 738 215 S1 + S2

5 738 215

30.3. Ďalšie podrobnosti
31. D51 DANE Z DÔCHODKOV
31.1 Popis postupov zostavovania
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POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1
B. Metódy
Bežné dane z dôchodkov predstavujú dane z príjmov zo všetkej činnosti a z
nakladania so všetkým majetkom. Uvádza sa objem zúčtovaných daní z príjmov z
bežnej a mimoriadnej činnosti splatných aj odložených, vrátane dodatočných
odvodov. Zdrojom pre výpočet tohto ukazovateľa za sektor S.11 je ročné štatistické
zisťovanie Roč 1-01 (DS1). Tieto údaje sa spresňujú na základe podkladov od
sektora S.13 a S.2.
Sektor S.12
A. Zdroje DS13, DS16
B. Metódy
Bežné dane z dôchodkov predstavujú dane z príjmov (výnosov) zo všetkých činností
a z nakladania so všetkým majetkom v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov. Výsledná hodnota sa v bilančnom procese
aktualizuje zo sektora S.13, ktorý disponuje presnejšími zdrojmi údajov o daniach.
Sektor S.13
A. Zdroje DS21, DS23
B. Metódy
Druh úpravy
Dodatočné informácie
Spolu

Popis
D51PAY

Zdroj
VZaS

v tis. €
Spolu
19 212
19 212

Hodnota transkcie D.51PAY za S.13 sa odhaduje z výkazu ziskov strát.
Sektor S.14
A. Zdroje protistrana S.13
B. Metódy
Dane z dôchodkov sú dane platené obyvateľstvom z príjmu, ktorý získa za
predchádzajúce obdobie. Pre tento ukazovateľ v sektore domácností nie je žiadny
priamy zdroj údajov, celý objem tejto transakcie je preberaný zo sektora S.13.
Sektor S.15
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A. Zdroje protistrana S.13
B. Metódy
Dane z dôchodkov sú dane platené z príjmu, ktorý sa získa za predchádzajúce
obdobie. Pre tento ukazovateľ v sektore NZISD nie je žiadny priamy zdroj údajov.
celý objem tejto transakcie je preberaný zo sektora S.13.
Sektor S.2
A. Zdroje DS9
B. Metódy
Údaj sa preberá z administratívneho zdroja z platobného titulu 645 Dane
z dôchodkov a majetku na strane inkasa
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A. Zdroje DS18, DS31
B. Metódy
Druh úpravy
Popis
Zdrojové údaje z
Príjmy a výdavky (Fin 1-04)
účtovných výkazov
Dodatočné informácie 2%
Dane a sociálne príspevky (TAC)
Spolu

Zdroj

v tis. €
Spolu

Fin 1-04

2 869 691

Fin 1-04

44 145

Akruálne dane - podklad MF
SR

411 148
3 324 984

Základom pre odhad transakcie D.51REC sú cash prímy a informácia o odvedených
2% dane z príjmov (schéma financovania neziskových inštitúcií). Tieto výdavky sa
negatívne zaznamenávajú na strane príjmov, preto je potrebné hodnotu D.51 zvýšiť
o čiastku odvedenú neziskovým inštitúciám. Okrem tejto úpravy sa D.51 upravujú
o doakrualizáciu vypočítanú na základe časovo posunutých cash príjmov. Pri
výpočte doakrualizácie sa zohľadňujú hodnoty finálneho vysporiadania dane
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z príjmov (v tejto kategórii sa zaznamenáva hlavne daň z príjmov právnických osôb,
fyzických osôb - závislá činnosť a daň z príjmov fyzických osôb - podnikateľov)
Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje DS9
B. Metódy
Údaj sa preberá z administratívneho zdroja z platobného titulu 645 Dane
z dôchodkov a majetku na strane platieb

31.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
v tis.
€
POPIS

Zdrojové
údaje

POPIS daň z:
SPOLU
S.11
S.12
S.13
Zo závislej
cinnosti
1 431 188
Z
podnikania,
z inej
samostatnej
zárobkovej
cinnosti a z
pre
47 406
Výnos dane
z príjmov
poukázaný
územnej
samospráve
-478
-287
Prevod
podielu
dane z
príjmov
fyzických
osôb na
osobitný
úce
-15 553
Prevod
podielu
dane z
príjmov
právnických
osôb na
osobitný ú
-28 592
Dan z
príjmov
právnickej
1 283 388 1 140 276 143 112
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S.14

S.15

1 431 188

47 406

-191

0

S.2

osoby
Dan z
príjmov
vyberaná
zrážkou
Prevod
podielu
dane z
DK 21
príjmov
DPPO - 2%
právnických
osôb na
osobitný ú
Prevod
podielu
DK 21
dane z
DPFO
príjmov
Závislá
fyzických
činnosť osôb na
2%
osobitný
úce
DK 21
Z
DPFO
podnikania,
SZČO z inej
Aktualizácia samostatnej
akrualizácie zárobkovej
pre EDP
cinnosti a z
2011/09
pre
DK 21
DPPO Aktualizácia Dan z
akrualizácie príjmov
pre EDP
právnickej
2011/09
osoby
DK 21
DPFO
Závislá
?innos? vplyv
Zo závislej
akrualizácie cinnosti
Z
DK 21
podnikania,
DPFO
z inej
Závislá
samostatnej
činnosť zárobkovej
vplyv
cinnosti a z
akrualizácie pre
DK 21
Dan z
DPPO príjmov
vplyv
právnickej
akrualizácie osoby
DK21
D51REC DPPO
Dan z
Aktualizácia príjmov
akrualizácie právnickej
04/2012
osoby
DK21
Z
D51REC - podnikania,
DPPO
z inej
Aktualizácia samostatnej

152 332

152 332

28 592

28 592

15 553

15 553

-24 759

-30 738

-24 759

-30 738

16 069

16 069

44 547

44 547

399 284

295 025

7 296

7 296

-551

-551

112

79 857

19 212

0

3 993

1 198

akrualizácie zárobkovej
04/2012
cinnosti a z
pre
D.51
Spolu

3 324 984

1 411 020

222 969

19 212

1 666 592

48 138

1 198

Pri bilancovaní transakcie D.51 sa získajú informácie o D.51PAY z jednotlivých
inštitucionálnach sektorov (hlavne za sektor S.12, S.13 a S.2). Pre rozdelenie
transacie do ostatných sektorov sa použije odhad.

31.3. Ďalšie podrobnosti
32. D59 OSTATNÉ BEŽNÉ DANE
32.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1
B. Metódy
Ostatné bežné dane zahŕňajú dane platené pravidelne vlastníkmi hnuteľných a
nehnuteľných vecí (napríklad z vlastníctva pôdy, budov, rekreačných zariadení),
ktoré sa nevyužívajú na podnikateľské účely. Zdrojom pre výpočet tohto ukazovateľa
za sektor S.11 je ročné štatistické zisťovanie Roč 1-01 (DS1). Tieto údaje sa
spresňujú na základe podkladov od sektora S.13.
Sektor S.12
A. Zdroje DS13, DS16
B. Metódy
Medzi ostatné bežné dane patria dane platené pravidelne vlastníkmi ako napr. z
vlastníctva pôdy, budov, kultúrnych a rekreačných zariadení a ostatných aktív, ktoré
nie sú využívané na podnikateľské účely. Výsledná hodnota sa v bilančnom procese
aktualizuje zo sektora S.13, ktorý disponuje presnejšími zdrojmi údajov o daniach.
Sektor S.13
Transakcia sa v S.13 odhaduje ako 0.
Sektor S.14
A. Zdroje protistrana S.13
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B. Metódy
Ostatné bežné dane zahrnujú bežné dane obyvateľstva, ktoré platia pravidelne
vlastníci pôdy, budov, ktoré sa nepoužívajú pre účely podnikania. Ďalej sem patria
platby domácností za povolenia k vlastneniu alebo používaniu motorových vozidiel,
lodí, povolenia k poľovaniu, lovu rýb, platby za kolky atď. Pre výpočet ostatných
bežných daní nemáme v sektore domácností žiadny zdroj údajov, celý objem tejto
transakcie je preberaný zo sektora S.13.
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A. Zdroje DS18, DS62
B. Metódy
Druh úpravy
Zdrojové údaje z
účtovných výkazov

Popis

Zdroj

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

Dodatočné informácie

Registrácia automobilov

Odhad na základe počtu
registrovaných vozidiel

Spolu

v tis. €
Spolu
212 978

-2 050

210 928

Pre nápočet transakcie D.59 vychádzame z cash údajov z výkazu Fin 1-04. Do
položky D59 vstupuje aj príjem z predaja kolkových známok. Na základe predaja
kolkových známok sa platí aj registračná daň za automobily, preto je potrebné
preradiť časť príjmov do D.214.
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Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné

32.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
POPIS - daň z:
Z pozemkov
Zo stavieb
Z bytov a nebytových priestorov v
bytovom dome
Z prevodu a prechodu nehnuteľností
Za psa
Za vjazd a zotrvanie motorového
vozidla v historickej casti
Úhrady za služby verejnosti
poskytované STV a SRo
Zo zrušených miestnych poplatkov
Tržby z predaja kolkových známok
Ostatné poplatky
Licencie
Tržby z predaja kolkových známok
Ostatné poplatky
Spolu D.59

v tis. €
SPOLU
S.11
S.12 S.13 S.14
S.15 S.2
23 476 10 241
0
0
13 235
0
0
60 525 37 683
0
0
22 842
0
0
3 872

1 162

0

0

2 711

0

0
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1 287

34
386

0
0

0
0

79
901

0
0

0
0

256

77

0

0

179

0

0

64 683
16
31 915
25 021
1 705
-2 054
109
210 924

0
0
22 341
9 384
1 194
-777
58
81 782

0
0
0
624
0
-6

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

618

0

64 683
16
9 574
15 012
511
-1 271
51
128 524

0

Pri bilancovaní transakcie D.59 sa získajú informácie o D.59PAY z jednotlivých
inštitucionálnych sektorov (hlavne za sektor S.12 a S.13). Pre rozdelenie transacie
do ostatných sektorov sa použije odhad.

32.3. Ďalšie podrobnosti
33. D611 SKUTOČNÉ SOCIÁLNE PRÍSPEVKY ZAMESTNÁVATEĽOV
33.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
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Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
A. Zdroje protistrany S.12 a S.13 a saldo hodnoty zdrojov a užitia S.2
B. Metódy
Skutočné sociálne príspevky zahrnujú skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov
S.6111, ktoré sú v súlade s tokom D.121. Tieto príspevky platia zamestnávatelia v
prospech svojich zamestnancov do fondov sociállneho zabezpečenia, poisťovniam,
penzijným fondom, aby zabezpečili sociálne dávky pre svojich zamestnancov.Táto
hodnota je súčasťou odmien zamestnancov. Ďalšou zložkou sociálnych príspevkov
sú sociálne príspevky zamestnancov D.6112, ktoré platia zamestnanci do systémov
sociálneho zabezpečenia, súkromných systémov financovaných a nefinancovaných z
fondov. Treťou zložkou sú sociálne príspevky samostatne činných a nepracujújich
D.6113, sú to príspevky platené pre vlastný prospech osobami, ktoré nie sú
zamestnancami.
Skutočné sociálne príspevky môžu byť povinné a dobrovoľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje DS67
B. Metódy
Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov (D.611) zodpovedajú toku D.121 na
strane zdrojov sektora S.2. Pozri kapitolu 17.1
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
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Neaplikovateľné
Sektor S.12
A. Zdroje DS16
B. Metódy
Skutočné sociálne príspevky pozostávajú zo skutočných sociálnych príspevkov
zamestnávateľov a sociálnych príspevkov zamestnancov. Objem sociálnych
príspevkov, ktorý platia zamestnávatelia sa člení na povinné odvody na dôchodkové
zabezpečenie (platené dôchodkovým správcovským spoločnostiam) a dobrovoľné
odvody (platené doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam). Takisto to platí aj pre
stranu zamestnancov, teda platia jednak povinné odvody na dôchodkové
zabezpečenie ako aj dobrovoľné do príslušných penzijných schém.
Keďže v štatistickom zisťovaní sa nesledujú osobitne údaje o objeme sociálnych
príspevkov prijatých od zamestnávateľov a zamestnancov, rozdeľujú sa na základe
expertného odhadu.
Protistranou k prijatým sociálnym príspevkom zaznamenaným v sektore S.12 na
strane zdrojov je sektor domácností S.14 na strane použitia.
Sektor S.13
A. Zdroje DS18, DS31
B. Metódy
v tis. €
Druh úpravy
Zdrojové údaje z
účtovných výkazov
Dodatočné informácie

Popis

Zdroj

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

Dane a sociálne príspevky
(TAC)

Akruálne dane - podklad MF
SR

Spolu

Spolu
8 102 830
20 214
8 102 830

Cash hodnota príjmov poistného sociálneho zabezpečenia sa vypočíta z podkladov
o príjmoch a výdavkoch a podkladu týkajúceho sa akruálnych daňových príjmov.
Celá hodnota poistného vstupuje na stranu zdrojov v sektore S.14.
Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje protistrana S.12, DS58
B. Metódy
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Ukazovateľ D.611 je zložený z položiek: D.61122 Dobrovoľné sociálne príspevky
zamestnancov, zdrojom je sektor S.12 - alokácia poistného za DDS a položky D.12
na strane použitia sektora S.2.

33.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia D.611 nepodlieha bilančným úpravám.

33.3. Ďalšie podrobnosti
34. D612 IMPUTOVANÉ SOCIÁLNE PRÍSPEVKY
ZAMESTNÁVATEĽOV
34.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
A. Zdroje protistrany ostatných sektorov
B. Metódy
Imputované sociálne príspevky predstavujú potipoložku k sociálnym dávkam, ktoré
platia priamo zamestnávatelia svojim zamestnancom, alebo bývalým zamestnancom
a sú vypočítané ako sumár hodnôt v jednotlivých sektoroch. Zodpovedajú tokom
D.122.
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
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Neaplikovateľné
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1, DS2, DS48
B. Metódy
V zmysle metodiky previazanosti jednotlivých položiek sa imputované sociálne
príspevky sa rovnajú imputovaným sociálnym príspevkom zamestnávateľov na
položke D122. Pozri kapitolu 17.1
Sektor S.12
A. Zdroje DS13, DS16, DS18, DS45
B. Metódy
V zmysle metodiky previazanosti jednotlivých položiek sa imputované sociálne
príspevky sa rovnajú imputovaným sociálnym príspevkom zamestnávateľov na
položke D122. Pozri kapitolu 17.1
Sektor S.13
V zmysle metodiky previazanosti jednotlivých položiek sa imputované sociálne
príspevky sa rovnajú imputovaným sociálnym príspevkom zamestnávateľov na
položke D122. Pozri kapitolu 17.1
Sektor S.14
A. Zdroje DS50, DS52
B. Metódy
Imputované sociálne príspevky predstavujú protipoložku k sociálnym dávkam, ktoré
platia priamo zamestnávatelia svojim zamestnancom alebo bývalým zamestnancom.
Zodpovedajú tokom D.122. Pozri kapitolu 17.1
Pri výpočte vychádzame z vývoja miezd na základe ktorého extrapoláciou vyčíslime
hodnotu tejto položky
Sektor S.15
A. Zdroje DS47, DS48, DS49
B. Metódy
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V zmysle metodiky previazanosti jednotlivých položiek sa imputované sociálne
príspevky sa rovnajú imputovaným sociálnym príspevkom zamestnávateľov na
položke D122. Pozri kapitolu 17.1
Sektor S.2
Neaplikovateľné

34.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia D612 nepodlieha bilančným úpravám.

34.3. Ďalšie podrobnosti
35. D621 PEŇAŽNÉ DÁVKY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
35.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Neaplikovateľné
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A. Zdroje DS18
B. Metódy
v tis. €
Druh úpravy

Popis

Zdroj

Zdrojové údaje z účtovných výkazov

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

Spolu

Spolu
5 900 986
5 900 986

Transakcia sa zostavuje priamo nápočtom z AZD.
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Sektor S.14
A. Zdroje protistrana S.13
B. Metódy
Peňažné dávky sociálneho zabezpečenia vyplatené domácnostiam z fondov
sociálneho zabezpečenia, ktoré sú poskytované v rámci systémov sociálneho
zabezpečenia.

Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné

35.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia D621 nepodlieha bilančným úpravám.

35.3. Ďalšie podrobnosti
36. D622 SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOV FINANCOVANÉ Z
FONDOV
36.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
A. Zdroje DS16
B. Metódy
Sociálne dávky financované zo súkromných fondov predstavujú dávky
domácnostiam vyplatené z doplnkových dôchodkových spoločností a dôchodkových
správcovských spoločností financované z príspevkov zamestnávateľov a
zamestnancov.
121

Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje protistrana S.12
B. Metódy
Údaj za sociálne dávky financované zo súkromných fondov sa preberá v plnej výške
zo sektora S.12 (alokácia poistného za DDS).
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
A. Zdroje protistrana S.12 a S.2
B. Metódy
Do tejto položky sú zahrnuté sociálne dávky financované zo súkromných fondov
(peňažné alebo naturálne) platené domácnostiam z poisťovní alebo z iných
inštitucionálnych jednotiek, ktoré spravujú súkromné systémy sociálneho poistenia
financované z fondov.
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Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné

36.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
V položke D622 nevykonávame žiadne bilančné úpravy.

36.3. Ďalšie podrobnosti
37. D623 SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOV NEFINANCOVANÉ Z
FONDOV
37.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1, DS2, DS48
B. Metódy
Podľa metodiky a previazanosti jednotlivých položiek v účte je hodnota sociálnych
dávok zamestnancom nefinancovaných z fondov rovnaká ako je zaznamenaná na
položke D.122 v podobe imputovaných sociálnych príspevkov zamestnávateľov.
Pozri kapitolu 17.1
Sektor S.12
A. Zdroje DS13, DS16, DS18, DS45
B. Metódy
Podľa metodiky a previazanosti jednotlivých položiek v účte je hodnota sociálnych
dávok zamestnancom nefinancovaných z fondov rovnaká ako je zaznamenaná na
položke D.122 v podobe imputovaných sociálnych príspevkov zamestnávateľov.
Pozri kapitolu 17.1
Sektor S.13
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Podľa metodiky a previazanosti jednotlivých položiek v účte je hodnota sociálnych
dávok zamestnancom nefinancovaných z fondov rovnaká ako je zaznamenaná na
položke D.122 v podobe imputovaných sociálnych príspevkov zamestnávateľov.
Pozri kapitolu 17.1
Sektor S.14
A. Zdroje DS50, DS52
B. Metódy
Sociálne dávky zamestnancom nefinancované z fondov sú zhodné s imputovanými
sociálnymi príspevkami D.122. Pozri kapitolu 17.1.
Pri výpočte vychádzame z vývoja miezd na základe ktorého extrapoláciou vyčíslime
hodnotu tejto položky.
Sektor S.15
A. Zdroje DS47, DS48, DS49
B. Metódy
Podľa metodiky a previazanosti jednotlivých položiek v účte je hodnota sociálnych
dávok zamestnancom nefinancovaných z fondov rovnaká ako je zaznamenaná na
položke D.122 v podobe imputovaných sociálnych príspevkov zamestnávateľov.
Pozri kapitolu 17.1
Sektor S.2
Neaplikovateľné
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
Transakcia sa nevyskytuje v prípade S.13.
Sektor S.14
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A. Zdroje protistrany ostatných sektorov
B. Metódy
Sociálne dávky zamestnancom nefinancované z fondov (peňažné alebo naturálne)
sú transfery, ktoré platia zamestnávatelia spravujúci systémy sociálneho poistenia
nefinancované z fondov. Na strane zdrojov sektora domácností sú vypočítané ako
sumár hodnôt protistrany v jednotlivých sektoroch.
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné

37.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
V položke D623 nevykonávame žiadne bilančné úpravy.

37.3. Ďalšie podrobnosti
38. D624 PEŇAŽNÉ DÁVKY SOCIÁLNEJ PODPORY
38.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A. Zdroje DS18, DS35, DS38
B. Metódy
v tis. €
Druh úpravy
Zdrojové údaje z
účtovných výkazov

Popis
Príjmy a výdavky (Fin 104)

Zdroj
Fin 1-04
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Spolu
3 367 891

Dodatočné informácie

EU toky mimo S.13

ŠZÚ a doplňujúci podklad MF SR

Spolu

-81 960
3 285 932

Transakcia sa vypočíta z AZD a ešte sa opraví o hodnotu EU tokov ktoré patria
prijímateľom mimo S.13.

Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
Odkaz na EDP inventory
Sektor S.14
A. Zdroje protistrana s.13
B. Metódy
Peňažné sociálne podpory platia domácnostiam jednotky štátnej správy a sú rovnaké
ako dávky sociálneho poistenia, ale nie sú poskytované v rámci system sociálneho
poistenia, ktorý zahrnuje sociálne príspevky a dávky sociálneho poistenia. Hodnota
tejto položky sa v plnej výške prebera zo strany užitia S.13.
Sektor S.15
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Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné

38.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia nepodlieha bilančným úpravám.

38.3. Ďalšie podrobnosti
39. D63 NATURÁLNE SOCIÁLNE TRANSFERY
39.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A. Zdroje DS18, DS20, DS22, DS24
B. Metódy
v tis.€
Druh úpravy
Zdrojové údaje z
účtovných výkazov

Doakrualizácia F.7

Popis

Zdroj

D632 - Fin 1-04

Fin 1-04 (Cofog 07,08,09, 10)

2 664 454

Príjmy a výdavky
(Fin 1-04)

Fin 1-04

3 357 999

Súvahy

FIN 2-04, UC_ROPO 1-01,UC_NUJ 101,UC_POD 1-01,UC_FNM 1-01,UC_SP
1-01,UC_POI 3-01

Spolu

Spolu

123 910
6 146 363

Transakcia D.63 sa vypočítava z príjmov a výdavkov, doakrualizácie a z údajov
z účtovných výkazov za skupiny COFOG (07, 08, 09, 10);
Sektor S.14
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Neaplikovateľné
Sektor S.15
A. Zdroje DS47, DS48, DS49
B. Metódy
Naturálne sociálne transfery sa v prípade S.15 rovnajú ostatnej netrhovej produkcii.
Pozri kapitolu 17.1
Sektor S.2
Neaplikovateľné
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
A. Zdroje protistrana S.13 a S.15
B. Metódy
Naturálne sociálne transfery sa skladajú z individuálnych výrobkov a služieb, ktoré v
podobe naturálnych transferov poskytujú individuálnym domácnostiam jednotky
štátnej správy a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam. Položka naturálne
sociálne transfery D.63 zahrnuje naturálne sociálne dávky D.631 a transfery
individuálnych netrhových výrobkov a služieb D.632.
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
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Neaplikovateľné

39.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Transakcia D63 nepodlieha bilančným úpravám.

39.3. Ďalšie podrobnosti
40. D71 ČISTÉ POISTNÉ NEŽIVOTNÉHO POISTENIA
40.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje protistrana S.12
B. Metódy
Údaj za čisté poistné neživotného poistenia sa preberá v plnej výške zo sektora S.12
(alokácia za neživotné poistenie).
Sektor S.12
A. Zdroje DS10, DS12, DS16
B. Metódy
Na strane použitia je zaznamenaná hodnota čistého poistného vrátane dodatočného
poistného, ktorá sa preberá z vybilancovaného systému “Bilančné úpravy vo
všetkých sektoroch”. Pozri kapitolu 40.2
Sektor S.13
A. Zdroje DS18, protistrana S.12
B. Metódy
Druh úpravy
Zdrojové údaje z účtovných výkazov
Dodatočné informácie
Spolu

Popis
Príjmy a výdavky (Fin 1-04)
NŽP
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Zdroj
Fin 1-04

v tis. €
Spolu
25 602
-13 192
12 410

Údaj za čisté poistné neživotného poistenia sa odhaduje z administratívneho zdroja a
následne sa upraví v plnej výške v alokácii zo sektora S.12 (alokácia za neživotné
poistenie).
Sektor S.14
A. Zdroje protistrana S.12
B. Metódy
Údaj za čisté poistné neživotného poistenia sa preberá v plnej výške zo sektora S.12
(alokácia za neživotné poistenie). Čisté poistné neživotného poistenia je poistné
platené v rámci poistiek, ktoré uzavreli individuálne domácnosti z vlastnej inicatívy a
vo vlastný prospech. Poskytuje krytie voči rôznym udalostiam alebo nehodám
spôsobujúcim škodu na výrobkoch alebo majetku alebo poškodeniu osôb ( požiare,
záplavy, havárie, krádeže, úrazy…..)
Sektor S.15
A. Zdroje protistrana S.12
B. Metódy
Údaj za čisté poistné neživotného poistenia sa preberá v plnej výške zo sektora S.12
(alokácia za neživotné poistenie).
Sektor S.2
A. Zdroje protistrana S.12
B. Metódy
Údaj za čisté poistné neživotného poistenia sa preberá v plnej výške zo sektora S.12
(alokácia za neživotné poistenie).
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
A. Zdroje DS10, DS12, DS16
B. Metódy
Na základe administratívnych zdrojov údajov sa vypočíta celkové skutočne prijaté
poistné za neživotné poistenie od príslušných sektorov ekonomiky ako hrubé
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predpísané poistné, ktoré je očistené o hodnoty zmeny stavu rezervy na poistné
budúcich období a zmeny stavu rezervy na poistné prémie a zľavy. Z dôvodu, že nie
je možné zistiť z administratívneho zdroja presné hodnoty, ktoré platia jednotlivé
sektory ekonomiky poisťovacím korporáciám formou poistného, robíme odhad na
základe štruktúry z modulu o predpísanom poistnom zo štatistického zdroja POI P501, v ktorom sa zisťuje takéto poistné v členení na sektory a sub-subsektory. Po
vyčíslení skutočného prijatého poistného je potrebné túto hodnotu očistiť o poplatky
za poisťovacie a zaisťovacie služby, čo je vlastne produkcia poisťovacích spoločností
poskytujúcich neživotné poistenie. Keďže ani údaje o poplatkoch služieb nie sú k
dispozícií na sektorovej úrovni, aplikuje sa na ne rovnakým spôsobom odhad ako u
prijatého poistného. Finálne hodnoty, ktoré vstupujú do účtov, zahŕňajú v sebe ešte
dodatočné poistné (D.44), ktoré je zaznamenané na strane zdrojov vo forme
prijatých výnosov z investovania za neživotné poistenie. Z vybilancovaného systému
si každý sektor preberie finálne hodnoty, ktoré si zaznamená na stranu použitia.
Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné

40.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
D.71
v tis. €
zdroje

použitie
S.11
S.12 Pen
S.12 Poi
S.13
S.14
S.15
S.1
S.2

184 584
19 621
1 928
12 411
279 685
627
498 856
33 672

S.11
S.12 Pen
S.12 Poi
S.13
S.14
S.15
S.1
S.2

S1 + S2

532 528 S1 + S2

40.3. Ďalšie podrobnosti
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532 528

532 528
532 528

41. D72 NÁROKY Z NEŽIVOTNÉHO POISTENIA
41.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
A. Zdroje DS10, DS12, DS16
B. Metódy
Na základe metodiky ESA95 a z dôvodu vybilancovania systému v sektore
finančných korporácií S.12 sa celková hodnota nákladov na poistné plnenie D.72
rovná celkovej hodnote čistého prijatého poistného vrátane dodatočného poistného
D.71.
Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
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A. Zdroje protistrana S.12
B. Metódy
Údaj za nároky z neživotného poistenia sa preberá v plnej výške zo sektora S.12
(alokácia za neživotné poistenie)
Sektor S.12
A. Zdroje DS10, DS12, DS16
B. Metódy
Na základe administratívnych zdrojov údajov sa vypočítajú celkové náklady na
poistné plnenie za neživotné poistenie vyplácané v prípade poistnej udalosti
príslušným sektorom ekonomiky ako hrubé náklady na poistné plnenie, ktoré sú
očistené o zmeny stavu rezervy na poistné plnenie, náklady na správu likvidácie,
zmeny stavu rezerv na vyrovnanie mimoriadnych rizík a zmeny stavu statných
rezerv. Z dôvodu, že nie je možné zistiť z administratívneho zdroja presné hodnoty,
ktoré sú platené jednotlivým sektorom ekonomiky od poisťovacích korporácií, robí sa
odhad na základe štruktúry z modulu o nákladoch na poistné plnenie zo štatistického
zdroja POI P5-01, v ktorom sa zisťujú takéto náklady v členení na sektory a subsubsektory. Z vybilancovaného systému si každý sektor preberie finálne hodnoty,
ktoré si zaznamená na stranu zdrojov.
Sektor S.13
A. Zdroje DS18, protistrana S.12
B. Metódy
Druh úpravy

Popis

Zdroj

Zdrojové údaje z účtovných výkazov

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

Dodatočné informácie
Spolu

NŽP

v tis. €
Spolu
5 272
7 187
12 459

Údaj za čisté poistné neživotného poistenia sa odhaduje z administratívneho zdroja a
následne sa upraví v plnej výške v alokácii zo sektora S.12 (alokácia za neživotné
poistenie).
Sektor S.14
A. Zdroje protistrana S.12
B. Metódy
Údaj za nároky z neživotného poistenia sa preberá v plnej výške zo sektora S.12
(alokácia za neživotné poistenie). Nároky z neživotného poistenia predstavujú nároky
vyplývajúce zo zmlúv neživotného poistenia. Sú to platby, ktoré musia poisťovne
zaplatiť ako úhradu za úrazy a škody na majetku.
Sektor S.15
A. Zdroje protistrana S.12
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B. Metódy
Údaj za nároky z neživotného poistenia sa preberá v plnej výške zo sektora S.12
(alokácia za neživotné poistenie)
Sektor S.2
A. Zdroje protistrana S.12
B. Metódy
Údaj za nároky z neživotného poistenia sa preberá v plnej výške zo sektora S.12
(alokácia za neživotné poistenie)

41.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
D.72
v tis. €
zdroje

použitie
S.11
S.12 Pen
S.12 Poi
S.13
S.14
S.15
S.1
S.2

184 385
17 301
1 961
12 460
294 117
334
510 558
21 970

S.11
S.12 Pen
S.12 Poi
S.13
S.14
S.15
S.1
S.2

S1 + S2

532 528 S1 + S2

532 528

532 528
532 528

41.3. Ďalšie podrobnosti
42. D74 BEŽNÁ MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
42.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
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Sektor S.13
A. Zdroje DS18
B. Metódy
Druh úpravy

Popis

Zdroj

Zdrojové údaje z účtovných výkazov

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

Spolu

v tis. €
Spolu
30 394
30 394

Transakciu odhadujeme z AZD podkladov.
Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje protistrana S.13
B. Metódy
Údaj za bežnú medzinárodnú spoluprácu sa preberá v plnej výške zo sektora S.13.
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A. Zdroje DS.18, DS35, DS38,
B. Metódy
Druh úpravy
Popis
Zdrojové údaje z
Príjmy a výdavky (Fin 1-04)
účtovných výkazov
Dodatočné informácie EU pohľadávky
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Zdroj
Fin 1-04
ŠZÚ

v tis. €
Spolu
1 743 391
225 936

EU toky mimo S.13

ŠZÚ a doplňujúci podklad MF
SR

Presun KT z bežných
transferov (špeciálny podklad
MFSR)

Fin 1-04

Spolu

-1 239 247
-394 169
335 911

Transakcia sa odhaduje z AZD a dodatočných informácií týkajúcich sa EU
pohľadávok a transferov, ktoré majú charakter kapitálových transferov.
Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje protistrana S.13
B. Metódy
Údaj za bežnú medzinárodnú spoluprácu sa preberá v plnej výške zo sektora S.13.

42.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
V položke D74 nevykonávame žiadne bilančné úpravy.

42.3. Ďalšie podrobnosti
43. D75 RÔZNE BEŽNÉ TRANSFERY
43.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1, DS2
B. Metódy
Zdrojom pre výpočet tohto ukazovateľa za sektor S.11 sú ročné štatistické zisťovania
Roč 1-01 a Roč 2-01 (DS1 a DS2). Tieto údaje sa spresňujú na základe podkladov
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od sektora S.13 a S.2. Do rôznych bežných transferov na strane použitia sa zahŕňajú
platené pokuty a penále, ktoré sú uložené súdmi alebo súdu podobnými orgánmi,
platené odškodné za ublíženie osobám alebo spôsobenie škody na cudzom majetku,
poskytnuté dary a poskytnuté príspevky iným organizáciám, ktoré zahŕňajú všetky
pravidelné aj nepravidelné príspevky, povinné a dobrovoľné príspevky a finančné
podpory, ktoré organizácie poskytujú iným oraganizáciám hradené z nákladov,
prípadne z rozdelenia zisku.
Sektor S.12
A. Zdroje DS13, DS16
B. Metódy
Do celkovej hodnoty bežných transferov vstupujú na starne použitia položky zo
štatistického zisťovania a to platené príspevky iným organizáciám, poskytnuté dary,
platené pokuty a penále a platené odškodné. Príspevky iným organizáciám zahŕňajú
v sebe všetky pravidelné aj nepravidelné príspevky, povinné a dobrovoľné príspevky
a finančné podpory, ktoré organizácie poskytujú iným organizáciám hradené z
nákladov, prípadne z rozdelenia zisku. Poskytnutú dary predstavujú peňažné alebo
naturálne hodnoty, ktoré spravodajská jednotka bezodplatne poskytla fyzickým alebo
právnickým osobám. U platených pokút a penálov ide o finančné prostriedky
zúčtované do nákladov spravodajskej jednotky v dôsledku nedodržania dohodnutých
zmluvných podmienok. Posledná položka platené odškodné predstavuje platby
spravodajskej jednotky, ktorá spôsobila ublíženie osobám alebo za škody na
majetku. Údaje za stranu zahraničia sledované v štatistickom zisťovaní sú vo finálnej
fáze nahradené priamo údajmi zo sektora zahraničia S.2, ktorý disponuje presnejšími
údajmi za túto oblasť.
Sektor S.13
A. Zdroje DS18, DS19, DS20, DS22, DS24, DS35, DS38
B. Metódy
Druh úpravy
Popis
Zdrojové údaje z
Príjmy a výdavky (Fin 1-04)
účtovných výkazov

Zdroj
Fin 1-04

v tis. €
Spolu
992 147

Doakrualizácia F.7

Súvahy

FIN 2-04, UC_ROPO 1-01,UC_NUJ
1-01,UC_POD 1-01,UC_FNM 101,UC_SP 1-01,UC_POI 3-01

57 863

Dodatočné
informácie

2%

Fin 1-04

44 145

Anonymné vklady
D51PAY

ŠZÚ
VZaS

1 276
-19 212

EU toky mimo S.13

ŠZÚ a doplňujúci podklad MF SR

-17 106

Odvod do rozpočtu EU
Ostatné úpravy

Fin 1-04

Spolu
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-53 371
-1 439
1 004 303

Okrem štandardných úprav sa transakcia D.75 upravuje o výdavkovú položku 2%
vybraných daní z príjmov, EU tokov plynúcich z DPH a ostatných úprav.
Sektor S.14
A. Zdroje ostatné sektory a podklad o hrách a lotériach vyžiadaný z MF SR.
B. Metódy
Do nápočtu bežných transferov domácností na strane užitia vstupujú bežné transfery
neziskovým inštitúciám slúžiacim domácnostiam, ktoré obsahujú všetky dobrovoľné
príspevky, členské príspevky a finančné podpory, ktoré neziskové inštitúcie získajú
hlavne od domácností, ďalej údaje za lotérie a hry vo výške vyplatených výhier
(rozdiel peňažných prostriedkov vložených obyvateľstvom do lotérií a hier a
vyplatenými výhrami), pokuty a penále, odškodné platené jednotkami sektora
domácností, bežné transfery medzi domácnosťami, ktoré sa skladajú z bežných
transferov peňažných lebo naturálnych do zahraničia.
Sektor S.15
A. Zdroje DS47, DS48, DS49
B. Metódy
V zmysle ESA95 možno z výkazu Úč NUJ 2-01 do rôznych bežných transferov
jednoznančne započítať položky náklady – Zmluvné pokuty a penále, Ostatné
pokuty a penále, Dary, Poskytnuté príspevky organizačným zložkám,
Poskytnuté príspevky iným organizačným zložkám, Poskytnuté príspevky
fyzickým osobám, Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane, Poskytnuté
príspevky z verejnej zbierky.
V administratívnych výkazoch predstavujú rôzne bežné transfery zmluvné pokuty
a úroky z omeškania, poplatky z omeškania, penále alebo iné sankcie zo zmluvných
vzťahov, postihové čiastky zo zmeniek, odstupné v zmysle Obchodného zákonníka
a pod.. Ďalej sú to dobrovoľné bezodplatné odovzdania, dlhodobého hmotného
majetku, dlhodobého nehmotného majetku a zásob. Napokon sú to poskytnuté
príspevky alebo nároky na príspevky medzi organizačnými zložkami, ak sú účtovnými
jednotkami, poskytnuté členské príspevky, alebo iné príspevky alebo nárok na
príspevky.
Zo štatistických výkazov do rôznych bežných transferov vstupujú Platené odškodné,
teda platba jednotky, ktorá spôsobila ublíženie osobám, alebo za škody na majetku.,
Platené pokuty a penále, teda všetky platené pokuty a penále vrátane prirážok,
pokút a poplatkov prijatých z oneskorenia plateného poistného a pokút za porušenie
pracovnoprávnych predpisov, ako napríklad poplatky z omeškania, pokuty a poplatky
za nesplnenie oznamovacej povinnosti. Ďalej sú to Poskytnuté dary a príspevky,
ide o finančné alebo vecné dary nefinančným podnikateľským subjektom, finančným
organizáciám, podnikateľom, rozpočtovým, príspevkovým organizáciám, priamo
obyvateľstvu, alebo do zahraničia, nie však ostatným neziskovým inštitúciám v SR.
Napokon sú to Vyplatené výhry z lotérii, hier a organizovaných zbierok a Platby
za účasť na lotériách a hrách.
Pri zostavovaní údajov sa kombinujú štatistické a administratívne údaje, vykonávajú
sa odhady a dopočty. Vzorka organizácií pre výberové štatistické zisťovanie je
stratifikovaná podľa ekonomických činností, právnych foriem a veľkosti jednotiek.
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Údaje z výberového zisťovania sa využívajú aj na odhad hodnotových údajov, ktoré
sa v účtovných výkazoch jednotiek osobitne neuvádzajú (alebo sa uvádzajú, ale pod
kumulovanými účtovnými položkami). Dopočty za nezistené, ale aktívne jednotky sa
získavajú z údajov tých jednotiek, ktoré výkazy predložili.
Štatistické údaje sa kombinujú s administratívnymi údajmi tých jednotiek, ktoré v
rámci odvetvia (na úrovni 5-miestnej SK NACE 2) mali väčšie pokrytie výkazmi (teda
väčšie pokrytie priamymi zdrojmi). Pri výpočte rôznych bežných transférov sa
zohľadňujú aj časové rady predchádzajúcich rokov a ich dopad na úspory S.15. Berie
sa do úvahy vývoj počtu jednotiek v sektore, ako aj medziročné porovnania
organizácií, ktoré predložili výkazy v po sebe nasledujúcich rokoch
2010
€
Priamy zdroj

Štatistické zdroje (ŠZ)

Administratívne zdroje (AZ)

NSNO 1-01

NSNO 2-01

ŠZ spolu

Úč NUJ 2-01

AZ spolu

49 503 266

444 229

49 947 495

121 972 329

121 972 329

Dopočty

114 575 057

114 575 057

160 011 960

160 011 960

Spolu

164 522 552

164 522 552

281 984 289

281 984 289

Kombinácia ŠZ
a AZ a dopočty

250 594 964

Výsledné RNÚ

219 180 000

Priame štatistické zdroje z výkazov NSNO tvoria 22,79% z hodnoty rôznych bežných
transferov a priame administratívne zdroje tvoria 55,65% z celkovej hodnoty rôznych
bežných transferov. Podiel odhadov, dopočtov a úprav predstavuje okolo 60,78% –
E50.
Sektor S.2
A. Zdroje D68
B. Metódy
Zdrojom pre výpočet D.75 rôznych bežných transferov je údaj Bežných transferov z
Platobnej bilancie. Ten je následne očistený o bežnú medzinárodnú spoluprácu
(D.74), bežné dane z dôchodkov (D.5), poistné neživotného poistenia (D.71) a
o subvencie (D.3), všetko vrámci sektora S.2.
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1, DS2
B. Metódy
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Zdrojom pre výpočet tohto ukazovateľa za sektor S.11 sú ročné štatistické zisťovania
Roč 1-01 a Roč 2-01 (DS1 a DS2). Tieto údaje sa spresňujú na základe podkladov
od sektora S.13 a S.2. Do položky rôzne bežné transfery na strane zdrojov sa
zahŕňajú prijaté pokuty a penále, prijaté odškodné, ktoré sú zaúčtované ako náhrada
za spôsobenú škodu a prijaté dary v rámci ktorých sa účtujú prijaté peňažné a
nepeňažné kapitálové vklady okrem dotácií, ktoré nezvyšujú základné imanie
Sektor S.12
A. Zdroje DS13, DS16
B. Metódy
Do celkovej hodnoty bežných transferov vstupujú na strane zdrojov položky zo
štatistického zisťovania a to prijaté dary, prijaté pokuty a penále a prijaté odškodné.
Prijaté dary predstavujú peňažné alebo naturálne hodnoty, ktoré svojím charakterom
zvyšujú vlastný kapitál jednotky. U prijatých pokút a penálov ide o finančné
prostriedky zúčtované do výnosov spravodajskej jednotky v dôsledku nedodržania
dohodnutých zmluvných podmienok. V položke prijatého odškodného sú zahrnuté
príjmy spravodajskej jednotky ako náhradu za spôsobenú škodu. Údaje za stranu
zahraničia sledované v štatistickom zisťovaní sú vo finálnej faze nahradené údajmi
priamo zo sektora zahraničia S.2, ktorý disponuje presnejšími údajmi za túto oblasť.
Sektor S.13
A. Zdroje DS18, DS19, DS20, DS22, DS24, DS31
B. Metódy
Druh úpravy
Zdrojové údaje z
účtovných výkazov

Doakrualizácia F.7

v tis. €
Spolu

Popis

Zdroj

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

868 757

Súvahy

FIN 2-04, UC_ROPO 101,UC_NUJ 1-01,UC_POD 101,UC_FNM 1-01,UC_SP 101,UC_POI 3-01

-38 183

Dodatočné informácie D73PAY vs. D73REC

Fin 1-04

-125 335

D75 vs D.9

Fin 1-04 (kód zdroja EU)

Dane - sankcie

Akruálne dane - podklad MF SR

947

Akruálne dane - podklad MF SR

910

Dane a sociálne príspevky
(TAC) - sankcie
Dividendy SKA
Mzdy za december
Ostatné úpravy
úprava D75REC vs D9REC
Spolu

-7 963

Výročná správa
Fin 1-04

-13 273
-18 861
14 639

Fin 1-04

-57 897
623 741

V transakcii D.75 sa zaznamenájú sankcie zaznamenané v daňových príjmoch ktoré
vieme oddeliť na základe podkladu k akruálnym daniam, dorovnanie položiek D.73
a D.9REC.
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Sektor S.14
A. Zdroje ostatné sektory a podklad o hrách a lotériach vyžiadaný z MF SR.
B. Metódy
Do nápočtu bežných transferov domácností na strane zdrojov vstupujú údaje za
lotérie a hry vo výške vyplatených výhier (rozdiel peňažných prostriedkov vložených
obyvateľstvom do lotérií a hier a vyplatenými výhrami), platby odškodného - prijaté a
bežné transfery medzi domácnosťami, ktoré sa skladajú z bežných transferov
peňažných lebo naturálnych zo zahraničia.
Sektor S.15
A. Zdroje DS47, DS48, DS49
B. Metódy
V zmysle ESA95 možno z výkazu NO Úč 1-01 do rôznych bežných transferov
započítavať Príjmy z darov a príspevkov, Príjmy z členských príspevkov, Príjmy
z podielu zaplatenej dane z príjmov, Príjmy z verejných zbierok, Príjmy z
hazardných hier a Príjmy z dotácií.
V zmysle ESA95 možno z výkazu Úč NUJ 2-01 do rôznych bežných transferov
jednoznančne započítať položky výnosy – Zmluvné pokuty a penále, Ostatné
pokuty a penále, Prijaté dary, Prijaté príspevky od organizačných zložiek,
Prijaté príspevky od iných organizačných zložiek, Prijaté príspevky od
fyzických osôb, Prijaté členské príspevky, Príspevky z podielu zaplatenej dane,
Prijaté príspevky z verejných zbierok a Dotácie.
V administratívnych výkazoch predstavujú rôzne bežné transfery zmluvné pokuty
a úroky z omeškania, poplatky z omeškania, penále alebo iné sankcie zo zmluvných
vzťahov, postihové čiastky zo zmeniek, odstupné v zmysle Obchodného zákonníka
a pod.. Ďalej sú to nepeňažné dary prijaté, napríklad dlhodobý majetok, ak je určený
na ďalšie darovanie, zásoby alebo služby. Napokon sú to prijaté príspevky alebo
nároky na príspevky medzi organizačnými zložkami, ak sú účtovnými jednotkami,
prijaté členské príspevky, alebo iné príspevky alebo nárok na príspevky
Zo štatistických výkazov do rôznych bežných transferov vstupujú Prijaté odškodné,
teda príjem, ako náhrada za spôsobenú škodu či osobám, alebo škodu na majetku.,
Prijaté pokuty a penále, teda všetky prijaté pokuty a penále z omeškania, plateného
poistného a prijaté pokuty za porušenie pracovnoprávnych predpisov a pokuty
a poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti. Ďalej sú to Príspevky zo
štátneho rozpočtu a z ročpotov miest a obcí, ktoré predstavujú príspevky na
prevádzku organizácie, prípadne Príjmy zo štátnych účelových fondov a Príjmy
z fondov sociálneho zabezpečenia. Prijaté dary a príspevky predstavujú finančné
alebo vecné dary od nefinančných podnikateľských subjektov, finančných
organizácii, podnikateľov, rozpočtových, príspevkových organizácii, od obyvateľstva,
alebo zo zahraničia, nie však od ostatných neziskových inštitúcii v SR. Napokon sú
to Príjmy z lotérii, hier a organizovaných zbierok, ktoré zostávajú jednotke
a Členské príspevky
Pri zostavovaní údajov sa kombinujú štatistické a administratívne údaje, vykonávajú
sa odhady a dopočty. Vzorka organizácií pre výberové štatistické zisťovanie je
stratifikovaná podľa ekonomických činností, právnych foriem a veľkosti jednotiek.
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Údaje z výberového zisťovania sa využívajú aj na odhad hodnotových údajov, ktoré
sa v účtovných výkazoch jednotiek osobitne neuvádzajú (alebo sa uvádzajú, ale pod
kumulovanými účtovnými položkami). Dopočty za nezistené, ale aktívne jednotky sa
získavajú z údajov tých jednotiek, ktoré výkazy predložili.
Štatistické údaje sa kombinujú s administratívnymi údajmi tých jednotiek, ktoré v
rámci odvetvia (na úrovni 5-miestnej SK NACE 2) mali väčšie pokrytie výkazmi (teda
väčšie pokrytie priamymi zdrojmi). Pri výpočte rôznych bežných transférov sa
zohľadňujú aj časové rady predchádzajúcich rokov a ich dopad na úspory S.15. Berie
sa do úvahy vývoj počtu jednotiek v sektore, ako aj medziročné porovnania
organizácií, ktoré predložili výkazy v po sebe nasledujúcich rokoch.

2010
€
Priamy zdroj

Štatistické zdroje (ŠZ)

Administratívne zdroje (AZ)

NSNO 1-01

NSNO 2-01

ŠZ spolu

Úč NUJ 2-01

NO Úč 1-01

AZ spolu

372 285 031

2 693 682

374 978 713

422 661 614

74 978 046

497 639 660

Dopočty

595 553 632

595 553 632

601 057 553

Spolu

970 532 345

970 532 345

1 098 697 213

Kombinácia
ŠZ a AZ a
dopočty
Výsledné
RNÚ

601 057 553
1 098 697 213

1 018 338 638
625 101 000

Priame štatistické zdroje z výkazov NSNO tvoria 59,99% z hodnoty rôznych bežných
transferov a priame administratívne zdroje tvoria 79,61% z celkovej hodnoty rôznych
bežných transferov. Podiel odhadov, dopočtov a úprav predstavuje okolo 30,20% –
OE.
Sektor S.2
A. Zdroje DS68
B. Metódy
Zdrojom pre výpočet D.75 rôznych bežných transferov je údaj Bežných transferov z
Platobnej bilancie. Ten je následne očistený o bežnú medzinárodnú spoluprácu
(D.74), bežné dane z dôchodkov (D.5), nároky z neživotného poistenia (D.72) a o
dane a produkcie z dovozu (D.2) , všetko vrámci sektora S.2.

43.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
D75
v tis.€
použitie
S.11
S.12
S.13
S.14

zdroje
818 740
92 630
1 004 303
2 249 673

S.11
S.12
S.13
S.14
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514 426
66 879
623 744
1 819 045

S.15
S.1
S.2

219 180 S.15
4 384 526 S.1
471 859 S.2

625 101
3 649 195
1 207 190

S1 + S2

4 856 385 S1 + S2

4 856 385

43.3. Ďalšie podrobnosti
44. D751 ŠTVRTÝ VLASTNÝ ZDROJ ZALOŽENÝ NA HND
44.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
Not available
Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
143

Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Not available

44.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
V položke D751 nevykonávame žiadne bilančné úpravy.

44.3. Ďalšie podrobnosti
45. D8 ÚPRAVY VYPLÝVAJÚCE ZO ZMIEN ČISTÉHO MAJETKU
DOMÁCNOSTÍ V REZERVÁCH PENZIJNÝCH FONDOV
45.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
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A. Zdroje DS16
B. Metódy
Položka zmeny čistého majetku domácností v rezervách penzijných fondov sa
nepreberá priamo z výkazníctva, ale sa vypočítava nasledovným spôsobom:
Celkové sociálne príspevky prijaté od zamestnávateľov a zamestnancov z pohľadu
dôchodkových správcovských a doplnkových dôchodkových spoločností sa navyšujú
o výnosy z investovania z poistno-technických rezerv. Tieto výnosy je však potrebné
očistiť o vyplatené sociálne dávky a poplatky za služby, ktoré si účtujú príslušné
spoločnosti podľa zákona o dôchodkovom sporení za vedenie dôchodkového účtu,
spravovanie fondov a o zhodnotenie majetku v dôchodkových fondoch. Do výpočtu
na strane použitia ešte vstupuje hodnota plateného poistného na DDS do zahraničia,
ktorá je očistená o služby platené do zahraničia, t.j. o dovoz služieb. Protistranou k
výslednej hodnote zo strany použitia je sektor domácností S.14 na strane zdrojov,
pre ktorý predstavuje táto hodnota konečný nárok v podobe uplatnenia si finančných
prostriedkov v budúcnosti pri splnení podmienok vstupu do starobného dôchodku.
Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje protistrana S.12
B. Metódy
Údaj sa priamo preberá zo sektora S.12.
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
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Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
A. Zdroje protistrana S.12 a S.2
B. Metódy
Úprava vyplývajúca zo zmien čistého majetku domácností v rezervách penzijných
fondov predstavuje úpravu potrebnú na to, aby sa do úspor domácností premietli
zmeny v poistnotechnických rezervách, na ktoré domácnosti majú konečný nárok, a
ktoré sa napĺňajú platbami poistného a príspevkami zachytenými na účte druhotného
rozdelenia dôchodkov v podobe sociálnych príspevkov. Údaj je protistranou k
výslednej hodnote zo strany zdrojov S.12 a S.2
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
Neaplikovateľné

45.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
D.8
použitie
S.11
S.12

0 S.11
903 099 S.12

v tis. €
zdroje
0
0

Pen

0 Pen

0

Poi

903 099 Poi

0

S.13
S.14
S.15
S.1
S.2
S1 + S2

0
0
0
903 099
1 252
904 351

S.13
S.14
S.15
S.1
S.2
S1 + S2

45.3. Ďalšie podrobnosti
46. D91 DANE Z KAPITÁLU
46.1 Popis postupov zostavovania
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0
904 351
0
904 351
0
904 351

POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
Neaplikovateľné
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
Položka sa odhaduje 0 v ročných účtoch.
Sektor S.14
Neaplikovateľné
Sektor S.15
Neaplikovateľné

Sektor S.2
A. Zdroje DS9
B. Metódy
Údaj sa preberá z administratívneho zdroja z platobného titulu 646 Dane z kapitálu
na strane platieb.
Sektorové rozdelenie položky je na základe štruktúry tohto administratívne zdrojabankového výkazu PB 1-12.
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje protistrany S.13 a S.2
B. Metódy
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Údaj sa priamo preberá z podkladov sektora S.13 a S.2 z informácií o protistranách
transakcií.
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A. Zdroje DS18
B. Metódy
Druh úpravy
Popis
Zdrojové údaje z účtovných výkazov Príjmy a výdavky (Fin 1-04)
Spolu

v tis. €
Spolu
20
20

Zdroj
Fin 1-04

Transakciu vypočítavame z AZD.
Sektor S.14
A. Zdroje protistrany S.13 a S.2
B. Metódy
Údaj sa priamo preberá z podkladov sektora S.13 a S.2 z informácií o protistranách
transakcií.
Sektor S.15
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje DS9
B. Metódy
Údaj sa preberá z administratívneho zdroja z platobného titulu 646 Dane z kapitálu
na strane inkasa.

46.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
POPIS

SPOLU

S.11

S.12

S.13

S.14

v tis. €
S.15

Dane z dedičstva a darovania

20

14

6

D.91

20

14

6

46.3. Ďalšie podrobnosti
47. D92 INVESTIČNÉ DOTÁCIE
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47.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje protistrany S.13 a S.2
B. Metódy
Údaj sa priamo preberá z podkladov sektora S.13 a S.2 z informácií o protistranách
transakcií.
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A. Zdroje DS18, DS35, DS38
B. Metódy
v tis. €
Druh úpravy
Zdrojové údaje z účtovných
výkazov
Dodatočné informácie

Popis

Zdroj

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

D.9PAY

ŠZÚ
ŠZÚ a doplňujúci
podklad MF SR

EU toky mimo S.13
Spolu - nekonsolidovaná
Konsolidácia
Spolu - konsolidovaná

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

Spolu
2 011 328
12 405
-716 660
1 307 073
720 720
586 353

Hodnotu transakcie získavame z AZD a dodatočných informácií zo ŠZÚ. Hodnota
D.92 sa upravuje o konsolidáciu, ktorá sa vypočítava z zdrojových údajov. Hodnota
konsolidácie D.92 bola v roku 720 720 tis. Eur.
Rozdelenie do platiacich (prijímajúcich) sektorov je v prehľade bilancovania
transakcie.
Sektor S.14
A. Zdroje protistrany S.13 a S.2
B. Metódy
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Údaj sa priamo preberá z podkladov sektora S.13 a S.2 z informácií o protistranách
transakcií.
Sektor S.15
A. Zdroje protistrany S.13 a S.2
B. Metódy
Údaj sa priamo preberá z podkladov sektora S.13 a S.2 z informácií o protistranách
transakcií.
Sektor S.2
A. Zdroje protistrana S.13
B. Metódy
Údaj sa priamo preberá z podkladov sektora S.13 a S.2 z informácií o protistranách
transakcií.
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje protistrany S.13 a S.2
B. Metódy
Údaj sa priamo preberá z podkladov sektora S.13 a S.2 z informácií o protistranách
transakcií.
Sektor S.12
Neaplikovateľné
Sektor S.13
A. Zdroje DS18
B. Metódy
v tis. €
Druh úpravy
Zdrojové údaje z účtovných
výkazov
Dodatočné informácie

Popis

Zdroj

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

Ostatné úpravy
úprava D75REC vs D9REC

Spolu

Spolu
21 908
394 169

Fin 1-04

698 812
1 114 889
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Konsolidácia

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

720 720

Spolu - konsolidovaná

394 169

Transakcia sa vypočítava zo strany výdavkov.
Sektor S.14
A. Zdroje protistrany S.13 a S.2
B. Metódy
Údaj sa priamo preberá z podkladov sektora S.13 a S.2 z informácií o protistranách
transakcií.
Sektor S.15
A. Zdroje protistrany S.13 a S.2
B. Metódy
Údaj sa priamo preberá z podkladov sektora S.13 a S.2 z informácií o protistranách
transakcií.
Sektor S.2
A. Zdroje DS35
B. Metódy
Položka vychádza z administratívneho zdroja údajov MF SR - Výdavky financované z
EU zaradené do ŠR - Výdavky podľa konečných príjemcov. Sektorové rozdelenie
položky je odhadované na základe tohto zdroja údajov

47.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch

Zdroj

POPIS
Príspevkovej
organizácii
Rozpoctovej
organizácii
Verejnej vysokej
škole

Zdrojové údaje

Štátnemu
úcelovému fondu
Obci
Vyššiemu
územnému celku

Spolu

S.2

S.11

S.13

113 843

113 843

504

504

99 624

99 624

203

203

427 922

427 922

56 154

56 154
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S.14

v tis.€
S.15

Ostatným
subjektom
verejnej správy
Obcianskemu
združeniu,
nadácii a
neinvesticnému
fondu
Cirkvi
Neziskovej
právnickej osobe
nezaradenej v
podpoložke
722001
Jednotlivcovi

DK21 Odstránenie
EU tokov plynúcich
mimo S.13

562

562

2 720

2 720

4 790

4 790

9 706

9 706

183

183

Právnickej osobe
založenej štátom,
obcou alebo
vyšším územný

756 445

734 537

Ostatnej
právnickej osobe
nezaradenej v
podpoložke
723001

462 265

462 265

Fyzickej osobe podnikatelovi

12 430

Príspevkovej
organizácii
nezaradenej vo
verejnej správe v
re

62 421

Jednotlivcovi a
právnickej osobe
inej ako
medzinárodná
org.

1 071

1 071

486

486

Medzinárodnej
organizácii
Obcianskemu
združeniu,
nadácii a
neinvesticnému
fondu
Cirkvi
Neziskovej
právnickej osobe
nezaradenej v
podpoložke
722001

21 908

12
430

62 421

0

-267

-267

-557

-557

-1 181

-1 181
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Jednotlivcovi

-23

-23

Právnickej osobe
založenej štátom,
obcou alebo
vyšším územný

-415 782

-415 782

Ostatnej
právnickej osobe
nezaradenej v
podpoložke
723001

-257 264

-257 264

Fyzickej osobe podnikatelovi

-6 921

Príspevkovej
organizácii
nezaradenej vo
verejnej správe v
re

-34 666

-34 666

DK 101 - odpustenie
poskytnutej
Nedefinované
návratnej finančnej
výpomoci

1 399

1 399

ŠFA - KT do ZI
spoločnosti MH
Invest

Nedefinované

1 048

1 048

ŠFA - KT do ZI
spoločnosti Lestika
MRŠ a.s.

Nedefinované

9 958

9 958

ŠFA - KT
zaznamenané za
zrušené záruky a
prebrané úvery v
starých rokoch

Nedefinované

77 800

77 800

DK 21 Záväzok
prevzatých
pohľadávok
nemocníc

Nedefinované

0

0

D.92

spolu

1 384 873

-6 921

1 557

641 716

720 720

5 669

15 211

V tis €
1 384 873
720 720
664 153

Nekonsolidovaná hodnota D.92
* Konsolidácia
Konsolidovaná hodnota D.92

Celkovú hodnotu transakcie bilančne neupravujeme. Úpravám podlieha rozdelenie
do platiacich (prijímajúcich) inštitucionálnych sektorov.
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47.3. Ďalšie podrobnosti
48. D92A INVESTIČNÉ DOTÁCIE OD EÚ VLÁDNYM INŠTITÚCIAM
48.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje
B. Metódy
Údaj sa priamo preberá z podkladov sektora S.13 a S.2 z informácií o protistránch
transakcií. Pozri tabuľku k bilancovaniu transakcie.
Sektor S.12
A. Zdroje (odkaz na zdroj(e) údajov popísané v sekcii C)
B. Metódy
Sektor S.13
Odkaz na EDP inventory
Sektor S.14
A. Zdroje (odkaz na zdroj(e) údajov popísané v sekcii C)
B. Metódy
Údaj sa priamo preberá z podkladov sektora S.13 a S.2 z informácií o protistránch
transakcií. Pozri tabuľku k bilancovaniu transakcie.
Sektor S.15
A. Zdroje (odkaz na zdroj(e) údajov popísané v sekcii C)
B. Metódy
Údaj sa priamo preberá z podkladov sektora S.13 a S.2 z informácií o protistránch
transakcií. Pozri tabuľku k bilancovaniu transakcie.
Sektor S.2
A. Zdroje (odkaz na zdroj(e) údajov popísané v sekcii C)
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B. Metódy
Údaj sa priamo preberá z podkladov sektora S.13 a S.2 z informácií o protistránch
transakcií. Pozri tabuľku k bilancovaniu transakcie.
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje
B. Metódy
Neaplikovateľné
Sektor S.12
A. Zdroje (odkaz na zdroj(e) údajov popísané v sekcii C)
B. Metódy
Sektor S.13
Neaplikovateľné
Sektor S.14
A. Zdroje (odkaz na zdroj(e) údajov popísané v sekcii C)
B. Metódy
Neaplikovateľné
Sektor S.15
A. Zdroje (odkaz na zdroj(e) údajov popísané v sekcii C)
B. Metódy
Neaplikovateľné
Sektor S.2
A. Zdroje (odkaz na zdroj(e) údajov popísané v sekcii C)
B. Metódy
Neaplikovateľné

48.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
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v tis. €
Druh úpravy

Popis

Zdroj

Spolu

kapitálové transfery podľa RK vrámci VS:
721 006 Obci
721 007 Vyššiemu úz. Celku
ostatné
kapitálové transfery podľa RK mimo VS:
723 000 podnikateľom
722 000 jednotlivcom a neziskovým
ostatné
Spolu ‐ z prostriedkov EU

394 169
274 093
30 919
89 157
716 660
714 632
2 028
0
1 110 829

Celkovú hodnotu tranaskcie bilančne neupravujeme. Úpravám podlieha rozdelenie do
platiacich (prijímajúcich) inštitucionálnych sektorov.
Prosím popíšte bilančné postupy použité pre túto transakciu kvôli alokácii údajov za
inštitucionálne sektory na strane zdrojov a použitia.

48.3. Ďalšie podrobnosti
49. D99 OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ TRANSFERY
49.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje
B. Metódy
Sektor S.12
A. Zdroje (odkaz na zdroj(e) údajov popísané v sekcii C)
B. Metódy
Sektor S.13
A. Zdroje DS18, DS38
B. Metódy
Druh úpravy
Zdrojové údaje z účtovných výkazov

Popis
Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Zdroj
Fin 1-04

Dodatočné informácie

D.9PAY

ŠZÚ
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v tis. €
Spolu
133 179
1 165

Ostatné úpravy
Zahraničné pohľadávky
Spolu

8 688
ŠZÚ

3 902
146 934

Sektor S.14
A. Zdroje (odkaz na zdroj(e) údajov popísané v sekcii C)
B. Metódy
Sektor S.15
A. Zdroje (odkaz na zdroj(e) údajov popísané v sekcii C)
B. Metódy
Sektor S.2
A. Zdroje DS9
B. Metódy
Položka sa vychádza z údajov administratívneho zdroja z platobných titulov 625 Prevody v súvislosti s vysťahovaním, 631 - Vládna zahraničná pomoc investičného
charakteru, 632 - Mimovládna zahraničná pomoc investičného charakteru, 637 Zahraničné transfery z rozpočtu a do rozpočtu Európskej Únie. K položke je ďalej
pripočítané odpustenie pohľadávok voči zahraničiu zo sektora S.13 - D99 PAY.
Sektorové rozdelenie položky je mimo sektora S.13, na základe štruktúry daného
administratívneho zdroja, bankového výkazu PB 1-12.
ZDROJE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje
B. Metódy
Sektor S.12
A. Zdroje (odkaz na zdroj(e) údajov popísané v sekcii C)
B. Metódy
Sektor S.13
A. Zdroje DS18
B. Metódy
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v tis. €
Spolu

Druh úpravy

Popis

Zdroj

Zdrojové údaje z
účtovných výkazov

Príjmy a výdavky (Fin 1‐
04)

Fin 1‐04

Dodatočné informácie

D74 vs D.9

Fin 1‐04 (kód zdroja EU)

úprava D75REC vs
D9REC

Fin 1‐04

745 003
7 963
‐640 914

Spolu

112 051

Nekonsolidovaná hodnota D.99
* Konsolidácia
Konsolidovaná hodnota D.99

112 051
104 088
7 963

Sektor S.14
A. Zdroje (odkaz na zdroj(e) údajov popísané v sekcii C)
B. Metódy
Sektor S.15
A. Zdroje (odkaz na zdroj(e) údajov popísané v sekcii C)
B. Metódy
Sektor S.2
A. Zdroje protistrana S.13, DS9
B. Metódy
K dátam zo sektora S.13 sa pripočítajú údaje z administratívneho zdroja, Platobný
titul 625 Prevody v súvislosti s vysťahovaním. Sektorové rozdelenie položky je mimo
sektora S.13, na základe štruktúry daného administratívneho zdroja, bankového
výkazu PB 1-12.

49.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Prosím popíšte bilančné postupy použité pre túto transakciu kvôli alokácii údajov za
inštitucionálne sektory na strane zdrojov a použitia.
v tis. €
POPIS
Zdrojové údaje

EKRK

EKRK_POPIS

Spolu

S.2
S.11
D92REC D92REC

S.13
D92REC

721001

Príspevkovej
organizácii

1 988

1 988

721002

Rozpoctovej
organizácii

830

830

721003 Verejnej vysokej škole

840

840

721004

Slovenskému
pozemkovému fondu

22

22

721005

Štátnemu úcelovému
fondu

129

129
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S.14
S.15
D92REC D92REC

721006 Obci

100 179

100 179

Ostatným subjektom
721009
verejnej správy

96

96

Obcianskemu
722001 združeniu, nadácii a
neinvesticnému fondu

185

Neziskovej právnickej
722003 osobe nezaradenej v
podpoložke 722001
722004 Jednotlivcovi

185

19 638

4

15

15

Právnickej osobe
založenej štátom,
723001
obcou alebo vyšším
územný

9 257

DK21/D99PAY ‐ Zahrani?né poh?adávky ‐
kapitálový transfer platený ‐ Odpustenie
poh?adávok vo?i zahrani?iu.

725003 Zahranicnej vláde

3 902

DK23_MRU/D75REC ‐ Úprava na podklad MF
SR REC + 14 553 tis ? PAY +810 tis ?; Výdavok
na ú?te grantov a transferov D.9PAY 8 688 tis ?

ND

Nedefinovane

8 688

8 688

DK 3 kapitálový transfer ‐ nevymožite?né
poh?ad. garan?ného poistenia

ND

Nedefinovane

1 165

1 165

Spolu

146 934

Nekonsolidovaná hodnota D.99

146 934

* Konsolidácia

104 088

Konsolidovaná hodnota D.99

19 634

9 257

3 902

3 902

19 110

104 088

15

19 819

42 846

Celkovú hodnotu tranaskcie bilančne neupravujeme. Úpravám podlieha rozdelenie do
platiacich (prijímajúcich) inštitucionálynch sektorov.

49.3. Ďalšie podrobnosti
Prosím poskytnite ďalšie podrobnosti týkajúce sa kvality, včasnosti, rozsahu, v prípade
potreby..

50. K1 SPOTREBA FIXNÉHO KAPITÁLU
50.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1, DS2
B. Metódy
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V súlade s metodikou ESA 1995 je výpočet spotreby fixného kapitálu založený vo
všetkých sektoroch a subsektoroch na hodnote dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku vyjadrenej v reprodukčných cenách. Výpočet sa vykonáva použitím metódy
permanentnej inventarizácie (PIM), pričom spotreba fixného kapitálu je odhadovaná
lineárne.
Uplatnenie PIM pre príslušné obdobie (rok 2010) si vyžaduje nasledujúce informácie:
1. Stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku na konci predchádzajúceho
obdobia (31.12.2009) podľa druhov aktív
2. Údaje o cenovom vývoj jednotlivých druhov aktív (2010)
3. Údaje o THFK (2010)
4. Údaje o dobe životnosti jednotlivých druhov dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku
Stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2009 sa použitím
príslušných cenových indexov prepočíta do cien príslušného obdobia. Využitím
informácií o tvorbe hrubého fixného kapitálu a ostatných zmenách fixných aktív
(napr. likvidácia majetku) v sledovanom období získame stav dlhodobého
nehmotného a hmotného majetku na konci príslušného obdobia (31.12.2010).
Z priemernej hodnoty stavov majetku sa použitím príslušného odpisového %, podľa
druhu majetku vypočíta spotreba fixného kapitálu za príslušné obdobie (2010).
Likvidáciu majetku v každom roku sme odhadli podľa % likvidácie zisteného
celoplošným štatistickým zisťovaním v minulosti. Použitá doba životnosti jednotlivých
druhov fixných aktív je uvedená v tabuľke.
Použité doby životnosti dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Druh majetku
budovy a stavby

životnosť
z toho:

budovy na bývanie
cesty
Ostatné budovy a stavby

stroje, prístroje a zariadenia
dopravné prostriedky
Kultivované aktíva
Nehmotný majetok

Sektor S.12
A. Zdroje DS13, DS16
B. Metódy
Uplatní sa ten istý postup ako v sektore S.11
Sektor S.13
A. Zdroje Pozri kapitolu 1
B. Metódy
Uplatní sa ten istý postup ako v sektore S.11
Sektor S.14
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58 rokov
50 rokov
60 rokov
23 rokov
18 rokov
23 rokov
5 rokov

A. Zdroje DS61, DS53, DS50
B. Metódy
Uplatní sa ten istý postup ako v sektore S.11
Sektor S.15
A. Zdroje DS47, DS48, DS49
B. Metódy
Uplatní sa ten istý postup ako v sektore S.11
Sektor S.2
Neaplikovateľné
ZDROJE
Pre všetky sektory sa preberie údaj z POUŽITIE

50.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Prosím popíšte bilančné postupy použité pre túto transakciu kvôli alokácii údajov za
inštitucionálne sektory na strane zdrojov a použitia.

50.3. Ďalšie podrobnosti
51. K.2 NADOBUDNUTIE MÍNUS ÚBYTOK NEFINANČNÝCH
NEPRODUKOVANÝCH AKTÍV
51.1 Popis postupov zostavovania
POUŽITIE
Sektor S.1
Ak sú údaje za sektor S1 získané ako súčet všetkých príslušných subsektorov, začiarknite
a prejdite priamo na sektor S.11.
Sektor S.11
A. Zdroje DS1, DS2
B. Metódy
Táto položka sa skladá z K.21 Nadobudnutie mínus úbytok pôdy a ostatných
hmotných neprodukovaných aktív a K.22 Nadobudnutie mínus úbytok
nehmotných neprodukovaných aktív. Údaje sa získavajú zo zdrojov štatistických
zisťovaní Roč 1-01 a Roč 2-01 z modulu 516. V sektore S.11 sa tieto údaje
dopočítavajú prostredníctvom „dopočtu na úplnosť“, ktorý sa používa v prípade keď
sme nedostali všetky údaje za podnikateľské jednotky, ktoré boli oslovené.
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Sektor S.12
A. Zdroje DS13, DS16
B. Metódy
Všetky hodnoty sú získané priamo zo zdrojov štatistických zisťovaní PEN 5-01 a POI
5-01. Vzhľadom na vysoké pokrytie a návratnosť sa tieto hodnoty v sektore S.12
nedopočítavajú.
Sektor S.13
A. Zdroje DS13, DS16
B. Metódy
Druh úpravy

Popis

Zdroj

Zdrojové údaje z účtovných výkazov

Príjmy a výdavky (Fin 1-04)

Fin 1-04

Spolu

v tis. €
Spolu
120 191
120 191

Sektor S.14
A. Zdroje (odkaz na zdroj(e) údajov popísané v sekcii C)
B. Metódy
Sektor S.15
A. Zdroje (odkaz na zdroj(e) údajov popísané v sekcii C)
B. Metódy

Sektor S.2
A. Zdroje DS69
B. Metódy
Údaj sa priamo preberá z kapitálového účtu Platobnej bilancie SR bez akýchkoľvek
úprav ako súčasť položky Kúpa/predaj nevýrobných a nefinančných aktív.
Sektorové rozdelenie položky je na základe štruktúry administratívneho zdroja,
bankového výkazu PB 1-12, platobný titul 650 Nákup a predaj patentov, licencií

51.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Doplní Martin
Prosím popíšte bilančné postupy použité pre túto transakciu kvôli alokácii údajov za
inštitucionálne sektory na strane zdrojov a použitia.

51.3. Ďalšie podrobnosti
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ZDROJE
Neaplikovateľné

51.2 Bilančné úpravy vo všetkých sektoroch
Prosím popíšte bilančné postupy použité pre túto transakciu kvôli alokácii údajov za
inštitucionálne sektory na strane zdrojov a použitia.

51.3. Ďalšie podrobnosti
Príloha k sekcii D „ Podiel odhadov za transakciu/Sektor“
Prosím, odhadnite podiel celkovo odhadnutých hodnôt (odhadom+pozorovaním)
zaznamenané sumy. Po pozorovanou sumou máme na mysli hodnotu vypočítanú použitím
priamych zdrojov, okrem iného prostredníctvom získaných údajov o protistranách. Pod
odhadnutou sumou myslímehodnotu vypočítanú použitím štatistických metód alebo
modelovaním.
Prosím vyplňte tabuľku nižšie použitím nasledovných kódov:
E80 – odhady prevažujúce v konečnej hodnote o viac ako 80 %
E50 - odhady prevažujúce v konečnej hodnote medz 50–80%
OE - pozorovaná hodnota prevažuje v konečnej hodnote, hoci boli použité odhady
OV – iba pozorované hodnoty
Transaction/
Sektors
P.11
P.12
P.13
P.2
P.31
P.32
P.51
P.52
P.53
P.61
P.62
P.62F
P.71
P.72
P.72F
POUŽITI
E
D.11
Zdroje
POUŽITI
E
D.12
Zdroje

S11

S12

OE
OE
x
OE
x
x
OE
OE
OE
x
x
x
x
x
x
OE

OE
x
x
OE

S14

S15

S2

OE
OE
x
OE
x
x

E50
x
x
E50
x
x

x
x
x
x
x
x
OE

x
x
x
x
x
x
OE

x
x
x
x
x
x
x
x
x
OE
OE
OV
OE
OE
x
E50

x
OE

OV
E50

x
OE

E50
E80

x

OV

x

E80

OV
OV
OV
x
x
x
x
x
x

S13

x
x
x
x
x
x
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S14+S15*

D.211

D.212

D.214

D.29

D.31

D.39

D.41

D.421

D.422

D.43

D.44

D.45

D.41G

D.51

D.59

D.611

D.612

D.621
D.622

POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

OV
X

x
x

x
x

x
x

OV
x

x
OE

x
OV

x
OE

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
OV

x
x

OV
x

OE
OE

x
OV

x
E80

OV
OV

OE
OE

OV
x

OE
x

OV
OV

OE
OE

OV
x

OE
x

OV
x

x
OV

OV
x

x
x

x
OV

OV
x

x
x

x
x

OV
x

OV
OE

OV
OV

OV
E80

OV
x

OE
OE

OV
x

E50
x

x
OV

OE
OE

x
OV

OE
OV

OV
OV

x
OE

x
OV

x
x

OV
x

x
x

x
OV

x
x

x
E80

x
x

x
OV

x
x

E80
x

OE
x

E50
x

OE
x

x
x

x
x

OV
x

x
x

x
OV
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D.623

D.624

D.63

D.71

D.72

D.74

D.75

D.751

D.8

D.91

D.92

D.92A

D.99

E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje
POUŽITI
E
Zdroje

x
OE

OV
E50

x
OE

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

OV
x

x
x

x
x

x
OV

OV
OV

x
OV

x
OV

x
x

x
x

x
x

x
x

OV
x

OV
x

OV
x

OV
OV

x
OE

x
OE

x
E50

OV
OV

OE
x

OE
x

OE
x

OV
x

x
x

x
x

x
x

x
OV

x

OV

x

x
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV

K1
K2
OV
*Vyplňte, ak údaje za sektory S14 a S15 nie sú odhadnuté samostatne
x = Neaplikovateľné
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OV
x
OV

