Správa o kvalite 2012
Slovenská republika
Časť 1: Všeobecné informácie
1.1. Popis hlavných zmien a zlepšení v zdrojoch a metódach národných účtov.
Štatistický

úrad

(ŠÚ

SR)

v porovnaní

s predchádzajúcou

verziou

GNI

Questionnaire 2011, vykonal štandardné úpravy z dôvodu získania nových
informácií. Okrem toho, v súlade s usmernením Eurostatu v rámci októbrovej
notifikácie EDP 2011 a následného rozhodnutia Eurostatu z 20.2.2012 vykonal
Štatistický úrad v marci 2012 revíziu ročných údajov národných účtov v rokoch
2008-2010, ktorá sa týkala zaznamenania záväzkov sektora verejnej správy voči
železničným spoločnostiam v systéme národných účtov.
Pokiaľ ide o zdroje a metódy zostavovania národných účtov, HDP zostavené
v rokoch 2009, 2010,bolo upravené na základe nových informácií a spresnených
zdrojov údajov; údaje za rok 2011 sú zatiaľ predbežné.
1.2. Zmeny v revíznej politike a časovom harmonograme pre finalizáciu odhadov;
(národný) dátum publikovania predložených dát.
Nenastala žiadna zmena v politike revízií alebo časovom harmonograme pre
finalizáciu odhadov. Revízna politika pre národné účty je publikovaná na našej
webovej stránke v zmysle harmonogramu zverejňovania údajov platného pre ŠÚ
SR.

1.3. Kvalita údajov o HND a jeho komponentov.
Odmeny zamestnancov (D.1) prijatých zo zahraničia dosiahli na základe odhadu
Štatistického úradu SR v roku 2011 objem 1 375,725 mil. EUR. Oproti minulému
roku sa jedná o pokles.
V roku 2011 aj naďalej pokračoval pokles počtu pracujúcich rezidentov
v zahraničí v porovnaní s rokom 2010. Na základe doterajších údajov za prvé dva
štvrťroky 2012 očakávame naopak nárast počtu pracujúcich rezidentov zahraničí.
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Dane z produkcie a dovozu platené inštitúciám EÚ (D.2), ktoré sú pokryté
platbami z vlastných zdrojov a platbami z DPH v roku 2011 dosiahli hodnotu
216,478 mil. EUR, z čoho 59,955 mil. EUREUR tvoria dane typu DPH, 155,206
mil. EUREUR dovozné clá (z toho 25 % v exporte služieb) a 1,317 mil. EUREUR
dane z dovozu okrem DPH a dovozných ciel (z toho 25 % v exporte služieb).
V údajoch za Dôchodky z majetku (D.4) v rokoch 2010 a 2011 zatiaľ figurujú
predbežné odhady, ktoré budú spresnené po získaní definitívnych výsledkov
z Národnej banky Slovenska.

V tomto HND dotazníku je FISIM alokovaný.

1. 4. Všeobecný popis vývoja hlavných zdrojov.
Pokiaľ ide o úplnosť hlavných zdrojov pre sektor nefinančných korporácií,
môžeme konštatovať, že miera návratnosti výkazov za skupinu podnikov s 20
a viac zamestnancami mierne poklesla v porovnaní s predchádzajúcim rokom
(92,3 % oproti 95,0 %). V skupine podnikov zamestnávajúcich menej ako 20
zamestnancov došlo k nárastu miery návratnosti výkazov, z 39,0 % v roku 2010
na 43,2 % v roku 2011. Miera návratnosti výkazov za finančné spoločnosti
v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne poklesla, čo platí aj pre mieru
návratnosti výkazov za poisťovacie spoločnosti. Takisto ako aj v minulom roku
môžeme skonštatovať, že vo finančnom sektore si aj naďalej udržali 100% mieru
návratnosti výkazov korporácie zamerané na peňažné sprostredkovanie,
poistenie a dôchodkové zabezpečenie.

Časť 2: Zmeny zdrojov a metód pre finálne odhady
Nenastala žiadna zmena zdrojov a metód pre finálne odhady.
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Časť 3: Revízia oproti predchádzajúcim rokom t-2, t-3,t-4
Revízia ročných národných účtov
V časovom rade 2002 – 2007 nenastala žiadna zmena.
V roku 2008:
Po

zapracovaní

záväzkov

sektora

verejnej

správy

voči

železničným

spoločnostiam, ktoré predstavovali objem -2 708 mil. Sk (-89,900 mil. EUR), bol
celkový vplyv revízie na produkciu v objeme -5 417 mil. Sk (-179,800 mil.
EUREUR), na medzispotrebu v objeme -2 708 mil. Sk (-89,900 mil. EUREUR).
Celkový dopad na HDP tak predstavoval -2 708 mil. Sk (-89,900 mil. EUREUR).

V roku 2009:
Po zapracovaní aktualizovaných a spresnených údajov, vrátane záväzkov sektora
verejnej správy voči železničným spoločnostiam, ktoré predstavovali objem 100,330 mil. EUR, bol celkový vplyv revízie na produkciu v objeme -204,603 mil.
EUR, na medzispotrebu v objeme -103,489 mil. EUR. Celkový dopad na HDP tak
predstavoval -101,114 mil. EUR.
Výdavky na konečnú spotrebu poklesli v objeme -103,270 mil. EUR, z čoho
najväčší objem predstavovala konečná spotreba verejnej správy -100,357 mil.
EUR spôsobená zaznamenaním záväzkov voči železničným spoločnostiam.
Vývoz výrobkov a služieb (P.6) sa zmenil na základe aktualizovaných údajov
Platobnej bilancie z Národnej banky Slovenska o -180,000 mil. EUR. Dovoz
výrobkov a služieb (P.7) sa zmenil na základe aktualizovaných údajov Platobnej
bilancie z Národnej banky Slovenska o -400,000 mil. EUR.

V roku 2009 sa zmenili dôchodky z majetku (D.4), a to na základe nových údajov
z Národnej banky Slovenska vyplývajúcich z pravidelnej revízie predmetných dát.
Objem zmien je uvedený v tabuľke 1 (v mil. EUR).
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Tab. 1: Dôchodky z majetku

Kód

Položka

Použitie

Zdroje

2009

2009

D.41

Úroky

7,219

-10,682

D.421

Dividendy

3,417

254,911

D.43

Reinvestované zisky z PZI

281,372

-418,116

Zmena D.4 spolu

292,008

-173,887

Odmeny zamestnancov (D.1) sa zmenili v objeme -271,389 mil. EUR, z čoho
najväčšia zmena nastala v položke D.11 ( -250,000 mil. EUR), kde boli zahrnuté
spresnené údaje z podnikového výkazníctva. Zvyšok údajov sa zmenil na základe
aktualizovaných dát.

V roku 2010:
Po zapracovaní aktualizovaných a spresnených údajov, vrátane záväzkov sektora
verejnej správy voči železničným spoločnostiam, ktoré predstavovali objem 143,941 mil. EUR, bol celkový vplyv revízie na produkciu v objeme -878,522 mil.
EUR, na medzispotrebu v objeme -860,512 mil. EUR. Celkový dopad na HDP tak
predstavoval -17,924 mil. EUR.
Výdavky na konečnú spotrebu poklesli v objeme -169,752 mil. EUR, z čoho
najväčší objem predstavovala konečná spotreba verejnej správy -162,804 mil.
EUR spôsobená zaznamenaním záväzkov voči železničným spoločnostiam
a zapracovaním spresnených údajov.
Tvorba hrubého kapitálu poklesla v objeme -552,050 mil. EUR, z čoho najväčší
objem predstavovala tvorba hrubého fixného kapitálu (-764,904 mil. EUR), ktorá
bola spôsobená zahrnutím spresnených údajov z podnikového výkazníctva.
Zvyšok údajov sa zmenil na základe aktualizovaných dát.
Vývoz výrobkov a služieb (P.6) sa zmenil v objeme -456,000 mil. EUR, z čoho
najväčší objem tvorili aktualizované údaje Štatistiky zahraničného obchodu ( 518,865 mil. EUR) a zvyšok sa zmenil na základe spresnených údajov. Dovoz
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výrobkov a služieb (P.7) sa zmenil na základe aktualizovaných údajov Štatistiky
zahraničného obchodu o -1 159,878 mil. EUR.
Odmeny zamestnancov (D.1) sa zmenili v objeme -133,580 mil. EUR, z čoho
najväčšia zmena nastala v položke D.11 ( -155,112 mil. EUR), kde boli zahrnuté
spresnené údaje z podnikového výkazníctva. Zvyšok údajov sa zmenil na základe
aktualizovaných dát.
Dôchodky z majetku (D.4) prijaté zo zahraničia sa v roku 2010 zmenili na základe
aktualizácie hodnoty FISIM v položke (D.41) o 8,721 mil. EUR.
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