
Medzinárodné štandardy 
finančného vykazovania - IFRSfinančného vykazovania - IFRS

doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD.



Čo sú to IFRS

International

Financial

Reporting

StandardsStandards

Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie



Medzinárodné štandardy pre finančné 
vykazovanie

Financial report = tá časť výročnej správy, ktorá 
obsahuje údaje z účtovníctva

Skôr teda ide pravidlá pre zostavovanie účtovnej  Skôr teda ide pravidlá pre zostavovanie účtovnej  
závierky než o finančné vykazovanie

O to viac, že finančnými výkazmi môžu byť aj 
daňové priznania, alebo štatistické hlásenia. Nič z 
toho nie je riešené v rámci IFRS



Medzinárodné štandardy pre finančné 
vykazovanie

Ako predseda predstavenstva nadnárodnej 
spoločnosti máte posúdiť výsledky 3 dcérskych 
podnikov (Alfa, Gama, Castor); všetky 3 majú rovnaké 
ekonomické výsledky, s výnimkou rozdielov, ktoré 
vyplývajú:vyplývajú:

- z rozdielneho účtovania o zariadení, ktoré si všetky 
tri podniky prenajali od leasingovej spoločnosti (každý 
podnik 1 zariadenie); hodnota zariadenia a 
súvisiaceho záväzku z prenájmu je 400 000 €

- z rozdielneho odpisovania tohto zariadenia 



Medzinárodné štandardy pre finančné 
vykazovanie

• Alfa pôsobí v krajine, kde o prenajatom majetku účtuje vlastník, nie 
nájomca

• Gama a Castor pôsobia v krajine, kde sa o prenajatom majetku účtuje 
nájomca; v domovskej krajine spoločnosti Gama sa prenajatý majetok 
u nájomcu nesmie odpisovať:

Alfa Gama Castor

Zisk 440 000 440 000 400 000

Majetok 1 000 000 1 400 000 1 360 000

Záväzky 600 000 1 000 000 1 000 000

Zadĺženosť 60,00% 71,43% 73,53%

Rentabilita 
majetku

44,00% 31,43% 29,41%



Medzinárodné štandardy pre finančné 
vykazovanie

• Ak by sa vo všetkých krajinách uplatňovali rovnaké 
pravidlá, boli by výsledky rovnaké

• Keďže pravidlá rovnaké nie sú, vznikajú problémy pri 
zostavení účtovnej závierky (potreba paralelného zostavení účtovnej závierky (potreba paralelného 
zachytávania transakcií, okolností a udalostí v 
individuálnych účtovných závierkách a potreba 
zjednotenia postupu v konsolidovanej účtovnej 
závierke), overovaní účtovnej závierky audítorom a aj 
pri finančnej analýze na základe údajov z individuálnych 
účtovných závierok



Medzinárodné štandardy pre finančné 
vykazovanie

Prečo sú potrebné medzinárodné štandardy?

Príklad z praxe – telekomunikačná spoločnosť v SR, 
mala vlastníkov zo SR, USA a Nemecka. Účtovníctvo 
musela viesť podľa:musela viesť podľa:

-slovenských predpisov, pričom sa osobitne viedli 
záznamy aj pre daňovú evidenciu;
- nemeckých predpisov
- nadnárodných predpisov
- amerických predpisov



Americké účtovné predpisy
Súhrnné označenie je Generally Accepted Accounting
Principles (všeobecne uznávané účtovné zásady)

Nie sú stanovené zákonom priamo

Vychádza sa z toho, že spoločnosť sa riadi určitými pravidlami Vychádza sa z toho, že spoločnosť sa riadi určitými pravidlami 
aj vtedy, ak tie pravidlá nie sú schválené parlamentom

Napríklad, uvoľňovať miesto starším ľudom v prostriedkoch 
MHD je zvyklosťou ...

... aj keď práve v USA je to v niektorých oblastiach 
vyžadované aj zákonom ☺



Americké účtovné predpisy
Unifikované účtovné predpisy sa v USA začali vytvárať v 
podstate od 30. rokov 20. storočia

Kongres vytvoril Komisiu pre cenné papiere a burzy 
(Securities and Exchange Commission - SEC), ktorá má (Securities and Exchange Commission - SEC), ktorá má 
právomoc regulácie nad určitými subjektami ...

SEC zverila právomoci CAP-u (Committee on 
Accounting Procedures), ktorý bol neskôr nahradený 
APB (Accounting Principles Board) a tá zase ešte neskor
FASB (Financial Accounting Standards Board)



Americké účtovné predpisy
Prečo sa americké účtovné predpisy nepoužívajú po 
celom svete, napriek 70. rokom histórie?

Práve preto, že sú americké. Pre jednotlivé štáty nie 
je schodná myšlienka, že by sa súčasťou ich je schodná myšlienka, že by sa súčasťou ich 
právneho systému stali pravidlá stanovené iným 
štátom



Európske účtovné predpisy
Od založenia Európskeho hospodárskeho spoločenstva
sa volalo po zavedení spoločných účtovných predpisov

V rozhodovaní sa však uplatňoval tzv. Luxemburský 
kompromis, keď ktorýkoľvek štát mohol blokovať kompromis, keď ktorýkoľvek štát mohol blokovať 
akékoľvek spoločné rozhodnutie

Praktický pohľad: Predstavte si, že pre celý ročník 
existuje iba 1 termín na skúšku, a tento termín 
podlieha súhlasu VŠETKÝCH študentov. Ako by to asi 
dopadlo?



Európske účtovné predpisy
Európa (EHS) tak prijala v r. 1978 iba rámcové pravidlá, 
umožňujúce pri zostavovaní individuálnej účtovnej 
závierky množstvo variantných postupov

Išlo o tzv. 4 smernicu EHSIšlo o tzv. 4 smernicu EHS

Množstvo variantných postupov ale znamenalo dve 
veci:

- Odchýlky predpisov na národnej úrovni znamenali 
vyššie náklady na zostavenie Ú. Z.

-Tieto odchýlky fakticky znemožňovali porovnanie Ú. Z.



Medzitým, taktiež v Európe, ale nie v 
Bruseli ...

Na základe iniciatívy

účtovnej profesie,

finančných analytikov,

učiteľovučiteľov

došlo k založeniu

Výboru pre medzinárodné

účtovné štandardy



IFRS a Európa
International Accounting Standards Committee

Prvých 20 rokov nedosahoval široké uznanie

Od 90. rokov sa však situácia zmenila, pretože sa Od 90. rokov sa však situácia zmenila, pretože sa 
dosiahla dohoda s medzinárodnou organizáciou 
regulátorov finančných trhov s cennými papiermi 
(IOSCO)

Následne napadlo európskych politikov, využiť tieto 
predpisy aj pre svoje vlastné účely



Výbor pre medzinárodné účtovné 
štandardy - vývoj

Výbor pre medzinárodné účtovné štandardy sa 
následne zreorganizoval na:

-Nadáciu Výboru pre medzinárodné účtovné 
štandardy (ang. skratka: IASCF)

-Radu pre medzinárodné účtovné štandardy (ang. 
skratka: IASCF)

-Stály poradný výbor (ang. skratka: SAC)

-Výbor pre Medzinárodné interpretácie finančného 
výkazníctva (ang. skratka: IFRIC)



IFRS a Európa

V r. 2002 tak bolo vydané Nariadenie 1606, ktoré 
uvádzalo:

- Konsolidovaná účtovná závierka spoločností, 
ktorých cenné papiere sú alebo budú kótované na ktorých cenné papiere sú alebo budú kótované na 
burze sa musí zostaviť v súlade s IFRS

- V iných prípadoch môže členský štát nariadiť, 
alebo pripustiť, aby sa postupovalo v súlade s IFRS



IFRS a SR

Zákon o účtovníctve, § 17, odsek 10:

Okrem účtovnej závierky zostavenej podľa tohto 
zákona môže účtovná jednotka poskytovať účtovné 
záznamy obsahujúce informácie, ktoré sú zostavené záznamy obsahujúce informácie, ktoré sú zostavené 
podľa medzinárodných účtovných štandardov, ktoré 
vydáva Rada pre medzinárodné účtovné štandardy 
so sídlom v Londýne, alebo iných uznávaných 
účtovných zásad.



IFRS a SR
Zákon o účtovníctve, § 17a;, 17b individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS 
zostavuje aj:
-Banky (vrátane Eximbanky a NBS), správcovské spoločnosti, poisťovne a 
zaisťovne (okrem zdravotnej poisťovne!, Slovenská kancelária 
poisťovateľov, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková 
spoločnosť, Burza cenných papierov a platobná inštitúcia22ad); rovnako 
postupuje aj účtovná jednotka zriadená osobitným predpisom.22aaa)

- obchodná spoločnosť, ktorá najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia 
spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
- obchodná spoločnosť, ktorá najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia 
spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
a) celková suma majetku presiahla 165 969 594, 40 eura ... 
b) čistý obrat presiahol 165 969 594, 40 eura .... 
c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom 
období presiahol
2 000.

- emitent cenných papierov ktoré boli prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu (a nevzťahujú sa na neho predchádzajúce ustanovenia) 
ak sa tak rozhodne; to isté platí aj pre obchodníkov s cennými papiermi



IFRS a SR
Zákon o účtovníctve, § 22, odsek 1:

Konsolidovanou účtovnou závierkou sa rozumie 
účtovná závierka, ktorá poskytuje informácie o 
konsolidovanom celku podľa § 6 ods. 4. 

Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje podľa 
metód a zásad ustanovených osobitnými 
predpismi.22a)

-----------------------------------------------------------------

... čiže podľa IFRS



IFRS - štruktúra

Predpisy IFRS sú tvorené štandardmi:

-IFRS (medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie) a 
IAS (medzinárodné účtovné štandardy)

-Interpretáciami IFRIC a SIC

IAS a SIC sa vydávali v minulosti, v súčasnosti sa už iba IAS a SIC sa vydávali v minulosti, v súčasnosti sa už iba 
novelizujú, nevydávajú sa nové; poradové číslo posledného 
štandardu IAS je 41; IAS 42 (a vyššie) už nebude nikdy vydaný

Interpretácie (tak IFRIC, ako aj SIC) sa vydávajú v prípade, keď 
je treba niečo rýchlo vyriešiť, alebo ak ide o úzko zameraný 
problém (napríklad náklady na webovské stránky) 



IFRS - informácie

Americké predpisy: www.fasb.org

Medzinárodné predpisy: www.ifrs.org



IFRS - informácie

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4487


