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SÚHRN (ROUNDUP)

• Predpisy IFRS sú vydávané nezávislou inštitúciou so 
sídlom v Londýne (IFRS Foundation)

• Sú tvorené:
– pôvodnými štandardmi IAS (International Accounting

Standards), 

– novými štandardmi IFRS (International Financial
Reporting Standards)

– Pôvodnými interpretáciami SIC

– Novými interpretáciami IFRIC

• Okrem toho existuje tzv. Koncepčný rámec 
finančného vykazovania



SÚHRN (ROUNDUP)

• Koncepčný rámec definuje základné stavebné prvky 
účtovnej závierky (majetok, záväzky, náklady, 
výnosy)

• Súčasne uvádza, kedy je možné ich vykázať

• Môže teda existovať majetok, ktorý síce vyhovuje 
definícii, ale nespĺňa kritériá pre vykázanie

• Podobne ako u nás, kde sa rozlišujú záväzky a 
ostatné pasíva, resp. majetok a ostatné aktíva



SÚHRN (ROUNDUP)

• V rámci EU sa akceptujú na základe Nariadenia 
1606/2002, schváleného Európskym parlamentom 
aj Radou (ministrov) EÚ

• Keďže ide o Nariadenie, je, na rozdiel od smerníc, 
priamo záväzné pre účtovné jednotky, bez ohľadu 
na to, či členské štátu tento predpis do svojej 
legislatívy prevzali alebo nie

• V prípade, ak by účtovná jednotka postupovala 
podľa (tohto) nariadenia, ale národná legislatíva by 
to neakceptovala, znáša všetky dôsledky členský 
štát → Európsky súdny dvor



SÚHRN (ROUNDUP)

• Nariadenie 1606/2002 určuje uplatnenie IFRS takto:

Konsolidovaná 
účtovná závierka

POVINNOSŤ

Individuálna 
účtovná závierka

PRÁVO členského štátu pripustiť alebo 
nariadiť postup podľa IFRS

Cenné papiere sú 
alebo budú 

obchodované
na reg. trhu

Cenné papiere nie
sú a ani nebudú 

obchodované
na reg. trhu



SÚHRN (ROUNDUP)

• Do zákona o účtovníctve sa možnosť zostavovať 
účtovnú závierku podľa IFRS dostala v r. 2002, hoci v 
podobe pomerne „špecifického ustanovenia“

• „Okrem účtovnej závierky zostavenej podľa tohto 

zákona môže účtovná jednotka poskytovať účtovné 

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.“



SÚHRN (ROUNDUP)

• V SR je povinnosť zostavovať konsolidovanú
účtovnú závierku (mimo verejnej a ústrednej 
správy) výlučne podľa IFRS

• Vymedzené subjekty musia zostavovať aj 
individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS - banky, 
poisťovne (okrem zdravotných), ŽSR, subjekty 
prekračujúce veľkostné limity

• Určité subjekty môžu zostavovať individuálnu
účtovnú závierku podľa IFRS (obchodníci s cennými 
papiermi, účtovní jednotky ktoré majú cenné 
papiere obchodované na burze)



SÚHRN (ROUNDUP)

• V rámci IFRS neexistuje predpísaná ani odporúčaná 
účtová osnova

• Daňová legislatíva síce pripúšťa že určité subjekty 
môžu vychádzať pri stanovení základu dane z 
výsledku zisteného v rámci IFRS ...

• ... ale vykonávací predpis via facto núti účtovné 
jednotky aby postupovali podľa slovenských 
predpisov

• V praxi sa preto vedie slovenské účtovníctvo 
doplnené o rozdiely oproti IFRS (resp. naopak)



SCHVAĽOVANIE IFRS V EÚ

Regulačný výbor súhlasí s návrhom 
komisie

Regulačný výbor nesúhlasí s návrhom komisie alebo 
sa nevyjadril

ak do 3 mesiacov 
Rada alebo 

Európsky parlament 
nevznesú námietku, 

návrh sa prijme 
a následne bude 

publikovaný 
v Úradnom vestníku 

Európskej únie

ak do 3 mesiacov 
Rada alebo 
Európsky 

parlament 
nevznesú 

námietku, návrh 
sa neprijme

Návrh sa predloží Rade.

Ak Rada do 
2 mesiacov 

vznesie 
svoje 

námietky, 
návrh sa 
zamietne

Ak Rada v lehote 2 mesiacov súhlasí 
alebo sa nevyjadrí, pošle sa návrh 

Európskemu parlamentu

Ak sa Európsky 
parlament v lehote 4 
mesiacov nevyjadrí 

proti návrhu, je 
považovaný za 

schválený a následne 
bude publikovaný 

v Úradnom vestníku 
Európskej únie

Ak sa Európsky 
parlament 
v lehote 4 

mesiacov vyjadrí 
proti návrhu, je 

návrh 
zamietnutý



ZMENA A DOPLNENIE ÚČTOVNEJ 
POLITIKY

Situácia Postup (IAS 8.19)

Ide o zmenu v dôsledku nového či novelizovaného predpisu a 
existuje prechodné ustanovenie daného predpisu

Postupuje sa v súlade 
s prechodnými 
ustanoveniami

Neexistuje prechodné 
ustanovenie alebo sa zmena 
vykonáva na základe vlastného 
rozhodnutia podniku

Dajú sa zistiť potrebné 
informácie k tomu, aby sa dal 
postup uplatniť retrospektívne 
(je to možné a ekonomicky 
prípustné)

Postupuje sa 
retrospektívne (úprava 
sa vykonáva od 
minulosti do súčasnosti)

Potrebné informácie za minulosť 
sa nedajú získať 

Postupuje sa 
perspektívne 

1: Pri prechode na IFRS sa uplatňuje osobitný predpis, IFRS 1
2: Zmena účtovnej politiky nie je zmena odhadov (príklad))



ZALOŽENIE PODNIKU

• V rámci IFRS neexistujú vlastné kvantitatívne limity, 
s výnimkou:
– Požiadaviek na vykazovanie prevádzkových segmentov 

samostatne (napríklad, ak účtovná jednotka podniká v 
RF, na Slovensku, v Čechách, v USA a Chorvátsku, má 
výsledky deliť podľa krajín, regiónov, kontinentu?)

– Zabezpečovacieho účtovníctva (ang. Hedge accounting)

• To znamená, že ak sa nejaké iné limity uplatňujú, 
vyplýva to skôr z národnej legislatívy

• To sa týka tak sadzieb daní, nezdaniteľných súm, 
sadzieb sociálneho zabezpečenia, ale aj 
minimálneho kapitálu pre založenie podniku


