
Medzinárodné účtovné 
štandardy IFRS
Spriaznené strany (ang. Related Parties)



Prečo je dôležité poznať 
spriaznené strany?



Komerčné dôvody ...
Snaha o eliminovanie podnikateľského rizika

... vyhýbaním sa nespoľahlivým dodávateľom, insolventným 
odberateľom alebo klientom



Regulovanie vzťahov ...
� obchodné transakcie so subjektmi ktorých sa týka osobitný verejný 

záujem (napr. v rámci konkurzov, reštrukturalizácie, obchodovania 
s cennými papiermi)

� obchodné vzťahy so subjektmi pôsobiacimi v krajinách, na ktoré je 
uvalené obchodné embargo či iné sankcie

� obchodné transakcie so subjektmi, ktoré sú zaradené na 
zoznamoch teroristických organizácií či majú charakter organizácií 
napojených na organizovaný zločin

Napokon, román Godfather od M. Puzza tiež hovorí o spriaznených 
stranách – v tomto prípade o blízkych „rodinných“ príslušníkoch



Bilančné skreslenie ...



Bilančné skreslenie ...
Priame skreslenie transakciami za neštandardných podmienok, často bez 
ekonomickej podstaty. Napríklad, medzi vzájomne spriaznenými subjektmi 
dochádza k poskytovaniu pôžičiek, „prelievaniu“ zisku, prevodu majetku 
a záväzkov

Nepriame skreslenie môže byť vyvolané predchádzajúcimi transakciami  
v situácii, keď sú vydávané ako transakcie medzi nezávislými stranami

Napríklad, pri určení fair value cenných papierov, nehnuteľností, ale aj iného 
majetku sa často vychádza z transakcií na trhu, či z nedávnych obchodných 
transakcií. 

Podľa definície fair value (napr. IAS 39.9) sa za túto hodnotu považuje „suma, 
za ktorú sa môže majetok zobchodovať, alebo záväzok vyrovnať, medzi 
informovanými a dobrovoľne zúčastnenými stranami v nezávislej transakcii “
- čo znamená, že na tieto účely sa cena v spriaznenej transakcii (vzhľadom na 
jej skreslený charakter) nesmie vôbec použiť



Spoločnosť ENRON
..\Desktop\exh21.pdf

Kontrola pozornosti: Na s.28 sa uvádza spoločnosť  Puerto
Quetzal Power Corp

Ako sa volal jej dcérsky podnik?

Electricidad del Pacifico, S.A.

☺



Možnosti eliminovania bilančného 
skreslenia

�zostavovanie a prezentovanie konsolidovanej ú čtovnej 
závierky

problémom však je, že neexplicitné transakcie zohľadňované 
nie sú (napríklad poskytnutie záväzného prísľubu) a to, že nie 
všetky spriaznené vzťahy vedú k potrebe zostavenia 
konsolidovanej účtovnej závierky či zahrnutiu príslušnej 
spriaznenej strany do nej

�požiadavka, aby sa rešpektovala ekonomická podstata a nie 
iba právna forma danej transakcie; 

�prezentovanie dopl ňujúcich informácií o spriaznených 
stranách.



Spriaznené strany – legislatíva
v SR



Spriaznené strany – legislatíva
v SR

Zákon 7/2005
Z. z. o 
konkurze
a 
reštrukturaliz
ácii

§ 12 Náležitosti návrhu na 
vyhlásenie konkurzu 
podávaného dlžníkom;
§ 112 Náležitosti návrhu 
na reštrukturalizáciu;
§ 58 Odporovanie 
právnym úkonom bez 
primeraného protiplnenia;
§ 59 Odporovanie 
zvýhod ňujúcemu 
právnemu úkonu; § 60 
Odporovanie 
ukracujúcemu právnemu 
úkonu; § 62 Uplatnenie 
odporovacieho práva;
§ 89 Zákaz uzatvárania 
zmlúv s spriaznenými 
stranami 

Zákon v § 9 vymedzuje spriaznené osoby takto:

a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, 
vedúci zamestnanec, prokurista alebo člen dozornej 
rady právnickej osoby;
b) fyzická osoba alebo iná právnická osoba, ktorá m á v 
právnickej osobe kvalifikovanú ú časť; kvalifikovanou 
účasťou sa rozumie priamy alebo nepriamy podiel 
predstavujúci aspo ň 5 % na základnom imaní alebo 
hlasovacích právach alebo možnos ť uplat ňovania 
porovnate ľného vplyvu; 
c) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, 
vedúci zamestnanec, prokurista alebo člen dozornej 
rady právnickej osoby uvedenej v písmene b); 
d) blízka osoba (vymedzená v § 116 Ob čianskeho 
zákonníka) fyzickej osoby uvedenej v písmenách a) a ž 
c);  
e) iná právnická osoba, v ktorej má právnická osoba  
alebo niektorá z osôb uvedených v písmenách a) až d ) 
kvalifikovanú ú časť



Spriaznené strany – legislatíva
v SR

Zákon 566/2001 
Z. z.  o cenných 
papieroch a 
investi čných 
službách a 
o zmene
a doplnení 
niektorých 
zákonov

§ 132d Povinnos ť 
osoby s riadiacou 
zodpovednos ťou a 
jemu spriaznenej 
osoby informova ť NBS 
a emitenta o obchode 
vykonanom s akciami 
alebo derivátmi na tieto 
akcie

Zákon v § 132d vymedzuje spriaznené osoby takto:

a) člen štatutárneho, riadiaceho alebo dozorného 
orgánu emitenta;
b) vedúci zamestnanec, ktorý nie je členom orgánov 
pod ľa písmena a) a ktorý má prístup k dôverným 
informáciám týkajúcim sa emitenta a právo prijíma ť 
rozhodnutia ovplyv ňujúce podnikanie a vývoj emitenta; 
c) fyzická osoba blízka osobe pod ľa písmena a) alebo 
b); 
d) iný príbuzný osoby pod ľa písmena a) alebo b), ktorý 
s ňou býva v spolo čnej domácnosti po čas posledných 
12 kalendárnych mesiacov od vykonania príslušného 
obchodu;
e) právnická osoba, ktorej riadiaca zodpovednos ť je 
vykonávaná osobami pod ľa písmen a) až d), je 
kontrolovaná touto osobou alebo bola založená na 
účely získania prospechu pre túto osobu alebo pre 
osobu, ktorej ekonomické záujmy sú rovnaké ako 
záujmy tejto osoby



Spriaznená osoba – legislatíva
v SR

Zákon 
429/2002 Z. 
z.  o burze 
cenných 
papierov

§ 35 Informovanie emitentov 
o významných obchodoch so 
spriaznenými stranami a subjektov
nezostavujúcich konsolidovanú 
účtovnú závierku o obchodoch so 
spriaznenými osobami

Definícia absentuje



Osoba s osobitným vzťahom –
legislatíva v SR

Zákon 
483/2001 Z. z.  
o bankách

§ 23 Osobitné 
sledovanie 
rizík; § 33e 
Zabezpečenie 
majetkovej 
angažovanosti; 
§ 35 Zákaz 
vykonávania 
iných ako 
bežných 
obchodov; § 59 
Odporovanie 
právnemu 
úkonu 
v prípade 
nútenej správy; 

Osoby s osobitným vz ťahom k banke sú vymedzené v § 35 takto:

a) členovia štatutárneho orgánu banky, vedúci zamestnan ci banky, ďalší 
zamestnanci banky ur čení stanovami banky a prokurista banky;
b) členovia dozornej rady banky; 
c) osoby, ktoré majú kontrolu nad bankou, členovia štatutárnych orgánov 
takýchto právnických osôb a vedúci zamestnanci taký chto právnických osôb;
d) osoby ktoré sú pod ľa Občianskeho zákonníka blízke členom štatutárneho 
orgánu banky, dozornej rady banky, vedúcim zamestna ncom banky alebo 
fyzickým osobám, ktoré majú kontrolu nad bankou;
e) právnické osoby, na ktorých niektoré z osôb uved ených v písmenách a), b), 
c) alebo d) majú kvalifikovanú ú časť;
f) akcionári, ktorí majú kvalifikovanú ú časť na banke, a akáko ľvek právnická 
osoba, ktorá je pod ich kontrolou alebo ktorá má na d nimi kontrolu; 
g) právnické osoby pod kontrolou banky; 
h) členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska, 
i) audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v me ne audítorskej 
spolo čnosti audítorskú činnos ť v banke; 
j) člen štatutárneho orgánu inej banky a vedúci pobo čky zahrani čnej banky;
k) počas nútenej správy správca banky, zástupca správcu a  pribraný odborný 
poradca; 
l) jej hypotekárny správca a zástupca jej hypotekár neho správcu;
m) osoby, ktoré majú uzavretý právny vz ťah s bankou, ktorý môže vies ť k 
vzniku kvalifikovanej ú časti na banke.



Blízka osoba – legislatíva v SR

Zákon 40/1964 
Občiansky 
zákonník

§42a Odporovate ľné 
právne úkony; 

Na definíciu blízkej 
osoby v Ob čianskom 
zákonníku sa 
následne odvoláva 
viacero predpisov

Podľa § 116 je blízkou osobou je príbuzný v 
priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v 
pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za 
osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú 
utrpela jedna z nich, druhá dôvodne poci ťovala ako 
vlastnú ujmu.

V §42a sa v prípade odporovate ľných právnych 
úkonov uvádza okrem blízkych osôb aj iné 
subjekty, ktorých ú časť na právnom úkone 
umožňuje jeho odporovanie: 

a) právnická osoba, v ktorej má dlžník alebo jemu 
blízka osoba majetkovú ú časť aspoň 10 % v čase 
keď sa uskuto čňuje tento odporovaný právny úkon
b) právnickou osobou, v ktorej je dlžník alebo jemu  
blízka osoba štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 
likvidátorom, 
c) právnickou osobou, v ktorej má osoba uvedená 
v písmene b) majetkovú ú časť aspoň 34 % v čase, 
keď sa uskuto čňuje tento odporovaný právny úkon 



Zverejňovanie informácií
o spriaznených stranách – IAS 24

Pre rok 2010 je povinne účinný štandard IAS 24 v znení z roku 2003

V novembri 2009 však bola vydaná jeho novela, ktorá nadobúda 
záväznú účinnosť pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa po 31. 12. 
2009 ...

... Prechodné ustanovenia (IAS 24.28) však dávajú účtovnej jednotke 
právo voľby – postupovať alebo nepostupovať podľa novelizovaných 
ustanovení aj skôr, avšak musíte zverejniť to, že ste novelu použili (a 
ak má toto uplatnenie (významný) vplyv na prezentované výsledky, tak 
podľa IAS 8.28 sa musia zverejniť ďalšie informácie

Ak novelizované znenie nepoužijete, musíte zverejniť to že ste novelu 
nepoužili (zverejňovanie sa robí v súlade IAS 8.30-1)



Postup podľa IAS 8.30-1
Sky Mobi, Ltd.:

V novembri 2009, IASB vydala revidované znenie IAS 24 
“Zverejňovanie informácií o spriaznených stranách”. Novela odstránila 
povinnosť účtovných jednotiek ktorých spriaznenou stranou je štát, aby 
museli zverejňovať detaily o všetkých transakciách so štátom a iným 
subjektmi ktorých spriaznenou stranou je štát a zprehľadňuje a
zjednodušuje definíciu spriaznených strán. 

Novelizovaná definícia môže viesť k tomu, že účtovná jednotka bude 
poskytovať viac informácií o spriaznených stranách. Novelizovaný 
štandard je účinný pre ročné obdobia ktoré sa začínajú 1. januára 2011 
a neskôr, pričom je povolená skoršia aplikácia. Skupina v súčasnosti 
posudzuje vplyv jeho prevzatia na konsolidovanú účtovnú závierku.



Spriaznené strany podľa
IAS 24 (znenie z r.2003)



Paradoxy IAS 24 v znení z roku 
2003

Z pohľadu spoločnosti Alfa nie je spriaznenou stranou 
spoločnosť, ktorú ovláda majoritný vlastník Alfy ...

... ale spoločnosť, ktorú ovláda domáci partner majoritného 
vlastníka Alfy sa za spriaznenú považuje 



Novelizované znenie IAS 24

Subjekt A

Považuje sa za spriaznenú stranu?

Samotný 
subjekt A

(Iný) subjekt v ktorom 
A vykonáva

(Iný) subjekt ktorý 
v A vykonáva

podst.
vplyv

ovlá-
danie

spolu-
ovládanie

podst. 
vplyv

ovlá-
danie

spolu-
ovlád.

Fyz. osoba ktorá ovláda ÚJ a jej 
blízka osoba

áno áno áno x x x

Fyz. osoba ktorá spoluovláda ÚJ
a jej blízky rodinní príslušníci

áno áno áno áno x x x

Fyzická osoba ktorá vykonáva v ÚJ 
podstatný vplyv a jej blízky rodinní 
príslušníci

áno áno áno x x x

Fyz. osoba ktorá je k ľúčovým 
riadiacim zamestnancom ÚJ (alebo 
jej materského podniku) a jej blízky 
rodinní príslušníci

áno áno x x x

Materská spolo čnos ť ÚJ
áno áno áno ánoSesterská spolo čnos ť ÚJ

Dcérska spolo čnos ť ÚJ
Spolo čnos ť ktorá vykonáva v ÚJ 
podstatný vplyv

áno

áno áno áno

áno ánoSpolo čnos ť ktorá spoluovláda ÚJ
Spolo čnos ť ktorú ÚJ spoluovláda
Spolo čnos ť v ktorej ÚJ vykonáva 
podstatný vplyv



Novelizované znenie IAS 24
� Spriaznenou stranou je aj program zamestnaneckých požitkov po 

skončení zamestnania pre zamestnancov účtovnej jednotky alebo jej 
spriaznenej strany

� Pôvodne sa vyžadovali údaje o povahe niektorých vzťahoch, 
transakciách, zostatkoch (nevysporiadaných vzťahoch)

� Teraz pribudli aj informácie o záväzných vzťahoch (účtovná jednotka 
má postupovať alebo zdržať sa konania v prípade, ak v budúcnosti 
nastane určitá okolnosť (IAS 24.21i)) – ktoré nie sú ešte existujúcim 
záväzkom

� Po novom sa má zverejňovanie spriaznených strán uplatňovať nielen 
v konsolidovanej a separátnej, ale aj individuálnej účtovnej závierke



Novelizované znenie IAS 24
O spriaznené strany nemusí ísť napr. v týchto prípadoch (zmeny sú vyznačené 
zvýrazneným písmom):
� dva subjekty, ktoré by sa považovali za spriaznené strany iba kvôli tomu, že majú 

spoločného vrchovolového manažéra alebo iného člena kľúčového manažmentu 
alebo iba preto, že člen k ľúčového manažmentu jedného subjektu má 
podstatný vplyv na iný subjekt ;

� dvaja spoločníci ktorý by sa považovali za spriaznené strany iba kvôli tomu, že 
spolu zdieľajú kontrolu nad konzorciom (spoločným podnikom);

� (i) poskytovateľ finančných zdrojov;
(ii) odbory;
(iii) verejnoprospešné zariadenia;

(iv) ministerstvá a vládne agentúry ktoré neovládajú , spoluovládajú
a ani nemajú podstatný vplyv v ú čtovnej jednotke ktoré by sa 
považovali za spriaznené strany iba kvôli svojim bežným  vzťahom 
k účtovnej jednotke (aj ke ď môžu ovplyv ňovať možnosti 
rozhodovania ú čtovnej jednotky a na tomto rozhodovacom procese 
sa aj podie ľať);

� zákazník, dodávateľ, frančízor, distribútor, alebo všeobecný zástupca, s ktorým 
účtovná jednotka realizuje podstatný objem svojho obchodovania, a to iba na 
základe súvisiacej ekonomickej závislosti.



Požadované informácie
Informácie o vzťahu medzi materským a dcérskym podnikom

Informácie o manažérskych kompenzáciách v členení podľa kategórii 
zamestnaneckých požitkov uvedených v IAS 19 (doplnené aj o IFRS 2)

Iné informácie:

Mat.
podnik

ÚJ

Subjekty
vykonáv. 

podstatný 
vplyv v ÚJ

Dcérske 
podniky 

ÚJ

Pridruž.  
podniky 

ÚJ

Spol. 
podniky 

ÚJ

Kľúčový 
manažment 

ÚJ a jej 
materského 

podniku

Iné
spriaz.
strany

Objem transakcií (ich
charakteristika) v členení 
podľa IAS 24.21
Objem zostatkov, vrátane 
záväzných vzťahov a ich 
charakteristika
Opravné položky 
k pohľadávkam
Náklady vykázané 
v bežnom období 
v súvislosti so zlými alebo 
pochybnými pohľadávkami



Výnimky
V súlade s novelou IAS 24 nie sú vyžadované informácie podľa predch. 
tabuľky vo vzťahu k:
a) štátu

b) inému subjektu ktorý by sa považoval za jej spriazn enú stranu 
vzhľadom k tomu, že obe sú ovládané, spoluovládané alebo 
v nich presadzuje podstatný vplyv rovnaký štát (prostredníctvom 
vlády alebo jej inštitúcií a agentúr). 

c) v takom prípade sa však musia uviesť informácie o danom vzťahu, 
povahu a sumu každej individuálne významnej transakcie
a úhrnnú sumu transakcií, ktoré sú síce individuálne nevýznamné, 
ale v úhrne významné sú.


