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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/29
zo 17. decembra 2014,
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide
o medzinárodný účtovný štandard 19
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medziná
rodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,
keďže:
(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré
existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy uverejnila 21. novembra 2013 zmeny medzinárodného účtovného
štandardu (IAS) 19 Zamestnanecké požitky s názvom Programy so stanovenými požitkami: zamestnanecké príspevky.
Cieľom zmien je zjednodušiť a objasniť účtovanie zamestnaneckých príspevkov alebo príspevkov tretích strán
spojených s programami so stanovenými požitkami.

(3)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo potvrdzuje, že
zmeny IAS 19 spĺňajú technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre účtovné predpisy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 19 Zamestnanecké požitky v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení tak,
ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Každá spoločnosť uplatní zmeny uvedené v článku 1 najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného obdobia,
ktoré sa začína 1. februára 2015 alebo neskôr.
Článok 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 17. decembra 2014
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

(1) Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.
(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1).
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PRÍLOHA

Programy so stanovenými požitkami: príspevky (1) zamestnancov
(Zmeny IAS 19)

Odseky 93 – 94 sa menia a dopĺňa sa odsek 175. Odsek 92 je zahrnutý len na informatívne účely.
Aktuárske predpoklady: platy, požitky a náklady na zdravotnú starostlivosť
…
92

V niektorých programoch so stanovenými požitkami sa od zamestnancov alebo tretích strán vyžaduje, aby
prispievali na náklady programu. Príspevky zamestnancov znižujú náklady účtovnej jednotky na požitky. Účtovná
jednotka posúdi, či príspevky tretích strán znižujú náklady účtovnej jednotky na požitky alebo predstavujú nárok
na náhradu, ako je opísaný v odseku 116. Príspevky zamestnancov alebo tretích strán sú stanovené buď
v oficiálnych podmienkach programu (alebo vyplývajú z mimozmluvnej povinnosti, ktorá presahuje tieto
podmienky), alebo sú dobrovoľné. Dobrovoľné príspevky zamestnancov alebo tretích strán znižujú náklady na
služby po zaplatení týchto príspevkov do programu.

93

Príspevky zamestnancov alebo tretích strán stanovené v oficiálnych podmienkach programu buď znižujú náklady
na služby (ak sú naviazané na služby), alebo ovplyvňujú precenenia čistého záväzku (aktíva) zo stanovených
požitkov (ak nie sú naviazané na služby). Príkladom príspevkov, ktoré nie sú naviazané na služby, je, ak sa
príspevky vyžadujú na zníženie deficitu spôsobeného stratami aktív programu alebo aktuárskymi stratami. Ak sú
príspevky zamestnancov alebo tretích strán naviazané na služby, takéto príspevky znižujú náklady na služby
takto:
a) ak výška príspevkov závisí od počtu rokov služby, účtovná jednotka priradí príspevky obdobiam služby
použitím rovnakej metódy priraďovania, ako sa vyžaduje v odseku 70 pre hrubý požitok (t. j. buď použitím
vzorca na výpočet príspevkov daného programu alebo rovnomerne) alebo
b) ak výška príspevkov nezávisí od počtu rokov služby, účtovná jednotka smie vykázať takéto príspevky ako
zníženie nákladov na služby v období, v ktorom sa príslušné služby poskytujú. Príklady príspevkov, ktoré
nezávisia od počtu rokov služby, sú napríklad pevne stanovené percento platu zamestnanca, pevne stanovená
suma počas obdobia služby alebo príspevok závislý od veku zamestnanca.
Príslušný návod na uplatňovanie sa uvádza v odseku A1.

94

V prípade príspevkov zamestnancov alebo tretích strán, ktoré sú priradené obdobiam služby v súlade
s odsekom 93 písm. a), výsledkom zmien príspevkov sú:
a) náklady na súčasnú a minulú službu (ak tieto zmeny nie sú stanovené v oficiálnych podmienkach programu
a nevyplývajú z mimozmluvnej povinnosti) alebo
b) aktuárske zisky a straty (ak sú tieto zmeny stanovené v oficiálnych podmienkach programu alebo vyplývajú
z mimozmluvnej povinnosti).
…

PRECHODNÉ USTANOVENIA A DÁTUM ÚČINNOSTI

…
175

Programy so stanovenými požitkami: príspevky zamestnancov (zmeny IAS 19), vydané v novembri 2013, zmenené
odseky 93 – 94. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny so spätnou platnosťou na ročné obdobia, ktoré sa
začínajú 1. júla 2014 alebo neskôr, a to v súlade s IAS 8 Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby.
Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny na skoršie obdobie, túto
skutočnosť zverejní.

Zmeny dodatkov k IAS 19 Zamestnanecké požitky
Dopĺňa sa dodatok A.
(1) „Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP
s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné
získať od IASB na adrese www.iasb.org.“
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Dodatok A
Návod na uplatňovanie
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou IFRS. Opisuje sa v ňom uplatňovanie odsekov 92 – 93 a má rovnakú právoplatnosť ako
ostatné časti IFRS.
A1

Účtovné požiadavky na príspevky zamestnancov alebo tretích strán sú uvedené ďalej v diagrame.

