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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2406
z 18. decembra 2015,
ktorým sa mení nariadenie Komisie (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 1
(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 (IASB) uverejnila 18. decembra 2014 zmeny medzinárodného
účtovného štandardu 1 – Prezentácia účtovnej závierky s názvom Iniciatíva zverejňovania. Tieto zmeny sa zameriavajú
na zlepšenie účinnosti zverejňovania a na nabádanie spoločností, aby uplatňovali odborný úsudok pri určovaní,
aké informácie majú zverejňovať vo svojej účtovnej závierke pri uplatňovaní štandardu IAS 1.

(3)

Dôsledkom zmien štandardu IAS 1 sú následné zmeny štandardu IAS 34 a medzinárodného štandardu
finančného výkazníctva (IFRS) 7 s cieľom zabezpečiť konzistentnosť medzi medzinárodnými účtovnými
štandardmi.

(4)

Pri konzultáciách s Európskou poradnou skupinou pre finančné výkazníctvo sa potvrdilo, že zmeny štandardu
IAS 1 spĺňajú kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(5)

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

(6)

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

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení takto:
a) medzinárodný účtovný štandard (IAS) 1 Prezentácia účtovnej závierky sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto
nariadeniu;
b) štandard IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka a medzinárodný štandard finančného výkazníctva
(IFRS) 7 Finančné nástroje: zverejňovanie sa menia v súlade so zmenami IAS 1, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto
nariadeniu.

Článok 2
Každá spoločnosť začne uplatňovať zmeny uvedené v článku 1 najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného
roka, ktorý sa začína 1. januára 2016 alebo neskôr.
(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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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 18. decembra 2015
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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PRÍLOHA

Iniciatíva zverejňovania
(Zmeny IAS 1)

Zmeny
IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky
Menia sa odseky 10, 31, 54 až 55, 82A, 85, 113 až 114, 117, 119 a 122, dopĺňajú sa odseky 30A, 55A, 85A až 85B
a 139P a vypúšťajú sa odseky 115 a 120. Odseky 29 až 30, 112, 116, 118 a 121 sa nemenia, ale uvádzajú sa pre
jednoduchšiu orientáciu.

Účtovná závierka v úplnej štruktúre
10.

Účtovná závierka v úplnej štruktúre obsahuje:
a)

výkaz o finančnej situácii ku koncu obdobia;

b)

výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku za obdobie;

c)

výkaz zmien vlastného imania za obdobie;

d)

výkaz o peňažných tokoch za obdobie;

e)

poznámky obsahujúce významné účtovné politiky a ďalšie vysvetľujúce informácie;

ea) porovnávacie informácie za predchádzajúce obdobie uvedené v odsekoch 38 a 38A a
f)

výkaz o finančnej situácii k začiatku predchádzajúceho obdobia, ak účtovná jednotka uplatňuje
účtovnú politiku retrospektívne alebo retrospektívne prehodnocuje položky vo svojej účtovnej
závierke alebo ak reklasifikuje položky vo svojej účtovnej závierke v súlade s odsekmi 40A až 40D.

Účtovná jednotka môže použiť aj názvy výkazov, ktoré sú odlišné od názvov použitých v tomto
štandarde. Účtovná jednotka môže napríklad použiť názov „výkaz komplexného účtovného výsledku“
namiesto „výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku“.
…

Významnosť a zoskupovanie
29.

Účtovná jednotka prezentuje každú významnú triedu podobných položiek samostatne. Účtovná jednotka
prezentuje položky odlišnej povahy alebo funkcie samostatne, pokiaľ tieto položky nie sú nevýznamné.

30.

Účtovná závierka je výsledkom spracovania veľkého množstva transakcií, alebo iných udalostí, ktoré sú
zoskupované do tried podľa ich povahy alebo funkcie. Posledným štádiom v procese zoskupovania a klasifikácie
je prezentácia súhrnných a klasifikovaných údajov tvoriacich riadkové položky v účtovnej závierke. Ak riadková
položka nie je významná samostatne, je zoskupená s inými položkami buď v týchto výkazoch, alebo
v poznámkach. Položka, ktorá nie je dostatočne významná na samostatnú prezentáciu v týchto výkazoch, sa
môže samostatne prezentovať v poznámkach.

30A Pri uplatňovaní tohto štandardu a iných medzinárodných štandardov finančného výkazníctva rozhodne účtovná
jednotka, berúc do úvahy všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, o spôsobe zoskupovania informácií
v účtovnej závierke, ktorá zahŕňa aj poznámky. Účtovná jednotka nesmie znížiť zrozumiteľnosť svojej účtovnej
závierky znejasňovaním významných informácií nevýznamnými informáciami alebo zoskupovaním významných
položiek, ktoré majú odlišné povahy alebo funkcie.
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V niektorých medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva sa bližšie určujú informácie, ktoré musia byť
zahrnuté v účtovnej závierke, ktorá zahŕňa aj poznámky. Účtovná jednotka nemusí poskytnúť konkrétne
zverejnenie požadované podľa určitého IFRS, ak informácia vyplývajúca z tohto zverejnenia nie je významná. Platí
to aj v prípade, keď uvedený IFRS obsahuje zoznam konkrétnych požiadaviek alebo ich popisuje ako minimálne
požiadavky. Účtovná jednotka zvažuje, či poskytne ďalšie zverejnenia v prípade, že súlad so špecifickými
požiadavkami IFRS nie je dostatočný na to, aby umožňoval používateľom účtovnej závierky pochopiť vplyv
konkrétnych transakcií, iných udalostí a podmienok na finančnú situáciu a finančnú výkonnosť účtovnej jednotky.

…
Informácie, ktoré sa majú prezentovať vo výkaze o finančnej situácii
54.

Výkaz o finančnej situácii obsahuje aspoň riadkové položky, ktoré prezentujú tieto sumy:
a)

55.

…

Účtovná jednotka prezentuje vo výkaze o finančnej situácii dodatočné riadkové položky (a to aj
pomocou rozčlenenia riadkových položiek uvedených v odseku 54), nadpisy a medzisúčty vtedy, ak je
takáto prezentácia relevantná pre pochopenie finančnej situácie účtovnej jednotky.

55A Ak účtovná jednotka prezentuje medzisúčty v súlade s odsekom 55, tieto medzisúčty:
a)

sa skladajú z riadkových položiek, ktoré tvoria sumy vykázané a ocenené v súlade s IFRS;

b)

sa prezentujú a označujú takým spôsobom, aby riadkové položky, ktoré predstavujú medzisúčet, boli jasné
a zrozumiteľné;

c)

musia byť konzistentné medzi jednotlivými obdobiami v súlade s odsekom 45 a

d)

nesmú byť zobrazené výraznejšie než medzisúčty a celkové súčty požadované podľa IFRS pre výkaz
o finančnej situácii.

…
Informácie, ktoré sa majú prezentovať v časti týkajúcej sa ostatných súčastí komplexného výsledku
82A V časti týkajúcej sa ostatných súčastí komplexného výsledku sa za dané obdobie prezentujú riadkové
položky pre sumy:
a)

b)

položiek ostatných súčastí komplexného výsledku [s výnimkou súm uvedených v písm. b)], ktoré sú
klasifikované podľa povahy a zoskupené do skupín, ktoré podľa iných IFRS:
i)

nebudú následne reklasifikované do zisku alebo straty a

ii)

budú následne reklasifikované do zisku alebo straty po splnení osobitných podmienok;

podielov ostatných súčastí komplexného výsledku pridružených podnikov a spoločných podnikov
účtovaných s použitím metódy vlastného imania, v členení do podielov položiek, ktoré podľa iných
IFRS:
i)

nebudú následne reklasifikované do zisku alebo straty a

ii)

budú následne reklasifikované do zisku alebo straty po splnení osobitných podmienok.

…
85.

Vo výkaze/výkazoch, v ktorých sú prezentované zisky alebo straty a ostatné súčasti komplexného
výsledku, účtovná jednotka prezentuje dodatočné riadkové položky (a to aj pomocou rozčlenenia
riadkových položiek uvedených v odseku 82), nadpisy a medzisúčty vtedy, ak je takáto prezentácia
relevantná pre pochopenie finančnej výkonnosti účtovnej jednotky.

85A Ak účtovná jednotka prezentuje medzisúčty v súlade s odsekom 85, tieto medzisúčty:
a)

sa skladajú z riadkových položiek, ktoré tvoria sumy vykázané a ocenené v súlade s IFRS;

b)

sa prezentujú a označujú takým spôsobom, aby riadkové položky, ktoré predstavujú medzisúčet, boli jasné
a zrozumiteľné;
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c)

musia byť konzistentné medzi jednotlivými obdobiami v súlade s odsekom 45 a

d)

nesmú byť zobrazené výraznejšie než medzisúčty a celkové súčty požadované podľa IFRS pre výkaz/výkazy,
v ktorých sú prezentované zisky alebo straty a ostatné súčasti komplexného výsledku.

Vo výkaze/výkazoch, v ktorých sú prezentované zisky alebo straty a ostatné súčasti komplexného výsledku,
účtovná jednotka prezentuje riadkové položky, v ktorých sa všetky medzisúčty prezentované v súlade
s odsekom 85 zosúlaďujú s medzisúčtami alebo celkovými súčtami požadovanými podľa IFRS pre takýto výkaz/
takéto výkazy.

…

Štruktúra
112. V poznámkach sa musia:
a)

prezentovať informácie o predpokladoch, z ktorých sa vychádza pri zostavovaní účtovnej závierky,
a špecifických účtovných politikách v súlade s odsekmi 117 až 124;

b)

zverejniť informácie, ktoré sa požadujú podľa IFRS a ktoré nie sú prezentované na inom mieste
účtovnej závierky a

c)

poskytnúť informácie, ktoré nie sú prezentované nikde inde vo výkazoch účtovnej závierky, ale sú
relevantné pre pochopenie týchto výkazov.

113. Účtovná jednotka prezentuje v rozsahu vykonateľnosti poznámky systematicky. Účtovná jednotka musí
pri určovaní systematickosti zvážiť vplyv na zrozumiteľnosť a porovnateľnosť jej účtovnej závierky.
Účtovná jednotka uvádza ku každej položke vo výkaze o finančnej situácii, výkaze/výkazoch ziskov
alebo strát a ostatných súčastí komplexného výsledku, výkaze zmien vlastného imania a výkaze
o peňažných tokoch krížové odkazy na všetky súvisiace informácie v poznámkach.
114. Medzi príklady systematického usporiadania alebo zoskupovania poznámok patrí:
a)

zvýraznenie oblastí činností, ktoré účtovná jednotka považuje za najrelevantnejšie pre pochopenie jej
finančnej výkonnosti a finančnej situácie, ako napríklad zoskupovanie informácií o konkrétnych prevádz
kových činnostiach;

b)

zoskupovanie informácií o položkách, ktoré sa oceňujú podobným spôsobom, ako napríklad aktíva
oceňované reálnou hodnotou alebo

c)

dodržiavanie poradia položiek vo výkaze/výkazoch ziskov alebo strát a ostatných súčastí komplexného
výsledku a výkaze o finančnej situácii, ako napríklad:
i)

vyhlásenie o súlade s IFRS (pozri odsek 16);

ii)

významné uplatňované účtovné politiky (pozri odsek 117);

iii)

doplňujúce informácie k položkám prezentovaným vo výkaze o finančnej situácii, výkaze/výkazoch
ziskov alebo strát a ostatných súčastí komplexného výsledku, výkaze o zmenách vo vlastnom imaní
a výkaze o peňažných tokoch v poradí, v ktorom je prezentovaný každý výkaz a každá riadková
položka;

iv)

ostatné zverejnenia vrátane
1.

podmienených záväzkov (pozri IAS 37) a nevykázaných zmluvných záväzkov a

2.

nefinančných zverejnení, napríklad cieľov a politík účtovnej jednotky v oblasti riadenia
finančných rizík (pozri IFRS 7).

115. [Vypúšťa sa.]
116. Účtovná jednotka môže prezentovať poznámky poskytujúce informácie o predpokladoch, z ktorých sa vychádza
pri zostavovaní účtovnej závierky, a špecifických účtovných politikách ako osobitnú časť účtovnej závierky.
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Zverejňovanie účtovných politík
117. Účtovná jednotka zverejňuje významné účtovné politiky, ktoré zahŕňajú:
a)

oceňovací základ (alebo oceňovacie základy) použitý (použité) pri zostavení účtovnej závierky a

b)

iné použité účtovné politiky relevantné pre pochopenie účtovnej závierky.

118. Pre účtovnú jednotku je dôležité, aby používateľov informovala o oceňovacom základe alebo oceňovacích
základoch použitých v účtovnej závierke (napríklad historická obstarávacia cena, bežná obstarávacia cena, čistá
realizačná hodnota, reálna hodnota alebo spätne získateľná suma), pretože základ, podľa ktorého účtovná
jednotka zostavuje účtovnú závierku, významne ovplyvňuje analýzy používateľov. Keď účtovná jednotka
v účtovnej závierke uplatňuje viac ako jeden oceňovací základ, napríklad pri precenení určitých tried majetku,
stačí uviesť označenie kategórií majetku a záväzkov, na ktoré sa uplatnili jednotlivé oceňovacie základy.
119. Pri rozhodovaní, či by sa konkrétne účtovné politiky mali zverejniť, manažment zvažuje, či by zverejnenie
pomohlo používateľom pochopiť spôsob, akým sa transakcie, iné udalosti a podmienky odzrkadľujú vo
vykazovanej finančnej výkonnosti a finančnej situácii. Každá účtovná jednotka zvažuje povahu svojich činností
a politík, zverejnenie ktorých by mohli používatelia očakávať v prípade daného typu účtovnej jednotky.
Zverejnenie konkrétnych účtovných politík je pre užívateľov užitočné najmä vtedy, keď sú tieto politiky vybraté
z alternatív, ktoré sa povoľujú v IFRS. Príkladom je zverejnenie, či účtovná jednotka uplatňuje na svoj investičný
majetok model ocenenia reálnou hodnotou alebo model ocenenia obstarávacou cenou (pozri IAS 40 Investičný
nehnuteľný majetok). Niektoré IFRS výslovne vyžadujú zverejňovanie určitých účtovných politík vrátane možností,
ktoré si manažment vybral spomedzi rôznych politík, ktoré povoľujú. Napríklad IAS 16 vyžaduje zverejniť
oceňovacie základy používané pre jednotlivé triedy nehnuteľností, strojov a zariadení.
120. [Vypúšťa sa.]
121. Účtovná politika môže byť veľmi dôležitá vzhľadom na povahu činností účtovnej jednotky, a to aj vtedy, ak sumy
v bežnom období ani v predchádzajúcich obdobiach nie sú významné. Takisto je vhodné zverejniť všetky
významné účtovné politiky, ktoré sa výslovne nepožadujú podľa IFRS, ale ktoré si účtovná jednotka zvolí
a uplatňuje v súlade s IAS 8.
122. Účtovná jednotka popri svojich významných účtovných politikách alebo iných poznámkach zverejňuje
okrem úsudkov zahŕňajúcich odhady (pozri odsek 125) aj ďalšie úsudky, ku ktorým sa manažment
dopracoval pri uplatňovaní účtovných politík a ktoré majú najvýznamnejší vplyv na sumy vykázané
v účtovnej závierke.
…
PRECHODNÉ USTANOVENIA A DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI

…
139P Dokumentom Iniciatíva zverejňovania (zmeny IAS 1), vydaným v decembri 2014, sa zmenili odseky 10, 31, 54
až 55, 82A, 85, 113 až 114, 117, 119 a 122, doplnili sa odseky 30A, 55A a 85A až 85B a vypustili sa odseky
115 a 120. Účtovná jednotka tieto zmeny uplatní na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2016 alebo
neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. V súvislosti s týmito zmenami sa od účtovných jednotiek nevyžaduje,
aby zverejnili informácie vyžadované v odsekoch 28 až 30 štandardu IAS 8.

Následné zmeny iných štandardov
IFRS 7 Finančné nástroje: zverejňovanie
Mení sa odsek 21 a dopĺňa sa odsek 44BB.
Účtovné politiky
21.

…

V súlade s odsekom 117 štandardu IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky (v znení revízie z roku 2007) účtovná
jednotka zverejňuje svoje významné účtovné politiky vrátane oceňovacieho základu (alebo oceňovacích základov)
použitého (použitých) pri zostavovaní účtovnej závierky a ostatné použité účtovné politiky, ktoré sú relevantné
pre pochopenie účtovnej závierky.
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DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIE

…
44BB Dokumentom Iniciatíva zverejňovania (zmeny IAS 1), vydaným v decembri 2014, sa zmenili odseky 21 a B5.
Účtovná jednotka tieto zmeny uplatní na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2016 alebo neskôr. Skoršie
uplatňovanie týchto zmien je povolené.
V dodatku B sa mení odsek B5.
Ostatné zverejnenia – účtovné politiky (odsek 21)
B5

V odseku 21 sa vyžaduje zverejniť základ (alebo základy) oceňovania použitý (použité) pri zostavovaní účtovnej
závierky a iné použité účtovné politiky, ktoré sú relevantné pre pochopenie účtovnej závierky. V prípade
finančných nástrojov takéto zverejnenie môže zahŕňať:
a)

…

V odseku 122 štandardu IAS 1 (v znení revízie z roku 2007) sa takisto vyžaduje, aby účtovné jednotky popri
významných účtovných politikách alebo iných poznámkach zverejnili okrem úsudkov, ktoré zahŕňajú odhady, aj ďalšie
úsudky, ku ktorým sa manažment dopracoval pri uplatňovaní účtovných politík a ktoré majú najvýznamnejší vplyv na
sumy vykázané v účtovnej závierke.
IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka
Mení sa odsek 5 a dopĺňa sa odsek 57
OBSAH FINANČNÉHO VÝKAZU V PRIEBEHU ÚČTOVNÉHO ROKA

5.

IAS 1 vymedzuje účtovnú závierku v úplnej štruktúre, ktorá obsahuje tieto súčasti:
…
e)

poznámky obsahujúce významné účtovné politiky a ďalšie vysvetľujúce informácie;

…
DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI

…
57.

Dokumentom Iniciatíva zverejňovania (zmeny IAS 1), vydaným v decembri 2014, sa zmenil odsek 5 Účtovná
jednotka túto zmenu uplatní na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2016 alebo neskôr. Skoršie
uplatňovanie tejto zmeny je povolené.

