
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rýchlo a stručne 
IFRS správy od PwC 

 22. januára 2013 Pracovníci IFRS Foundation reagujú  
na správu SEC o „pláne prác“ na IFRS  

Okrem toho sa v dokumente uvádzajú aj infor-

mácie, ktoré si zrejme pracovníci SEC plne ne-

osvojili alebo im nevenovali dostatočnú pozor-

nosť či váhu. 

Michel Prada, predseda správnej rady IFRS 

Foundation, vyjadril sklamanie z uverejnenej 

správy SEC, najmä vzhľadom na úsilie, ktoré 

IASB venoval zblíženiu názorov a angažovanie 

sa SEC do práce IASB. Reakcia pracovníkov 

IFRS Foundation sa nesie v podobnom tóne. 

Pracovníci IFRS Foundation vo svojej reakcii 

analyzujú najvýznamnejšie oblasti, ktoré vo 

svojej správe pripomienkovala SEC, okrem 

iného aj: 

 správu, riadenie, financovanie a riadne fun-

govanie IASB a IFRS Foundation, 

 posudzovanie IFRS ako súboru globálnych 

účtovných štandardov, 

 spôsob, akým by sa dali IFRS implementovať 

v USA a  

 praktické skúsenosti iných krajín z prijatia 

IFRS, vrátane nákladov, ktoré vznikli účtov-

ným jednotkám pri prechode na IFRS 

a otázok ohľadom osvety pre investorov 

v súvislosti s prechodom na IFRS. 

Správa SEC poukázala na eventuálne zlepšenia 

v procese interpretácie IFRS, ich presadzovaní 

a v koordinačných činnostiach regulačných 

orgánov ako aj lepšej spolupráci s inštitúciami, 

ktoré vypracúvajú národné štandardy. Písomná 

reakcia IFRS Foundation uvádza opatrenia, 

ktoré sa v súčasnosti pripravujú vo väčšine 

týchto oblastí ako odpoveď na predchádzajúce 

skúmania zo strany správnej rady IFRS Foun-

dation a Monitorovacieho výboru. 

O čo ide? 

Pracovníci IFRS Foundation (materskej orga-

nizácie IASB a IFRS IC) uverejnili svoju reak-

ciu na záverečnú správu SEC, americkej Komi-

sie pre burzy cenných papierov, o „pláne prác“ 

na IFRS („Správa SEC“). Táto ich reakcia, ktorú  

oficiálne neschválil ani IASB ani členovia 

správnej rady IFRS Foundation, má slúžiť zain-

teresovaným stranám iba na informatívne úče-

ly.  

SEC vydala finálnu správu o „pláne prác“ na 

IFRS v júli 2012. Vydaním uvedenej správy bol 

ukončený pracovný program, ktorý na požia-

danie komisárov SEC realizovali pracovníci 

tejto inštitúcie s cieľom pomôcť americkým 

orgánom pri rozhodovaní, či majú domáce 

firmy prejsť na účtovanie podľa IFRS alebo nie. 

Pracovníci SEC sa však vo svojej správe k tomu 

nevyjadrili a ani nenavrhli ďalšie kroky do bu-

dúcna. Predseda správnej rady IFRS Founda-

tion už predtým prisľúbil, že IFRS Foundation 

správu SEC starostlivo preštuduje. 

Pracovníci IFRS Foundation vo svojej reakcii 

na správu SEC vyzdvihujú vedúcu úlohu, ktorú 

SEC takmer 40 rokov zastávala pri vypracúvaní 

IFRS ako súboru vysokokvalitných globálnych 

účtovných štandardov. V roku 1973 SEC pod-

porila založenie IASC, predchodcu IASB. 

Čo obsahuje reakcia IFRS Foundation? 

IFRS Foundation vo svojej reakcii analyzuje 

hlavné problémové oblasti, ktoré SEC vo svojej 

správe identifikovala, a prináša na ne svoje 

pohľady a stanoviská. Zdá sa, že vo viacerých 

oblastiach prichádza k iným záverom než SEC 

vo svojej správe. 
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Záverečná časť reakcie pracovníkov IFRS Foun-

dation je venovaná prínosom IFRS, vrátane 

toho, ako by z prechodu na IFRS mohli profito-

vať subjekty v USA, hoci na to sa správa SEC 

priamo nezameriavala. V prílohe je pripojená 

teoretická súhrnná analýza viacerých štúdií o 

empirických prínosoch IFRS. 

K akým záverom uverejnená reakcia prichá-
dza? 

Reakcia pracovníkov IFRS Foundation neobsa-

huje žiadne formálne závery a nie je ani riad-

nym dokumentom tejto inštitúcie. Prináša však 

zaujímavý prehľad názorov IFRS Foundation na 

dosiahnuté úspechy v neľahkej úlohe vypraco-

vať a implementovať komplexný súbor účtov-

ných štandardov, ktoré by sa dali používať 

v celosvetovom meradle. 

Koho sa to týka? 

Reakcia pracovníkov IFRS Foundation nebude 

mať okamžitý priamy dopad. Je snahou o trvalé 

zapojenie kompetentných organizácii v USA do 

práce IFRS Foundation. Stále však existujú 

určité nezodpovedané otázky v súvislosti 

s modelom financovania a počtom miest v IASB 

a IFRS IC, ktoré v súčasnosti patria americkým 

zástupcom. 

Každá krajina, ktorá zvažuje prechod na IFRS, 

sa však bude živo zaujímať o diskusie a názory 

pracovníkov IFRS Foundation na mechanizmy 

odsúhlasenia a prijatia medzinárodných účtov-

ných štandardov, ako aj na otázky nákladov 

spojených s prechodom na účtovanie podľa 

IFRS a prínosov z toho plynúcich. 

Čo bude nasledovať? 

Ani IFRS Foundation ani SEC neplánuje v tejto 

súvislosti podniknúť žiadne ďalšie formálne 

kroky. 


