
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rýchlo a stručne 
IFRS správy od PwC 

 6.mája 2013 IASB vydal na pripomienkovanie návrh 
provizórneho štandardu o regulácii cien 

Očakáva sa, že diskusný materiál k projektu, 
bude vydaný koncom roka 2013. 

Ktoré sú najdôležitejšie návrhy? 

Pôsobnosť 

Návrhy sa vzťahujú iba na firmy, ktoré 
prechádzajú na účtovanie podľa IFRS a 
uplatňujú štandard IFRS 1, pričom: 

 oprávnený orgán obmedzuje výšku ceny, 
ktorú účtovná jednotka môže fakturovať za 
dodaný tovar alebo poskytnuté služby, a 

 regulovaná cena má vykompenzovať 
povolené náklady účtovnej jednotky. 

Keď sú tieto kritéria naplnené, účtovnej 
jednotke je povolené naďalej aplikovať svoje 
predchádzajúce postupy pre účtovanie 
o časovom rozlíšení pri cenovej regulácii. 

Účtovným jednotkám, ktoré bezprostredne 
pred aplikáciou štandardu IFRS 1 
nevykazovali zostatky na účtoch časového 
rozlíšenia pri cenovej regulácii, však návrhy 
nepovoľujú začať vykazovať takéto zostatky po 
prechode na účtovanie podľa IFRS ani vtedy, 
keď budú ostatné kritériá splnené. 

Vykazovanie a oceňovanie 

Návrhy povoľujú účtovným jednotkám pri 
prechode na IFRS naďalej aplikovať svoje 
predchádzajúce účtovné postupy pre 
vykazovanie a oceňovanie časového rozlíšenia 
pri cenovej regulácii. Návrhy nezahŕňajú 
žiadne ďalšie usmernenia ohľadom 
vykazovania a oceňovania. 

O čo ide? 

IASB vydal na pripomienkovanie pracovný 
dokument (PD) s názvom „Regulatory 
Deferral Accounts” (Časové rozlíšenie pri 
cenovej regulácii). PD používa termín 
„regulatory deferral account balances” 
(zostatky účtov časového rozlíšenia pri 
cenovej regulácii) s cieľom opísať určité 
zostatky, ktoré vznikajú v dôsledku účtovania 
o činnostiach podliehajúcich cenovej regulácii. 

Návrhy sa vzťahujú iba na tie účtovné 
jednotky, ktoré pri prvotnej aplikácii IFRS 
uplatňujú štandard IFRS 1 a spĺňajú určité 
kritériá. PD navrhuje, aby takéto účtovné 
jednotky mohli pri prechode na IFRS naďalej 
uplatňovať predchádzajúce účtovné postupy 
pre vykazovanie, oceňovanie a zníženie 
hodnoty účtov časového rozlíšenia pri cenovej 
regulácii. PD navrhuje zaviesť dodatočné 
požiadavky na prezentáciu a zverejňovanie. 

V súčasnosti neexistuje štandard, ktorý by sa 
špecificky zaoberal činnosťami podliehajúcimi 
cenovej regulácii. Cieľom provizórneho 
štandardu je umožniť účtovným jednotkám, 
ktoré prechádzajú na účtovanie podľa IFRS, 
vyhnúť sa veľkým zmenám v postupoch 
účtovania dovtedy, pokým IASB neukončí 
projekt vypracovania IFRS štandardu pre 
činnosti podliehajúce cenovej regulácii. 

Projekt zameraný na činnosti podliehajúce 
cenovej regulácii bol opätovne naštartovaný 
ako reakcia na spätnú väzbu, ktorá vzišla 
z debaty o náplni práce IASB na rok 2011. 
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Predchádzajúce účtovné postupy sa aplikujú 
iba na zostatky, ktoré nie sú inak pokryté 
IFRS. To znamená, že najprv sa majú 
aplikovať iné IFRS, a iba o prípadných 
zvyškových zostatkoch sa účtuje podľa 
provizórneho štandardu. 

Návrhy špecifikujú, že na účty časového 
rozlíšenia pri cenovej regulácii bude možno 
potrebné aplikovať aj iné štandardy, aby boli 
náležite zohľadnené v účtovnej závierke. 
Účtovná jednotka by napr. na zníženie 
hodnoty zostatkov účtov časového rozlíšenia 
pri cenovej regulácii aplikovala svoje 
predchádzajúce účtovné postupy, no na 
jednotky generujúce peňažné prostriedky, 
ktoré majú takéto zostatky, by aplikovala 
štandard IAS 36. 

Bude potrebné starostlivo pouvažovať nad 
tým, ktoré iné štandardy by sa mohli 
uplatňovať a ako by sa mohli navzájom 
ovplyvňovať s predchádzajúcimi účtovnými 
postupmi. 

Prezentácia 

Návrhy vyžadujú, aby sa zostatky 
pochádzajúce z aplikácie provizórneho 
štandardu uvádzali samostatne v súvahe 
a výkaze ziskov a strát. 

V súvahe sa má uvádzať samostatná riadková 
položka pre celkové debetné a celkové aktívne 
zostatky časového rozlíšenia pri cenovej 
regulácii, a to po medzisúčte všetkých 
ostatných aktív a pasív. Nerozlišuje sa medzi 
krátkodobými a dlhodobými zostatkami, hoci 
túto informáciu možno uviesť na inom mieste. 
Vzájomné započítavanie nie je povolené. 

Vo výkaze ziskov a strát sa hneď po 
medzisúčte zisku alebo straty pred 
zohľadnením položiek cenovej regulácie 
uvádza v rámci jednej položky celkový pohyb 
vo všetkých zostatkoch účtov časového 
rozlíšenia pri cenovej regulácii . 

Účtovná jednotka, ktorá uvádza výnosy na 
akciu (EPS) by mala uvádzať, s rovnakou 
dôležitosťou, EPS bez započítania i so 
započítaním pohybov na účtoch časového 
rozlíšenia pri cenovej regulácii. 

Zverejnenia 

Požiadavky na zverejňovanie sa týkajú 
informácií o podstate a rizikách regulácie 
a jej dopade na účtovnú závierku, vrátane: 

 opisu podstaty a rozsahu cenovej 
regulácie, 

 toho, ako je budúce realiyovanie či 
stornovanie každého zostatku 
ovplyvnené rizikami a neistotami, 

 toho, na akej báze sú zostatky účtov 
časového rozlíšenia pri cenovej regulácii 
vykazované a oceňované, a 

 odsúhlasenia zostatkov od prvého do 
posledného dňa účtovného obdobia. 

Účtovné jednotky majú povolenie neuvádzať 
údaje, ktoré nie sú relevantné pre cieľ 
zverejnenia. 

Koho sa to týka? 

Návrhy ovplyvnia tie účtovné jednotky, 
ktoré po prvý raz účtujú podľa IFRS a ktoré 
momentálne vykazujú zostatky 
pochádzajúce z cenovej regulácie podľa 
predchádzajúcich účtovných postupov. Toto 
je bežným javom v sieťových odvetviach, no 
návrhy môžu mať dopad aj na iné sektory 
s regulovanými cenami. 

Čo bude nasledovať? 

Pripomienkovacie obdobie k uvedenému PD 
končí 4. septembra 2013. PD nenavrhuje 
dátum účinnosti, no predčasná aplikácia sa 
povoľuje. 

IASB vydal takisto aj žiadosť o poskytnutie 
informácií na pochopenie všeobecných čŕt 
cenovej regulácie, ktorá má pomôcť pri 
príprave dokumentu určeného na odbornú 
diskusiu (viď vyššie). Pripomienkovacie 
obdobie k žiadosti o poskytnutie informácií 
sa končí 30. mája 2013. 


