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Rýchlo a stručne 
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IASB vydal na pripomienkovanie pracovný 
dokument s cieľom umožniť používanie me-
tódy vlastného imania v individuálnej úč-
tovnej závierke

 
 

O čo ide? 
 

IASB navrhuje znovu zaviesť možnosť 
používať metódu vlastného imania na 
vykazovanie finančných investícií 
v dcérskych spoločnostiach, spoločných 
podnikoch a pridružených spoločnos-
tiach v individuálnych účtovných závier-
kach. 

 
Uvedená možnosť prinesie prospech tým 
subjektom, na ktoré sa vzťahujú regu-
lačné požiadavky ohľadom zostavenia 
individuálnej účtovnej závierky a vyka-
zovania finančných investícií do dcér-
skych spoločností, spoločných podnikov 
a pridružených spoločností pomocou 
metódy vlastného imania. 

 
IASB očakáva, že navrhovaná zmena 
zníži týmto subjektom náklady vynakla-
dané na dodržanie iných predpisov a zá-
roveň poskytne užitočné informácie pre 
odhad čistých aktív a hospodárskeho 
výsledku investora. 

 
Najdôležitejšie zmeny 

 
IASB navrhuje novelizovať IAS 27,  Indi-
viduálna účtovná závierka, aby bola po-
volená možnosť používať metódu vlastného 
imania. Účtovná jednotka bude môcť  teda vy-
kazovať finančné investície v dcérskych spo-
ločnostiach, spoločných podnikoch 
a pridružených spoločnostiach: 

 

 
 
a) v obstarávacej cene, 
b) v súlade s IFRS 9 alebo 
c) použitím metódy vlastného imania 
 tak, ako je to opísané v IAS 28. 
 
Pracovný dokument navrhuje, aby sub-
jekt, ktorý sa rozhodne prejsť na metódu 
vlastného imania, bol nútený aplikovať 
túto zmenu so spätnou účinnosťou. Ne-
ráta so žiadnou špeciálnou úľavou pre 
subjekty, ktoré aplikujú IFRS po prvý 
raz. 

 

Koho sa to týka? 
 
Návrh bude mať potenciálny dopad na 
všetky subjekty, ktoré zostavujú indivi-
duálne účtovné závierky podľa IFRS. 

 
Čo treba urobiť? 
 
Prosím, prečítajte si navrhované úpravy 
v ich celosti, aby ste mohli posúdiť, aký 
budú mať dopad na vašu organizáciu, 
a zvážte, či sa k týmto návrhom nejako 
vyjadríte a zašlete svoje pripomienky 
IASB.
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Tento dokument bol pripravený len za účelom všeobecného usmernenia v oblastiach záujmu a nepredstavuje profesionálne poradens tvo. Neberie do úvahy ciele, 
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