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IASB v rámci projektu každoročných vylepšení 
IFRS vydal konečné znenie malých novelizácií 
pre obdobie rokov 2011-13  

Novela je účinná pre ročné účtovné obdobia začí-

najúce 1. júla 2014 alebo neskôr. Účtovná jednotka 

bude aplikovať túto novelu prospektívne od za-

čiatku prvého ročného účtovného obdobia, v kto-

rom bude IFRS 13 uplatňovať. 

IAS 40, Investície v nehnuteľnostiach 

Štandard je novelizovaný s cieľom objasniť, že  

IAS 40 a IFRS 3 sa navzájom nevylučujú. Usmer-

nenie v IAS 40 pomáha zostavovateľom rozlišovať 

medzi nehnuteľným majetkom obstaraným ako 

investícia a nehnuteľným majetkom, ktorý jeho 

vlastník využíva pre vlastné potreby. Zostavovate-

lia musia tiež zohľadniť usmernenie v IFRS 3, keď 

určujú, či obstaranie investícií v nehnuteľnostiach 

je podnikovou kombináciou alebo nie. 

Novela je účinná pre ročné účtovné obdobia začí-

najúce 1. júla 2014 alebo neskôr; pred týmto dá-

tumom sa na jednotlivé obstarania investícií 

v nehnuteľnostiach môže aplikovať jedine vtedy, 

keď sú k dispozícii informácie potrebné na jej 

aplikáciu. 

Koho sa to týka? 

Navrhované úpravy nebudú mať dopad na každý 

subjekt. Ak sa Vás však dotýkajú, dopad by mohol 

byť závažný. 

Čo treba urobiť? 

Prosím, prečítajte si navrhované úpravy v ich 

celosti, aby ste mohli posúdiť, aký budú mať dopad 

na vašu organizáciu. 

O čo ide? 

IASB v rámci projektu každoročných vylepšení 

IFRS vydal konečné znenie malých zmien pre 

obdobie rokov 2011-13 obsahujúci úpravy a dopl-

nenia, ktoré sa dotýkajú 4 štandardov. 

Spomínané úpravy a doplnenia sa týkajú štandar-

dov IFRS 1, IFRS 3, IFRS 13 a IAS 40. Z veľkej 

časti sú účinné pre ročné účtovné obdobia začína-

júce 1. júla 2014 alebo neskôr. 

Nižšie uvádzame ich krátky súhrn. 

IFRS 1, Prvé uplatnenie Medzinárodných štan-

dardov finančného výkazníctva 

Text dôvodovej správy k IFRS 1 je upravený 

s cieľom objasniť, že zakaždým, keď nová verzia 

nejakého štandardu ešte nie je povinná, no je 

možná jej predčasná aplikácia, môže účtovná 

jednotka, ktorá aplikuje IFRS po prvý raz, použiť 

buď starú alebo novú verziu štandardu za pred-

pokladu, že vo všetkých prezentovaných obdo-

biach sa aplikuje ten istý štandard. 

IFRS 3, Podnikové kombinácie 

Novelizovaný štandard má za cieľ objasniť, že 

IFRS 3 sa nevzťahuje na účtovanie o vzniku akej-

koľvek zmluvy o spoločnom podnikaní podľa 

IFRS 11. Úprava takisto objasňuje, že  rámcové 

oslobodenie nachádza uplatnenie iba v účtovnej 

závierke samotného spoločného podniku. 

IFRS 13, Oceňovanie reálnou hodnotou 

Novela objasňuje, že portfóliová výnimka 

v IFRS 13 umožňujúca účtovnej jednotke určovať 

reálnu hodnotu skupiny finančných aktív 

a finančných záväzkov na netto báze, sa vzťahuje 

na všetky zmluvy (vrátane nefinančných zmlúv), 

ktoré spadajú pod IAS 39 alebo IFRS 9. 
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