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IASB novelizuje usmernenie týkajúce sa prvotnej 
aplikácie IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12 

 Zverejnenia podľa IFRS 12 za minulé obdobie sa 
budú vyžadovať vo vzťahu k dcérskym 
spoločnostiam, pridruženým spoločnostiam 
a spoločným podnikom. Táto požiadavka sa však 
obmedzuje na obdobie, ktoré bezprostredne 
predchádza prvému ročnému obdobiu, v ktorom 
sa IFRS 12 aplikuje. Zverejnenia za minulé 
obdobie sa nevyžadujú pre podiely v 
nekonsolidovaných štruktúrovaných subjektoch. 

 
Novela je účinná pre ročné účtovné obdobia 
začínajúce 1. januára 2013 alebo neskôr, spolu 
s prvotnou aplikáciou IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12. 
Podľa rozhodnutia ARC však budú tieto štandardy 
aplikované v EÚ až od 1. januára 2014. 
 
 
Koho sa to týka? 
 
Novela sa bude vzťahovať na všetky účtovné jednotky 
(investorov), ktorí sú nútení aplikovať IFRS 10, IFRS 
11 alebo IFRS 12. 
 
 
Čo je potrebné urobiť? 
 
Novela je účinná pre ročné účtovné obdobia 
začínajúce 1. januára 2013 alebo neskôr (v EÚ až od 
1. januára 2014); predčasne sa musí aplikovať vtedy, 
keď sa predčasne aplikujú aj príslušné štandardy 
(IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12). 
 
Zostavovatelia účtovnej závierky podľa IFRS by mali 
začať zohľadňovať uvedenú novelu a mali by 
popremýšľať, ako môžu využiť udelené výnimky na 
minimalizáciu nákladov spojených s implementáciou 
IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12. Takisto by mali začať 
zhromažďovať zverejňované informácie za minulé 
obdobie, ktoré novela požaduje. 

Tento dokument bol pripravený len za účelom všeobecného usmernenia v oblastiach záujmu a nepredstavuje profesionálne poradenstvo. Neberie do úvahy ciele, finančnú 
situáciu alebo potreby čitateľa; čitateľ by nemal konať na základe informácií v tomto dokumente bez toho, aby dostal nezávislé profesionálne poradenstvo. Neprehlasujeme 
a negarantujeme (priamo alebo implicitne) presnosť alebo úplnosť informácií obsiahnutých v tomto dokumente a v rozsahu  povolenom zákonmi a predpismi. Pricewaterho-
useCoopers Slovensko, s.r.o., jej spoločníci, zamestnanci a predstavitelia neakceptujú akýkoľvek záväzok, zodpovednosť alebo povinnosť konať s  odbornou starostlivos-
ťou, za akékoľvek následky pre Vás alebo kohokoľvek iného, kto konal alebo sa rozhodol nekonať na základe spoliehania sa na informácie obsiahnuté v tomto dokumente a 
za akékoľvek rozhodnutia na základe tohto dokumentu. 
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k.s., ktoré sú členmi siete firiem PricewaterhouseCoopers International Limited, z ktorých každá je samostatným a nezávislým právnym subjektom.  

 

V čom je podstata zmeny? 

 
IASB novelizoval požiadavky kladené na prvotnú 
aplikáciu štandardov IFRS 10 - Konsolidovaná 
účtovná závierka, IFRS 11 – Spoločné podnikanie a 
IFRS 12, Zverejnenie podielov v iných účtovných 
jednotkách. 
 
Novela objasňuje, že dňom prvotnej aplikácie 
štandardu je prvý deň ročného účtovného obdobia, 
v ktorom sa IFRS 10 po prvý raz uplatňuje – napr. 
pre účtovnú jednotku, ktorá začne uplatňovať IFRS 
10 v roku 2013 a ktorej hospodársky rok sa kryje 
s kalendárnym rokom, to bude 1. január 2013. 
Účtovné jednotky uplatňujúce IFRS 10 musia 
posúdiť kontrolný vplyv ku dňu prvotnej aplikácie; 
od tohto posúdenia potom závisí, ako budú vykázané 
údaje za minulé obdobie. 
 
Pri prvotnej aplikácii tohto štandardu vyžaduje 
novela taktiež určité zverejnenia podľa IFRS 12 za 
minulé účtovné obdobie. 
 
Najvýznamnejšie zmeny, ktoré novela prináša: 
 
 Ak sa rozhodnutie o konsolidácii podľa IFRS 10 

ku dňu prvotnej aplikácie líši od rozhodnutia 
podľa štandardu IAS 27/SIC 12, musí sa 
bezprostredne predchádzajúce obdobie (napr. 
pre účtovnú jednotku, ktorá začne uplatňovať 
IFRS 10 v roku 2013 a ktorej hospodársky rok sa 
kryje s kalendárnym rokom, to bude rok 2012) 
upraviť, aby bolo konzistentné s IFRS 10, no iba 
za predpokladu, že sa to bude dať prakticky 
realizovať. 

 
 Akýkoľvek rozdiel medzi účtovnými hodnotami 

podľa IFRS 10 a predchádzajúcimi účtovnými 
hodnotami na začiatku bezprostredne 
predchádzajúceho ročného účtovného obdobia sa 
zaúčtuje do vlastného imania. 

 
 Úpravy predchádzajúceho účtovania nebudú 

musieť robiť dcérske spoločnosti, ktoré budú 
konsolidované tak podľa IFRS 10 ako aj podľa 
predchádzajúceho štandardu IAS27/SIC 12 ku 
dňu prvotnej aplikácie, a ani spoločnosti, ktoré 
ku dňu prvotnej aplikácie nebudú konsolidované 
podľa oboch štandardov. 


