
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rýchlo a stručne 
IFRS správy od PwC 

 15. júla 2013 EÚ predkladá požiadavky na zverejňovanie 
platieb štátu 

celkové aktíva vo výške najmenej 20 mi-
liónov EUR a najmenej 250 zamestnan-
cov. 

Účtovná jednotka zaoberajúca s ťažobnou 
činnosťou znamená účtovnú jednotku, 
ktorá sa zaoberá ťažbou ropy alebo zem-
ného plynu, banskou ťažbou a ťažbou 
rôznych komodít v lomoch. Nezahŕňa 
subjekty poskytujúce podporné služby. 

Materské podniky sú povinné zostaviť 
konsolidovanú správu v prípade, že sa ich 
dcérska spoločnosť zaoberá niektorou 
z uvedených činností. Konsolidovaná 
správa má obsahovať len platby súvisiace 
s týmito aktivitami. 

Požiadavky na zverejnenie 

Typy platieb, ktoré sa budú musieť zverej-

niť: 

• platby za ťažobné práva; 

• dane z príjmov, výroby alebo zisku; 

• tantiémy; 

• dividendy; 

• platby za podpísanie zmluvy, odha-

lenie ložísk a produkciu; 

• licenčné poplatky, nájomné a iné 

úhrady za licencie alebo koncesie a 

• platby za modernizáciu infraštruktú-

ry. 

Základné informácie 

Európska komisia schválila smernicu, ktorá  

prináša nové požiadavky na zverejňovanie pre 

účtovné jednotky zaoberajúce sa ťažbou ne-

rastných surovín a dreva. Tieto subjekty budú 

povinné vykazovať odvody/platby  do štátu na 

ročnej báze a sprístupniť ich verejnosti.  

„Štát“  je definovaný ako „akákoľvek národná 

vláda, regionálna alebo miestna samospráva 

členského štátu alebo tretej strany“; vrátane 

ministerstiev a organizácií kontrolovaných 

uvedenými inštitúciami. 

Cieľom novej smernice je podporiť prijatie 

iniciatívy za transparentnosť v ťažobnom 

priemysle (Extractive Industries Transparen-

cy Initiative, EITI) a zvýšiť transparentnosť 

platieb do štáu. Požiadavky na povinné zve-

rejnenie sú podobné tým, ktoré zaviedli Spo-

jené štáty Dodd-Frankovým zákonom. 

Rozsah novej smernice  

Nové požiadavky sa týkajú spoločností regis-

trovaných na burze a veľkých spoločností 

zaoberajúcich sa ťažbou nerastných surovín 

a dreva v primárnych (pôvodných) lesoch. 

Nová smernica definuje veľký podnik ako 

subjekt, ktorý spĺňa nasledujúce kritériá: 

obrat vo výške najmenej 40 miliónov EUR; 
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Neexistuje výnimka pre platby, ktorých 

zverejnenie je zakázané legislatívou 

v príslušnej krajine. 

Forma správy 

Správa nemá predpísaný formát. Predpo-

kladáme, že často sa bude využívať tabuľ-

ková forma. 

Správa nebude súčasťou účtovnej závierky 

zostavenej podľa IFRS. Smernica nešpeci-

fikuje požiadavku správu audítovať. Jed-

notlivé členské štáty môžu v tejto oblasti 

zaviesť svoje vlastné požiadavky. 

Týka sa to aj nás? 

Požiadavka na zverejnenie sa bude týkať 

všetkých spoločností registrovaných na 

burze cenných papierov ako aj veľkých 

neregistrovaných spoločností z krajín 

Európskej únie, ak sa zaoberajú ťažbou 

nerastných surovín a dreva v pôvodných 

lesoch 

Čo bude nasledovať? 

Každá krajina EÚ bude musieť zapracovať 

smernicu do svojej  legislatívy. Očakáva sa, 

že požiadavky budú platné pre obdobia 

začínajúce 1. januára 2016 alebo neskôr. 

Komisia vedie rozhovory o tom, či nebude 

potrebné rozšíriť pôsobnosť požiadaviek aj 

na iné odvetvia. 

Ak máte akékoľvek otázky k tejto smernici, 

prosím kontaktujte PwC. 

Platby nepresahujúce 100 000 EUR (vyko-

nané jednorazovo alebo formou viacerých 

platieb) sa nemusia zverejňovať. 

Vyžaduje sa zverejnenie  

• celkovej sumy platieb, vrátane nepe-

ňažných odvodov každému štátu po-

čas roka; a  

• celkovej sumy platieb podľa ich dru-

hu a za každý štát 

v členení podľa jednotlivých krajín 

Informácie o platbách týkajúcich sa špeci-

fických projektov sa musia zverejniť 

v členení podľa jednotlivých projektov. 

Nepeňažné odvody sa zverejnia v ich hod-

note alebo objeme. Ak sa zverejnia v svojej 

hodnote, vyžaduje sa zverejnenie použitej 

metódy stanovenia hodnoty. 

Výnimky z pôsobnosti 

Správu nemusí vypracovať subjekt, ktorý je 

dcérskou spoločnosťou materskej spoloč-

nosti predkladajúcej konsolidovanú sprá-

vu, kde sú zahrnuté všetky platby uskutoč-

nené dcérskou spoločnosťou. 

Subjekt môže byť vyňatý z konsolidovanej 

správy materskej spoločnosti, ak: 

• existujú vážne, dlhotrvajúce obme-

dzenia schopnosti materskej spoloč-

nosti vykonávať svoje práva v súvis-

losti s dcérskou spoločnosťou; alebo 

• materská spoločnosť vlastní podiel 

v tomto subjekte výhradne za účelom 

jeho predaja. 

Smernica takisto umožňuje, aby bol sub-

jekt vyňatý z konsolidovanej sprá-

vy prípade, že potrebné informácie nie je 

možné získať bez vynaloženia neúmerne 

vysokých nákladov alebo načas. V smernici 

sa však uvádza, že takéto prípady sú veľmi 

zriedkavé. 


