19/DZPaU/2019/I - Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky dňa 15. októbra 2019 schválila zákon č. 363/2019 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony (ďalej len „zákon“). V Čl. I tohto zákona sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ“) s účinnosťou od 31. decembra 2019 okrem bodov 1 až 4, ktoré
nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2020 .
Od 31. decembra 2019 nadobúdajú účinnosť ustanovenia týkajúce sa uvádzania informácií vo výročnej správe,
a to:
- v § 20 ods. 9 písm. b) ZoÚ – ustanovuje sa uvádzať pri opise o výsledkoch používania politiky, ktorú
účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti aj uplatňované postupy náležitej
starostlivosti. Uvedené ustanovenie sa týka subjektu verejného záujmu okrem Národnej banky Slovenska;
- v § 20 ods. 13 ZoÚ – ustanovuje povinnosť uvádzať vo výročnej správe opis politiky rozmanitosti, jej ciele
a spôsob akým sa vykonáva pre účtovné jednotky, ktoré emitovali akcie prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu a účtovné jednotky, ktoré emitovali akcie s ktorými sa
obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme ktoréhokoľvek členského štátu. Tieto údaje nemusia
vykazovať účtovné jednotky, ktoré emitovali aj iné cenné papiere ako akcie.
Podľa prechodného ustanovenia § 39r ZoÚ sa ustanovenia § 20 ods. 9 písm. b) a ods. 13 ZoÚ použijú
pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019.
Od 1. januára 2020 nadobúdajú účinnosť ustanovenia § 19 ZoÚ, ktoré upravujú podmienky overovania riadnej
a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky audítorom:
- § 19 ods. 1 písm. a) ZoÚ – povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom budú mať obchodné
spoločnosti (nielen tie, ktoré povinne vytvárajú základné imanie) a družstvo, ak splnia ustanovené
podmienky. Zároveň dochádza k 100 % - nému zvýšeniu rozhodujúcich podmienok, ktorými je celková
suma majetku a čistého obratu, tzn. celková suma majetku presiahla sumu 2 000 000 eur, čistý obrat
presiahol 4 000 000 eur.
-

§ 19 ods. 1 písm. d) ZoÚ sa dopĺňa o povinnosť audítora overovať, či údaje vykázané vo výkaze
vybraných údajov z účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a
(IAS/IFRS), sú v súlade s touto účtovnou závierkou; uvedené sa nevzťahuje na účtovnej jednotky na ktoré
sa vykonáva dohľad podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spadajú pod dohľad Národnej banky Slovenka.

Podľa prechodného ustanovenia § 39s ZoÚ sa ustanovenia § 19 ZoÚ použijú na overenie riadnej individuálnej
a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020,
pričom splnenie podmienok podľa § 19 ods. 1 písm. a) prvého bodu a druhého bodu v znení účinnom
do 31. decembra 2019 sa posudzuje za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019 podľa predpisu účinného
do 31. decembra 2019.

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
november 2019

