
Novela zákona o účtovníctve
Podľa novely zákona o účtovníctve budú subjekty verejného záujmu s viac ako 500
zamestnancami povinné vo výročnej správe uvádzať aj ďalšie nefinančné informácie o sociálnom
prostredí, o dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a úplatkárstvu.
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Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR 1. čítanie (NR SR) 2. čítanie (NR SR) 3. čítanie (NR SR) prezident SR 

Vláda SR na svojom rokovaní 18. februára 2015 schválila návrh zákona, 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.
Podľa novely zákona o účtovníctve:
– subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami budú povinné vo výročnej správe uvádzať
aj ďalšie nefinančné informácie o sociálnom prostredí, o dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a
úplatkárstvu,
– účtovné jednotky, ktoré emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu ktoréhokoľvek členského štátu uvedú vo výročnej správe aj opis politiky rozmanitosti, ktorú
uplatňujú vo svojich správnych, riadiacich a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu,
vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov,
– veľké účtovné jednotky, ktoré sú obchodnými spoločnosťami a subjekty verejného záujmu , ktoré
pôsobia v ťažobnom priemysle alebo v klčovaní prirodzených lesov budú povinné zostavovať a
zverejňovať ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci,
– sa upravujú podmienky pre vznik povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku
– sa vypúšťa oceňovanie reprodukčnou obstarávacou cenou, upravujú sa podmienky pre oceňovanie
majetku a záväzkov reálnou hodnotou a dopĺňa sa odpisovanie goodwillu,
– sa dopĺňa pokuta za nevedenie účtovníctva alebo vedenie účtovníctva v rozpore s týmto zákonom, ak
neexistuje možnosť dať účtovnej jednotke pokutu z celkovej vykázanej sumy majetku.
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