
II 

(Nelegislativní akty) 

NAŘÍZENÍ 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 662/2010 

ze dne 23. července 2010, 

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní 
standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde 
o interpretaci 19 Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC) 

a mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 1 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezi
národních účetních standardů ( 1 ), a zejména na čl. 3 odst. 1 
uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 ( 2 ) byly přijaty 
některé mezinárodní standardy a interpretace, které exis
tovaly ke dni 15. října 2008. 

(2) Dne 26. listopadu 2009 zveřejnil Výbor pro interpretace 
mezinárodního účetního výkaznictví interpretaci IFRIC 
19 Vypořádání finančních závazků kapitálovými nástroji 
(dále jen „IFRIC 19“). Cílem IFRIC 19 je poskytnout 
pokyny k tomu, jak by měl dlužník účtovat své kapitá
lové nástroje, které byly vydány za účelem vypořádání 
celého finančního závazku nebo jeho části po novém 
sjednání podmínek závazku. 

(3) Výsledky konzultace skupiny technických odborníků 
(TEG) při Evropské poradní skupině pro účetní výkaz
nictví (EFRAG) potvrzují, že IFRIC 19 splňuje technická 
kritéria stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1606/2002. V souladu s rozhodnutím Komise 
2006/505/ES ze dne 14. července 2006, kterým se 

zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti 
standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poraden
ství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské 
poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) ( 3 ), 
posoudila prověřovací skupina pro poradenství v oblasti 
standardů stanovisko EFRAG týkající se schválení 
a sdělila Komisi, že je vyvážené a objektivní. 

(4) Přijetí IFRIC 19 v důsledku znamená změny mezinárod
ního standardu účetního výkaznictví (IFRS) 1, aby se 
zajistila soudržnost mezinárodních účetních standardů. 

(5) Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpoví
dajícím způsobem změněno. 

(6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se 
stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Příloha nařízení (ES) č. 1126/2008 se mění takto: 

1) Vkládá se interpretace 19 Výboru pro interpretace mezi
národního účetního výkaznictví (IFRIC), jak je uvedena 
v příloze tohoto nařízení. 

2) Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 1 se mění 
v souladu s přílohou tohoto nařízení.
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( 1 ) Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1. 
( 2 ) Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1. ( 3 ) Úř. věst. L 199, 21.7.2006, s. 33.



Článek 2 

Jednotlivé společnosti začnou IFRIC 19 a změnu IFRS 1, jak jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení, 
uplatňovat nejpozději prvním dnem prvního účetního období začínajícího po dni 30. června 2010. 

Článek 3 

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 23. července 2010. 

Za Komisi 
José Manuel BARROSO 

předseda
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PŘÍLOHA 

MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY 

IFRIC 19 Interpretace IFRIC 19 Vypořádání finančních závazků kapitálovými nástroji 

IFRS 1 Změna IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou 
vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci pro osobní potřebu nebo jiné poctivé využití („fair dealing“). Další 
informace lze získat od IASB na internetové stránce www.iasb.org
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INTERPRETACE IFRIC 19 

Vypořádání finančních závazků kapitálovými nástroji 

ODKAZY 

— Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky 

— IFRS 2 Úhrady vázané na akcie 

— IFRS 3 Podnikové kombinace 

— IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky 

— IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby 

— IAS 32 Finanční nástroje: vykazování 

— IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování 

VÝCHODISKA 

1 Dlužník a věřitel mohli sjednat změnu podmínek finančního závazku s tím, že dlužník závazek vypořádá zcela či 
částečně vydáním kapitálových nástrojů věřiteli. Tyto transakce se někdy nazývají „výměna dluhu za kapitál“. IFRIC 
obdržel žádosti o pokyny k účtování těchto transakcí. 

ROZSAH PŮSOBNOSTI 

2 Tato interpretace se zabývá účtováním účetní jednotky v případě, je-li sjednána změna podmínek finančního závazku, 
v důsledku čehož účetní jednotka vydá kapitálové nástroje věřiteli účetní jednotky za účelem úplného nebo částečného 
vypořádání finančního závazku. Tato interpretace se nezabývá účtováním věřitele. 

3 Účetní jednotka tuto interpretaci nepoužije na transakce v případech, kdy: 

a) věřitel je rovněž přímým či nepřímým akcionářem a jedná jako stávající přímý nebo nepřímý akcionář; 

b) věřitel a účetní jednotka jsou před transakcí i po ní ovládány stejnou stranou nebo stranami a podstata transakce 
zahrnuje rozdělení vlastního kapitálu účetní jednotkou nebo vklad do vlastního kapitálu účetní jednotky; 

c) vypořádání finančního závazku vydáním kmenových akcií je v souladu s původními podmínkami finančního 
závazku. 

ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA 

4 Tato interpretace se zabývá těmito otázkami: 

a) Jsou kapitálové nástroje účetní jednotky, které byly vydány za účelem vypořádání celého finančního závazku nebo 
jeho části, „zaplacenou úhradou“ v souladu s odstavcem 41 IAS 39? 

b) Jak by měla účetní jednotka prvotně ocenit kapitálové nástroje, které byly vydány za účelem vypořádání takového 
finančního závazku? 

c) Jak by měla účetní jednotka účtovat případný rozdíl mezi účetní hodnotou vypořádaného finančního závazku 
a výší prvotního ocenění vydaných kapitálových nástrojů? 

ŘEŠENÍ 

5 Vydání kapitálových nástrojů účetní jednotky pro věřitele za účelem vypořádání celého finančního závazku nebo jeho 
části je zaplacenou úhradou v souladu s odstavcem 41 IAS 39. Účetní jednotka vyjme finanční závazek (resp. jeho 
část) z výkazu o finanční pozici pouze v případě, že finanční závazek zanikne v souladu s odstavcem 39 IAS 39.
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6 Při prvotním účtování kapitálových nástrojů vydaných věřiteli za účelem vypořádání celého finančního závazku nebo 
jeho části musí účetní jednotka vydané kapitálové nástroje ocenit v reálné hodnotě, ledaže reálnou hodnotu nelze 
spolehlivě stanovit. 

7 Nelze-li reálnou hodnotu vydaných kapitálových nástrojů spolehlivě stanovit, musí být kapitálové nástroje oceněny 
tak, aby odrážely reálnou hodnotu zaniklého finančního závazku. Při stanovení reálné hodnoty zaniklého finančního 
závazku, který obsahuje prvek na požádání (např. vklad splatný na požádání), se nepoužije odstavec 49 IAS 39. 

8 Vypořádá-li se pouze část finančního závazku, účetní jednotka posoudí, zda se určitá část zaplacené úhrady vztahuje 
na změnu podmínek závazku, který zůstává nesplacen. Pokud se část zaplacené úhrady vztahuje na změnu podmínek 
zbývající části závazku, účetní jednotka rozdělí zaplacenou úhradu mezi vypořádanou část závazku a část závazku, 
která zůstává nesplacena. Při tomto rozdělení účetní jednotka uváží všechny příslušné skutečnosti a okolnosti týkající 
se transakce. 

9 Rozdíl mezi účetní hodnotou vypořádaného finančního závazku (nebo jeho části) a zaplacenou úhradou se musí 
zaúčtovat do hospodářského výsledku v souladu s odstavcem 41 IAS 39 . Vydané kapitálové nástroje musí být 
prvotně zaúčtovány a oceněny ke dni, k němuž byl finanční závazek (nebo jeho část) vypořádán. 

10 Pokud byla vypořádána pouze část finančního závazku, úhrada musí být rozdělena v souladu s odstavcem 8. Úhrada, 
která byla přidělena zbývajícímu závazku, je součástí posouzení, zda došlo k podstatné změně podmínek zbývajícího 
závazku. Pokud se zbývající závazek podstatně změnil, musí účetní jednotka zaúčtovat změny jako zánik původního 
závazku a zaúčtování nového finančního závazku, jak je požadováno v odstavci 40 IAS 39. 

11 Účetní jednotka musí zveřejnit zisk nebo ztrátu vykázanou v souladu s odstavci 9 a 10 na samostatném řádku ve 
výsledovce nebo v komentáři. 

DATUM ÚČINNOSTI A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

12 Pro účetní jednotky je tato interpretace platná pro roční účetní období počínající 1. července 2010 nebo později. 
Dřívější použití je povoleno. Použije-li účetní jednotka tuto interpretaci pro účetní období počínající před 
1. červencem 2010, musí tuto skutečnost zveřejnit. 

13 Účetní jednotka použije změny v účetních pravidlech v souladu s IAS 8 od počátku prvního vykazovaného srovná
vacího období. 

Dodatek 

Změna IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

Změna uvedená v tomto dodatku se použije pro roční období počínající 1. července 2010 nebo později. Použije-li účetní jednotka tuto 
interpretaci pro dřívější období, tyto změny se použijí pro toto dřívější období. 

V dodatku D se vkládá nový nadpis a nový odstavec D25. 

Vypořádání finančních závazků kapitálovými nástroji 

D25 Prvouživatel může aplikovat přechodná ustanovení uvedená v IFRIC 19 Vypořádání finančních závazků kapitálovými 
nástroji.
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