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STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
zo 7. augusta 2013
k registru účtovných závierok
(CON/2013/58)
Úvod a právny základ
Európska centrálna banka (ECB) prijala 4. júla 2013 žiadosť Ministerstva financií Slovenskej republiky
o stanovisko k návrhu 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 (ďalej len „návrh zákona“).
Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článkoch 127 ods. 4 a 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní
Európskej Únie a článku 2 ods. 1 tretej zarážke rozhodnutia Rady 98/415/ES z 29. júna 1998 o poradení
sa s Európskou centrálnou bankou vnútroštátnymi orgánmi ohľadom návrhu právnych predpisov1,
nakoľko sa návrh zákona týka Národnej banky Slovenska (NBS). V súlade s článkom 17.5 prvou vetou
rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.

Účel návrhu zákona

Návrh zákona okrem iného pokračuje v legislatívnom procese dotvárania a zdokonaľovania registra
účtovných závierok2. V návrhu zákona sa uvádza, že register účtovných závierok bude obsahovať aj
výročné správy3. V dôsledku toho budú subjekty podliehajúce dohľadu NBS ukladať svoje výročné
správy do registra namiesto toho, aby ich predkladali NBS4. Niektoré z týchto subjektov budú do registra
ukladať aj správy audítorov5. Dokumenty dohliadaných pobočiek zahraničných subjektov sa budú
ukladať do neverejnej časti registra6, NBS k nim však bude mať prístup7. Priebežné účtovné závierky
dohliadaných subjektov sa viac nebudú ukladať do registra8, ale sa budú predkladať NBS9.

2.

Priebežné finančné vykazovanie

Podľa názoru ECB by mal konzultujúci orgán zabezpečiť, aby mali investori priamy prístup
k informáciám týkajúcim sa individuálnych a konsolidovaných priebežných účtovných závierok, ktoré
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Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kapitola 1/zv. 1, s. 446.
Pozri druhý odsek tretí bod všeobecnej časti dôvodovej správy.
Článok I bod 19 návrhu zákona.
Článok IX body 2 a 6, článok X body 2 a 5, článok XIV bod 1 a článok XXVIII bod 1 návrhu zákona.
Článok IX bod 1, článok X body 1, 2 a 4, článok XIV bod 3, článok XXVIII bod 4, článok XXXIV body 1 a 2, článok
XL body 1 a 7 návrhu zákona.
Článok I bod 22 návrhu zákona.
Článok I bod 35 návrhu zákona.
Článok I bod 19 návrhu zákona.
Článok XXII bod 1, článok IX body 3 a 4, článok XL body 2 a 4 návrhu zákona.
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zostavujú subjekty, ktorých akcie sú kótované na burzách. ECB sa domnieva, že pokiaľ ide o subjekty,
ktorých akcie sú kótované na burzách, pravidelné finančné vykazovanie je dôležitým zdrojom údajov,
ktorý pomáha investorom pri prijímaní investičných rozhodnutí na základe lepšej informovanosti
a podporuje účinné rozdeľovanie kapitálu.

Toto stanovisko sa uverejní na internetovej stránke ECB.

Vo Frankfurte nad Mohanom 7. augusta 2013.

[podpis]
Viceprezident ECB
Vítor CONSTÂNCIO
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