Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju
(Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo dne 3. oktobra
2014 sprejel spremembe in dopolnitve Slovenskih računovodskih standardov (2006),
objavljenih v Uradnem listu RS, št. 118/05, 10/2006, 57/2006, 112/2006, 3/2007, 12/2008,
119/2008, 90/2010 in 2/2012, kot sledi:

“Uvod
Prvi odstavek 10. točke Uvoda v Slovenske računovodske standarde (2006) se črta in
nadomesti z besedilom:
"Poslovna združitev je transakcija ali drug poslovni dogodek, v kateri ali katerem prevzemnik
obvladuje enega ali več poslovnih subjektov. Prevzemnik obvladuje drug poslovni subjekt,
če je izpostavljen spremenljivemu donosu ali ima iz svoje udeležbe v tem poslovnem
subjektu pravice do spremenljivega donosa ter lahko s svojo močjo, ki jo ima nad poslovnim
subjektom, vpliva na donos. Za vse zadeve v zvezi s pojmom obvladovanja, ki niso urejene v
tej točki, se neposredno uporabljajo določbe MSRP 10 – Skupinski računovodski izkazi."
12. točka Uvoda v Slovenske računovodske standarde (2006) se črta in nadomesti z
besedilom:
"12. Skupni aranžmaji
Skupni aranžma je aranžma (pogodbeni sporazum), ki ga obvladujeta dve stranki ali več.
Skupno obvladovanje je pogodbeno dogovorjena delitev obvladovanja aranžmaja, ki obstaja
le, kadar je za odločitve o dejavnostih, ki bistveno vplivajo na donos, potrebno soglasje
strank, ki si delijo obvladovanje. Skupnega aranžmaja nikoli ne obvladuje le ena stranka.
Aranžma pa je lahko tudi skupni aranžma, čeprav ga ne obvladujejo skupaj vse njegove
stranke. Treba je razlikovati med strankami s skupnim obvladovanjem skupnega aranžmaja
in strankami, ki sodelujejo v skupnem aranžmaju, vendar ga ne obvladujejo skupaj. Stranke
lahko sodelujejo v skupnem aranžmaju, vendar ga ne obvladujejo skupaj, takrat, ko za
sprejemanje odločitev ni potrebno njihovo soglasje.
Skupni aranžma je lahko
– skupna dejavnost ali
– skupni podvig.
Skupna dejavnost je skupni aranžma, pri katerem imajo stranke, ki ga skupaj obvladujejo,
pravice do sredstev in obveze iz obveznosti povezanih aranžmajev. Te stranke se imenujejo
soizvajalci. Skupni aranžma, ki ni strukturiran (organiziran) prek ločenega nosilca, je lahko
le skupna dejavnost; skupna dejavnost pa je lahko strukturirana tudi prek ločenega nosilca.
Ločeni nosilec je ločeno opredeljiva finančna struktura, vključno z ločenimi pravnimi
osebami ali podjetji, priznanimi s statutom, ne glede na to, ali imajo ta podjetja pravno
osebnost.
Soizvajalec mora v zvezi s svojim deležem v skupni dejavnosti v računovodskih izkazih
pripoznati:

a) sredstva, vključno z deležem katerih koli sredstev v skupni lasti;
b) obveznosti, vključno z deležem katerih koli obveznosti, ki jih prevzame z drugimi
soizvajalci;
c) prihodke iz prodaje deleža proizvodov iz skupne dejavnosti;
d) delež prihodkov iz prodaje proizvodov skupne dejavnosti in
e) odhodke, vključno z deležem katerih koli odhodkov, ki jih deli z drugimi.
Stranka, ki sodeluje v skupni dejavnosti, vendar je ne obvladuje skupaj, mora svoj delež v
aranžmaju prav tako obračunati v skladu s prejšnjim odstavkom, če ima pravice do sredstev
in obveze iz obveznosti, povezanih s skupno dejavnostjo.
Skupni podvig je skupni aranžma, pri katerem imajo stranke, ki skupaj obvladujejo aranžma,
pravice do čistih sredstev aranžmaja. Te stranke se imenujejo sopodvižniki. Za skupne
podvige je značilna ustanovitev delniške družbe, družbe z neomejeno ali omejeno
odgovornostjo ali kakšnega drugega podjetja, v katerem ima vsak sopodvižnik svoj delež.
Takšno podjetje posluje tako kot druga podjetja, le da pogodbeni sporazum med podvižniki
določa skupno obvladovanje celotnega gospodarskega delovanja takšnega podjetja.
Sopodvižnik mora svoj delež v skupnem podvigu pripoznati kot finančno naložbo. V
posamičnih računovodskih izkazih jo obračuna v skladu s SRS 3 – Finančne naložbe, v
skupinskih računovodskih izkazih pa v skladu s točko 13 Uvoda v SRS.
Za zadeve računovodskega obravnavanja skupnih aranžmajev, ki niso urejene v tej točki ali
v posamičnem SRS-ju, se neposredno uporabljajo določbe MSRP 11 – Skupni aranžmaji."
Prvi stavek tretjega odstavka 13. točke Uvoda v Slovenske računovodske standarde (2006)
se črta.
Petnajsti odstavek 13. točke Uvoda v Slovenske računovodske standarde (2006) se črta in
nadomesti z besedilom:
"Kadar je obvladujoče podjetje ali od njega odvisno podjetje naložbenik v skupnih podvigih,
se v skupinskih računovodskih izkazih naložba v skupne podvige obračuna po kapitalski
metodi."
V sedemnajstem odstavku 13. točke Uvoda v Slovenske računovodske standarde (2006) se
doda novo besedilo:
"Za razkritja v posamičnih in skupinskih računovodskih izkazih, ki se nanašajo na odvisna
podjetja, skupne aranžmaje in pridružena podjetja, ki niso urejena v SRS-jih, se neposredno
uporabljajo določbe MSRP 12 – Razkritja deležev v druga podjetja."
Osemnajsti odstavek 13. točke Uvoda v Slovenske računovodske standarde (2006) se črta
in nadomesti z besedilom:
"Za zadeve računovodskega obravnavanja pridruženega podjetja in skupnih podvigov v
skupinskih računovodskih izkazih, ki niso urejene v tej točki, se neposredno uporabljajo
določbe MRS 28 – Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige."

V devetnajstem odstavku 13. točke Uvoda v Slovenske računovodske standarde (2006) se
besedilo "MRS 27 – Skupinski in posamični računovodski izkazi" nadomesti z besedilom
"MSRP 10 – Skupinski računovodski izkazi in MRS 27 – Posamični računovodski izkazi."
SRS 3 – Finančne naložbe
SRS 3.36 se črta in nadomesti z besedilom:
"3.36. Finančne naložbe v skupne podvige se v skupinski bilanci stanja obračunavajo po
kapitalski metodi."
SRS 3.40 se spremeni tako, da se glasi:
"3.40. Podjetje sopodvižnika mora za naložbe v skupne podvige razkriti svoj del kapitalskih
deležev. Prav tako mora razkriti vse svoje obveze v zvezi s svojimi deleži v skupnih podvigih
in svoj del obvez v zvezi s kapitalom skupnih podvigov, ki jih je prevzelo skupaj z drugimi
sopodvižniki ali pa sámo."
V SRS 3.46 se spremeni točka p) tako, da se glasi:
"p) Skupni podvig je skupni aranžma, praviloma podjetje, ki ga ustanovi več
sopodvižnikov (pogodbenih strank pri skupnem podvigu), ki imajo pravico do čistih
sredstev skupnega podviga. Sopodvižniki na podlagi pogodbenega sporazuma skupaj
obvladujejo celotno poslovanje takšnega podjetja."
SRS 9 – Dolgoročni dolgovi
V SRS 9.15 se spremeni drugi odstavek točke a) tako, da se glasi:
"a) za vse obdavčljive začasne razlike, ki so povezane s finančnimi naložbami v
odvisna podjetja, podružnice in pridružena podjetja ter deleži v skupnih podvigih, razen če je
obvladujoče podjetje, naložbenik ali sopodvižnik sposobno ali sposoben obvladovati čas, v
katerem bodo odpravljene začasne razlike, in je verjetno, da začasne razlike ne bodo
odpravljene v predvidljivi prihodnosti;"
SRS 11 – Kratkoročni dolgovi
V SRS 11.37 se spremeni točka k) tako, da se glasi:
"k) Skupni podvig je skupni aranžma, praviloma podjetje, ki ga ustanovi več
sopodvižnikov (pogodbenih strank pri skupnem podvigu), ki imajo pravico do čistih
sredstev skupnega podviga. Sopodvižniki na podlagi pogodbenega sporazuma skupaj
obvladujejo celotno poslovanje takšnega podjetja."
SRS 30 – Računovodsko informiranje
V SRS 30.35 se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
"Skupne podvige obračunava sestavljavec računovodskih
(pogodbena stranka pri skupnem podvigu) po kapitalski metodi."

poročil

kot

sopodvižnik

SRS 30.36 se spremeni tako, da se glasi:
"30.36. Skupinska računovodska poročila se sestavljajo, kot da bi šlo za eno samo podjetje.
Iz njih se izločajo vsa poslovna in finančna razmerja med podjetji v skupini, posebej pa se
izkazujeta tudi kapital manjšinskih lastnikov in čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov.
Poglavje 13 Uvoda v Slovenske računovodske standarde vsebuje določbe o popolnem
uskupinjevanju in obračunavanju naložb po kapitalski metodi, poglavje 12 pa vsebuje
določbe za skupne aranžmaje. Točke d poglavij B v SRS od 1 do 20 in 23 vsebujejo določbe
o uskupinjevanju posameznih kategorij, v SRS od 24 do 27 pa določbe o uskupinjevanju
posameznih računovodskih izkazov."
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