
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rýchlo a stručne 
IFRS správy od PwC 

 10. júna 2013 IASB vydal novelu týkajúcu sa zverejňovania 
údajov o znížení hodnoty nefinančných aktív 

Novela je platná pre ročné účtovné obdobia 

začínajúce 1. januára 2014 alebo neskôr 

a uplatní sa retrospektívne. Je povolené jej 

skoršie uplatnenie, avšak nie skôr, než účtovná 

jednotka začne uplatňovať IFRS 13. 

Týka sa to aj nás? 

Zmeny ovplyvnia všetky účtovné jednotky, 

ktoré vykázali alebo zrušili stratu zo zníženia 

hodnoty nefinančných aktív. 

Čo to pre nás znamená? 

Prosím, preštudujte si celé znenie navrhova-

ných zmien, aby ste mohli určiť, aký dopad 

budú mať na vašu organizáciu. 

Tento dokument bol pripravený len za účelom všeobecného usmernenia v oblastiach záujmu a nepredstavuje profesionálne poradenstvo. Neberie do úvahy ciele, 
finančnú situáciu alebo potreby čitateľa; čitateľ by nemal konať na základe informácií v tomto dokumente bez toho, aby dostal nezávislé profesionálne poradenstvo. 
Neprehlasujeme a negarantujeme (priamo alebo implicitne) presnosť alebo úplnosť informácií obsiahnutých v tomto dokumente a v  rozsahu  povolenom zákonmi a 
predpismi. PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., jej spoločníci, zamestnanci a predstavitelia neakceptujú akýkoľvek záväzok, zodpovednosť alebo povinnosť 
konať s odbornou starostlivosťou, za akékoľvek následky pre Vás alebo kohokoľvek iného, kto konal alebo sa rozhodol nekonať na základe spoliehania sa na 
informácie obsiahnuté v tomto dokumente a za akékoľvek rozhodnutia na základe tohto dokumentu. 
 
© 2013 PwC. Všetky práva vyhradené. Názov „PwC“ v tomto dokumente označuje spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. a PricewaterhouseCoo-
pers Tax, k.s., ktoré sú členmi siete firiem PricewaterhouseCoopers International Limited, z ktorých každá je samostatným a nezávislým právnym subjektom.  

 

O čo ide? 

Výbor IASB urobil malé zmeny v zverejňovaní 

údajov, ktoré vyžaduje štandard IAS 36 – Zníženie 

hodnoty majetku v prípadoch, kedy sa realizova-

teľná hodnota určuje na základe reálnej hodnoty 

zníženej o náklady na predaj. 

Vydaním štandardu IFRS 13 urobil IASB významné 

úpravy vo zverejneniach, ktoré požadoval štandard 

IAS 36. Jedna z úprav bola koncipovaná v širšom 

rozsahu, než bol pôvodný zámer. Terajšie limito-

vané zmeny prinášajú nápravu a zavádzajú doda-

točné zverejnenia ohľadom oceňovania reálnou 

hodnotou v prípade tvorby alebo zrušenia opravnej 

položky. 

Významné zmeny 

IASB upravil štandard IAS 36 nasledovne: 

 odstránil požiadavku zverejňovať realizovateľ-

nú hodnotu v prípade, že jednotka generujúca 

peňažné toky obsahuje goodwill alebo nehmot-

ný majetok s neurčitou dobou životnosti, 

u ktorých nedošlo k poklesu hodnoty; 

 vyžaduje zverejnenie realizovateľnej hodnoty 

aktíva alebo jednotky generujúcej peňažné toky 

v prípade tvorby alebo rozpustenia opravnej 

položky; a 

 vyžaduje podrobné zverejnenie stanovenia  

reálnej hodnoty zníženej o náklady na predaj 

v prípade tvorby alebo rozpustenia opravnej 

položky. 


