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IASB vydal novelu k IAS 19R
 
 

O čo ide? 
 

IASB vydal novelu s cieľom objasniť ap-
likovanie IAS 19, Zamestnanecké po-
žitky (v znení úprav z roku 2011) – 
ďalej iba ako „IAS 19R“ – na programy, 
ktoré vyžadujú, aby na náklady na po-
žitky prispievali samotní zamestnanci 
alebo tretie strany. Novela je účinná 
pre účtovné obdobia začínajúce 1. júla 
2014 alebo neskôr a je povolená aj jej 
predčasná aplikácia. Nijakým spôso-
bom pritom neovplyvňuje účtovanie 
o dobrovoľných príspevkoch. 

 
Niektoré dôchodkové programy vyžadu-
jú, aby do nich prispievali samotní za-
mestnanci alebo tretie strany. Tieto prí-
spevky znižujú náklady zamestnávateľa na 
poskytovanie daných požitkov. Podľa 
predchádzajúcej verzie IAS 19 bolo bež-
nou praxou odpočítať príspevky od nákla-
dov na požitky poskytnuté v roku, v kto-
rom boli príspevky zaplatené. 

 
IAS 19R, ktorý je účinný pre účtovné ob-
dobia začínajúce 1. januára 2013 alebo ne-
skôr, mal v úmysle objasniť posudzovanie 
príspevkov od zamestnancov alebo tretích 
strán. Revidované usmernenie však pone-
cháva voľný priestor pre viacero poten-
ciálne komplikovaných interpretácií 
a mohlo by od väčšiny subjektov požado-
vať zmenu spôsobu účtovania o týchto 
príspevkoch. 

 
Úpravy IAS 19 z roku 2011 rozlišovali 
medzi príspevkami od zamestnancov, 
ktoré súvisia so službou, a príspevkami, 
ktoré na ňu nie sú viazané. Terajšia nove-
la ďalej rozlišuje medzi príspevkami, kto-
ré súvisia so službou iba v období, 

ktorého sa príspevky týkajú, a tými, ktoré sú 

na ňu viazané vo viac než jednom období. 

Podľa nášho názoru je príspevok vyplácaný z 

aktuálneho platu príspevkom viazaným na 

službu. 

 
Novela umožňuje odpočítať príspevky, kto-
ré sú viazané na službu (zamestnanie) 
a nemenia sa v závislosti od počtu odpraco-
vaných rokov, od nákladov na požitky v ob-
dobí, ktorého sa príspevky týkajú 
 

 
Príklad č. 1 

 
Program, do ktorého majú zamestnanci 
prispievať vo výške 4% z platu, ak ešte 
nedosiahli vek 40 rokov, a 7% z platu, ak 
tento vek dosiahli alebo ho prekročili, je 
príkladom programu, v ktorom príspev-
ky zamestnancom nie sú viazané na počet 
odpracovaných rokov. 

 
Výška príspevkov je viazaná na vek 
a plat, no nezávisí od počtu odpraco-
vaných rokov. Takže príspevky by sa 
vykázali ako zníženie nákladov na dô-
chodky v roku, ktorého sa príspevky 
týkajú. 
 
 
Novela dovolí (ale nebude požadovať), 
aby mnohé subjekty naďalej účtovali o  
príspevkoch od zamestnancov pomo-
cou ich doterajších účtovných postupov 
a nerozkladali ich na obdobie ich aktív-
neho pracovného života. 

 
Príspevky, ktoré sú viazané na službu 
(zamestnanie) a menia sa v závislosti od 
počtu odpracovaných rokov, musia byť 
rozložené na dobu služby (zamestnania), 
pričom sa použije tá istá metóda časové-
ho rozlíšenia, aká sa aplikuje na požitky; 
t.j. buď podľa schémy dôchodkového
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plánu alebo, ak program poskytuje pod-
statne vyššiu úroveň požitkov 
v neskorších rokoch, rovnomerne. 

 

 
Príklad č. 2 

 
Program, ktorý poskytuje pri odcho-
de do dôchodku jednorazovú platbu 
vo výške 10% posledného  platu za pr-
vých 10 rokov zamestnania plus 20% 
konečného platu za každý nasledujúci 
rok zamestnania a ktorý zároveň po-
žaduje, aby naň zamestnanci prispie-
vali sumou vo výške 5% platu počas 
prvých 10 rokov zamestnania a neskôr 
sumou vo výške 8%, je programom, 
v ktorom  sú príspevky viazané na počet 
odpracovaných rokov. 

 
Výška príspevkov sa mení podľa poč-
tu odpracovaných rokov i platu, tak-
že príspevky musia byť vykazované 
počas aktívneho pracovného života 
zamestnanca. Získané požitky a za-
mestnanecké príspevky by boli 
v tomto príklade časovo rozlíšené 
rovnomerne počas aktívneho pra-
covného života zamestnanca. 

 
 

Prínos zo zamestnaneckých príspevkov 
viazaných na počet odpracovaných rokov 
sa má vykazovať v zisku alebo strate po-
čas aktívneho pracovného života zamest-
nanca. Nie je celkom jasné, ako by sa ta-
káto požiadavka mala aplikovať, takže je 
pravdepodobné, že sa objaví celá škála 
rôznych prístupov. 

 
Príspevky, ktoré nie sú viazané na odpra-
covanú dobu, sa zohľadnia v ocenení zá-
väzku na poskytnutie požitku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príklad č. 3 

 
Program zdravotného poistenia po 
skončení zamestnania, v ktorom má 
zamestnanec každý mesiac uhrádzať 20 € 
z poistného, je schémou, v ktorej nie sú 
príspevky viazané na odpracovanú dobu-
lužbu. Očakávané budúce príspevky od 
zamestnanca, ktoré budú splatné po jeho 
odchode do dôchodku, budú zahrnuté do 
ocenenia záväzku na poskytnutie požitku. 
 
 

Koho sa to týka? 
 
Navrhovaná novela IAS 19R bude mať 
dopad na všetky programy požitkov po 
skončení zamestnania, v ktorých sa od 
zamestnancov alebo tretích strán vyža-
duje, aby hradili určitú časť nákladov 
daného programu. 

 
Novela objasňuje účtovanie u subjektov 
s programami, ktoré požadujú, aby boli 
príspevky v každom účtovnom období 
viazané iba na zamestnanie. 

 
Subjekty s programami, v ktorých sa 
požadujú príspevky, ktoré sa s dobou 
zamestnania menia, budú musieť časo-
vo rozlišovať prínos takýchto príspev-
kov počas aktívneho pracovného života 
zamestnancov. Vedenie by sa malo roz-
hodnúť, ako bude aplikovať tento mo-
del. 

 
Nie je pravdepodobné, že by EÚ schválila 
novelu ešte skôr, než budú musieť byť 
zostavené účtovné závierky za rok 2013. 
Takže subjekty, ktoré zostavujú účtovné 
závierky v súlade s „IFRS tak, ako ich 
schválila EÚ“, nebudú môcť aplikovať túto 
novelu predčasne. Usmernenia uvedené 
v IAS 19R (t.j. pred touto novelizáciou) nie 
sú podľa nášho názoru úplne jasné a mô-
žu byť interpretované tak, že povoľujú ten 
istý výsledok v zisku alebo strate, ako bu-
de povolené touto novelou. 

 
Ak máte nejaké otázky ohľadom aplikácie 
návrhov alebo ak potrebujete ďalšie in-
formácie, obráťte sa prosím na PwC.

 
 

 

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. 
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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.  
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