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IASB v rámci projektu každoročných vy-
lepšení IFRS zverejnil ďalší pracovný 
návrh vylepšení pre cyklus rokov 2012-14

 
 

O čo ide? 

IASB v rámci projektu každoročných vy-
lepšení IFRS zverejnil na pripomienkova-
nie ďalší pracovný návrh vylepšení pre 
cyklus rokov 2012-14 obsahujúci úpravy a 
doplnenia, ktoré by sa dotkli 4 štandar-
dov. 

Navrhované úpravy a doplnenia sa týkajú 
štandardov IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 a IAS 
34, pričom sa predpokladá, že by mali 
platiť pre ročné účtovné obdobia začína-
júce 1 januára 2016 alebo neskôr. Pripo-
mienky možno posielať najneskôr do 13. 
marca 2014. 

Tu je súhrn navrhovaných úprav. 

IFRS 5, Dlhodobý majetok držaný na 
predaj a ukončené činnosti 

Novela objasňuje, že ak je nejaký majetok 
(resp. skupina aktív určených na predaj) 
preklasifikovaný z kategórie ‘držaný na 
predaj’ na ‘držaný na rozdelenie vlastní-
kom’ alebo naopak, nezakladá to potrebu 
zmeny plánu predaja alebo rozdelenia, 
a netreba o ňom účtovať ako takom. To 
znamená, že daný majetok (resp. skupinu 
aktív určených na predaj) netreba opä-
tovne vykázať v účtovnej závierke, akoby 
nikdy nebol býval klasifikovaný v kategó-
rii ‘držaný na predaj’ alebo ‘držaný na 
rozdelenie vlastníkom’ len preto, že sa 
zmenil dôvod jeho vyradenia účtovnou 
jednotkou. 

Novela tiež vysvetľuje, že usmernenia 
ohľadom zmien v pláne predaja by sa ma-
li aplikovať aj na majetok 

(resp. skupinu určenú na predaj), ktorý 
prestáva byť klasifikovaný ako ‘držaný na 
rozdelenie vlastníkom’, ale nie je preklasi-
fikovaný ako ‘držaný na predaj’. 

IFRS 7, Finančné nástroje: Zverejňovanie’ 

Pracovný dokument navrhuje dve úpravy 
IFRS 7. 

1. Servisné zmluvy 

Ak účtovná jednotka prevádza finančný 
majetok na tretiu stranu za podmienok, 
ktoré neumožňujú prevádzajúcemu daný 
majetok vyradiť u účtovníctva, IFRS 7 od 
nej požaduje, aby zverejnila podstatu 
príslušnej dohody. Medzi zverejnené 
údaje patrí rozsah akejkoľvek pokračujú-
ceho zaangažovanosti na danom aktíve 
ako aj riziká, ktorým je v dôsledku toho 
vykazujúca jednotka vystavená. 

Novela poskytuje usmernenie s cieľom 
pomôcť manažmentu určiť, či podmienky 
dohody ohľadne finančného aktíva, ktoré 
bolo prevedené, zakladajú pokračujúcu 
zaangažovanosť. Úprava má byť retrospek-
tívna, no zároveň limitovaná začiatkom 
najskoršieho obdobia uvedeného 
v aktuálnej účtovnej závierke. Pripojená 
je aj následná úprava IFRS 1, aby mohla 
byť poskytnutá tá istá úľava aj pre tie 
subjekty, ktoré aplikujú IFRS po prvý raz. 

2. Priebežná účtovná závierka 

Úprava objasňuje, že dodatočné zverej-
nenie, ktoré vyžaduje novela IFRS 7, 
‘Zverejňovanie – Vzájomné započítanie 
finančných aktív a finančných záväz-
kov, sa špecificky nevyžadujú pre všetky 
priebežné obdobia, pokiaľ to explicitne 
nevyžaduje štandard IAS 34.



 

IAS 19, Zamestnanecké požitky 

Novela objasňuje, že pri stanovovaní 
diskontnej sadzby pre záväzky týkajúce 
sa požitkov po skončení zamestnania, je 
to práve mena, v ktorej sú záväzky vede-
né, ktorá je dôležitá, a nie krajina, kde 
tieto záväzky vznikajú. Posúdenie toho, či 
existuje rozvinutý trh s vysokokvalitnými 
podnikovými dlhopismi alebo nie, je zalo-
žené na existencii korporátnych dlhopi-
soch v danej mene, a nie na podnikových 
dlhopisoch v nejakej konkrétnej krajine. 
Podobne platí aj to, že tam, kde takýto roz-
vinutý trh s vysokokvalitnými podniko-
vými dlhopismi v danej mene neexistuje, 
mali by sa použiť štátne dlhopisy v prí-
slušnej mene. 

IAS 34, Finančné vykazovanie 

v priebehu účtovného obdobia 

Novela objasňuje, čo sa myslí odkazom 

v štandarde na ‘informácie zverejnené 

inde v priebežnej účtovnej závierke’. 

Bližšie upravuje a dopĺňa IAS 34 v tom 

zmysle, že požaduje krížovú referenciu 

z priebežnej účtovnej závierky na umies-

tnenie takejto informácie. 

 
Koho sa to týka? 

Navrhované úpravy nebudú mať dopad na 
každý subjekt. Ak sa Vás však dotýkajú, 
dopad by mohol byť závažný. 

Čo treba urobiť? 

Prosím, prečítajte si navrhované úpravy 
v ich celosti, aby ste mohli posúdiť, aký 
budú mať dopad na vašu organizáciu, 
a popremýšľajte o tom, že sa k týmto 
návrhom nejako vyjadríte.
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