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Nový štandard

Rada pre Medzinárodné finančné štandardy (ďalej iba „IASB“ ako skratka z anglického
výrazu International Accounting Standards Board alebo len „Rada“) vydala IFRS 16 ako nový
štandard o účtovaní lízingu, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019. Prenájom alebo
lízing ako prostriedok nadobudnutia majetku využíva v podstate každá spoločnosť, takže
nový štandard sa bude dotýkať prakticky všetkých.

Zmeny vo všeobecne používaných finančných ukazovateľoch

Nové požiadavky na strane nájomcov takmer úplne eliminujú účtovanie na podsúvahových
účtoch a majú dopad na mnohé všeobecne používané finančné ukazovatele, ako napr.
ukazovateľ zadlženosti (anglický výraz „gearing“) či EBITDA. Zvýši sa tým porovnateľnosť, no
na druhej strane to môže ovplyvniť aj dodržanie limitov dohodnutých v úverových zmluvách,
bonitu, náklady na získanie cudzieho kapitálu či spôsob, akým zainteresované strany vnímajú
Vašu spoločnosť.

Obchodný model

Nový štandard môže ovplyvniť obchodné modely a ponuky prenajímateľov, keďže sa očakávajú
zmeny v lízingových potrebách i správaní sa nájomcov. Môže taktiež urýchliť existujúci vývoj na
trhu v oblasti lízingu (napr. väčší dôraz na poskytované služby než na prenajímaný majetok).

Obchodné údaje a procesy

Zmeny v štandarde o účtovaní lízingu budú mať na strane nájomcov ďalekosiahly dopad na
ich obchodné procesy, systémy či kontrolné mechanizmy. Vzhľadom na to, že takmer všetky
lízingy sa budú vykazovať v súvahe, nájomcovia budú musieť o nich zverejňovať podstatne
viac údajov než doposiaľ. Bude potrebné, aby spoločnosti pri implementácii štandardu
uplatnili prístup, ktorý bude zasahovať do viacerých oblastí, nielen do účtovníctva.

Pripravujte sa už teraz

Čím skôr pochopíte, aký dopad môže mať nový štandard na Vašu spoločnosť, tým lepšie
budete pripravený na to, aby ste vyriešili potenciálne problémy a zredukovali náklady na
implementáciu a riziká spojené s nedodržaním nových požiadaviek.
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Dopad nového štandardu 
o účtovaní lízingu
Dopad nového štandardu 
o účtovaní lízingu

IASB zverejnila nový štandard IFRS 16, Lízingy v januári 2016 s tým, že účinnosť nadobudne 1. januára 2019. Požaduje sa
v ňom, aby nájomcovia vykazovali takmer všetky lízingy na súvahe, čo bude odrážať ich právo užívať identifikovaný majetok
počas určitej doby ako aj s tým spojený finančný záväzok.

Lízing je dôležitým a často využívaným
spôsobom financovania majetku. Dáva
spoločnostiam možnosť obstarávať
a používať dlhodobý majetok bez toho,
aby naň museli na začiatku vynaložiť
veľké finančné prostriedky.

Ponúka tiež vysokú mieru flexibility
a umožňuje nájomcom efektívne vyriešiť
problém technického a morálneho
zastarania majetku a vyhnúť sa riziku
zostatkovej hodnoty. V skutočnosti je
lízing niekedy jediným spôsobom, ako
získať možnosť využívať majetok, ktorý
sa nedá kúpiť. 

Lízing je v súčasnosti účtovaný nájomcami
buď ako operatívny alebo finančný.
Klasifikácia závisí od komplikovaných
pravidiel a testov. V praxi to znamená, že
sa uplatňujú „jasne zadefinované“ hranice,
ktoré vedú k tomu, že v súvahe sa vykáže
buď všetko alebo nič, aj keď
z ekonomického hľadiska ide niekedy
o podobné lízingové transakcie.

Predpokladá sa, že na strane nájomcov
bude mať nový štandard o účtovaní lízingu
významný dopad na ich účtovnú závierku,
financovanie majetku, informačné
technológie, systémy, procesy a kontrolné

mechanizmy. Mnoho firiem si navyše
prenajíma veľa položiek majetku vysokej
hodnoty (automobily, kancelárie,
elektrárne, maloobchodné predajne,
stožiare telekomunikačných operátorov či
lietadlá). Nový štandard o účtovaní lízingu
bude mať teda na niektorých nájomcov
významný dopad. Účtovanie o lízingu na
strane prenajímateľov ostane vo veľkej
miere nezmenené. Zmeny v potrebách
a správaní klientov však môžu
prenajímateľov primäť k tomu, aby na túto
skutočnosť zareagovali úpravou svojho
obchodného modelu. 

Nájomcovia

• Nový štandard ovplyvní v podstate všetky všeobecne používané finančné a výkonnostné ukazovatele, akými sú napr. ukazovateľ
zadlženosti (anglický výraz „gearing“), ukazovateľ likvidity, obrat aktív, úrokové krytie, EBITDA, EBIT, prevádzkový zisk, čistý
zisk, zisk na akciu (EPS), rentabilita investovaného kapitálu (ROCE), rentabilita vlastného kapitálu (ROE) či prevádzkové peňažné
toky. Tieto zmeny môžu nepriaznivo ovplyvniť dodržiavanie limitov dohodnutých v úverových zmluvách, bonitu či náklady na
získanie cudzieho kapitálu a môžu viesť aj k ďalším zmenám v správaní klientov. Uvedené dopady môžu mnoho firiem primäť
k tomu, aby prehodnotili svoje postoje pri rozhodovaní, či je majetok výhodnejšie prenajať alebo kúpiť.

• Narastie bilančná suma v súvahe, vzrastú ukazovatele zadlženosti (anglický výraz „gearing“) a ukazovatele likvidity poklesnú.
K zmenám dôjde ako v charaktere nákladov (náklady na prenájom budú nahradené odpismi majetku a nákladovými úrokmi) tak aj
v spôsobe ich vykazovania (vykázanie vyšších lízingových nákladov na začiatku v porovnaní so súčasným rovnomerným
vykazovaním nákladov na operatívny lízing).

• Predpokladá sa, že na spoločnosti, ktoré si prenajímajú položky majetku vysokej hodnoty (napr. nehnuteľnosti, výrobné
zariadenia, lietadlá, vlaky, lode či iné technologické zariadenia), bude mať nový štandard významný dopad. Naopak, nový
štandard môže mať menší dopad na tie spoločnosti, ktoré uzatvorili viacero lízingových zmlúv na prenájom majetku nízkej
hodnoty (napr. tabletov či osobných počítačov, drobného kancelárskeho nábytku či telefónov), pretože IASB ponúka výnimku pre
položky majetku nízkej hodnoty (majetok v hodnote do 5 000 USD v čase, keď bol nový). Položky majetku nízkej hodnoty, ktoré
spĺňajú túto podmienku, sa nemusia vykazovať v súvahe.

• Náklady na implementáciu a následné dodržiavanie nového štandardu o účtovaní lízingu môžu byť pre väčšinu nájomcov dosť
významné, a to najmä vtedy, ak ešte nemajú zavedený informačný systém pre sledovanie a účtovanie lízingových zmlúv.

Prenajímatelia

• Je možné, že nájomcovia a prenajímatelia budú zvažovať možnosť nanovo prerokovať a reštrukturalizovať existujúce i budúce
lízingové zmluvy.

• Nanovo by sa mali posúdiť i podnikateľské a právne štruktúry podporujúce lízingové vzťahy, aby sa vyhodnotilo, či budú aj naďalej
efektívne (napr. spoločné podniky a účelové subjekty).

• Účtovanie o lízingu na strane prenajímateľa sa v porovnaní s IAS 17 v mnohom nemení. Predpokladá sa však, že nový štandard
bude mať na nich tiež dopad, pretože pravdepodobne dôjde k zmene potrieb a správania sa klientov, čo bude mať vplyv na ich
obchodný model i lízingové produkty.

Všadeprítomný dopad týchto pravidiel bude vyžadovať, aby spoločnosti transformovali svoje obchodné procesy v mnohých
oblastiach vrátane oblasti financovania, účtovníctva, informačných technológií, obstarávania, daní, treasury, právnych vzťahov,
prevádzky, firemných nehnuteľností a personalistiky.
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Aký je rozsah pôsobnosti 
nového štandardu?
Vo všeobecnosti je rozsah pôsobnosti IFRS
16 podobný rozsahu IAS 17 a zahŕňa všetky
zmluvy, ktorými sa postupuje právo užívať
identifikovaný majetok počas stanoveného
časového obdobia za úhradu, s výnimkou
práva duševného vlastníctva udeleného
prenajímateľom, práv nájomcu na základe
licenčných zmlúv (v prípadoch ako sú napr.
hrané filmy, videonahrávky, hry, rukopisy,
patenty či autorské práva), prenájmu
biologického majetku, zmlúv o koncesii
služieb a lízingu na výskum a využitie
minerálov, ropy, zemného plynu
a podobných neobnoviteľných zdrojov.
Nájomcovia iného nehmotného majetku,
než je majetok spomínaný vyššie, majú
možnosť uplatniť si výnimku z IFRS 16.

Nová definícia lízingu sa však líši od
súčasnej definície, uvedenej v IFRIC 4,
v dôsledku čoho môžu byť niektoré zmluvy
v budúcnosti posudzované odlišne. IFRS 16
obsahuje podrobné usmernenia, ktoré
pomôžu firmám pri posudzovaní, či
zmluva obsahuje lízing alebo službu,
prípadne oboje. Súčasné usmernenia ako aj
prax nekladú veľký dôraz na rozlíšenie
medzi službou a operatívnym lízingom,
keďže účtovanie je rovnaké.

Analýza, či zmluva obsahuje lízing alebo
službu, sa začína stanovením, či zmluva
spĺňa definíciu lízingu. To znamená, že
zákazník má právo kontrolovať použitie
identifikovaného aktíva za úhradu počas
stanoveného časového obdobia.

Príklad: Lízing verzus služba

Spoločnosť A uzatvorí fixnú trojročnú zmluvu
s prevádzkovateľom štadióna („Dodávateľ“)
na prenájom priestoru na štadióne, kde bude
predávať svoj tovar. Zmluva definuje miesto,
ktoré sa môže nachádzať pri ktoromkoľvek
z viacerých vchodov do štadiónu. Dodávateľ
je oprávnený kedykoľvek zmeniť miesto
pridelené Spoločnosti A. So zmenou
predajného miesta vzniknú Dodávateľovi len
minimálne náklady. Na predaj svojho tovaru
využíva Spoločnosť A prenosný stánok (ktorý
sama vlastní). Na štadióne existuje veľa
miest, ktoré sú k dispozícii a spĺňajú
podmienky špecifikácie miesta v zmluve.

Zmluva neobsahuje lízing, pretože
neobsahuje aktívum, ktoré je jej predmetom
(identifikované aktívum). Spoločnosť
A kontroluje len svoj vlastný stánok. Zmluva
sa týka miesta na štadióne, ktoré môže
Dodávateľ podľa vlastného uváženia
kedykoľvek zmeniť. Dodávateľ má podstatné
(substantívne) právo na zmenu miesta, ktoré
Spoločnosť A využíva, pretože:
a) má praktickú možnosť meniť využívanú

plochu kedykoľvek bez súhlasu
Spoločnosti A,

b) v prípade zmeny miesta mu budú plynúť
ekonomické výhody.
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Ako oddeliť od seba lízingové
a nelízingové položky?

Príklad: Oddelenie lízingových položiek

Spoločnosť A uzatvorila zmluvu na 15 rokov, ktorá sa týka práva
užívať tri konkrétne, samostatne využívateľné optické vlákna v rámci
väčšieho kábla spájajúceho Hong Kong s Tokiom. Zmluva zahŕňa aj
ich údržbu. Pripojením koncov optických vlákien k svojím
elektronickým zariadeniam Spoločnosť A sama rozhoduje o ich
použití (t. j. Spoločnosť A „oživuje“ vlákna). Spoločnosť usúdila, že
zmluva obsahuje lízing.

Zmluva umožňuje prenájom troch samostatne využívateľných optických
vlákien a poskytovanie údržby. Samostatné predajné ceny (SSP) možno
stanoviť na základe podobných, samostatne uzatvorených lízingových
zmlúv a zmlúv o údržbe. Ak takéto údaje nie sú k dispozícii, Spoločnosť
A je povinná odhadnúť ceny pre každú položku osobitne.

Požiadavky IFRS 16 pre oddelenie
lízingových a nelízingových položiek
a alokovanie transakčnej ceny
jednotlivým položkám si budú
vyžadovať úsudok manažmentu jednak
pri identifikovaní týchto položiek
a taktiež pri aplikovaní odhadov na
stanovenie samostatných predajných
cien (SSP), využívajúc hlavne trhové
informácie. Je možné, že nájomcovia
v súčasnosti nemajú k dispozícii údaje
o lízingovej a nelízingovej položke
zmluvy a preto sa obrátia na
prenajímateľov, aby im dané informácie
poskytli. V súčasnosti prenajímatelia
nemusia oddeľovať lízingové
a nelízingové položky zmluvy.

V súčasnosti veľa zmluvných vzťahov
v sebe zahŕňa operatívny lízing alebo
naopak, zmluvy o operatívnom lízingu
zahŕňajú aj nelízingové položky (napr.
služby). Mnohé spoločnosti však dnes
v zmluvách neoddeľujú položky
operatívneho lízingu, pretože účtovanie
o lízingu a službe má spravidla rovnaký
dopad na účtovnú závierku.

Podľa nového štandardu o účtovaní lízingu
sa na strane nájomcu zmení účtovanie
o týchto dvoch zložkách zmluvy, pretože
lízingy sa budú musieť vykazovať
v súvahe*.

Štandard vyžaduje, aby prenajímatelia aj
nájomcovia vo svojich zmluvách oddelili
lízingové položky od nelízingových, ak sú
splnené obe nižšie uvedené kritériá:

a. Nájomcovi môže plynúť úžitok
z používania majetku buď samostatne
alebo spoločne s inými zdrojmi, ktoré
má okamžite k dispozícii. Zdroje
okamžite k dispozícii sú tovary alebo
služby, ktoré sa predávajú alebo

prenajímajú samostatne (od
prenajímateľa alebo iného dodávateľa),
alebo zdroje, ktoré nájomca už získal
(od prenajímateľa alebo z iných
transakcií či udalostí), a

b. Identifikovaný majetok nie je závislý ani
vo vysokej miere prepojený s iným
predmetným majetkom v zmluve.

Po identifikovaní lízingových
a nelízingových položiek sa platby alokujú
nasledujúcim spôsobom:

• Pri alokovaní transakčnej ceny na
jednotlivé zmluvné plnenia uplatnia
prenajímatelia usmernenie v IFRS 15,
Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi.
Alokovanie vychádza z relatívnych
samostatných predajných cien (ďalej iba
„SSP“ ako skratka z anglického výrazu
Standalone Selling Price). Ak
informácie nie sú k dispozícii,
spoločnosť je povinná SSP odhadnúť.
IFRS 15 rozlišuje tri metódy odhadu:
metódu upraveného trhového odhadu,
metódu očakávaných nákladov

navýšených o primeranú maržu
a reziduálnu metódu. Je možné, že
niektoré spoločnosti budú mať záujem
skombinovať prijatie nového štandardu
o účtovaní lízingu s novým štandardom
o vykazovaní výnosov (platný od
1. januára 2018) vzhľadom na ich
vzájomné prepojenie. Ich spoločné
prijatie by mohlo spoločnostiam ušetriť
náklady na implementáciu.

• Nájomcovia budú musieť oddeliť
lízingové položky od nelízingových
v prípade, že neuplatňujú možnosť
výberu účtovnej politiky uvedenú nižšie.
Činnosti, ktorými sa neprevádza tovar
alebo služba na nájomcu, nie sú
zložkami/predmetom zmluvy. Alokácia
ceny je podobná ako v prípade
prenajímateľa. Štandard umožňuje
nájomcom zvoliť si účtovnú politiku
samostatne pre každú skupinu
identifikovaného majetku, pri ktorej
nemusia oddeliť lízingové položky od
nelízingových. V takomto prípade sa
celá zmluva zaúčtuje ako lízing.

* Okrem výnimky pre krátkodobé lízingy a lízingy majetku nízkej hodnoty, viď str. 9
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Aký je tento nový model?

Nájomcovia už nebudú rozlišovať medzi
operatívnym a finančným lízingom. Novo
prenajatý majetok (predstavujúci právo
užívať identifikovaný majetok počas doby
lízingu) a záväzok z lízingu (predstavujúci
povinnosť uhrádzať lízingové splátky) sa
budú vykazovať pri každom lízingu*.

Nájomcovia budú musieť prvotne vykázať
majetok, ktorý majú právo užívať,
i záväzok z lízingu v hodnote
diskontovaných požadovaných platieb,
pričom budú musieť zohľadňovať dobu
lízingu, tak ako je stanovená podľa nového
štandardu. Doba lízingu bude stanovovaná
na základe úsudku nájomcu, čo predtým
pre operatívny lízing často nebolo
potrebné, pretože vykazovanie nákladov
sa tým nemenilo. Počiatočné priame
náklady a náklady na uvedenie do
pôvodného stavu sú taktiež zahrnuté do
výpočtu. 

Účtovanie na strane prenajímateľov sa
nemení. Pri zmluvách o operatívnych

lízingoch budú prenajímatelia naďalej
vykazovať príslušný majetok v súvahe. Pri
zmluvách o finančnom lízingu alebo pri
predajoch sa bude v súvahe naďalej
vykazovať pohľadávka z lízingu alebo
predaja ako aj prípadná zostatková
hodnota majetku prenajímateľa.

Kľúčové prvky nového štandardu a ich
dopad na účtovnú závierku je nasledovný:

• Model založený na rizikách a odmenách
(anglický výraz „risk and rewards“) sa
nahrádza modelom založenom na práve
užívania (anglický výraz „right-of-use“).
Od nájomcov sa vyžaduje, aby na
začiatku doby lízingu vykázali prenajatý
majetok a s tým súvisiaci záväzok
z lízingu.

• Všetky záväzky z lízingu sa oceňujú
vzhľadom na odhadovanú dobu lízingu,
ktorá v sebe zahŕňa aj opciu na
pokračovanie v lízingu ak si je
spoločnosť dostatočne istá (anglický
výraz „reasonably certain“), že si opciu

na predĺženie (resp. neukončenie)
lízingu uplatní.

• Podmienený nájom alebo variabilné
lízingové platby sa budú musieť zahrnúť
do ocenenia prenajatého majetku
a záväzkov z lízingu, ak budú závisieť od
indexu či sadzby alebo ak budú vo svojej
podstate predstavovať fixné platby.
Nájomca musí prehodnotiť variabilné
lízingové platby, ktoré závisia od indexu
či sadzby, iba ak preceňuje záväzok
z lízingu z nejakého iného dôvodu
(napr. z dôvodu prehodnotenia doby
lízingu) a to za podmienky, že dôjde
k zmene peňažných tokov, ktorá
vyplynie zo zmeny referenčného indexu
alebo referenčnej sadzby (t. j. keď
úprava lízingových splátok vstúpi do
platnosti).

• Nájomcovia môžu prehodnotiť dobu
lízingu iba vtedy, keď dôjde k nejakej
významnej udalosti alebo k významnej
zmene okolností, ktorú majú pod
kontrolou.

* Okrem výnimky pre krátkodobé lízingy a lízingy majetku nízkej hodnoty, viď str. 9
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Príklad: Lízing motorových vozidiel

Spoločnosť A si od 1. januára 20x9 prenajíma motorové vozidlo na dobu 4 rokov. Hodnota investície je 35 845
EUR. Za spomínaný prenájom je povinná uhrádzať mesačne lízingové splátky vo výške 668 EUR po dobu trvania
lízingového vzťahu (t. j. 8 016 EUR za rok). Splátka obsahuje platbu za lízing v hodnote 6 672 EUR za rok a platbu
za služby v hodnote 1 344 EUR za rok. Zostatková hodnota vozidla na konci doby lízingu je 14 168 EUR. Nájomca
nemá možnosť predĺženia zmluvy alebo kúpy vozidla a neexistuje garancia zostatkovej ceny. Implicitná úroková
miera lízingu je 5 %. Čistá súčasná hodnota lízingových splátok, pri použití diskontnej sadzby vo výške 5 %, je
24 192 EUR.

Celkový dopad na čistý zisk je podľa IFRS 16 i IAS 17 rovnaký, avšak aplikáciou modelu založenom na práve
užívania (anglický výraz „right-of-use“) sa prezentácia lízingových splátok vo výkaze komplexných ziskov a strát
zmení. Podľa IAS 17 sa lízingové splátky pri operatívnom lízingu vykazujú v rámci prevádzkových nákladov, zatiaľ
čo podľa IFRS 16 sa budú odpisy a úrokové náklady vykazovať samostatne, mimo prevádzkových nákladov, čo
bude mať pozitívny dopad na ukazovateľ EBITDA. Celkový kumulatívny vplyv na čistý zisk je podľa IFRS 16 i IAS
17 rovnaký, avšak aplikáciou modelu založenom na práve užívania sa zmení aj spôsob vykazovania nákladov na
lízing počas doby trvania lízingu. V účtovnej závierke nájomcu sa podľa IFRS 16 vykáže majetok predstavujúci
právo užívania ako aj záväzok z lízingu.

IFRS 16 – Dopad na finančnú situáciu a zisk

Január December December December December Spolu
20x9 20x9 20y0 20y1 20y2

Majetok predstavujúci 
právo užívania 24 192 18 144 12 096 6 048 0

Záväzok z lízingu -24 192 -18 580 12 687 6 498 0

Prevádzkové náklady 
– platba za služby 0 1 344 1 344 1 344 1 344 5 376

Odpisy 0 6 048 6 048 6 048 6 048 24 192

Úrokové náklady 0 1 083 797 496 120 2 496

Čistý zisk 0 -8 475 -8 189 -7 888 -7 512 -32 064

IAS 17 – Dopad na finančnú situáciu a zisk

Január December December December December Spolu
20x9 20x9 20y0 20y1 20y2

Majetok predstavujúci 
právo užívania 0 0 0 0 0

Záväzok z lízingu 0 0 0 0 0

Prevádzkové náklady 
– platba za lízing a služby 0 8 016 8 016 8 016 8 016 32 064

Čistý zisk 0 -8 016 -8 016 -8 016 -8 016 -32 064
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Príklady praktických 
dopadov

Výnimka pre krátkodobé lízingy
má za cieľ obmedziť náklady
spojené s implementáciou nového
štandardu o účtovaní lízingu bez
toho, aby sa výrazne zhoršila
kvalita informácií uvádzaných
v účtovnej závierke.

Príklad: Možnosť predĺženia doby lízingu

Spoločnosť A si prenajíma budovu od realitnej firmy, ktorá poskytuje právo na jej
užívanie na dobu 5 rokov s opciou na jeho predĺženie o ďalších 5 rokov. Opciu na
predĺženie doby prenájmu ponúka za bežných trhových podmienok, a tak Spoločnosť
A nemá na začiatku zmluvného vzťahu žiaden ekonomický stimul, aby si opciu
uplatnila.

Doba prenájmu na začiatku zmluvného vzťahu je 5 rokov.

Čo ak ... ešte pred začiatkom lízingu Spoločnosť A investovala do technického
zhodnotenia prenajímanej budovy značné finančné prostriedky? Ekonomická
životnosť technického zhodnotenia spomínanej budovy sa odhaduje na 10 rokov.

Spoločnosť A by mala zvážiť, či na konci prvej 5-ročnej doby prenájmu bude mať
technické zhodnotenie budovy významnú ekonomickú hodnotu. Ak by sa ukázalo, že
vďaka nemu poskytne daná nehnuteľnosť nájomcovi väčší úžitok než alternatívne
budovy, ktoré by si mohol v tom čase za porovnateľnú sumu prenajať, Spoločnosť A
môže dospieť k záveru, že má významný ekonomický stimul na to, aby si uplatnila
opciu na predĺženie lízingovej doby.

Stanovenie doby lízingu

IFRS 16 definuje dobu lízingu ako
nevypovedateľné obdobie, počas ktorého
má nájomca právo užívať identifikovaný
majetok, pričom sú do neho zahrnuté aj
dodatočné obdobia, ak je dostatočne isté
(anglický výraz „reasonably certain“), že
spoločnosť využije opciu na predĺženie
(resp. neukončenie) lízingového vzťahu.

Pri stanovovaní doby lízingu musia
spoločnosti zvážiť všetky relevantné
skutočnosti a okolnosti, ktoré predstavujú
ekonomické podnety pre nájomcu na
uplatnenie opcie. Možnosť predĺženia
doby lízingu musí byť zahrnutá v dobe
lízingu, ak je dostatočne isté (anglický
výraz „reasonably certain“), že nájomca si
túto opciu uplatní. Nájomcovia sú povinní
prehodnotiť opciu na predĺženie lízingu
iba v prípade vzniku nejakej významnej
udalosti alebo zmene okolností, ktoré majú
pod kontrolou. Prenajímateľ nemá právo
prehodnotiť dobu lízingu.

Krátkodobé lízingy

Podľa IFRS 16 sa nájomcovia môžu
rozhodnúť nevykázať majetok a záväzky
z lízingu, ak doba lízingu nepresiahne 12
mesiacov. V takýchto prípadoch bude
nájomca vykazovať lízingové splátky vo
výkaze ziskov a strát rovnomerne počas
doby lízingu. Výnimka sa musí uplatňovať
vždy na celú triedu príslušného majetku.

Aby bolo možné aplikovať túto výnimku,
účtovné jednotky potrebujú určiť dobu
lízingu. Určenie, či sa jedná o krátkodobý
lízing vychádza z definície doby
lízingu, t. j. možnosti jej predĺženia treba
vziať do úvahy vtedy, keď si je spoločnosť
dostatočne istá (anglický výraz
„reasonably certain“), že využije opciu na
predĺženie (alebo neukončenie) lízingu.
Žiadny lízingový vzťah, ktorý obsahuje
opciu na kúpu, nemôže byť krátkodobým
lízingom.

Okrem toho je potrebné, aby spoločnosti
hneď po implementácii našli spôsob, ako
identifikovať krátkodobé prenájmy
a zaviedli iný proces účtovania o tejto
možnosti, ktorú nový model poskytuje.
Účtovanie o krátkodobých lízingoch môže
mať aj iné procesné s systémové dopady
ako tie, ktoré prináša zavedenie nového
modelu ako takého.

Lízing majetku nízkej
hodnoty

Na základe spätnej väzby, ktorá prišla do
IASB ohľadom nákladov a prínosov
implementácie, zahrnula Rada do nového
štandardu ďalšiu výnimku, aby tak znížila
náklady a komplikovanosť prijatia IFRS 16.
Nájomcovia nemusia vykazovať majetok
a záväzky v prípade lízingu majetku nízkej
hodnoty, akým sú napr. tablety a osobné
počítače, drobný kancelársky nábytok či
telefóny. V dôvodovej správe Rada uvádza
ako hodnotu nového majetku, ktorý
zvyčajne spĺňa podmienky pre aplikovanie
výnimky, čiastku do 5 000 USD v čase, keď
bol nový.

Okrem toho je potrebné, aby účtovné
jednotky hneď po implementácii našli
spôsob, ako identifikovať majetok nízkej
hodnoty a zaviesť iný proces účtovania
o tejto výnimke, ktorú nový model
poskytuje. Účtovanie o majetku nízkej
hodnoty môže mať aj iné procesné
s systémové dopady ako tie, ktoré prináša
zavedenie nového modelu ako takého.
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Dopad na vybrané podnikateľské
sektory
Hoci takmer všetky podnikateľské sektory
využívajú lízing ako spôsob nadobudnutia
majetku, značne sa medzi sebou odlišujú
v type a množstve prenajímaného majetku
ako aj v podmienkach a štruktúre
príslušných lízingových zmlúv.

Napríklad: firma poskytujúca
profesionálne služby si prenajíma
motorové vozidlá a kancelárske priestory;
energetický podnik si prenajíma
elektrárne; maloobchodník si prenajíma
maloobchodné predajne; telekomunikačná
firma si prenajíma optické káble a stožiare
na šírenie signálu pre mobilné telefóny;
letecká spoločnosť si zasa prenajíma
lietadlá – všetko je to majetok s úplne
odlišnými charakteristikami,
podmienkami, regulačnými rámcami,
cenotvorbou, rizikami a ziskovosťou.
V dôsledku toho môže mať prijatie nového
štandardu o účtovaní lízingu rozdielny
dopad pre jednotlivé sektory podnikania,

pričom nižšie uvádzame príklady dopadov
na vybrané podnikateľské sektory.
PwC zrealizovala Globálnu štúdiu
kapitalizácie lízingu na vzorke vyše 3 000
firiem kótovaných na burze, ktoré
pripravujú finančné výkazy podľa IFRS
a pôsobia v rôznych odvetviach i krajinách
(s výnimkou USA). Štúdia posudzovala
minimálny dopad nového štandardu
o vykazovaní lízingu na vykazovaný dlh,
zadlženosť, solventnosť a EBITDA, pričom
pri kapitalizácii existujúcich operatívnych
lízingov vedených na podsúvahových
účtoch boli použité zverejnenia
lízingových záväzkov, publikované
v účtovných závierkach spoločností za rok
2014. Prieskum nezohľadňuje výnimky
ponúkané pri prechode na nový štandard.

Medián nárastu dlhu a EBITDA
u niektorých z najviac ovplyvnených
sektorov je zhrnutý v nasledovnej tabuľke:

Podnikateľský sektor Medián nárastu dlhu Medián nárastu EBITDA

Všetky spoločnosti 22 % 13 %

Maloobchod 98 % 41 %

Letecká preprava 47 % 33 %

Profesionálne služby 42 % 15 %

Zdravotná starostlivosť 36 % 24 %

Veľkoobchod 28 % 17 %

Preprava a logistika 24 % 20 %

Zábavný priemysel 23 % 15 %

Telekomunikácie 21 % 8 %

Zdroj: Globálna štúdia kapitalizácie lízingu pripravená spoločnosťou PwC

Maloobchod

Maloobchodné firmy si veľmi často
zabezpečujú svoju obchodnú prevádzku
formou prenájmu predajných priestorov.
Očakáva sa, že implementácia nového
štandardu o účtovaní lízingu bude mať
preto na ne značný vplyv.

• Opcie na predĺženie lízingu – prenájom
nehnuteľností je pre maloobchodné
firmy veľmi dôležitý, a tak si určenie
a prehodnotenie toho, či má
maloobchodník ekonomický podnet,
aby si predĺžil lízing obchodnej
prevádzky, môže vyžadovať naozaj
dôkladné zváženie.

• Variabilné platby za lízing, ktoré závisia
na indexe alebo sadzbe – je potrebné, aby
maloobchodné firmy zaviedli systémy
na precenenie variabilných lízingových
platieb, ktoré závisia na indexe (napr.
indexe spotrebiteľských cien) v čase
zmeny indexu na začiatku daného
účtovného obdobia. 

• Oddelenie lízingových a nelízingových
položiek – bude potrebné, aby
maloobchodné firmy oddelili poplatky
za služby (napr. administratívne
poplatky, poplatky za spotrebované
energie, marketingové poplatky) od
lízingových položiek týkajúcich sa
nájmu nehnuteľností napr. v prípade
prenájmov obchodu v obchode či
veľkých nákupných centier.
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Telekomunikácie

Niektoré telekomunikačné spoločnosti si
prenajímajú mnoho položiek veľkej
hodnoty, vrátane sieťových zariadení,
stožiarov na šírenie signálu pre mobilné
telefóny, satelitných transpondérov či
optických káblov.

• Identifikácia lízingu – pre
telekomunikačnú spoločnosť môže byť
komplikované a náročné posúdiť, kedy
daná zmluva obsahuje lízing. Nový
štandard uvádza príklad využitia
kapacity/služby verzus lízingu pre
optický kábel a príklad sieťových
služieb. Telekomunikačné spoločnosti
potrebujú určiť, či im zmluva dáva
kontrolu nad fyzicky identifikovanou
zložkou prenajímaného majetku alebo
poskytuje kapacitu.

• Oddelenie lízingových a nelízingových
položiek – bude potrebné, aby
telekomunikačné spoločnosti rozčlenili
viaczložkové zmluvy o poskytovaní
služieb zákazníkom na jednotlivé
položky. Dôsledkom môže byť
rozhodnutie o spoločnom prijatí nového
štandardu o účtovaní lízingu s novým
štandardom o vykazovaní výnosov
(účinnom od 1. januára 2018), pričom
by sa zohľadnili vzájomné závislosti
medzi oboma štandardmi pre
telekomunikačné spoločnosti. Jednalo
by sa asi o nákladovo najúspornejšie
implementačné riešenie.

Preprava a logistika

Subjekty, ktoré pôsobia v sektore prepravy
a logistiky, si často prenajímajú položky
veľkej hodnoty vrátane lietadiel, vlakov,
lodí a nehnuteľností, no takisto aj
kamióny, nákladné autá či iné motorové
vozidlá.

• Opcie na predĺženie lízingu – firmy
pôsobiace v tomto sektore často
využívajú lízing na vykonávanie svojich
podnikateľských aktivít. Kedy je takýto
subjekt ekonomicky motivovaný, aby si
predĺžil lízing (napr. lietadiel, lodí či
kamiónov)? To treba naozaj dôkladne
zvážiť.

• Identifikácia lízingu – určiť, kedy ide
v zmluvnom vzťahu o lízing, môže byť
celkom komplikované a náročné na
posúdenie. Napríklad má lodná
spoločnosť kontrolu nad
identifikovaným majetkom, keď uvažuje
o prenájme plavidla  na dobu určitú
alebo o prenájme lode bez posádky
a technickej údržby? Podľa súčasne
platného štandardu sa nekladie príliš
veľký dôraz na rozlišovanie medzi tým,
čo je služba a čo operatívny lízing,
keďže sa často účtujú rovnako. 

• Oddelenie lízingových a nelízingových
položiek – firmy pôsobiace v tomto
sektore si často prenajímajú majetok
v kombinácii s inými službami (napr.
údržba, poistenie, atď.). Prenajímatelia
niekedy ponúkajú kombinované
produkty, a tak budú nájomcovia
potrebovať oddeliť lízingové položky,
aby ich mohli účtovať oddelene od
položiek, ktoré predstavujú služby.

Prenajímatelia
nehnuteľností a zariadení

Neočakáva sa významný dopad na sektor
prenájmu nehnuteľností a zariadení, keďže
v účtovníctve na strane prenajímateľov
nedochádza k významným zmenám. Aj
prenajímatelia však môžu pocítiť dopady
na svoj podnikateľský model v dôsledku
zmien v správaní sa nájomcov.

• Meniace sa potreby nájomcov – meniace
sa správanie nájomcov môže viesť
k požiadavkám na kratšie doby
prenájmu a variabilnejšie lízingové
splátky. To by spôsobilo nárast rizika pre
prenajímateľov, zmenila by sa ziskovosť
lízingových zmlúv a spôsobilo by to tlak
na cenotvorbu. Dôležitý je aj vplyv na
výkonnosť realitných fondov
a prenajímateľov zariadení a zvýšenie
volatility peňažných tokov a rizika.
Mohol by sa prejaviť aj neželaný dopad
na vlastnú schopnosť prenajímateľov
získať výhodné podmienky pre
financovanie svojich vlastných investícií.
V súčasnom ekonomickom prostredí
môže byť neľahké snažiť sa presadiť
zvýšenie lízingových splátok zo strany
prenajímateľov nehnuteľností
a zariadení. 

• Príležitosti pre nové služby – je možné, že
z komerčnej stránky sú meniace sa
potreby nájomcov dôležitejšie pre
prenajímateľov zariadení a vozidiel než
pre prenajímateľov nehnuteľností. To
však závisí od bežných podmienok
prenájmu nehnuteľností, ktoré sa môžu
v jednotlivých krajinách líšiť. Tieto
zmeny môžu vytvoriť väčšie pracovné
zaťaženie prenajímateľov, no môžu
fungovať aj ako katalyzátor zmien
v danom sektore (príležitosti pre nové
služby a produkty). Novým štandardom
o účtovaní lízingu sa môžu urýchliť
mnohé vývojové trendy na trhu (napr.
väčší dôraz na služby). Je možné, že
v dôsledku implementácie nového
štandardu budú musieť niektorí
prenajímatelia zmeniť tradičné
obchodné modely.

Dôsledky nového štandardu pocítia firmy vo
všetkých sektoroch, hoci dopady v jednotlivých
sektoroch sa môžu výrazne líšiť.
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Finančné, prevádzkové
a obchodné dopady

Zmena v účtovaní lízingu je iba špičkou
ľadovca. Ak chcú spoločnosti porozumieť
problémom a výzvam pri implementácií
a nákladom nevyhnutným na zabezpečenie
súladu s novým štandardom o účtovaní
lízingu, budú musieť dôkladne preskúmať
navrhované zmeny a posúdiť ich dopad na
finančné ukazovatele a ukazovatele
výkonnosti (vrátane dodržania limitov
dohodnutých v úverových zmluvách),
obchodné operácie, systémy a dáta,
obchodné procesy a kontrolné mechanizmy.

Finančné informácie

Nový štandard navýši bilančnú sumu
v súvahe a zmení prezentáciu výkazu
komplexných ziskov a strát i výkazu
peňažných tokov. Náklady na prenájom
budú vo výkaze komplexných ziskov a strát
nahradené odpismi a úrokovými nákladmi
(podobne ako dnes u finančného lízingu).
Dôsledkom bude, že lízingové náklady
budú spočiatku vyššie a s časom budú
klesať. V porovnaní s dnešným účtovaním
operatívneho lízingu môžu niektoré
spoločnosti vykázať zníženie zisku
a vlastného imania hneď po tom, ako
uzatvoria lízingovú zmluvu.

Zmenené finančné
a výkonnostné ukazovatele

Ovplyvnené budú najbežnejšie používané
finančné a výkonnostné ukazovatele, ako
napr. ukazovateľ zadlženosti (anglický
výraz „gearing“), ukazovateľ likvidity, obrat
aktív, úrokové krytie, EBIT, prevádzkový
zisk, čistý zisk, zisk na akciu, rentabilita
investovaného kapitálu (ROCE), rentabilita
vlastného kapitálu (ROE) či peňažné toky
z prevádzkovej činnosti. Dôjde k zlepšeniu
niektorých výkonnostných ukazovateľov,
ako napr. prevádzkový zisk, EBIT, EBITDA
či vykázané peňažné toky z prevádzkovej
činnosti, avšak v celkových peňažných
tokoch či v podnikateľskej činnosti sa nič
nezmení.

Zavedenie nového štandardu o účtovaní
lízingu môže mať dopad na niektoré
finančné ukazovatele, napr. ukazovateľ
zadlženosti (anglický výraz „gearing“)
alebo finančnú páku (anglický výraz
„leverage“), čo môže mať za
následok porušenie limitov, dohodnutých
v úverových zmluvách, pokiaľ si spoločnosť
nedohodla posudzovanie limitov na základe
účtovných štandardov platných v čase
poskytnutia úveru. Zvýšenie úrokových
nákladov môže tiež spôsobiť porušenie

limitov pre ukazovatele počítané z úrokov.
Tieto zmeny môžu taktiež ovplyvniť
úverové ratingy a pravdepodobne budú mať
za následok aj iné zmeny v správaní
zainteresovaných strán. Finančné inštitúcie
by mali vziať do úvahy aj možný dopad na
regulovaný kapitál, keďže nový štandard
o účtovaní lízingu by mohol spôsobiť nárast
rizikovo vážených aktív. Spoločnosti by
mali taktiež zvážiť dopad týchto zmien na
programy odmeňovania zamestnancov
a výpočet ich bonusov. Firmy často pôsobia
v komplexnom prostredí a uvedené zmeny
v hodnote jednotlivých ukazovateľov
ovplyvnia veľa existujúcich dohôd

a zainteresovaných strán.
Spoločnosti plánujúce transakcie na
kapitálových trhoch tesne pred alebo krátko
po dni nadobudnutia účinnosti nového
štandardu o účtovaní lízingu by mali
zohľadniť dopad na ich ukazovatele
zadlženosti (anglický výraz
„gearing/leverage ratios“) a na ich
postavenie v porovnaní s inými 
podobnými spoločnosťami. Mali by vziať do
úvahy taktiež všetky regulačné požiadavky
na prezentáciu historických finančných
informácií za obdobie troch až piatich
rokov.

Spoločnosť

Banky/
Poskytovatelia

pôžičiek

Ratingové
agentúry

Regulačné 
orgány

(Potenciálni)
investori/
analytici

Daňový 
úrad

Manažment/
Zamestnanci

Audítor

Orgány 
dohľadu

Dodávatelia
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Povedomie a komunikácia
so zainteresovanými
stranami

Predpokladáme, že všetky
zainteresované strany budú chcieť
pochopiť dopad nového štandardu
o účtovaní lízingu s dostatočným
predstihom pred dátumom jeho
účinnosti, ktorým je 1. január 2019.
Včasné posúdenie toho, ktorých vzťahov
a ktorých zainteresovaných strán sa
dotknú zmenené finančné a výkonnostné
ukazovatele umožní spoločnosti, aby
v prípade potreby ich mohla proaktívne
preskúmať a upraviť. Spoločnosti by mali
takisto skontrolovať, či ich existujúce,
ako i plánované, úverové zmluvy
obsahujú podmienku posudzovania
limitov dohodnutých v úverových
zmluvách, na základe účtovných
štandardov platných v čase poskytnutia
úveru, aby predišli prekvapeniam
a náročný rokovaniam s poskytovateľmi
pôžičiek.

Implementácia môže byť
zdĺhavá a drahá

Spoločnosť by mala čím skôr posúdiť
dopady zavedenia nového štandardu,
vykonať inventarizáciu príslušných
zmlúv, usilovať sa pochopiť dopady
nového štandardu a včas vypracovať
komunikačnú stratégiu voči
zainteresovaným stranám, berúc do
úvahy ich pohľad na vec. Jedná sa
o extrahovanie, zozbieranie a validáciu
lízingových údajov, posúdenie dopadu
a príprava na prepracovanie svojich
informačných systémov a procesov, ktoré
nový štandard ovplyvní.

Požiadavky na dáta ohľadom lízingu
narastú vzhľadom na fakt, že operatívny
lízing sa doteraz viedol len na
podsúvahových účtoch. Potreba
získavania nových údajov narastie aj
z dôvodu rozšírenia požiadaviek na
zverejňovanie informácií o lízingu.
Extrahovanie lízingových údajov
z lízingových zmlúv, ktoré v súčasnosti
nie je systematizované, prípadne i zber
lízingových údajov z rôznych
prevádzkových či iných „systémov“ sa
môže ukázať ako zložité a časovo
náročné. Keď budú dáta zozbierané
a posťahované z rôznych zdrojov, bude
ich potrebné validovať, štandardizovať
a analyzovať. Praktickým dôsledkom
zbierania, validácie a štandardizácie
lízingových údajov za celú skupinu môžu
byť časová náročnosť – napr. lízingové
údaje zo zahraničných prevádzok, ktoré
bude treba preložiť. Okrem toho si
značné úsilie vyžiada katalogizovanie
existujúcich lízingov, identifikácia
chýbajúcich lízingových údajoch
a zabezpečenie ich úplnosti. Bude
potrebné vyčleniť dostatočné zdroje
a podporné (automatizované) nástroje
na extrakciu, validáciu a analýzu
lízingových údajov počas procesu
implementácie.
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Potreba zavedenia nových
IT systémov, zložitejších
procesov a kontrolných
mechanizmov

V súčasnosti mnohí nájomcovia používajú
na správu a účtovanie lízingu manuálne
pripravené zostavy. Pri náročnosti nového
štandardu, ktorý vyžaduje, aby boli všetky
lízingové vzťahy vykázané v súvahe, by
použitie manuálne pripravených zostáv
mohlo byť neefektívne a mohlo by viesť
k chybám v účtovných výkazoch. 
Je pravdepodobné, že pre súlad
s požiadavkami nového štandardu budú
potrebovať nájomcovia zaviesť moduly
správy lízingových kontraktov
a automatizovať výpočty jednotlivých
lízingových dát. Spoločnosti by mali zvážiť
implementáciu trvalých softvérových
riešení, ktoré sú schopné zohľadniť nové
požiadavky na účtovanie lízingu. Na trhu sa
momentálne ponúkajú limitované
softvérové riešenia, ktoré vychádzajú
z existujúceho princípu posudzovania
lízingu, založeného na základe transferu
rizík a výhod (finančný verzus operatívny
lízing). Aby vyhovovali požiadavkám
nového štandardu o lízingu, bude ich
potrebné upraviť. Poskytovatelia ERP už
začali rozmýšľať o softvérových riešeniach
pre účtovanie lízingu, avšak čakali na
vydanie štandardu, aby ich mohli
sfinalizovať. Nájomcovia by mali včas
identifikovať nedostatky softvéru  a zmeny,
ktoré bude potrebné vykonať v ich IT
prostredí. Pomôže im to pri výbere
dodávateľa softvéru a takého softvérového
riešenia, ktoré by mohlo byť integrované do
ich existujúcich (účtovných) systémov ako
i IT prostredia a ktoré by v čo najväčšej
miere a zároveň čo najefektívnejšie splnilo
budúce požiadavky. Včasné zhodnotenie
nedostatkov existujúceho softvéru ako
i potrieb spoločnosti a jej IT prostredia
pomôže vo výbere dodávateľa softvérového
riešenia a zároveň pomôže znížiť riziká
súvisiace s finančným vykazovaním
a dodržiavaním štandardov. 

Ďalšie výhody pre nájomcov
a nové príležitosti pre
prenajímateľov

Je možné, že v dôsledku prijatia nového
štandardu pristúpia niektoré spoločnosti
k prerokovaniu existujúcich lízingových
zmlúv, aby tak minimalizovali dopad
nového štandardu. Eliminácia
podsúvahového účtovania a zvýšenie
administratívnej náročnosti spracovania
lízingových zmlúv môže znížiť atraktívnosť
lízingu. Popri externej transparentnosti
lízingu, môže zvýšená transparentnosť
v rámci spoločnosti priniesť výhodnejšie
rozhodnutia a umožniť tak optimalizáciu
lízingového portfólia alebo prispieť
k znižovaniu nákladov. Medzi ďalšie zmeny
v potrebách a správaní sa nájomcov môže
patriť záujem o prechod na kratšie lízingové
obdobia alebo dohody s variabilnejšími
lízingovými splátkami,  odrážajúcimi
použitie majetku. Nájomcovia môžu mať
tiež záujem o zmluvy, ktorých predmet má
skôr charakter služby ako lízingu. Tento
trend na trhu už existuje, avšak nový
štandard ho môže ešte viac zintenzívniť. Za
účelom minimalizácie dopadu štandardu na
spoločnosť môžu nájomcovia začať diskusie
o zmenách v lízingových zmluvách už pred
jeho zavedením. Spoločnosti, ktoré uvažujú
o zavedení takýchto zmien v oblasti lízingu
musia svoje kroky starostlivo zvážiť a vziať
do úvahy všetky dopady, pretože tieto
zmeny si budú vyžadovať aj zmeny napr. pri
stanovení cien a prinesú pre spoločnosť
nové riziká.

Možnosť neočakávaného
daňového dopadu 

Štandard môže mať výrazný dopad aj na
daňové posudzovanie lízingových
transakcií, pretože účtovanie lízingu pre
daňové účely obvykle vychádza
z účtovníctva. Vzhľadom na fakt, že
neexistuje jednotná koncepcia lízingu pre
daňové účely, bude sa dopad navrhovaného
modelu účtovania lízingu v jednotlivých
krajinách výrazne odlišovať v závislosti od
platnej daňovej legislatívy. V niektorých
krajinách môžu byť IFRS štandardy
a účtovná závierka zostavená v súlade
s IFRS relevantná pri stanovení určitých
daňových limitov (napr. v Holandsku a UK).
Oblasti, ktoré môžu byť ovplyvnené,
zahŕňajú: príslušné pravidlá odpisovania,
pravidlá obmedzujúce daňovú uznateľnosť
úroku,  (napr. pravidlá nízkej kapitalizácie
v závislosti od poskytnutých cudzích
a vlastných zdrojov, percentuálny podiel
z EBITDA), existujúce dohody
o transferovom oceňovaní, DPH
a existujúce daňové štruktúry lízingu
(lízing v rámci krajiny a cezhraničný lízing).
Prehodnotenie existujúcej a navrhovanej
štruktúry lízingu sa musí vykonať
s ohľadom na nový štandard tak, aby sa
zabezpečila kontinuita daňových výhod,
resp. riadenie (nových) daňových rizík. Ak
sa daňové posúdenie lízingu nezhoduje
s účtovnými pravidlami nového štandardu,
vzniknú nové dočasné rozdiely a spoločnosť
bude musieť účtovať o odloženej dani.    
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Účtovanie v prechodnom období
a dátum účinnosti

Dátum nadobudnutia
účinnosti štandardu IFRS
16, Lízingy je 1. január 2019

Nový štandard o účtovaní lízingu povoľuje
jeho predčasnú aplikáciu, avšak účtovná
jednotka ho nesmie uplatniť skôr, než
príjme štandard IFRS 15, Výnosy zo zmlúv
so zákazníkmi.

Nájomca si pre prechod na nový štandard
môže vybrať buď plný alebo modifikovaný
retrospektívny prístup. Zvolený prístup je
potom povinný aplikovať na celé lízingové
portfólio.

Prenajímateľ pri prechode na nový
štandard nemusí urobiť nijaké úpravy
a bude účtovať o týchto lízingoch podľa
nového štandardu počnúc dňom jeho
prvotnej aplikácie (špecifické ustanovenia
platia pre prenajímateľov, ktorí sú
sprostredkovateľmi). Spoločnosť nebude
prehodnocovať transakcie predaja
a spätného lízingu, ktoré boli uzatvorené
pred dňom prvotnej aplikácie, aby určila,
či prevod identifikovaného majetku spĺňa
požiadavky IFRS 15, aby boli zaúčtované
ako predaj.

Nájomcovia ani prenajímatelia nemusia pri
prechode na nový štandard
prehodnocovať, či existujúca zmluva
obsahuje lízingový vzťah, t. j. ak účtovná
jednotka dospela podľa IAS 17, Lízingy
k záveru, že zmluva nie je lízingom,
nemusí ju opätovne prehodnocovať podľa
IFRS 16.

Plný retrospektívny prístup

Uplatnenie plného retrospektívneho
prístupu vyžaduje, aby spoločnosti
retrospektívne aplikovali nový štandard na
každé jedno predchádzajúce vykazované
obdobie v súlade s požiadavkami IAS 8,
Účtovná politika, zmeny v účtovných
odhadoch a chyby. Tento prístup vyžaduje,
aby spoločnosti upravili vlastné imanie na
začiatku prvého porovnávaného obdobia,
ktoré sa prezentuje.

Modifikovaný
retrospektívny prístup

V rámci tohto prístupu nájomca
neupravuje porovnávacie informácie za
predchádzajúce obdobie. V dôsledku toho
bude dňom prvotnej aplikácie nového
štandardu prvý deň účtovného obdobia,
v ktorom nájomca aplikuje požiadavky
IFRS 16. Ku dňu prvotnej aplikácie nového
štandardu o účtovaní lízingu vykážu
nájomcovia kumulatívny efekt prvotnej
aplikácie ako úpravu počiatočného stavu
vlastného imania k 1. januáru 2019.

Nájomcovia s lízingami, ktoré boli
v minulosti klasifikované ako
operatívny lízing:
• Vykážu záväzok z lízingu, ocenený

v súčasnej hodnote zostávajúcich
lízingových splátok, diskontovaný
úrokovou sadzbou pôžičiek nájomcu ku
dňu prvotnej aplikácie.

• Majetok predstavujúci právo užívania
môže byť pri prechode na nový štandard
ocenený dvomi spôsobmi (možnosť
výberu pre každý lízingový prípad
zvlášť): buď ocenením identifikovaného
majetku tak, ako keby bol IFRS 16
aplikovaný od začiatku doby lízingu,
použijúc diskontnú sadzbu na úrovni
úrokovej sadzby pôžičiek nájomcu ku
dňu prvotnej aplikácie, alebo ocenením
identifikovaného majetku vo výške
rovnajúcej sa výške záväzku z lízingu,
upravenej o výšku akýchkoľvek časovo
rozlíšených lízingových splátok
vykázaných bezprostredne pred
dátumom prvotnej aplikácie.

Pri modifikovanom retrospektívnom
prístupe majú nájomcovia možnosť
využiť, pre každý lízingový prípad
zvlášť, nasledovné praktické výnimky:
• aplikovať jednu diskontnú sadzbu na

portfólio lízingov s dostatočne
podobnými charakteristikami,

• pri prechode na nový štandard upraviť
majetok predstavujúci právo užívania
o výšku rezervy na nevýhodné lízingové
zmluvy vykázanú v minulosti, ako
alternatívu k posudzovaniu zníženia
hodnoty daného majetku,

• uplatniť explicitne definovanú výnimku
z vykazovania a oceňovania pre lízingy,
u ktorých doba lízingu končí najneskôr
12 mesiacov odo dňa prvotnej aplikácie
štandardu, a účtovať o nich ako
o krátkodobých lízingoch,

• použiť spätný pohľad pri aplikácii
nového štandardu o účtovaní lízingu,
napr. pri určovaní doby lízingu, ak
zmluva obsahuje možnosti na
predĺženie alebo ukončenie lízingu, a

• nezahrnúť počiatočné priame náklady
pri oceňovaní majetku predstavujúceho
právo užívania.

Nájomcovia s lízingami, ktoré boli
v minulosti klasifikované ako finančný
lízing:
• Účtovná hodnota majetku

predstavujúceho právo užívania
a záväzku z lízingu ku dňu prvotnej
aplikácie bude stanovená na základe
účtovnej hodnoty prenajímaného
majetku a záväzku z lízingu
bezprostredne pred týmto dátumom,
v ocenení podľa IAS 17.

• Následne sa aplikuje účtovanie v súlade
s požiadavkami IFRS 16.

Dátum účinnosti Roky, ktoré sa majú uvádzať v účtovnej závierke v súlade 
s IFRS 16

1. január 2019 Plná retrospektívna metóda: finančné roky 2018 a 2019
Modifikovaná retrospektívna metóda: finančný rok 2019
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