
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rýchlo a stručne 
IFRS správy od PwC 

 

10. januára 2012 IASB vydala nové požiadavky na vzájomné 
započítavanie finančného majetku a záväzkov. 
Ďalšie zbližovanie zverejnení.  
 

 

 

Novela uvádza, že právo započítania musí byť 

k dispozícii okamžite, t.j. nesmie byť 

podmienené budúcou udalosťou. Navyše 

musí byť právne vymáhateľné všetkými 

protistranami v rámci bežnej obchodnej 

činnosti, ako aj v prípade platobnej 

neschopnosti a bankrotu. 

 

Novela ďalej objasňuje, že brutto vyrovnanie 

obchodov, (napr. cez klíringový systém), 

ktorým sa (i) eliminuje úverové riziko 

a riziko likvidity a zároveň (ii) pohľadávky 

a záväzky sa vyrovnajú jedným procesom sa 

považuje za ekvivalentné; teda v týchto 

prípadoch spĺňa požiadavky IAS 32.  

Podmienené vyrovnanie v netto sume, kde je 

právo započítania vymáhateľné iba za 

podmienky, že v budúcnosti nastane určitá 

udalosť, ako je napríklad prípad neplnenia, 

naďalej nespĺňa podmienky pre vzájomné 

započítanie majetku a záväzkov v 

účtovníctve.  

 

Zverejnenia  
 

Novelizované zverejnenia budú rozsiahlejšie 

než v doteraz platných IFRS a US GAAP. 

Zverejnenia sú zamerané na kvantitatívne  

 

 

 
 
 
 

Čo je nové?  

 
IASB vydala novelu k aplikačným 

ustanoveniam v IAS 32, ‘Finančné nástroje: 

Prezentácia’, ktorá prináša podrobnejšie 

informácie o vzájomnom započítavaní 

finančného majetku a finančných záväzkov v 

súvahe.  

 

Požiadavky vzájomného započítavania súm 

prezentovaných v súvahe sú však stále odlišné 

od požiadaviek US GAAP. IASB preto vydala  aj 

novelu k IFRS 7, ‘Finančné nástroje: 

Zverejnenia’, ktorá zohľadňuje spoločné 

požiadavky s FASB na rozšírenie doteraz 

platných zverejnení. Nové zverejnenia by mali 

zjednodušiť porovnávanie medzi subjektmi 

zostavujúcimi účtovnú závierku podľa IFRS 

a subjektmi aplikujúcimi US GAAP.  

 

Kľúčové ustanovenia  

 
Doterajší model započítavania platný podľa 

IAS 32 sa novelou nemení. Finančný majetok 

a finančné záväzky sa vzájomne započítavajú 

v súvahe len v prípade, že subjekt má 

súčasné a právne vymáhateľné právo na 

vzájomné započítanie a má v úmysle buď 

vyrovnať majetok a záväzky v netto sume, 

alebo plánuje realizovať  príslušné aktívum 

a v tom istom čase vyrovnať záväzok.  
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informácie o vykázaných finančných 

nástrojoch, ktoré sú v rámci súvahy vzájomne 

započítané, ako aj tých finančných nástrojoch, 

ktoré podliehajú započítaniu pri bankrote alebo 

podobných udalostiach, bez ohľadu na to či sú 

v súvahe vzájomne započítané.  

 

Prechodné obdobie a dátum 

účinnosti  
 

Nové zverejnenia o vzájomnom započítaní sa 

musia aplikovať retrospektívne a sú účinné 

pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 

2013 alebo neskôr. 

  

Rozšírené požiadavky v aplikačných 

ustanoveniach IAS 32 sa budú aplikovať 

retrospektívne, s účinnosťou pre účtovné 

obdobia začínajúce 1. januára 2014 alebo 

neskôr.  

 

Bude to mať dopad aj na našu 

organizáciu?  
 

Uvedené novely budú mať dopad najmä na 

finančné inštitúcie, ktoré budú povinné vo 

finančných výkazoch uvádzať vyššie spomenuté 

dodatočné zverejnenia. Nové usmernenia sa 

však môžu týkať aj iných subjektov, ktoré majú 

v držbe finančné nástroje podliehajúce 

vzájomnému započítaniu.  

 

Aké majú byť naše ďalšie kroky?  
 

Vedenie spoločnosti by malo začať zbierať 

informácie potrebné pre splnenie nových 

požiadaviek na zverejnenie. Okrem toho je 

potrebné zhodnotiť, či si nové zásady 

započítavania v IAS 32 nebudú vyžadovať 

zmenu terajšieho postupu. Preto môže byť 

potrebné skontaktovať sa s príslušnou 

klíringovou inštitúciou a odsúhlasiť, či 

používané postupy vyhovujú novým 

požiadavkám.  

 


