
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rýchlo a stručne 
IFRS správy od PwC 

 14. marca 2013 IASB publikovala pracovný návrh štan-
dardu týkajúceho sa opravných položiek 
k finančným nástrojom 

Výpočet poklesu hodnoty 

Očakávané straty z úveru sa stanovia pomocou 
objektívnej metódy váženého priemeru, zo-
hľadňujúcej pravdepodobnosť a časovú hodno-
tu peňazí. Nerobia sa výpočty pre najlepší 
a najhorší variant, musia však zahŕňať aspoň 
predpoklad vzniku straty z úveru a predpoklad, 
že k strate nedôjde. 

Odhad znehodnotenia úveru 

Pri rozhodovaní účtovnej jednotky, či má vyka-
zovať straty očakávané počas obdobia životnosti 
úveru, musí zvážiť skutočnosti ako je kvalita 
dostupných informácií, vrátane aktuálnych 
a očakávaných zmien indikátorov externých 
trhov, interné faktory a informácie špecifické 
pre dlžníka. 

V prípade, že nie sú k dispozícii dlhodobejšie 
výhľadové informácie, môžu sa ako základ pre 
výpočet použiť informácie o neplnení povinnos-
tí dlžníka. V tomto prípade  však vzniká vyvráti-
teľná domnienka, že ak sú zmluvné peňažné 
toky 30 alebo viac dní po lehote splatnosti, je 
potrebné vytvoriť opravnú položku na očakáva-
nú stratu za celú životnosť úveru. 

Účtovná jednotka nevykáže očakávanú stratu 
z finančného nástroja za obdobie jeho životnosti 
v prípade  finančných nástrojov ekvivalentných 
investičnému stupňu. 

Výnosový úrok 

Výnos z úroku sa vypočíta metódou efektívnej 
úrokovej miery z brutto účtovnej hodnoty  
aktíva.  

Ak však existuje objektívny dôkaz o poklese 
hodnoty (t.j. došlo k poklesu hodnoty aktíva 
v súlade s ustanoveniami IAS 39), vypočíta sa 
úrok z netto účtovnej hodnoty po zohľadnení 
poklesu hodnoty. 

 

O čo ide? 

Po niekoľkých rokoch diskusií a dvoch už pub-
likovaných návrhoch, vydala IASB na pripo-
mienkovanie návrh novelizácie štandardu 
„Finančné nástroje: očakávané straty 
z úverového rizika“. IASB navrhuje zaviesť 
model očakávanej straty, ktorý by mal nahra-
diť doteraz platný model vzniknutej straty 
zverejnený v IAS 39.  

IASB sa vyjadrila aj ku kritickým komentá-
rom, ktoré sa počas krízy objavili a zneli „príliš 
málo a príliš neskoro“. Preto sa dá očakávať, 
že straty z poklesu hodnoty sa nielen zvýšia, 
ale sa budú vykazovať aj v skoršom období. 

Významné ustanovenia 

Všeobecný model 

Podľa navrhovaného modelu sa má vykazovať 
strata z poklesu hodnoty zodpovedajúca oča-
kávanej strate z úveru za obdobie 12 mesiacov. 
V prípade, že sa od prvotného vykázania fi-
nančného nástroja významne zvýši jeho úve-
rové riziko, musí sa vykázať očakávaná strata 
z úveru za celé obdobie jeho zostávajúcej ži-
votnosti. 

Očakávaná strata z úveru za obdobie 12 me-
siacov predstavuje peňažné toky, u ktorých sa 
očakáva, že počas životnosti úveru nebudú 
prijaté  („deficit peňažných prostriedkov“) 
v dôsledku možných prípadov defaultu počas 
12 mesiacov od dátumu účtovnej závierky. 

Straty očakávané počas životnosti úveru pred-
stavujú deficit peňažných prostriedkov 
v dôsledku možných prípadov neplnenia počas 
celého obdobia životnosti finančného nástroja. 
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Pokles hodnoty obstaraného finančného majet-
ku  

V prípade aktív preukazujúcich objektívne znaky 
poklesu hodnoty pri prvotnom vykazovaní, sa 
pokles hodnoty stanoví na základe očakávaných 
strát počas celej životnosti. Pri výpočte efektívnej 
úrokovej miery týchto aktív sa očakávané straty 
zahrnú do odhadu peňažných tokov a nebudú sa 
vykazovať v zisku alebo strate („efektívna úroko-
vá miera zohľadňujúca pokles hodnoty“).    Všet-
ky neskoršie zmeny očakávaných strát z úveru 
počas jeho životnosti sa vykážu v zisku alebo 
strate pri ich vzniku. 

Pohľadávky z obchodného styku a pohľadávky z 
leasingu 

V návrhu novely predkladá IASB zjednodušený 
prístup k pohľadávkam z obchodného styku 
a z leasingu. U krátkodobých pohľadávok 
z obchodného styku by mala účtovná jednotka 
účtovať stratu z poklesu hodnoty vo výške očaká-
vanej straty počas životnosti, ktorá vznikla 
v dôsledku transakcií v rámci IAS 18, „Výnosy“. 
U dlhodobých pohľadávok z obchodného styku  
a u pohľadávok z leasingu podľa IAS 17, „Prená-
jom“, má účtovná jednotka možnosť výberu me-
dzi všeobecným modelom a modelom platným 
pre krátkodobé pohľadávky z obchodného styku.  

Návrh novely povoľuje využitie maticového mig-
račného modelu opravných položiek za predpo-
kladu, že bude upravený tak, aby zohľadňoval 
súčasné udalosti a zároveň aj predpovede budú-
cich udalostí.  

Rozsah pôsobnosti novely 

Navrhovaná novela by mala platiť pre: finančný 
majetok ocenený v umorovanej hodnote podľa 
IFRS 9; finančný majetok ocenený v reálnej 
hodnote v ostatnom súhrnnom zisku podľa ná-
vrhu štandardu „Klasifikácia a oceňovanie: Limi-
tované novely IFRS 9“; úverové prísľuby, ak 
existuje súčasná právna povinnosť poskytnúť 
úver, s výnimkou úverových prísľubov účtova-
ných v reálnej hodnote vo výkaze ziskov a strát 
(FVPL) podľa IFRS 9; finančné záruky v rozsahu 
IFRS 9, o ktorých sa neúčtuje v reálnej hodnote 
vo výkaze ziskov a strát a pohľadávky z leasingu 
v rozsahu IAS 17. 

Zverejnenia 

Dokument navrhuje rozsiahle zverejnenia, vrá-
tane tabuľky pokynov od začiatku do konca 
obdobia a zverejnenia predpokladov 
a vstupných údajov. 

Dátum účinnosti a prechodné obdobie 

V návrhu nie je špecifikovaný dátum účinnosti. 
Odvoláva sa však na IFRS 9, v ktorom je dátum 
účinnosti stanovený na 1. januára 2015. IASB 
vyzvala k pripomienkam ohľadom vhodného 
termínu účinnosti pre všetky fázy IFRS 9. 

Štandard sa má aplikovať retrospektívne. Ne-
bude sa však vyžadovať zmena porovnateľných 
údajov. 

Podarilo sa priblížiť jednotlivé 
koncepcie? 

Keďže IASB a FASB navrhujú odlišné modely 
vykazovania opravných položiek, zatiaľ k priblí-
ženiu koncepcií nedošlo. V decembri minulého 
roku vydala FASB návrh novely štandardu „Fi-
nančné nástroje – straty z úverov“. Najvýraz-
nejší rozdiel medzi modelom, ktorý navrhuje 
IASB a modelom FASB „Súčasná očakávaná 
strata z úverov“ spočíva v tom, že FASB navrhu-
je, aby sa pri prvotnom vykazovaní vykázala 
strata očakávaná počas celej životnosti finanč-
ného nástroja a  IASB požaduje výrazné zvýše-
nie úverového rizika predtým, než sa vykáže 
strata očakávaná počas celej životnosti nástroja. 

Koho sa to týka? 

Navrhovaná novelizácia sa dotkne všetkých 
účtovných jednotiek. Najvýraznejšie však 
ovplyvní  finančné inštitúcie. 

Čo treba urobiť? 

Termín pripomienkovania je 5. júl 2013.  
IASB predpokladá, že novelu dokončí do konca 
roku 2013. 

Vedenie každej spoločnosti by malo  zhodnotiť 
dopad navrhovaných zmien a predložiť svoje 
pripomienky, čím umožní ich prípadné zohľad-
nenie v konečnej verzii. 
 


