
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rýchlo a stručne 
IFRS správy od PwC 

 4. júna 2013 IASB/FASB zverejnili prepracovanú pracovnú 
verziu štandardu o lízingu 
 

Pravdepodobne najvýznamnejšou zmenou v po-

rovnaní s pracovným návrhom z roku 2010 (hoci 

oproti súčasný požiadavkám predstavuje menšiu 

zmenu) je to, že výbory teraz navrhujú dva roz-

dielne modely vykazovania nákladov pre rozdielne 

typy lízingu: pri niektorých (označovaných ako 

lízing typu A) sa uplatní prístup navrhovaný 

v roku 2010, ktorý je podobný terajšiemu účtova-

niu o finančnom lízingu s výsledným zvýšením 

nákladov na začiatku nájmu; pri zvyšných typoch 

lízingu (označovaných ako lízingy typu B) sa bude 

uplatňovať  model rovnomerného vykazovania 

nákladov, podobne ako je tomu pri terajšom účto-

vaní o operatívnom lízingu. Prístup, ktorý bude 

treba aplikovať, bude závisieť od toho, či nájomca 

získa resp. spotrebuje viac než nevýznamnú časť 

podkladového aktíva. V takomto prípade sa bude 

lízing považovať za lízing typu A; v opačnom prí-

pade sa bude považovať za lízing typu B. 

Uvedomujúc si praktické ťažkosti spojené s týmto 

prístupom, výbory navrhli sériu predpokladov 

v závislosti od charakteru podkladového aktíva. 

Lízing nehnuteľností sa má považovať za typ B, 

pokiaľ doba prenájmu nepredstavuje významnú 

časť zostatkovej životnosti nehnuteľnosti alebo ak 

súčasná hodnota lízingových splátok nepredstavu-

je takmer celú reálnu hodnotu nehnuteľnosti. 

Lízing iného majetku ako nehnuteľnosti (napr. 

dopravných prostriedkov alebo zariadení) sa má 

považovať za lízing typu A, pokiaľ doba prenájmu 

nepredstavuje nevýznamnú časť celkovej ekono-

mickej životnosti podkladového aktíva alebo ak 

súčasná hodnota pevných lízingových splátok je 

nevýznamná v porovnaní s reálnou hodnotou 

podkladového aktíva. 

Účtovanie na strane prenajímateľa 

V porovnaní s pracovným návrhom z roku 2010 

došlo takisto k zmenám v návrhoch na účtovanie 

o lízingu na strane prenajímateľa. V súlade 

s účtovaním o lízingu na strane nájomcu budú aj 

prenajímatelia rozlišovať  lízing buď ako typ A 

alebo typ B na základe rovnakých kritérií, ako bolo 

uvedené vyššie. V prípade lízingu typu B bude 

prenajímateľ účtovať podobným spôsobom, akým 

sa v súčasnosti účtuje o operatívnom lízingu.  

Čo je nové? 

Dňa 16. mája 2013, po vyše dvoch rokoch diskusií, 

vydali výbory IASB a FASB prepracovaný pracovný 

návrh štandardu o lízingu. 

Tento pracovný návrh sa pokúša riešiť mnohé kri-

tické pripomienky k pracovnému návrhu z roku 

2010. Na prvý pohľad sa zdá, že uplatňovanie navr-

hovaného modelu bude v porovnaní s predchádza-

júcim návrhom jednoduchšie. Tým by sa však mo-

hol podhodnotiť význam povinnosti identifikovať 

a vykazovať majetok a záväzky súvisiace so všetký-

mi lízingovými vzťahmi, ako aj význam potreby 

prehodnotiť, ktorý z účtovných modelov treba 

uplatniť na rozdielne typy lízingu. 

Najvýznamnejšie návrhy 

Účtovanie na strane nájomcu 

Tak ako návrhy z roku 2010, aj nový pracovný ná-

vrh eliminuje podsúvahové účtovanie o lízingu na 

strane nájomcov. V súvahe sa odstránilo rozlišova-

nie operatívneho a finančného lízingu a pri všet-

kých typoch lízingu (s výnimkou krátkodobého – 

viď nižšie) sa vykazuje nové aktívum (predstavujú-

ce právo používať prenajatú vec počas doby prená-

jmu) a záväzok (predstavujúci povinnosť platiť 

poplatky za prenájom). 

V porovnaní s pracovným návrhom z roku 2010 sa 

zmenili definície „doby prenájmu“ a „lízingovej 

splátky“. Doba prenájmu bude zahŕňať dobrovoľné 

obdobia jej predĺženia len v prípade, že na predĺže-

nie existuje významný ekonomický dôvod. Lízingo-

vé splátky, ktorými sa oceňoval majetok a záväzky, 

nebudú zahŕňať podmienené platby za prenájom, 

ktoré sa menia v závislosti od používania alebo 

výkonu (ako napr. tržby z maloobchodného predaja 

alebo v prípade leteckej dopravy vzdialenosť, ktorú 

lietadlo prekoná). Použitie uvedenej bázy pre oce-

ňovanie povedie k zníženiu účtovnej hodnoty ma-

jetku a záväzkov z lízingu v porovnaní s návrhmi 

z roku 2010, no nebude sa veľmi líšiť od terajšieho 

účtovania o finančnom lízingu podľa IAS 17. 
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informácie obsiahnuté v tomto dokumente a za akékoľvek rozhodnutia na základe tohto dokumentu. 
 
© 2013 PwC. Všetky práva vyhradené. Názov „PwC“ v tomto dokumente označuje spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. a PricewaterhouseCoo-
pers Tax, k.s., ktoré sú členmi siete firiem PricewaterhouseCoopers International Limited, z ktorých každá je samostatným a nezávislým právnym subjektom.  

 

V prípade typu A odúčtuje prenajímateľ podklado-

vé aktívum a nahradí ho pohľadávkou z lízingu 

(ocenenou súčasnou hodnotou lízingových splátok) 

a zostatkovým aktívom (oceneným v súčasnej hod-

note odhadovanej zostatkovej hodnoty na konci 

doby prenájmu, zvýšenej o súčasnú hodnotu akej-

koľvek očakávanej pohyblivej lízingovej splátky). 

Akýkoľvek zisk vzťahujúci sa na pohľadávkovú 

zložku sa vykáže ihneď, a zisk súvisiaci so zostatko-

vou zložkou sa odloží dovtedy, kým prenajímateľ 

podkladové aktívum ďalej neprenajme alebo ho 

nepredá. Výnosové úroky z pohľadávky a zostatko-

vého aktíva sa účtujú počas celej doby prenájmu. 

Rozlišovanie medzi lízingom a službou 

Pracovný návrh obsahuje nové usmernenia pre 

posudzovanie toho, či zmluva obsahuje lízing alebo 

službu príp. oboje. Tieto usmernenia sa líšia od 

súčasnej analýzy podľa IFRIC 4 a môže sa stať, že 

niektoré zmluvy bude nutné posúdiť odlišne. 

Zverejnenia 

Navrhovaný model bude vyžadovať podrobnejšie 

zverejnenia (tak kvalitatívne ako aj kvantitatívne) 

než podľa existujúcich štandardov. 

Prechodné obdobie 

Nové posudzovanie sa bude vzťahovať aj na už 

existujúce lízingové vzťahy. Všetky prenájmy bude 

potrebné prehodnotiť a nový model sa bude apli-

kovať retrospektívne buď v plnej miere alebo len 

čiastočne. 

V pracovnom návrhu sa neuvádza dátum účinnosti. 

Očakávame, že finálny štandard nadobudne účin-

nosť najskôr v roku 2017. 

 

Týka sa to aj nás? 

Takmer všetky účtovné jednotky vstupujú do 

lízingových vzťahov, takže predkladané návrhy 

budú mať široký dopad. Niektoré typy lízingu sú 

však z ich pôsobnosti vyňaté, konkrétne: 

 prenájom nehmotného majetku; 

 prenájom majetku na výskum alebo využitie 
prírodných zdrojov; 

 prenájom biologického majetku; a 

 dojednania o koncesiách na poskytovanie slu-
žieb v rozsahu IFRIC 12. 

Navyše, prenajímateľ i nájomca si podľa triedy 

podkladového aktíva môžu zvoliť, či o leasingu 

s maximálnou dobou nájmu 12 mesiacov budú 

účtovať podobným spôsobom, akým sa v súčas-

nosti účtuje o operatívnom lízingu. 

Čo to pre nás znamená? 

Pripomienkovacie obdobie končí 13. septembra 

2013. Vzhľadom na potenciálny dopad navrho-

vaných zmien na účtovanie a transakcie, malo by 

vedenie už teraz začať posudzovať dopady návr-

hov na existujúce zmluvy a svoju obchodnú prax. 

Takisto by vedenie firiem malo uvažovať o pri-

pomienkovaní pracovného návrhu, aby sa vo 

finálnej verzii mohli zohľadniť aj jeho názory na 

navrhované zmeny. 


