
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rýchlo a stručne 
IFRS správy od PwC 

 26. júla 2013 IASB zverejnil na verejné pripomienkovanie 
pracovný návrh s názvom Poľnohospodárstvo: 
Úžitkové, opakovane rodiace rastliny 

Tento dokument bol pripravený len za účelom všeobecného usmernenia v oblastiach záujmu a nepredstavuje profesionálne poradenstvo. Neberie do úvahy 
ciele, finančnú situáciu alebo potreby čitateľa; čitateľ by nemal konať na základe informácií v tomto dokumente bez toho, aby dostal nezávislé profesionálne 
poradenstvo. Neprehlasujeme a negarantujeme (priamo alebo implicitne) presnosť alebo úplnosť informácií obsiahnutých v tomto dokumente a v rozsahu  
povolenom zákonmi a predpismi. PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., jej spoločníci, zamestnanci a predstavitelia neakceptujú akýkoľvek záväzok, 
zodpovednosť alebo povinnosť konať s odbornou starostlivosťou, za akékoľvek následky pre Vás alebo kohokoľvek iného, kto konal alebo sa rozhodol nekonať 
na základe spoliehania sa na 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 Pricewaterhouse-
Coopers Tax, k.s., ktoré sú členmi siete firiem PricewaterhouseCoopers International Limited, z ktorých každá je samostatným a nezávislým právnym subjektom.  
 

O čo ide? 
IASB navrhuje novelizáciu štandardov IAS 16 – 
Dlhodobý hmotný majetok a IAS 41 – Poľnohos-
podárstvo vo vzťahu k úžitkovým, opakovane ro-
diacim rastlinám. Na verejné pripomienkovanie 
určený pracovný návrh (PN) bol vydaný 26. júna 
2013. 

Podľa štandardu IAS 41 sa všetok biologický maje-
tok oceňuje reálnou hodnotou zníženou o náklady 
na predaj. Vychádza sa pritom zo zásady, že reálna 
hodnota najlepšie odzrkadľuje jeho biologickú 
premenu. Úžitkové, opakovane rodiace rastliny sú 
také rastliny, ktoré budú podľa predpokladov pri-
nášať úrodu viac než len jednu sezónu (napr. jablo-
ne alebo vinič). Keď raz takáto rastlina dospeje a 
začne prinášať úrodu, je nepravdepodobné, že by 
v nej došlo k nejakej závažnej biologickej premene. 
PN vychádza z toho, že z účtovného hľadiska sú 
takéto dospelé rastliny podobne ako položky DHM, 
a preto by sa malo o nich účtovať v súlade so štan-
dardom IAS 16. 

Najdôležitejšie zmeny 
IASB navrhuje novelizovať IAS 16 nasledovne: 

 Chce, aby sa vzťahoval aj na úžitkové, opako-
vane rodiace rastliny, no nie na úrodu, ktorú 
prinesú, 

 chce objasniť, že úžitková, opakovane rodiaca 
rastlina, ktorá ešte nie je na takom mieste 
a v takom stave, aby bola schopná prinášať 
úrodu, sa má posudzovať ako majetok vytvo-
rený vlastnou činnosťou. 

IASB navrhuje novelizovať IAS 41 nasledovne: 

 chce úžitkové, opakovane rodiace rastliny vy-
ňať z jeho pôsobnosti, no úrodu, ktorú prine-
sú, chce v jeho pôsobnosti naďalej ponechať, 

 chce doplniť nasledovnú definíciu úžitkových, 
opakovane rodiacich rastlín: 

 chce doň zahrnúť príklady rastlín, ktoré ne-
spadajú pod túto definíciu, a odstrániť z IAS 
41 súčasné príklady úžitkových, opakovane 
rodiacich rastlín. 

PN navrhuje retrospektívnu aplikáciu uvedených 
zmien. 

Koho sa to týka? 
Navrhované úpravy budú mať dopad na všetkých 
zostavovateľov účtovných závierok, ktorí pestujú 
úžitkové, opakovane rodiace rastliny a ktoré 
v súčasnosti spadajú pod štandard IAS 41. 

Návrhy znamenajú, že zostavovatelia už nebudú 
musieť oceňovať tieto rastliny v súlade s IAS 41 
reálnou hodnotou zníženou o náklady na predaj, 
hoci si budú môcť vybrať preceňovací model podľa 
IAS 16. Dopestovaná úroda z týchto rastlín sa bude 
naďalej oceňovať reálnou hodnotou zníženou 
o náklady na predaj. 

Čo bude nasledovať? 
Pripomienkovacie obdobie končí 28. októbra 2013. 
PN nenavrhuje dátum účinnosti, no predčasnú 
aplikáciu povoľuje. 

Ak vás tieto návrhy ovplyvnia, prečítajte si prosím 
pozorne PN a vyjadrite sa k nemu. 

Úžitkové, opakovane rodiace rastliny sú rastliny, 
ktoré: 

a) sa využívajú na výrobu alebo ako zdroj poľno-
hospodárskych produktov, 

b) budú podľa predpokladov prinášať úrodu viac 
než len jednu sezónu, a 

c) nie sú určené na predaj ako živé rastliny alebo 
ako zozbieraná poľnohospodárska produkcia, 
s výnimkou náhodných predajov ako odpad. 


