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1 Uplatňovanie IFRS v SR 

Úloha 1.1 Štruktúra predpisov IFRS - I 

Z ktorých predpisov sa skladá súbor predpisov IFRS? 

 Predpisy IFRS 

Vydávané v minulosti, 
v súčasnosti iba novelizované 

Vydávané v súčasnosti 

Všeobecné otázky, spoločné pre väčšinu 
účtovných jednotiek 

  

Špecifické otázky, otázky ktoré sa týkajú iba 
malé počtu účtovných jednotiek a otázky 
ktoré bolo potrebné vyriešiť urgentne 

  

Úloha 1.2 Štruktúra predpisov IFRS - II 

Vychádzajúc z predchádzajúcej úlohy (1.1), ktorý druh predpisu bol pravdepodobne použitý na 
stanovenie toho, ako sa má oceniť, zaúčtovať či vykázať daná transakcia, udalosť alebo 
okolnosť? 

Oblasť 

Predpis IFRS 

Váš predpoklad 
(stačí len druh predpisu) 

Skutočné označenie 
predpisu 

Odpisovanie nehmotného majetku   

Zavedenie eura   

Verejné dotácie   

Priebežná účtovná závierka   

Zrušenie opravných položiek vytvorených ku 
goodwillu v rámci priebežnej účtovnej závierky 

  

Spriaznené strany účtovnej jednotky   

Úloha 1.3 Povinnosť zostavenia ročnej účtovnej závierky v SR 

V ktorých z nasledujúcich situáciách musia účtovné jednotky v SR zostavovať účtovnú 
závierku podľa IFRS a z čoho im táto povinnosť vyplýva? 

 
Áno/nie 

Povinnosť vyplýva z: 

Právny predpis v SR Európsky právny predpis 

Ide o konsolidovanú účtovnú závierku 
účtovnej jednotky verejnej správy 
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Ide o konsolidovanú účtovnú závierku 
účtovnej jednotky priemyselného 
podniku, kde tržby dcérskych 
podnikov dosahujú 40 % celkových 
tržieb 

   

Ide o individuálnu účtovnú závierku 
spoločnosti Acrosan, a. s., 
zaoberajúcej sa výrobu pesticídov, 
ktorá nemá povinnosť overenia 
účtovnú závierku audítorom 

   

Ide o individuálnu účtovnú závierku 
spoločnosti Interplas, a. s., 
zaoberajúcou sa výrobou prívesov, 
ktorá v posledných troch rokoch 
prekročila 2 z troch kritérií 
zakladajúcich povinnosť overenia 
účtovnej závierky audítorom (§ 19, 
odsek 1, písmeno a) zákona 
o účtovníctve) o 10 % 

   

Ide o individuálnu účtovnú závierku 
Železníc Slovenskej republiky 

   

Úloha 1.4 Povinnosť zostavenia ročnej účtovnej závierky podľa IFRS - I 

Spoločnosť Indastry mala v rokoch 2007 – 2012 nasledujúci stav majetku, čistého obratu 
a zamestnancov. V ktorých rokoch musí zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS podľa § 17a, 
odsek 2 zákona o účtovníctve? 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Majetok (mil. €) 170 152 172 174 167 161 157 

Čistý obrat (mil. 
€) 

149 162 170 162 171 164 163 

Počet 
zamestnancov 

2 200 2 001 2 000 2 001 2 001 2 000 1 980 

Povinnosť 
zostaviť účtovnú 
závierku podľa 
IFRS? {+ dôvod} 

       

Úloha 1.5 Povinnosť zostavenia ročnej účtovnej závierky podľa IFRS - II 

Ako by sa zmenili závery predchádzajúcej úlohy, ak by sa zistilo, že pri stanovení hodnoty 
majetku sa vzali do úvahy oprávky a opravné položky, predstavujúce v každom roku zhruba 
10 % hodnoty deklarovanej hodnoty majetku? 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Povinnosť 
zostaviť účtovnú 
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závierku podľa 
IFRS? {+ dôvod} 

Úloha 1.6 Povinnosť zostavenia priebežnej účtovnej závierky podľa IFRS 

Ak by spĺňali podmienky pre zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS, ktoré z uvedených 
účtovných jednotiek by museli zostavovať priebežnú účtovnú závierku podľa IFRS 34 a ako 
často by ju mali zostavovať? 

Účtovná jednotka 
Povinnosť zostavenia 

priebežnej účtovnej závierky 
vyplýva z: 

Periodicita zostavovania 
priebežnej účtovnej závierky 

emitent cenných papierov 
 

 
 

banka 
 

 
 

doplnková dôchodková spoločnosť   

poisťovňa ktorá nie je zdravotnou 
poisťovňou 

  

poštový podnik (spĺňajúci kritériá 
zákona o účtovníctve pre zostavenie 
účtovnej závierky podľa IFRS) ktorého 
účtovné obdobie je zhodné 
s kalendárnym rokom 

  

poštový podnik (spĺňajúci kritériá 
zákona o účtovníctve pre zostavenie 
účtovnej závierky podľa IFRS), 
ktorého účtovného obdobie nie je 
zhodné s kalendárnym rokom 

  

zdravotná poisťovňa 
 

 
 

dôchodková správcovská spoločnosť 
 

 
 

správcovská spoločnosť 
 

 
 

Úloha 1.7 Správa o výsledku hospodárenia a priebežná účtovná závierka 

Čo má obsahovať správa o výsledku hospodárenia, zostavovaná podľa § 74, odsek 1, písmeno 
b) Zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papierov? 
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Čím sa líši polročná správa zostavovaná podľa § 80 od priebežnej účtovnej závierky 
zostavovanej v súlade s § 18 zákona o účtovníctve? 

 

 

 

Úloha 1.8 Možnosť zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS 

Za akých podmienok môžu nasledujúce spoločnosti zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS 
tak, aby to bolo v súlade o zákonom o účtovníctve 

 Podmienka 

1 2 

Spoločnosti, ktoré emitovali akcie 
 

 

 

Spoločnosti, ktorá je obchodníkom 
s cennými papiermi 

  

Spoločnosť ktorý je priemyselný 
podnikom 

  

Spoločnosť, ktorá je dôchodkovou 
správcovskou spoločnosťou 

  

Poznámka:  

• Na účely zákona 594/2003 Z. z. (o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) 
sa regulovaným trhom rozumie (§ 5, písmeno j) trh kótovaných cenných papierov burzy cenných 
papierov, trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo iný trh pre 
investičné nástroje spĺňajúci kritériá podľa § 44; v Slovenskej republike sa iným regulovaným trhom 
rozumie regulovaný voľný trh burzy cenných papierov. 

• Na účely zákona 429/2002 Z. z. (o burze cenných papierov) sa regulovaným trhom rozumie 
mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného trhu na účely spájania alebo 
umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v 
súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými 
nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade 
s týmto zákonom (odsek 1, § 3 citovaného zákona). 

Úloha 1.9 Povinnosti doplňujúce zostavovanie účtovnej závierky podľa IFR 

Spoločnosť Hermaton, zaoberajúca sa chovom hovädzieho dobytka a spracovaním mlieka 
zostavuje účtovnú závierku podľa IFRS. Vymenujte aspoň dve činnosti, ktoré sa netýkajú 
priamo zostavenia účtovnej závierky, podnik postupujúci v súlade len so slovenskými 
účtovnými predpismi by ich nemusel realizovať, ale pre podnik uplatňujúci IFRS sú nutné. 

 Činnosť Predpis 

1. 
 

 
 

2.   
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Úloha 1.10 Efektívny dátum účinnosti predpisov IFRS 

Dvanásteho mája 2011 boli publikovaný predpis IFRS 13, ktorý sa zaoberá otázkou stanovenia 
objektívnej hodnoty (ang. fair value). Pre spoločnosť Hypocat (zaoberajúcou sa prenájmom 
priestorov vo vlastných biznis centrách) je významný aj z toho dôvodu, že do jeho vydania 
používala na určenie objektívnej hodnoty svojich nehnuteľnosti predpis IAS 40. Podľa 
ustanovenia IFRS 13.C1 je IFRS 13 záväzný pre ročné účtovné obdobia ktoré sa začínajú 
1. januára 2013 a neskôr  s tým, že ak sa rozhodne ho uplatňovať skôr, musí túto skutočnosť 
zverejniť v poznámkach. Za predpokladu, že spoločnosť uplatňuje hospodársky rok (1. marec 
bežného roka až 28., v prípade prestupného roku 29. február nasledujúceho roku) stanovte, 
ktorý predpis by pri stanovení objektívnej hodnoty mala spoločnosť použiť pri zostavení 
účtovnej závierky 

 A B C 

Priebežná účtovná 
závierka za štvrťrok 

končiaci sa 28.februára 
2013 

Ročná účtovná 
závierka za obdobie 

končiace sa 28. 
februára 2013 

Ročná účtovná 
závierka za obdobie 

končiace sa 28. 
februára 2013 

1. 
Ak by predpis IFRS 13 
bol orgánmi EÚ 
schválený 25. 11. 2012  

   

2. 
Ak by predpis IFRS 13 
bol orgánmi EÚ 
schválený 30. 1. 2013 

    

3. 

Ak by v čase vydania 
IFRS 13 (ani potom) 
neobsahoval IAS 40 
spôsob stanovenia 
objektívnej hodnoty 

   

Úloha 1.11 Proces schvaľovania predpisov IFRS v EÚ 

Predstavme si, že v 1. júla 20x2 bol vydaný nový predpis IFRS 1Y. Dvadsiateho septembra 
20x2 tento návrh posudzoval Regulačný výbor pre účtovníctvo a 21. septembra boli o tomto 
stanovisku informovaná Európska komisia, Rada a Európsky parlament. Kedy by bol tento 
návrh z pohľadu EU prijatý? 

 

Stanovisko 
Splnenie technický 

podmienok pre publikovanie 
v Úradnom vestníku EÚ 

Regulačný 
výbor pre 

účtovníctvo 

Európsky 
parlament 

Rada 

1. 
20. 9. 2012 

schválenie 
nevyjadril sa nevyjadrila sa 

 

 

2. 20. 9. 2012 nevyjadril sa  
31. 10. 2012 

zamietavé 
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schválenie stanovisko  

3. 
20. 9. 2012 

schválenie 

30. 11. 2012 

kladné 
stanovisko 

31. 10. 2012 

zamietavé 
stanovisko 

 

4. 
20. 9. 2012 

schválenie 

30. 11. 2012 

zamietavé 
stanovisko 

31. 10. 2012 

kladné 
stanovisko 

 

5. 
20. 9. 2012 

zamietnutie 
nevyjadril sa nevyjadrila sa 

 

6. 
20. 9. 2012 

zamietnutie 

26. 12: 2012 

kladné 
stanovisko 

nevyjadrila sa 

 

7. 
20. 9. 2012 

zamietnutie 

26. 12: 2012 

kladné 
stanovisko 

31. 10. 2012 

zamietavé 
stanovisko 

 

Úloha 1.12 Informácie o novom, ale ešte neuplatňovanom predpise pred dátumom jeho 
účinnosti 

V júni 2011 bola vydaná novela predpisu IAS 19, ktorý mení spôsob účtovného zobrazenia 
vplyvu zmien predpokladov poistnej matematiky v prípade zamestnaneckých požitkov na 
vykázaný výsledok hospodárenia. Pretože spoločnosť Hyperatom používa ako účtovné obdobie 
kalendárny rok, má podľa IAS 19.172 uplatniť tieto nové ustanovenia najneskôr od 1. januára 
2013, avšak môže ich uplatniť aj skôr (teda už aj v roku 2012). Vedenie spoločnosti však po 
analýze zvážilo, že novelizované znenie skôr nebude uplatňovať. V ktorej účtovnej závierke sa 
majú podľa IAS 8.30 uviesť informácie o tomto novelizovanom predpise (a jeho vplyve na 
účtovnú závierku)? 

a)     2012  b)  2013  c) 2012 aj 2013 

Úloha 1.13 Informácie o novom, ale ešte neuplatňovanom predpise pred dátumom jeho 
účinnosti 

Vychádzajúc z predchádzajúcej úlohy (1.12) predpokladajme, že predpis bol schválený EU až 
v polovici roku 2013. V ktorej účtovnej závierke (závierkách) zostavených za obdobia medzi 
rokmi 2012 až 2014 sa majú podľa IAS 8.30 uviesť informácie o tomto novelizovanom 
predpise (a jeho vplyvu na účtovnú závierku)? 

 

Úloha 1.14 Štruktúra ro čnej účtovnej závierky podľa IFRS 

V čom sa, okrem názvu jednotlivých súčastí, líši štruktúra a obsah účtovnej závierky ktorá by 
mala byť zostavená podľa slovenských účtovných predpisov a podľa IFRS? 
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Súčasť účtovnej závierky1  

Súvaha 
 

 

Výkaz ziskov a strát a ostatných 
výsledkov 

 

Výkaz zmien vlastného imania 
 

 

Výkaz o peňažných tokoch 
 

 

Úloha 1.15 Obdobia zobrazené v priebežnej účtovnej závierke 

Spoločnosť Istropol má po prvý krát zostaviť účtovnú závierku podľa predpisov IFRS, 
konkrétne podľa štandardu IAS 34. Pri vedení účtovníctva (a zostavovania účtovnej závierky) 
podľa slovenských predpisov sa striktne pridržiava ustanovení právnych noriem. Za 
predpokladu, že jej účtovné obdobie sa v súlade s § 3, odsek 4 a 5 zákona o účtovníctve 
končí                  , a priebežným obdobím je 2. štvrťrok , stanovte časový rámec ku ktorému sa 
vzťahujú informácie v účtovnej závierke. 

Poznámka: Zákon o účtovníctve uvádza, že účtovné obdobie je buď kalendárnym rokom, alebo hospodárskym 
rokom, reprezentujúcim 12 po sebe idúcich mesiacov. 

Obdobie zobrazené v priebežnej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných 
predpisov: 

 

 

 

Účtovný 
výkaz 

Požiadavka zákona o účtovníctve vo vzťahu k priebežnej 
účtovnej závierke 

Dátum / obdobie 
podľa zákona 

Súvaha 

V súvahe priebežnej účtovnej závierky sa v časti bežné účtovné 
obdobie vykazujú informácie „.... ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
priebežná účtovná závierka, a v časti bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie sa vykazujú informácie ... ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná 
závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie“ (§ 18, 
odsek 3 zákona o účtovníctve) 

Aktuálne obdobie: 
 

Na porovnanie 
 

Výkaz 
ziskov 
a strát 
a ostatných 
výsledkov 

Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa vykazujú 
informácie ... ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná 
závierka za vykazovanú časť účtovného obdobia, a kumulatívne od 
začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje 
priebežná účtovná závierka, a k tomu porovnateľné informácie ... ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za 
vykazovanú časť účtovného obdobia, a kumulatívne od začiatku 
účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná 
účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia 

Aktuálne obdobie: 
 

Na porovnanie 
 

                                                 
1  V rámci IFRS ide o výkaz, nie iba o „prehľad“. To isté platí o výkaze o peňažných tokoch. 
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Výkaz 
zmien 
vlastného 
imania 

Je súčasťou poznámok na základe podzákonnej normy. Zákona sa 
problematike poznámok v priebežnej účtovnej závierke osobitne 
nevenuje 

Aktuálne obdobie: 
 

Na porovnanie 
 

 

Obdobie zobrazené v priebežnej účtovnej závierky podľa IFRS: 

Účtovný 
výkaz 

Požiadavka vecne príslušného predpisu (IAS 34) 
Dátum / obdobie 

podľa zákona 

Súvaha 
IAS 34.20.a: zostavuje sa ku koncu aktuálneho priebežného 
obdobia, pričom na porovnanie sú údaje ku koncu bezprostredne 
predchádzajúceho finančného roku {čiže účtovného obdobia} 

Aktuálne obdobie: 
 

Na porovnanie 
 

Výkaz 
ziskov 
a strát 
a ostatných 
výsledkov 

IAS 34.20.b: zostavuje sa za aktuálne priebežné obdobie, pričom na 
porovnanie sú údaje za rovnaké priebežné bezprostredne 
predchádzajúceho finančného roku. Súčasne sa musia uvádzať údaje 
od začiatku finančného roku do konca aktuálneho priebežného 
obdobia, pričom na porovnanie sa musia uviesť údaje za rovnaké 
obdobie bezprostredne predchádzajúceho finančného roku 

Aktuálne obdobie: 

Na porovnanie: 

Výkaz 
zmien 
vlastného 
imania2 

IAS 34.20.c: Musia sa uvádzať údaje od začiatku finančného roku 
do konca aktuálneho priebežného obdobia, pričom na porovnanie sa 
musia uviesť údaje za rovnaké obdobie bezprostredne 
predchádzajúceho finančného roku 

Aktuálne obdobie: 
 

Na porovnanie: 
 

 

Obdobie zobrazené v priebežnej účtovnej závierky podľa IFRS a slovenských účtovných 
predpisov 

Účtovný výkaz Dátum / obdobie podľa zákona Dátum / obdobie podľa IFRS 

Súvaha 

 
 

 

 
 

 

Výkaz ziskov a strát 
a ostatných výsledkov 

 
 

 

 
 

 

Výkaz zmien vlastného 
imania 

 
 
 

 

 
 

 

Úloha 1.16 Anglosaský a kontinentálny spôsob účtovania v prípade výrobných 
podnikov 

V decembri 2012 vynaložila spoločnosť Mitsaco nasledujúce náklady: 

                                                 
2  Rovnaký časový rámec  
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 A B C  

Materiálové 
náklady 

Odpisy Mzdové 
náklady 

SPOLU 

1 Výroba výrobkov 3 200 6 400 5 000 14 600 

2 Správa 
(administratíva) 

600 400 2 000 3 000 

3 Odbyt 800 600 3 200 4 600 

 SPOLU 4 600 7 400 10 200 22 200 

Zaúčtujte tieto náklady tak, ako keby nasledovali za sebou a to s využitím anglosaského 
a kontinentálneho prístupu. V rámci oboch uvedených princípov bude štvrtým, posledným 
účtovným prípadom vyskladnenie 40 % výrobkov v dôsledku predaja. 

Kontinentálny prístup: 

Spotreba materiálu (N)  Materiál na sklade 

     

     

 

Odpisy dlhodobého hmotného 
majetku (N) 

 Oprávky k dlhodobému hmotnému 
majetku 

     

     

 

Mzdové náklady (N)  Záväzky voči zamestnancom 

     

     

 

Výrobky  Zmena stavu výrobkov (N/V) 

     

     

Anglosaský prístup: 
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Výrobky  Materiál na sklade 

     

     

 

Náklady na predané výrobky (N) 
 Oprávky k dlhodobému hmotnému 

majetku 

     

     

 

Správna réžia (N)  Záväzky voči zamestnancom 

     

     

 

Odbytová réžia (N)  

  

  

Úloha 1.17 Stanovenie a zmena účtovnej politiky - I 

Spoločnosť Improcon používa na výpočet ročných odpisov automobilov odpisovanie podľa 
výkonu, teda podľa počtu najazdených kilometrov. V roku  201a sa rozhodla, že od roku 2012 
zamení v súlade s IAS 8 tento spôsob za lineárne časové odpisovanie. Na ktoré z nasledujúcich 
častí účtovnej závierky bude mať toto rozhodnutie vplyv? 

 Účtovná závierka zostavená za 
r. 20x1 

Účtovná závierka zostavená za r. 20x2 

Údaje za bežný 
rok (20x1) 

Údaje na 
porovnanie za 

predchádzajúci 
rok (20x0) 

Údaje za bežný 
rok (20x2) 

Údaje na 
porovnanie za 

predchádzajúci rok 
(20x1) 

Súvaha 
 

 

   

Výkaz zmien 
vlastného imania 

    

Výkaz ziskov a strát     



© Miloš Tumpach, 2012 
 

a ostatných výsledkov 

Úloha 1.18 Stanovenie a zmena účtovnej politiky - II 

Spoločnosť Improcon používa na výpočet ročných odpisov automobilov odpisovanie podľa 
výkonu, teda podľa počtu najazdených kilometrov. Predpokladajme, že v r. 20x0 vyšla 
novelizácia predpisu IAS 16, podľa ktorej je jedinou prípustnou metódou lineárne časové 
odpisovanie, pričom v súlade so záväznou účinnosťou ju spoločnosť Improcon začne používať 
prvýkrát v od roku 20x2. Na ktoré z nasledujúcich častí účtovnej závierky bude mať toto 
rozhodnutie vplyv? 

 Účtovná závierka zostavená za r. 20x1 Účtovná závierka zostavená za r. 20x2 

Údaje za bežný 
rok (20x1) 

Údaje na 
porovnanie za 

predchádzajúci 
rok (20x0) 

Údaje za bežný 
rok (20x2) 

Údaje na 
porovnanie za 

predchádzajúci rok 
(20x1) 

Súvaha 
 

 

   

Výkaz zmien 
vlastného imania 

    

Výkaz ziskov a strát 
a ostatných výsledkov 

    

Úloha 1.19 Zmena účtovných odhadov a východísk 

Spoločnosť Kato používa pri svojej činnosti stavebné mechanizmy, pričom obstarávacia cena 
jedného z jej vežových žeriavov (rok výroby 2004) bola v čase nákupu (1. január 2010) práve 
280 000 €. Za predpokladu, že sa pri obstaraní predpokladala zostatková životnosť 10 rokov, 
ale 31. 12. 2011 došlo ku skráteniu odhadovanej životnosti na 6 rokov, v akej výške by boli 
ročné odpisy zahrnuté do účtovných závierok zostavených za roku 2011 a 2012? 

 Účtovná závierka zostavená za r. 2011 Účtovná závierka zostavená za r. 2012 

Údaje za bežný 
rok (2011) 

Údaje na 
porovnanie za 

predchádzajúci 
rok (2010) 

Údaje za bežný 
rok (2012) 

Údaje na 
porovnanie za 

predchádzajúci rok 
(2011) 

Ročné odpisy 
 

 

   

Úloha 1.20 Oprava chýb I 

Spoločnosť Hanumat sa zaoberá veľkoobchodným predajom morských rýb, pričom vykazuje 
svoje výsledky za hospodársky rok, ktorý sa končí 31. januára. V roku 2012 zistila, že pri 
zaúčtovaná obstarania chladiarenského zariadenia formou nepeňažného vkladu jedného zo 
spoločníkov došlo v r. 2008 k chybe, v dôsledku čoho sa miesto 38 000 € zaznamenalo v rámci 
aktív aj pasív iba 3 800 €. Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku obsahujúcu údaje za tri po 
sebe idúce obdobia a chladiace zariadenia odpisuje podľa reálneho počtu hodín prevádzky. 
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Napriek tomu, že zákon o účtovníctve požaduje uchovávanie odpisového plánu po dobu 5 
rokov od obdobia, ktorého sa týka (§ 35, odsek 3, písmeno c) zákona o účtovníctve), nemá 
spoločnosť k dispozícii odpisový plán za rok 2010 (hoci ho ma za roky 2008, 2009, 2011 aj 
2012). Vedenie spoločnosti usúdilo, že náklady na vypracovanie odborného posudku o hodnote 
tohto zariadenia by bolo vo výraznom nepomere k úžitku ktorý by z tejto (presnejšej) 
informácie mohol vyplynúť. 

V ktorých z nasledujúcich častí účtovnej závierky zostavenej za roku 2012 a obsahujúcej údaje 
za roky 2010 až 2012 by sa oprava chyby zohľadnila? 

 Účtovná závierka zostavená za r. 2012 

Údaje za bežný 
rok (2012) 

Údaje na porovnanie 
za predchádzajúci rok 

(2011) 

Údaje na porovnanie za 
rok (2010) 

Súvaha 
 

 

  

Výkaz zmien 
vlastného imania 

   

Výkaz ziskov a strát 
a ostatných výsledkov 

   

Úloha 1.21 Oprava chýb – II 

Vychádzajúc z predchádzajúcej úlohy (1.20), ako by mala účtovná jednotka postupovať, ak by 
sa chyba zistila na začiatku roku 2012, ešte pred schválením účtovnej závierky za rok 2011 
a náklady na vypracovanie znaleckého posudku by neboli v nepomere k úžitkom, ktoré by 
mohli plynúť? 

 

Úloha 1.22 Zohľadnenie udalostí, ktoré vyšli najavo po súvahovom dni 

Spoločnosť Hydrosoft sa zaoberá vývojom a predajom softvéru na prevod účtovnej závierky 
zostavenej podľa slovenských účtovných predpisov na účtovnú závierku zostavenú v súlade 
s IFRS. Ako účtovné obdobie používa kalendárny roky, pričom sa účtovná závierka tradične 
zostavuje v priebehu nasledujúceho januára tak, aby mohla byť 1. februára podpísaná 
finančným riaditeľom a odovzdaná riadiacim a kontrolným orgánom podniku.  

V čase tesne po zostavení účtovnej závierky (resp. tesne pred ním) boli zistené nasledujúce 
skutočnosti. Aký postup by sa mal podľa IFRS zvoliť? 

 Dátum zistenia 
skutočnosti 
podnikom 

Účtovné zobrazenie 

Zverejnenie tlačovej správy o začatí 
predaja novej verzie konkurenčného 
výrobku 

18. 11. 2011  

V priebehu inventarizácie (začiatok 
inventarizácie bol 22. 12. 2011) bolo 

3. 1. 2012  



© Miloš Tumpach, 2012 
 

v sklade materiálu zistené manko.  

Dividendy z pridruženého podniku, 
výška stanovená odhadom na základe 
predbežne zverejneného výsledku 
hospodárenia tohto podniku 

15. 1. 2012  

Rozhodnutie o schválení dividend 
z dcérskeho podniku 

22. 1. 2012  

Zverejnený rozsudok súdu o neuznaní 
pohľadávky ku ktorej bola v minulosti 
vytvorená opravná položka vo výške 
40 % menovitej hodnoty 

4. 2. 2012  

  


