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Bilančná politika (angl. accounting policy) 

 

Definovaná v IAS 8.5: ... špecifické princípy, základne, 
konvencie, pravidlá a postupy, ktoré účtovná 
jednotka používa pri zostavovaní a prezentovaní 
účtovnej závierky 

 

Prečo je bilančná politika dôležitá? 
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Uvádza, aký spôsob: 

 oceňovania 

 vykazovania 

 prezentovania 

si účtovná jednotka v danom období zvolila 

 

Napríklad: v prípade výrobných zariadení sa zvolili 
časové odpisy, zvyšková hodnota sa odhaduje vo 
výške 10 % obstarávacej ceny a  tieto odpisy sú 
zahrnuté od obstarávacích nákladov vyrábaných 
výrobkov 
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Ak by existoval iba jediný možný spôsob oceňovania, 
vykazovania, prezentovania, nebolo by potrebné ju v 
účtovnej závierke uvádzať 

 

V mnohých prípadoch však aj predpisy IFRS 
pripúšťajú alternatívu, napríklad: 

 rôzne metódy odpisovania 

 rôzne spôsoby prezentácie (napr. podľa IAS 7.30 sa 
môžu úroky a dividendy vykazovať buď ako súčasť 
peňažných tokov z prevádzkovej, alebo finančnej, 
alebo investičnej činnosti 
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V mnohých prípadoch však aj predpisy IFRS 
pripúšťajú alternatívu, napríklad: 

 dotácie na majetok sa môžu podľa IAS 20.24 
vykázať buď tak, že sa kompenzujú s obstarávacími 
nákladmi daného majetku, alebo sa časovo rozlíšia; 
ak má majetok hodnotu 200 a dotácia bola 120 a 
životnosť majetku je 5 rokov, potom 
a) vykáže sa majetok iba v hodnote  80 

b) vykáže sa majetok v hodnote 200 a súčasne sa vykáže dotácie v 
rámci výnosov budúcich období ako záväzok vo výške 80; ak 
budú ročné odpisy 40 (=200 / 5), rozpustia sa výnosy bud. období 
do výnosov vo výške 24 (=120 / 5); vplyv na výsledok 
hospodárenia bude 16 
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V mnohých prípadoch však aj predpisy IFRS 
pripúšťajú alternatívu, napríklad: 

 akcie, ktoré nie sú spojené s kontrolným alebo 
podstatným vplyvom sa môžu podľa IAS 39 vykázať 
buď ako: 

a) cenné papiere určené na obchodovanie, v takom 
prípade sa zmena fair value (objektívna / reálna 
hodnota) zobrazí vo výsledku hospodárenia v roku 
zmeny 

b) cenné papiere k dispozícii na predaj, v takom prípade 
sa zmena fair value (objektívna / reálna hodnota) 
zobrazí vo výsledku hospodárenia v prípade, ak došlo k 
ich výraznému a dlhodobému znehodnoteniu 6 



V mnohých prípadoch však aj predpisy IFRS 
pripúšťajú alternatívu, napríklad: 

 budovy, ktoré sú určené na prenájom sa podľa IAS 
40 ocenia buď: 

a) vo výške obstarávacích nákladov, upravených o 
oprávky a opravné položky (len tvorba oprávok 
a opravných položiek ovplyvňuje VH) 

b) vo výške fair value (objektívnej / reálnej 
hodnoty), zmena fair value ovplyvňuje výsledok 
hospodárenia 
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Manažment musí v mnohých prípadoch uplatňovať 
úsudok, napríklad: 

 či došlo k udalostiam / okolnostiam, naznačujúcim 
znehodnotenie majetku (napr. podľa IAS 36); 

 pri voľbe metódy odpisovania a zvyškovej hodnoty 
podľa IAS 16 či IAS 36 

 pri voľbe trhu, na základe ktorého by sa mala 
stanoviť fair value (objektívna / reálna hodnota) 

 pri stanovení diskontných sadzieb, uplatňovaných 
pri výpočte súčasnej hodnoty peňažných tokov 
podľa IAS 36 či IAS 19 

 či platí predpoklad „going concern“ 8 



Manažment musí v mnohých prípadoch uplatňovať 
úsudok, napríklad: 

 aké je odhadované riziko na ktoré by sa mali 
vytvárať rezervy 

 významnosť jednotlivých položiek prezentovaných 
v účtovných závierkách a ich vykazovanie na 
samostatných riadkoch 

 výšky peňažných tokov ktoré by mali plynúť z 
majetku počas životnosti (napr. podľa IAS 36) 

 či je primerané uplatňovať pravidlá platných 
predpisov IFRS ešte pred dátumom ich účinnosti 
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Manažment musí v mnohých prípadoch uplatňovať 
úsudok, napríklad: 

 aké je odhadované riziko na ktoré by sa mali 
vytvárať rezervy 

 významnosť jednotlivých položiek prezentovaných 
v účtovných závierkách a ich vykazovanie na 
samostatných riadkoch 

 výšky peňažných tokov ktoré by mali plynúť z 
majetku počas životnosti (napr. podľa IAS 36) 

 či je primerané uplatňovať pravidlá platných 
predpisov IFRS ešte pred dátumom ich účinnosti 
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IAS 1.15 vyžaduje pravdivú prezentáciu finančnej 
situácie, finančnej výkonnosti a peňažných tokov 
 

Pravdivá prezentácia predpokladá verné zobrazenie 
transakcií, udalostí a okolností v súlade s definíciami a 
pravidlami pre vykazovanie majetku, záväzkov, 
nákladov a výnosov uvádzanými v Koncepčnom 
rámci 
 

Predpokladá sa, že pravdivá prezentácia je 
dosiahnutá súladom s predpismi IFRS , ale vo 
výnimočných prípadoch je povinná odchýlka v súlade 
s IAS 1.19-24  11 



Rozlišuje sa bilančná politika a odhady (ang. 
estimates) 

 

Obidve sú výsledkom úsudku manažmentu 

 

Bilančná politika napríklad stanovuje, aká metóda sa 
má použiť (teda všeobecné pravidlo) 

 

Odhad uvádza, napríklad aká je očakávaná životnosť 
odpisovaného majetku 
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Bilančná politika sa môže meniť iba v týchto prípadoch 
(IAS 8.14): 

 ak to vyplýva z nového alebo novelizovaného ustanovenia 
predpisov IFRS; alebo 

 na základe iniciatívy účtovnej jednotky, ak nový postup 
vedie k spoľahlivejším a relevantnejším informáciám 

(to znamená, že nie je možné len tak zmeniť napr. metódu 
odpisovania) 
 

Odhad (východisko) sa môže meniť kedykoľvek, keď účtovná 
jednotka dospeje k záveru, že východiskové podmienky sa 
zmenili (napríklad, uvedenie konkurenčného softvéru na trh 
skracuje životnosť softvéru ktorý predáva účtovná jednotka) 13 



Odhad sa zásadne mení do budúcnosti: 

 ak sa napríklad na začiatku r. 2008 obstaral majetok za 
200, s odhadovanou životnosťou 5 rokov, potom sú ročné 
odpisy 40 

 na začiatku roku 2010 bude zostatková cena 120 (= 200 – 
2x40); ak sa v tomto momente stanoví, že sa doba 
životnosti skracuje na 4 roky, potom zostávajú už len dva 
roky používania, počas ktorých sa musí majetok odpísať 

 odpisy sa teda v tomto momente stanovia vo výške 60, ale 
nejde sa do minulosti 
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Bilančná politika sa mení takto (IAS 8.19): 

 v prípade zmeny spôsobu oceňovania dlhodobého majetku 
podľa IAS 16 alebo IAS 38, v súlade s týmito štandardmi 

 v prípade ak nový alebo novelizovaný predpis (ktorý k tejto 
zmene vedie) obsahuje prechodné ustanovenia, potom v 
súlade s prechodnými ustanoveniami 

 v prípade ak takéto ustanovenia neexistujú, alebo ide o 
dobrovoľnú zmenu bilančnej politiky, potom sa uplatňuje 
retrospektívne, teda DO MINULOSTI 

 

Výnimka z retrospektívneho uplatňovania bilančnej politiky 
je prípustná vtedy, ak sa nedá zrealizovať; druhou možnosťou 
je uplatňovanie nevýznamnosti podľa IAS 8.7 15 



Napríklad, v našom príklade bol dlhodobý majetok obstaraný 
za 200 a to v r. 2008, s odhadovanou životnosťou 5 rokov 
 

Na jeho odpisovanie sa použila lineárna metóda odpisovania 
podľa času 
 

Ak by v r. 2010 chcel podnik prejsť na metódu výkonového 
odpisovania, mal by tak urobiť už od r. 2008 a to na základe 
odhadov objemu výkonov, ktoré boli známe v r.2008 (inak by 
došlo súčasne ku zmene odhadov) 
 

Ak však napr. nie sú známe údaje o objeme výkonov z daného 
zariadenia za r. 2009 (pretože vtedy ich nikto nepotreboval), 
je možné výkonovú metódu použiť až od r. 2009 – aj keby 
údaje za r.2008 existovali 16 



Takmer každý predpis IFRS si vyžaduje zverejňovanie 
doplňujúcich informácií 

 

Týka sa to aj IAS 8 – ktorý si vyžaduje informácie: 

 o okolnostiach zmeny bilančnej politiky z 
prvotného uplatňovania nejakého predpisu IFRS 
(IAS 8.28) alebo dobrovoľnej zmeny bilančnej 
politiky (IAS 8.29) 

 o platných predpisoch IFRS, ktoré účtovná jednotka 
nepoužíva pred dátumom účinnosti 

 o zmene odhadov a ich vplyvoch na účt. jednotku 17 



Pomerne častou požiadavkou je zverejňovanie 
informácií o tom, ako sa zmenil stav položky majetku, 
záväzkov, vlastného imania medzi začiatkom a 
koncom účtovného obdobia (ang. sa to označuje ako 
reconciliation) 
 

V prípade peňažných prostriedkov (a ich 
ekvivalentov) na to slúži celý výkaz zostavovaný 
podľa IFRS 7 
 

Podobne sa zostavuje (podľa IAS 1 aj výkaz zmien 
vlastného imania 
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Napríklad, v prípade rezerv (IAS 37.84) sa vyžaduje 
nasledujúci prehľad: 

 stav na začiatku obdobia 

 tvorba rezerv v bežnom období 

 zvýšenie rezerv v dôsledku zmeny časovej hodnoty 
budúcich výdavkov 

 rozpustenie rezerv 
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Postup v prípade zmeny bilančnej politiky a odhadov 

 

Postup  v prípade vydania nových alebo 
novelizovaných predpisov IFRS (aj keď štandard 
neuplatňujete, podľa IAS 8.30 musí zverejniť 
informácie) 

 

Aké doplňujúce informácie sa zverejňujú v súvislosti s 
dlhodobým majetkom (IAS 16, IAS 38, IFRS 5), 
zásobami a rezervami? 
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