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� Predstavte si, že ako investor máte záujem o 
spoločnosti  Awamax, o ktorej ste čítali v časopise 
zaoberajúcom sa informačnými technológiami.

� Ktoré finančné informácie by ste potrebovali na to, 
aby ste sa rozhodli do tohto podniku investovať?

� Ktoré finančné informácie by potrebovala banka k 
tomu, aby rozhodla o pridelení /zamietnutí úveru pre 
Awamax
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� Majetok

� Záväzky

� Vlastné imanie

� Náklady

� Výnosy

� Peňažné toky (príjmy a výdavky)

Tieto položky sú definované v tzv. Koncepčnom rámci 
pre zostavovanie a prezentáciu účtovnej závierky
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� Položka však môže spĺňať definíciu, avšak nemusí sa 
ešte v účtovníctve zobraziť

� Napríklad, majetok sa vyznačuje tým, že by mal mať 
za výsledok kladné čisté peňažné toky; nemôže sa v 
teda vykázať vtedy, ak nie je možné stanoviť  výšku 
týchto čistých peňažných tokov (pretože tá by 
nakoniec mohla byť aj záporná)

� Podmienky  pre vykazovanie sú tiež uvádzané
v Koncepčnom rámci
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� Koncepčný rámec obsahuje aj dôležité východiská:
� účtovníctvo podľa IFRS zodpovedá uplatneniu akruálneho 

princípu (berie sa do úvahy časové rozlišovanie nákladov
a výnosov)

� uplatňuje sa predpoklad „going concern“; bez predpokladu 
„going concern“ by sa všetko majetok musel oceňovať cenou 
zodpovedajúcou nútenému odpredaju; preto, ak je tento 
predpoklad porušený, nesmie sa zostaviť bežná účtovná 
závierka

� Going Concern = 1. predpoklad nepretržitého pokračovania v 
činnosti, minimálne 1 rok od súvahového dňa; 2. predpoklad 
normálne fungujúceho podniku, minimálne 1 rok od 
súvahového dňa   
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� Koncepčný rámec obsahuje aj dôležité pravidlá a 
zásady, medzi najdôležitejšie patrí:
� Verné a pravdivé zobrazenie; toto pravidlo má absolútnu 

prioritu)

� Zásada významnosti (pretože anglický pojem je 
„materiality“, do slovenčiny sa často predkladá ako 
materiálnosť, materialita, čo je pochopiteľne, zle)

� Kontinuita a porovnateľnosť; pravidlá pre oceňovanie, 
účtovanie a vykazovanie by sa mali meniť iba ak na to 
existuje dôvod (napr . zmena sa predpisy IFRS, alebo sa 
dosiahne vernejší obraz)
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� Koncepčný rámec sám o sebe:
� Je odporúčaním pre Radu pre medzinárodné účtovné 

štandardy (IASB) a výbor pre interpretácie (IFRIC), nie je 
priamo záväzný pre účtovné jednotky

� Nadobudne záväznosť až sekundárne v prípade, ak sa na 
nejakú transakciu, okolnosť alebo udalosť nevťzahuje
žiaden predpis IFRS

� V takom prípade (absencie predpisov) môže účtovná 
jednotka zvoliť podľa štandardu IAS 8 svoj vlastný postup, 
avšak tento postup nesmie byť v rozpore s definíciami a 
podmienkami uvádzanými v IFRS 
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� V sústave IFRS sa explicitne rozoznávajú 
nasledujúce účtovné závierky

� Ročná (IAS 1) a priebežná (IAS 34 a IAS 1)

� Individuálna (IAS 1), konsolidovaná (IAS 27, IAS 1) a 
individuálna toho podniku, ktorý by mal zostavovať (aj) 

konsolidovanú (IAS 27, IAS 1)

� Obsah týchto účtovných závierok je ovplyvňovaný aj 
ostatnými predpismi IFRS 
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Predstavte si, že ste menšinový vlastník v spoločnosti 
Quetzalcoatl. Na valnom zhromaždení ste dostali tieto 
informácie:

Celkové aktíva v r. 2008: 89, 616 mil. €
Celkové aktíva v r. 2009: 97,236 mil. €

Na valnom zhromaždení odznel návrh, aby sa predsedom 
predstavenstva stal súčasný predseda, August Rožkatý

Hlasovali by ste za neho ?

Prečo?
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Aktíva medziročne vzrástli  o 7,260 mil . €

Ale, pri stolíku s kávou ste počuli, že Augustín Rožkatý si 
požičal 8 miliónov USD z Prvej Hypotetickej Banky; tento 
dlh nebol k súvahovému dňu r. 2009 splatený

Na základe tejto informácie, aké by bolo Vaše 
rozhodnutie?
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1.1.2008 Vaša spoločnosť dostala bankový úver 200 
000 €

Splatnosť úveru je 31.12.2010 dokedy musíte uhradiť
300 000 €

K súvahovému dňu roku 2009 máte vykázať záväzok, 
pričom medzitým (2008 – 2009) ste banke splatili 10 
000 €

V akej výške tento záväzok vykážete? 
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a) 200 000

b) 210 000

c) 242 432

d) 300 000

d) 290 000

e) 262 074
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Predstavte si, že Vaša spoločnosť vloží sumu získanú z 
bankového úveru (200 000) do inej spoločnosti, pričom 
sa jej bude úročiť úrokom 14,47 % p.a.
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Ak sa záväzok na konci roku 2009 ocení sumou

200 000, budú výsledky nasledovné:
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Ak by sa záväzky ocenili sumou 210 000, boli by 
finančné výsledky takéto:
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Ak by sa záväzky ocenili v r. 2008 a 2009 sumou 300 000,  
boli by finančné výsledky:
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Ak by sa záväzok ocenil na konci roku 2009 sumou 
262 074, boli by finančné výsledky takéto:
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200 000 = historická cena

300 000 = hodnota pri splatnosti záväzku

262 074 = amortizované náklady, počítané s využitím 
efektívnej úrokovej miery
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