
1



Ukazovatele likvidity, bežná likvidita:

Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky

Predpokladajme, že ste banka, existujú traja takmer identickí 
žiadatelia o úver, a schváliť môžete žiadosť iba jednému z nich. 
Ktorú žiadosť by ste schválili?

Alfa, BL = 0,2;     Bravo, BL = 0,68;       Charlie, BL = 0,15

Prečo?

Ako by ste dokázali zlepšiť bežnú likviditu?
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IAS 1:

Na konci účtovného obdobia má spoločnosť nasledujúci majetok:
sklad; tovar; materiál, pohľadávku; počítač; administratívna budova 
ktorú chcete do 6 mesiacov predať

Ktoré položky predstavujú krátkodobý majetok? 3



Predstavte si že ste v r. 2007 poskytli zákazníkovi pôžičku 
vo výške 80 000 €

Na konci každého roku zákazník zaplatí 2 000 €

Úroková miera je 4.2 % p. a.

Pôžička musí byť v plnej miere splatená na konci roku 2010

Ako sa pôžička vykáže v rámci dlhodobého
a krátkodobého majetku? 4



Pôžička
(ZS)

Úrok.
miera

Úroky Splátka
Pôžička

(KZ)

2007 80 000 4,20% 3 360 -2 000 81 360

2008 81 360 4,20% 3 417 -2 000 82 777

2009 82 777 4,20% 3 477 -2 000 84 254

2010 84 254 4,20% 3 539 -87 792 0
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Celková hodnota pôžičky je 82 777, avšak iba 2 000 je splatných do 1 roku



vklad  vlastníka

nákup (individuálny alebo v rámci podnikovej 
kombinácie)

výmenou za prevzatie záväzkov tretej strany

výroba vo vlastnej réžii

dar

štátna dotácia
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Ak sú s obstaraním majetku spojené výdavky, mali by sa 
aktivovať?

Ak sa neaktivujú, okamžite znižujú výsledok hospodárenia

a súčasne znižujú sumu vykazovaného majetku

Ak sa aktivujú nemajú okamžitý dopad na sumu vykazovaného 
majetku a výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia bude ovplyvnený v období realizácie 
daného majetku (napríklad v čase predaja, prenájmu)

Preto je potrebné stanoviť pravidlá pre to, kedy je aktivácia 
prípustná a toho, v akej výške sa má uskutočniť
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Prečo je potrebné majetok členiť?

1. Rôzne kategórie majú rôznu mieru likvidity

2. Spôsob, akým z majetku plynú ekonomické úžitky 
je rôzny (predaj, prenájom, využitie na výrobu 
alebo poskytovanie služieb)

3. Určité kategórie majetku sú vystavené 
znehodnoteniu, niektoré aj zhodnoteniu 
(nehnuteľnosti, umelecké diela)
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Upravovaný IAS 16

V angličtine Plant, property and equipment -> problém s 
prekladom

Definícia IAS 16.6: ... hmotný majetok určený na výrobu 
alebo poskytovanie služieb, prenájom iným alebo na 
administratívne účely počas viac ako jedného (účtovného) 
obdobia

Kritérium pre vykazovanie je v IAS 16.7  (zvýši čisté 
peňažné toky, obstarávacie náklady sa dajú spoľahlivo 
stanoviť*)
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Prvotné oceňovanie sa vykonáva v čase obstarania 
daného majetku

Následné oceňovanie sa vykonáva k súvahovému dňu
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Položky obstarávacích nákladov

Ktoré z nasledujúcich položiek by sa dali zahrnúť do ocenenia
počítača

a) kúpna cena
b) DPH (nárok na odpočet)
c) DPH (žiaden nárok na odpočet)
d) prepravné
e) školenie zamestnancov
f) inštalácia
g) správna réžia

Bližšie IAS 16.16 - 22
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Počítač sa obstaral od spoločnosti Chimenez

Bežná cena (pri splatnosti do 14 dní) je 1 000 €

Obstaranie je súčasťou celej série dodávok

Úhrada sa uskutoční až o 2 roky; v tom čase bude 
potrebné zaplatiť 1 210 €

V akej sume sa má zaúčtuje obstaranie počítača?
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Počítač sa zaúčtuje v sume 1 000 €

Rozdiel 210 € (= 1 210 – 1 000) sa časovo rozlíši a vykáže ako 
finančný náklad

Časové rozlíšenie sa vykoná s využitím efektívnej úrokovej 
miery:
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Problémy vznikajú v týchto oblastiach :

� znehodnotenie majetku

� zhodnotenie majetku

� dodatočné výdavky vynaložené na daný majetok

IAS 16 pripúšťa 2 modely následného oceňovania

� model na báze obstarávacích nákladov

� model na báze fair value (hodnota precenenia)
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Ako by sa dal v rámci politiky odpisovania zlepšiť  
výsledok hospodárenia?

Zvyšková hodnota, životnosť majetku a metóda 
odpisovania preto podliehajú každoročnej revízii
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Čo je to „Fair value“?

Problémy – ako stanoviť fair value?

Kedy ju stanoviť?

Čo v prípade už existujúcich oprávok?

Aký to bude mať vplyv na výsledok hospodárenia?

Môže sa stať, že zvýšenie hodnoty majetku povedie ku 
zníženiu výsledku hospodárenia?
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Oficiálny preklad – reálna hodnota

IAS 33 ale uvádza výraz „theoretical fair value“

Teoretická reálna hodnota ???

Iné názory – objektívna hodnota

V ČR bol napríklad návrh, prekladať ju ako férová hodnota

Analogicky u nás – hovorí sa o rozumnej cene, aj keď nie v 
právnych predpisoch ...
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1. možnosť – využitie znalca

2. možnosť – účtovná jednotka použije podobné 
postupy ako znalec, ale stanoví si ju sama

V prípade finančných nástrojov sa uplatňovali modely, 
ktoré mali fair value simulovať

Postup podľa Vyhlášky MS SR nemusí vždy viesť k fair 
value
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1. možnosť - každoročne

2. možnosť – v každých x rokov, pričom x zavisí od 
viacerých okolností 
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Majetok bol obstaraný za 1 000 €, fair value je 1 200

Zvýši sa hodnota majetku o 200, vytvorí sa fond 
precenenia (VI) vo výške 200

Majetok bol obstaraný za 1 000 €, boli k nemu 
vytvorené opravné položky vo výške 300, fair value je
1 200

Zrušia sa opravné položky vo výške 300, zvýši sa 
hodnota majetku vo výške 200 a vytvorí sa fond 
precenenia vo výške 200
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Účtovná hodnota majetku je 1 200, fond precenenia je 
200, fair value je 700

1. Zruší sa fond precenenia vo výške 200 (súvsťažne so 
znížením majetku)

2. Vytvoria sa opravné položky vo výške 300 (účtuje sa 
o nákladoch a o znížení hodnoty majetku)
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Aktivujú sa vtedy, keď zvyšujú ekonomický potenciál 
už existujúceho majetku

Opravy a udržiavanie nie

Uplatňuje sa tzv. komponentné odpisovanie

To znamená, že ak sa nejaká súčiastka opotrebúva 
rýchlejšie / pomalšie ako iné, odpisuje sa ssamostatne
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