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Porovnanie účtovnej a trhovej hodnoty vedie (v časoch 
mimo krízy) k zisteniu významných rozdielov

Tie môžu byť vyvolané napr. tým, že sa pri zostavení  
účtovnej závierky:
� používa zásada opatrnosti

� nezohľadňujú položky, ktoré nespĺňajú definíciu a/alebo 
požiadavky na vykazovanie v súvahe

Napríklad, mali by sa vedomosti a dobré pracovné vzťahy 
zamestnancov zahrnúť d súvahy? 

A ak áno, ako by sa mali oceniť?
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Okrem toho, nehmotný majetok:

� nepodlieha fyzickému opotrebeniu

� obchodovanie s ním (s určitými výnimkami, ako 
napr. softvér) nie je úplne bežné

� na rozdiel väčšiny hmotného majetku nie je pri ňom 
možné určiť primeranosť výšky nákladov na jeho 

vytvorenie
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Ak sa napríklad vytvorí marketingová štúdia, a tá sa 
vykáže ako majetok, je možné odčerpať takmer ľubovoľné 
množstvo peňazí bez toho, aby došlo
k ovplyvneniu výsledku hospodárenia

Ďalší problém vzniká vtedy, ak sa dva nehmotné statky 
vzájomne zamenia – ako sa majú oceniť, ak sa s nimi 
bežne neobchoduj a primerané náklady sa nedajú 
stanoviť?

A zase iný problém vzniká, ak nadobúdateľ za podielu v 
podniku zaplatí viac, než zodpovedá trhovej hodnote tohto 
podielu; v takom prípade vzniká goodwill
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Oblasť goodwillu je riešená primárne v štandarde
IFRS 3

Iný nehmotný majetok je upravovaný v štandarde
IAS 38

Ako by ste definovanal/a nehmotný majetok?
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Oblasť goodwillu je riešená primárne v štandarde
IFRS 3

Iný nehmotný majetok je upravovaný v štandarde
IAS 38

Ako by ste definovanal/a nehmotný majetok?
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Podľa IAS 38.8 sa za nehmotný majetok považuje majetok, 
ktorý:
� je nehmotný;

� má nepeňažnú povahu (pretože aj peniaze môžu byť 
nehmotné);

� je identifikovateľný;

Nad rámec tejto definície, sa v prípade ak ide o funkčný 
celok, tvoriaci kombináciu nehmotného a hmotného 
majetku berie do úvahy to, ktorá časť je významnejšia; 
napríklad OS a počítač
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Ako sme už uviedli, časť rozdielu medzi trhovou 
a účtovnou hodnotu sa nevykáže ...

... niekto by však mohol prísť a povedať, trhová 
hodnota podniku je 200 miliónov €, účtovná hodnota 
majetku (po odpočítaní záväzkov) je 82 miliónov €, 
takže dodatočne vykážeme napr. položku rešpekt vo 
výške 118 miliónov € ...

... tým by sa vlastne popreli princípy zásady opatrnosti
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Identifikovateľnosť má okrem toho umožniť rozlíšenie 
medzi goodwillom a iným nehmotným majetkom

Nehmotný majetok sa teda vykáže iba vtedy, ak:

� dokáže existovať nezávisle od účtovnej jednotky (čoho 
prejavom je, že sa dá predať, previesť, vymeniť), alebo

� existuje na základe nejakého právneho vzťahu (licencie, 
práva na využitie autorského diela a podobne)
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Patenty, úžitkové vzory a podobne majú ohraničenú 
životnosť ich ochrany; tá sa síce dá predĺžiť ale nie je  vždy 
úplne jasné, či to podnik aj využije

Obchodné značky a názvy môžu mať relatívne
neobmedzenú životnosti

Autorské práva expirujú po uplynutí 70 rokov od smrti
posledného zo spoluautorov

Ako odpisovať výlučné právo na vydávanie diela
konkrétneho (a stále žijúceho) autora?
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Majetok s určitou životnosťou sa bude odpisovať počas 
doby po ktorú bude pravdepodobne ekonomicky 
využívaný; majetok s neurčitou životnosťou sa neodpisuje 
(podľa IAS 38.107 sa nesmie odpisovať !), ale  sa testuje 
na znehodnotenie

Metóda odpisovania, zvyšková hodnota a životnosť  
podlieha každoročnej revízii (IAS 38.102 a 38.104), 
podobne ako v prípade dlhodobého hmotného majetku na 
vlastné využitie

Zmeny by sa zobrazili v súlade s IAS 8 ako zmena 
účtovného východiska (doslovný preklad: zmena 
účtovného odhadu) a to do budúcna
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Majetok (informačný systém podniku) sa v r. 2008 obstaral 
za 12 000 €, predpokladá sa jeho životnosť 8 rokov

Ak by sa uvažovalo z lineárnou metódou časového 
odpisovania, akej sume by zodpovedali ročné odpisy?

1 500 €; teraz si predstavme, že v na konci roku 2010 sa 
zistí, že vzhľadom na predpokladanú akvizíciu spoločnosti 
ktorá podobné systémy navrhuje a implementuje, sa 
životnosť nášho systému skráti. Akvizícia má prebehnúť v 
r. 2011, nábeh na nový systém by sa mal dokončiť k 
1.1.2013
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Životnosť majetku sa odhadovala na roky 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, teda na 8 rokov

Na konci roku 2010 sa však horizont skráti na roky 2011 a 
2012, teda na 2 roky

Za roky 2008, 2009 a 2010 sa odpísalo 4 500 € (= 3 roky po 
1 500), 7 500 (=12 000 – 4 500) teda zostáva neodpísaných

Neodpísaná čiastka sa musí odpísať počas novej doby 
životnosti (2 roky), takže nové ročné odpisy budú 3 750 €
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V rámci IFRS sa v prípade nehmotného majetku (ale aj dlhodobého 
hmotného majetku) neodpisuje celá suma, ale iba tzv. odpisová 
základňa

Tá predstavuje rozdiel medzi sumou zistenou pri prvotnom ocenení 
a zvyškovou hodnotou (ang. residual value)

Zvyšková hodnota predstavuje sumu, ktorú by daný majetok mal teraz, 
ak by sa teraz nachádzal na konci svojej životnosti v podniku

Napríklad, ak sa na konci roku 2010 predpokladá životnosť auta v 
podniku 3 roky, potom sa zvyšková hodnota stanoví na základe ceny, 
akú majú 3ročné autá rovnakej značky (série)  na konci roku 2010

V prípade nehmotného majetku sa vyžaduje (IAS 38.100) aby existoval 
záväzný prísľub tretej strany majetok prevziať, alebo aby v súčasnosti a 
na konci životnosti existoval aktívny trh s daným majetkom; v opačnom 
prípade sa zvyšková hodnota považuje za rovnú 0 
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V prípade dlhodobého majetku (tak hmotného, ako aj  
nehmotného) sa testovanie vykonáva v súlade s IAS 36 
a to takto:
� každý majetok v prípade, ak sa objavia skutočnosti 

naznačujúce znehodnotenie (na trhu sa objaví 
nový, konkurenčný výrobok; klesnú disponibilné 
finančné zdroje odberateľov; alebo sa napríklad 
zvýšia úrokové sadzby)

� nehmotný majetok s neurčitou životnosťou (IAS 
38.108 a IAS 36.10a), nehmotný majetok vo vývoji 
(IAS 36.10b) a goodwill (IAS 36.10b) každoročne bez 
ohľadu na existenciu týchto skutočností
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Definícia výskumu a vývoja -> IAS 38.8

Všeobecné pravidlo:
� výdavky na výskum sa neaktivujú (IAS 38.54)
� výdavky na vývoj sa aktivujú po splnení určitých 

podmienok (IAS 38.57); stručne – ak sa riešenie dá 
zrealizovať, dá sa dokumentovať existencia trhu na predaj 
alebo využitie na vlastné účely, podnik je rozhodnutý 
pokračovať v realizácii a má dostatočné odborné a finančné 
zdroje; výdavky na vývoj sa dajú spoľahlivo zistiť

Výnimka existuje v prípade podnikových kombinácií (napr. 
obstarania dcérskeho podniku, ktorý vynaložil prostriedky na 
vývoj); v takom prípade sa zahrnú do goodwillu (IAS 38.68b) 
alebo (ak sú splnené definície majetku a podmienky 
identifikovateľnosti), aktivujú sa ako majetok

29



� 1.1.2010 napadla hlavného vývojára softvérových 
produktov myšlienka  vytvorenia softvéru na IFRS

� 14.1.2010 o tomto nápade povedal predsedovi 
predstavenstva

� 27.2.2010 bola predložená marketingová štúdia 
osvedčujúca existenciu trhu pre takýto produkt

� 28.3.2010 manažment odsúhlasil pridelenie 
dostatočných finančných zdrojov

� 15.4.2010 boli prijatí zamestnanci, ktorých spolupráca na 
projekte je považovaná za kľúčovú

� Od ktorého dátumu sú splnené podmienky pre 
aktiváciu?

Všetky podmienky sú splnené 15.4.2010
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Platia rovnaké pravidlá, ako v prípade dlhodobého 
hmotného majetku pre vlastné použitie

V prípade podnikových kombinácii sa poskytuje 
špecifický návod (napr. stanovenie fair value na 
základe diskontovaných peňažných tokov)

V prípade následného ocenenia sa používa model 
oceňovania na báze:
� obstarávacích nákladov

� precenenia
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