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Ako finančný analytik máte posúdiť finančnú situáciu a 
výsledky troch nasledujúcich spoločností 
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3 



Rioja však predaja jednu zo svojich kľúčových divízií; tržby z 
predaja boli 2,2 mil. €, účtovná hodnota divízie bola  2 mil. € a 
výsledok hospodárenia divízie za bežný rok (pred predajom) bol 
1.7 mil. € 
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Predaj dlhodobého majetku je významný signál pre investorov: 
 

 je dôležité rozlíšiť výsledky zo základných a opakujúcich sa 
činnostíg a činností ktoré majú jednorázový a neopakujúci 
sa charakter (ako napr. predaj majetku, ktorý nebol 
obstaraný za účelom predaja) 
 

 predávaný majetok môže byť sám o sebe  zdrojom zisku, 
ktorý už ale nebude k dispozícii  v nasledujúcich 
obdobiach 
 

 okrem toho, buď  ide o prejav toho, že podnik nemá 
dostatočné zdroje financovania, alebo ide o výsledok 
zmeny technológií (a v takom prípade treba zvažovať, čin 
nedochádza k znehodnoteniu iného majetku) 
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Dlhodobý majetok určený na predaj je urpavovaný v 
súlade s IFRS 5 

 

IFRS 5 sa sústreďuje na tieto otázky: 

 ako oceňovať a odpisovať tento majetok 

 

 ako vykázať súvisiace položky vo výkazoch 

 

 ako prezentovať výsledky predchádzajúcich období 
(napr. keď majetok nebol určený na predaj) 
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IFRS 5.6-7 

 

 

 

 

Voľne: Majetok sa považuje za určený na predaj, ak 
jeho účtovná hodnota je realizovaná vo väčšej miere 
predajom, než iným (pokračujúcim využitím) 

 

Podmienkou je, aby sa nachádzal v stave 
umožňujúcom okamžitý predaj a tento predaj musí byť 
vysoko pravdepodobný 
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Voľne: Vysoká pravdepodobnosť predaja je splnená vtedy, keď: 
 bol predaj schválený na príslušnej úrovni manažmentu,  
 začalo sa aktívne hľadanie kupca, pričom ponúkaná cena by 

mala primerane zodpovedať fair value (teda objektívnej 
hodnote) 

 predpokladá sa, že sa predaj ukončí do 12 mesiacov od 
zradenia do kategórie „určené na predaj“ 

 
PREČO by predajná cena mala primerane zodpovedať FAIR 
VALUE? 
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V prípade dlhodobého majetku určeného na rozdelenie 
platí podobné pravidlo – dostupnosť v stave umožňujúcom 
rozdelenie, vysoká pravdepodobnosť rozdelenia do 12 
mesiacov od zaradenie do kategórie „určené na rozdelenie“  
 
 
Tento majetok sa odpisuje, vykazuje a prezentuje 
podobne, ako dlhodobý majetok určený na predaj 
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IFRS 5.18: dlhodobý majetok určený na predaj by sa mal 
pred zaradením do tejto kategórie oceniť v súlade s 
príslušným IFRS, do ktorého pôsobnosti patril pred týmto 
zaradením 

 

To napríklad znamená, že sa doúčtujú odpisy 

 

IFRS 5.15: Majetok určený na predaj (rozdelenie) sa 
následne ocení v nižšej z: 

- účtovnej hodnoty 

- fair value, zníženej o náklady na predaj (rozdelenie) 

 

IFRS 5.17: Ak sa predaj uskutoční v lehote dlhšej ako jeden 
rok, mali by sa náklady na predaj diskontovať 
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1. Prvého januára kúpila spoločnosť dodávku; jej životnosť sa 
odhaduje na 800 000 km; účtuje sa o nej v súlade s IAS 16 
 

2. Obstarávacia cena bola 120 000 € 
 

3. Prvého októbra 2010 bola dodávka zaradená do kategórie 
„určené na predaj; do tohto dátumu má najazdených 240 
000 km 
 

4. Zvyšková hodnota sa odhaduje na 20 000 € 
 

5. K prvému októbru je fair value 80 000 €, náklady na predaj 
400 € 

 
V súlade s IFRS 5.33a, IFRS 5.33A a IFRS 5.37, sa úprava 
hodnoty vykazuje výsledkovo 
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Účtovná hodnota k 1.10.2010: 

120 000 - (120 000 – 20 000) * 240 000 / 800 000 

= 120 000 – 100 000 * 0,3 

= 90 000 

 

Fair value znížená o náklady na predaj: 

80 000 – 400 

= 79 600 

 

Majetok sa ocení v sume 79 600 
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DLHODOBÝ MAJETOK URČENÝ NA PREDAJ / 
ROZDELENIE sa neodpisuje 

 

To je ten dôvod, prečo sa pred zaradení musí splniť 
toľko podmienok 
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Pretože pravidlo o zastavení odpisovania by sa dalo 
zneužiť , obsahuje IAS 5.27 blokovací mechanizmus (ale 
len v prípade dlhodobého majetku určeného na predaj, v 
prípade rozdelenia takýto mechanizmus nie je) 

 

Pomocná otázka: ako by sa mohlo zastavenie 
odpisovania zneužiť v prípade manažéra, ktorý dostáva 
podiel na zisku? 
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Ak už majetok nespĺňa kritériá pre zaradenie do kategórie 
„určené na predaj “ mal by sa oceni nasledujúcim 
spôsobom: 
 
 
 
 
 
 
To je postup identický s testovaním dlhodobého majetku 
na znehodnotenie v súlade s IAS 36  
 
Recoverable value 
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Nová 
hodnota 
zodpovedá 
nižšej z: 

Účtovnej hodnoty, ktorú ba majetok mal, ak by nebol 
predtým zaradený do kategórie „určené na predaj“ 

Sumy, ktorá 
je vyššou z: 

Fair value zníženej o náklady na predaj 

Diskontovaných peňažných tokov z 
pokračujúceho využitia majetku a z jeho 
následného vyradenia 



Vráťme sa k nášmu príkladu dodávky: 
 
Pred zaradeným do kategórie „určené na predaj“ mala 
najazdených 240 000 km 
 
Po zaradení najazdila ďalších 80 000 km a to v čase od 
1.2010 do 1.4.2011, kedy bola preklasifikovaná do 
kategórie dlhodobého hmotného majetku pre vlastné 
použitie 
 
Fair vale znížená o náklady na predaj sa rovnala 60 000 € a 
diskontované peňažné toky z pokračujúceho využitia boli 
78 000 € 
 
Aká bola nová účtovná hodnota po preklasifikovaní? 
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Ak by majetok nebol zaradený do kategórie „určené 
na predaj“, bola by jeho účtovná hodnota: 

120 000 – 120 000 * (240 000 + 80 000) / 800 000) 

= 120 000 – 42 000 

= 72 000 

 

Recoverable (realizovateľná) hodnota je 78  000 

 

Majetok sa precení na 72 000; rozdiel sa v súlade s IFRS 
5.37 vykáže výsledkovo 

17 



„ed“ v slove „discontinued“ vyjadruje trpný rod a nie 
niektorý z minulých časov 

Ukončované sú teda tie operácie, ktoré už boli alebo 
budú ukončené; špecifikácia je v IFRS 5.31-32: 
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Oceňovanie, účtovanie a vykazovanie súvisiace s touto 
oblasťou je ešte stále nedoriešená oblasť 

 

V súčasnosti sú účinné dva základné štandardy: 

 

IFRS 6; ten sa zameriava na prieskum a posudzovanie 
ložísk nerastných surovín 

 

IAS 2; ktorý sa zameriava na ťažbu nerastných surovín 
a výrobu produkcie z nich 
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V r. 2010, Fugger & Co. uvažuje začať s novou ťažbou v 
Galícii, pričom predkladá, že neďaleko mesta Vigo sa 
nachádzajú rozsiahle ložiská uhlia, ktoré b bolo možné 
ťažiť v rámci povrchovej ťažby 

 

Ktoré činnosti súvisiace s ťažbou by pravdepodobne 
spoločnosť musela uskutočniť? 

 

(a)  obstarania práva na prieskum 

 

(b)  topografické, geologické, geochemické a 
geofyzikálne štúdie 
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(c) ťažba za účelom získania vzoriek 

 

(d) posúdenie technickej realizovateľnosti a komerčnej výhodnosti 
ťažby 

 

(e) obstaranie licencie na ťažbu 

 

(f) vybudovanie povrchového lomu 

 

(g) ťažba a odstránenie hlušiny 
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Aktivity od (a) po (e) sú predmetom IFRS 6 

 

Aktivita (e) je predmetom IAS 38 

 

Aktivita (g) je predmetom IAS 2 

 

Aktivita (f) je zatiaľ upravovaná len v podobe návrhu interpretácie is 

 

Na rozdiel od štandardov interpretácie sú vydávané s cieľom riešiť 
naliehavé a špecifické otázky (napr. existuje štandard IAS 38, ktorý 
sa zaoberá celým nehmotným majetkom a popri ňom existuje 
interpretácia SIC 32, ktorá sa týka výdavkov na webovské stránky 
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Aktivity predchádzajúce prieskumu a 
posudzovaniu nerastných ložísk 

Žiaden osobitný predpis 

Aktivity 
zamerané na 
prieskum a 
posudzovanie 

Vyhľadávanie 
neobnoviteľných zdrojov 
po tom, ako účtovná 
jednotka nadobudla 
právo vykonávať 
prieskum v určitej oblasti 
a určenie technickej 
realizovateľnosti a 
komerčnej výhodnosti 
ťažby 

Výdavky vynaložené 
účtovnou jednotkou v 
súvislosti s uvedenými 
aktivitami pred tým, ako je 
technická realizovateľnosť 
a komerčná výhodnosť 
ťažby preukázateľná sa 
môžu aktivovať ako 
majetok, ak je tento postup 
odobrený v bilančnej 
politike účtovnej jednotky 

Aktivity nasledujúce po prieskume a 
posudzovaní nerastných ložísk 

IAS 2; IAS 38;  návrh 
interpretácie 



Ak by neexistoval IFRS 6, muselo by sa uplatniť 
ustanovenie IAS 8.10 

 

To síce účtovnej jednotke umožňuje zvoliť so vlastnú 
bilančnú politiku, avšak pri dodržaní definícií a kritérií 
pre vykazovanie v Koncepčnom rámci (IAS 8.11) 

 

Za takýchto okolností by sa teda pravdepodobne 
výdavky na prieskum a posudzovanie nerastných ložísk 
nemohli aktivovať (tak ako sa nemôžu ak sa uplatní 
IAS 38) 
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IAS 38.57 uvádza: 

Majetok pochádzajúci z vývoja by sa mal vykázať iba keď je 
preukázané splnenie všetkých nasledujúcich podmienok: 

a) technická realizovateľnosť a zámer Ú. J. nehmotný dokončiť a 
využívať 

b) schopnosť Ú. J. daný majetok využiť alebo predať 

c) spôsob, akým bude majetok generovať peňažné toky 

d) dostupnosť dostatočných technických, finančných a iných 
zdrojov 

e) schopnosť spoľahlivo určiť výšku výdavkov 
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(a)  obstarania práva na prieskum 
 
(b)  topografické, geologické, geochemické a geofyzikálne štúdie 
 
(c)  ťažba za účelom získania vzoriek 
 
(d) posúdenie technickej realizovateľnosti a komerčnej výhodnosti ťažby 
(e) obstaranie licencie na ťažbu 
 
(f) vybudovanie povrchového lomu 
 
(g) ťažba a odstránenie hlušiny 
 
V súlade s IAS 38, výdavky na aktivity (a) až (d) sa nesmú aktivovať 
 
Tieto výdavky je ale možné vykázať v súlade s IFRS 6 
Takmer identický prístup sa uplatnil v prípade poistných zmlúv (IFRS 4) 
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