
Medzin{rodné štandardy 
účtovného výkazníctva IFRS 

- Zamestnanecké požitky 

10th. week 



Zamestnanecké požitky 
V rámci IFRS sú riešené v nasledujúcich predpisoch: 

 

IAS 19 (všeobecný) 

 

IFRS 2 (požitky viazané na hodnotu akcií) 

 

IAS 26 (vykazovanie fondov) 

 

IAS 2, IAS 16, IAS 38 (aktivácia výdavkov vynaložených 
počas výroby) 

 

IAS 37 (stanovenie výšky rezerv) 



Terminologické okienko 
Employee benefits 

 

Zamestnanecké požitky, nie pôžitky 

 

Ilustrácia: Predstavte si, že Vašou prácou je kopať tunel v 
odľahlej časti Slovenska, a to v žulovom podloží 

 

Práca trvá 5 dní v týždni, 8 hodín denne, občas aj viac 

 

Mzda je 370 € mesačne 

 

Považovali by ste túto mzdu za požitok, alebo pôžitok?  



Zamestnanecké požitky 
Koncepčný rámec.70b: Náklady sú znížením ekonomických 

úžitkov ... v podobe úbytku alebo vyčerpania majetku 

alebo vzniku záväzkov z iných dôvodov, než ako následok 

rozdelenia držiteľom podielov na vlastnom imaní 

 

Predpokladajte, že v podniku máte oddelenie, ktoré 

zostavuje účtovnú závierku. Táto činnosť stojí 2 000 € 

 

Ide v tomto prípade o náklad? 



Zamestnanecké požitky 
Koncepčný rámec.70b: Náklady sú znížením ekonomických 

úžitkov ... v podobe úbytku alebo vyčerpania majetku 

alebo vzniku záväzkov z iných dôvodov, než ako následok 

rozdelenia držiteľom podielov na vlastnom imaní 

 

Predpokladajte, že si na zostavenie účtovnej závierky 

prizvete účtovníka z externého prostredia, pričom mu za túto 

činnosť zaplatíte 2 000 € 

 

Ide v tomto prípade o náklad? 



Zamestnanecké požitky 
Koncepčný rámec.70b: Náklady sú znížením ekonomických 

úžitkov ... v podobe úbytku alebo vyčerpania majetku 

alebo vzniku záväzkov z iných dôvodov, než ako následok 

rozdelenia držiteľom podielov na vlastnom imaní 

 

Predpokladajte, účtovník z externého prostredia si chce 

kúpiť 200 kusov akcií Vášho podniku za cenu 10 € / akcia 

 

Namiesto toho aby Vám zaplatil v hotovosti Vám poskytne 

protislužbu – zostavenie účtovnej závierky v hodnote 2 000 € 

 

Ide v tomto prípade o náklad? 



IAS 1.78d: Suma rezerv by sa mala rozdeliť na rezervy na 
zamestnanecké požitky a iné položky 

 

Podľa IAS 1.102-3  je možné zostavovať dve formy Výkazu 
komplexných výsledkov – s druhovým alebo účelovým 
členením nákladov 

 

V prípade druhového členenia sa uvádza spotreba 
materiálu, náklady na zamestnanecké požitky, odpisy, 
zmena stavu zásob ... 

 

V prípade účelového členenia sa uvádza náklady na 
vyrobené a predané výrobky, odbytová réžia, správna réžia 

 

IAS 1.104 – aj v prípade účelového členenia sa musia uviesť 
informácie o niektorých druhoch nákladov – napríklad o 
odpisoch či nákladoch na zamestnanecké požitky 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku – Slovnaft, a. s. 



Zamestnanecké požitky 
Spolu s účtovným zobrazením podnikových kombinácií 
a, finančných nástrojov patria zamestnanecké požitky k 
najväčším výzvam v oblasti výkazníctva 

 

Na druhej srtane, krátkodobé zamestnanecké požitky sa účtujú a 
vykazujú pomerne jednoducho (odhliadnuc od zložitých 
právnych predpisov, ktoré sa týkajú daní a sociálne 
zabezpečenia 

 

Okrem krátkodobých však existujú aj ďalšie typy 
zamestnaneckých požitkov: 

• požitky z predčasného ukončenia zamestnania 

• požitky po ukončení zamestnania 

• ostatné dlhodobé požitky 

 

Časť z týchto požitkov môže byť viazaná na budúcu hodnotu 
akcií (občas aj v podobe derivátov) 



Kr{tkodobé zam. požitky 
Vykazujú sa nediskontované (IAS 19.10), ako  

a) záväzok (vo výške zostávajúcej povinnosti) 

 

a súvsťažne s tým 

 

b1) ako náklad; ak sa výdavky neaktivujú, alebo ak sa 
aktivujú spôsobom uplatňovaným  SR (najprv zaúčtovanie 
do nákladov, neskôr použitie účtov účt. skupín 61* a 62* 

 

b2) ako majetok (ak dochádza k aktivácii výdavkov priamo, 
bez použitia účtov účt. skupín 61* a 62*) 

 

K aktivácii výdavkov môže dochádzať napríklad podľa IAS 
2.10-22, alebo IAS 16.15-28 



Kr{tkodobé zam. požitky 
Mzdy, zdravotné, sociálne ... 

 

Podľa IAS 19.7 sa za krátkodobé považujú požitky, ktoré 

majú byť poskytnuté do 12 mesiacov od skončenia 

obdobia, v ktorom zamestnanec vykonal prácu za ktorú mu 

požitok náleží 

 

Takmer vo všetkých prípadoch sa stanovia pomerne 

jednoducho (neuplatňuje sa diskontovanie, ich výška je 

spravidla zrejmá) 

 

Zoberme si ale iný variant: napríklad, po 25 rokoch bude 

mať každý zamestnanec nárok na peňažný ekvivalent 1 kg 

zlata 



Kr{tkodobé zam. požitky 
Za predpokladu predchádzajúceho scenára (trhová cena 1 
kilogramu zlata po odpracovaní  25 rokov služby, ktoré faktory 
ovplyvnia výšku nákladov, ktoré by sa mali vykázať v prvom roku 
zavedenia programu? 

 

Počet zamestnancov, ktorí sa zapoja do programu a súčasne 
odpracujú 25 rokov 

 

Trhová cena 1 kg zlata po 25 rokoch 

 

Diskontná sadzba vyjadrujúca časovú hodnotu peňazí (a 
prípadné špecifické riziko) 

 

Pomer, v akom sa budúce výdavky vzťahujú k práci odvedenej 
za bežný rok (ak platí, že bez práce nie sú koláče (resp. zlato :-), 
potom táto odmena  je výsledkom vykonanej práce) 



Priradenie budúcich výdavkov 

k n{kladom bežného obdobia 
Existujú (teoreticky)aspoň tri rôzne metódy: 

 

1. Pay-as-you-go 
     Výdavky sa vykážu v nákladoch jednorazovo, v čase vzniku  

nároku zamestnancov na platbu (25. rok) a to v plnej výške 

 

2. Lineárne časové rozlíšenie 
Každý rok sa v nákladoch vykáže alikvótny podiel (1/25) 
z odhadovanej finálnej sumy. Zmeny odhadu sa riešia podľa 
IAS 8 

 

 

3. Metóda projektovanej jednotky zásluhovosti (Projected unit 
credit method) 

     Každý rok sa vykáže súčasná hodnota alikvótneho podielu z 
ohadovanej finálnej sumy ako zam. požitok; zvyšná časť sa 
vykazuje ako úrok (finančný náklad) 



Prev{dzkové vs. finančné n{klady 
Vráťme sa do predchádzajúceho týždňa 

 



Prev{dzkové vs. finančné n{klady 
Ak máte záväzok zaplatiť o 5 rokov sumu 

 

Diskontná sadzba sú 4 % 

 

Súčasná hodnota záväzku je 3 288, úroky sú 712 

Rok 
Zač. 

obdobia 
Úrok. 
miera 

Úrok 
Koniec 

obdobia 

1 3 288 4,00% 132 3 419 

2 3 419 4,00% 137 3 556 

3 3 556 4,00% 142 3 698 

4 3 698 4,00% 148 3 846 

5 3 846 4,00% 154 4 000 

Spolu x x 712 x 



Projektovan{ jednotka z{sluhovosti 
Počet rokov za ktoré sa počítajú 
nároky 

5 

Nároky za každý odpracovaný rok 400 

Nároky spolu 2 000 

Diskontná sadzba 3,0% 

  1 2 3 4 5 SPOLU 

Zamestnanecké požitky v poslednom 
roku 

400 400 400 400 400 2 000 

Odúročenie 1,126 1,093 1,061 1,030 1,000 x 

Zamestnanecké požitky bežného 
obdobia 

355 366 377 388 400 1 487 

  1 2 3 4 5 SPOLU 

Zamestnanecké požitky na zač. 
obdobia (Z) 

0 355 732 1 131 1 553 x 

Úroky 0,000 10,662 21,963 33,933 46,602 67 

Zamestnanecké požitky bežného 
obdobia (N) 

355 366 377 388 400 1 487 

Zamestnanecké požitky na konci 
obdobia (Z) 

355 732 1 131 1 553 2 000 x 



Požitky pri predčasnom skočení zamestnania (IAS 19.7) 

V podstate zodpovedajú kategórii odstupného v 

Zákonníku práce – teda plnenie poskytnuté za stratu 

zamestnania bez vlastného zavinenia 

 

IAS 19.7 uvažuje o dvoch prípadoch: 

a) ak ide o plnenie v dôsledku výpovede 

b) ak ide o plnenie v dôsledku dohody  

 



Požitky po skončení zamestnania (IAS 19.7) 

Existujú dva typy schém: 

- programy so stanovenými príspevkami 

- programy so stanovenými požitkami 

 

Programy so stanovenými príspevkami – účtovná jednotka 
platí príspevky tretej strane a nemá žiadne ďalšie povinnosti 

 

Príklad – príspevky na zdravotné, sociálne a dôchodkové 
poistenie 

 

Programy so stanovenými požitkami – sú všetky ostatné 

 

Príklad – odchodné, strava a ubytovanie poskytované bývalým 
zamestnancom za zvýhodnených podmienok; ale aj programy 
dôchodkového zabezpečenia samotnej účtovnej jednotky 



Programy s definovanými požitkami 
Napríklad, program bude znieť nasledovne: 

Každý pracovník, ktorý v čase odchodu do dôchodku dovŕši 

minimálne 60 rokov a súčasne odpracoval 

v podniku aspoň 30 rokov má nárok na doživotný mesačný 

príspevok vo výške 1/10 ich priemernej mzdy za posledných 24 

mesiacov odpracovaných bezprostredne pred odchodom do 

dôchodku v účtovnej jednotke 

 

Do úvahy sa musí brať: 

Koľko bude takých zamestnancov 

Aký bude ich plat, berúc do úvahy plošné zvýšenia platov a 

zvýšenie v dôsledku rastu produktivity a kariérneho rastu 

Aká bude doba, po ktorú sa bude príspevok vyplácať 

Aká bude odhadovaná návratnosť prostriedkov, ktoré budú 

investované za účelom vytvorenia dostatočných zdrojov 



Programy s definovanými požitkami 
IAS 19.54 uvádza, že výška z programu s def. požitkami sa 

stanoví ako suma: 

a) súčasnej hodnoty plnenia, ktoré bude musieť podnik 

poskytnúť z titulu uvedeného programu 

b) nevykázaných ziskov  a strát poistnej matematiky 

 

znížená o  

a) nevykázané náklady minulej služby 

b) objektívnu hodnotu  investovaných prostriedkov z 

ktorých sa má toto plnenie poskytnúť 



Programy s definovanými požitkami 
Nevykázané zisky a straty z poistnej matematiky 

Počet zamestnancov, dĺžka vyplácania príspevku alebo 

priemerný plat sa stanoví iba odhadom, ktorý sa môže 

meniť 

 

Časť tejto zmeny sa považuje za bežnú fluktuáciu, tá sa 

nevykazuje, zvyšok áno 

 

Kritériom je (IAS 19.92) 10 % z vyššej z: 

a) súčasnej hodnoty záväzkov (pred odpočítaním 

hodnoty investovaných prostriedkov) 

b) objektívnej hodnoty investovaných prostriedkov 



Programy s definovanými požitkami 
Náklady minulej služby 

Zmeny súčasnej hodnoty definovaných požitkov v 

dôsledku zmien parametrov programu   



Ostatné dlhodobé zam. požitky 
Podľa IAS 19.7 sú to tie, ktoré nebudú poskytnuté do 12 

mesiacov od skončenia obdobia, za ktoré na ne vznikol 

(čiastočný nárok); logicky, nie sú to ani tie, ktoré sú 

poskytované pri alebo po skončení zamestnania 

 

Príklad – odmeny v prípade služobného alebo životného 

jubilea 



Binomický model 
http://www.hoadley.net/ 


