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Priebeţné obdobie 

Z časového hľadiska môţe byť riadna účtovná závierka zostavená: 

 

- za obdobie 365 / 366 dní (čo predstavuje buď kalendárny alebo 
finančný rok) 

 

- za obdobie významne sa nelíšiace od 1 roku (IAS 1.37 výslovne 
pripúšťa moţnosť 52 týţdňov, čo je 364 dní) 

 

- za obdobie významne kratšie ako 1 rok (polrok, štvrťrok) 

 

Definícia priebeţného obdobia je v IAS 34.4 



Dôvody zostavovania priebeţnej 

účtovnej závierky podľa IFRS 

 na základe právnych predpisov (typicky zákony upravujúce oblasť 

cenných papierov, bánk, poisťovní) 

 

 na zmluvnom základe (napríklad, ak chce emitent vstúpiť na burzu, 

musí súhlasiť aj podmienkami stanovenými burzou 

 

 na základe vlastného rozhodnutia účtovnej jednotky (vzhľadom na 

historické a iné zvyklosti) 

 

Ţiadne ustanovenie IFRS nepredpisuje zostavenie priebeţnej účtovnej 

závierky, obsahujú iba odporúčanie (IAS 34.1) 



Uplatňovanie IFRS pri zostavovaní 

priebeţnej účtovnej závierky 

 IFRS nenútia spoločnosti spoločnosti, aby zostavovali priebeţnú 

účtovnú závierku podľa nejakých pravidiel ... 

 

 ... avšak vyţadujú, aby prehlásenie o plnom súlade Ú. Z. s IFRS bolo 

pravdivé (IAS 34.3) 

 

 Nakoniec, to platí aj v prípade ročnej účtovnej závierky (IAS 1.16) 

 

 Štandardom, ktorý sa špecificky venuje problémom priebeţnej 

účtovnej závierky je IAS 34  



Problémy pri zostavovaní 

priebeţnej účtovnej závierky 

Ako prezentovať údaje za porovnateľné predchádzajúce obdobia ... 

 

 ... teda, ak je priebeţná účtovná závierka zostavená za 3. štvrťrok 

2010, je obdobím za ktoré sa majú prezentovať údaje 2. štvrťrok 2010, 

alebo 3. štvrťrok 2009? 



Problémy pri zostavovaní 

priebeţnej účtovnej závierky 

Ako správne časovo rozlíšiť náklady a výnosy v prípade uplatovania 
odhadov ... 

 

Napríklad, ak bude sadzba dane 20 % zo zisku nepresahujúceho 
2 000 000 a 30 % zo zisku presahujúceho 1 500 000 € 

 

Prvý polrok sa bude zisk 1 400 000, v druhom 1 000 000 

 

Zaúčtovaná daň by mala byť v 1. polroku vo výške 280 000 a v 2. polroku vo 
výške  100 000 x 20 % + 900 000 x 30 %, teda  290 000 

 

Zisk bol v druhom polroku niţší, ale daňové náklady sú vyššie ?! 



Problémy pri zostavovaní 

priebeţnej účtovnej závierky 

Môţe prísť k tomu, ţe v jednom priebeţnom účtovnom období sa 

vytvoria rezervy a opravné poloţky aj keď je zrejmé ţe sa 

v nasledujúcom období (obdobiach) zrušia? 



Moţnosti zostavenia priebeţnej 

účtovnej závierky 

V zásade sú dve moţnosti: 

- zostaviť skrátenú verziu účtovnej závierky (ide sa podľa IAS 34) 

- zostaviť úplnú verziu účtovnej závierky ako ju predpisuje IAS 1 

 

Skrátená verzia znamená, ţe sa zostavia všetky výkazy, ale rozsah 
prezentovaných poloţiek je niţší  

 

V prípade ak sa zostaví úplná verzia podľa, prezentujú sa (IAS 34.9) 
poloţky vymedzené IAS 1, ale uplatňujú sa (IAS 34.7) pravidlá pre 
oceňovanie, vykazovanie a zverejňovanie stanovené v IAS 34, teda 

minimálne súčtové poloţky uvádzané v poslednej ročnej účtovnej závierke 
(IAS 34.10) a vysvetlenia významných okolností uvedených v IAS 34.15B a 
informácie poţadované článkom 16A a 19 



Rozdiely v porovnaní s ročnou 

účtovnou závierkou 

K rozdielom patrí aj: 

- znížená hladina významnosti v priebežnom období (dôvodom je 
zvýšená potreba vyuţitia odhadov ako aj niţšia suma nákladov 
a výnosov z ktorých sa môţe pri stanovení významnosti vychádzať) 

 

   Príklad na potrebu odhadov: Predstavte si, že ste spoločnosť, ktorá svojim 
zamestnancom vypláca štipendium za prospech dosiahnutý v danom 
kalendárnom roku; ako a akej výške by ste vytvorili rezervu na konci prvého 
štvrťroku ? Potrebovali by ste odhady na konci roku?  

 

- potreba informovania o sezónnom alebo cyklickom charaktere vývoja 

 

- na oceňovanie v priebeţnej účtovnej závierke existuje samostatný predpis 
IFRIC 10 



Informácie prezentované na porovnanie 

za predchádzajúce obdobia 

Súvaha zostavená ku koncu priebeţného obdobia (štvrťrok, polrok), 
porovnateľné informácie sú ku koncu predchádzajúceho ročného obdobia 

 

Výkaz zmien vlastného imania, výkaz o peňažných tokoch a výkaz 
komplexného výsledku obsahujú informácie za obdobie od začiatku roku 
do konca priebeţného obdobia a porovnateľné informácie za ten istý čas, 
ale mínu 1 rok (napr. peňaţné toky za obdobie 1.1.2010 – 30.9.2010 a 
porovnateľné peňaţné toky sú za obdobie 1.1.2009 – 30.9.2009) 

 

Výkaz komplexného výsledku obsahuje navyše informácie aj za konkrétne 
priebeţné obdobie a porovnateľné informácie za rovnaké priebeţné obdobie 
mínus 1 rok (napr. za 3. štvrťrok roku 2010 a porovnatené informácie za 3. 
štvrťrok 2009)  

 


