
Medzin{rodné štandardy 
účtovného výkazníctva (IFRS) 

8. týždeň 



Vykazovanie rezerv podľa 
IFRS 

Rezervy sú podľa IFRS upravované vo viacerých 
štandardoch 

 

Univerzálnym štandardom je IAS 37 

 

Okrem toho sú rezervy riešené aj v: 

IAS 16.16c (odhad výšky výdavky potrebných na likvidáciu 
dlhodobého majetku vstupuje do ocenenia majetku) 

IAS 39.47c (účtovné zobrazenie finančnej garancie) 

IAS 18.19 (vykázanie tržieb z predaja tovaru vtedy, ak sa 
vedia odhadnúť rezervy zo záručných opráv) 

IAS 11.22, 36 (v prípade že zákazka povedie ku strate, 
použije sa postup podobný tvorbe rezervy) 



Vykazovanie rezerv 
podľa IFRS 

SR – Zákon 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

§ 26, odsek 5: 

 

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením 

alebo výškou 

 

To isté uvádza aj IAS 37.10 

 

Súčasne sa však v IAS 37.10 uvádza (a v slovenský 

predpisoch to nie je), že záväzky môžu vznikať na 

základe právneho alebo iného zaväzujúceho vzťahu 



Pr{vny vs. iný zaväzujúci 
vzťah 

Podľa IAS 16.16c sa do obstarávacích nákladov 
dlhodobého majetku zahrnie aj odhad prvotných 
výdavkov potrebných na demontáž a likvidáciu tohto 
majetku a uvedenie lokality do pôvodného stavu, ak 
takáto povinnosť vznikne pri obstaraní alebo počas 
používania daného majetku 

 

Ak vyplýva zo zákona, alebo zo zmluvy, je to právny 
vzťah 

 

Ak vyplýva z tradícii, zo snahy udržať si dobré vzťahy s 
miestnou komunitou alebo ak to vyplýva z prísľubu 
vykonaného účtovnou jednotkou, je to iný zaväzujúci 
vzťah 



Terminologické okienko 
Ang. výraz pre rezervy je provisions 

 

Ang. výraz reserves označuje fondy (vo vlastnom imaní) 

 

 

V slovenčine slovo „rezervy“ nemusí vždy označovať záväzky s 

neurčitým vymedzením času alebo výšky ... 

 

... napríklad štátne hmotné rezervy, alebo technické rezervy 

(v poisťovniach), alebo tiché rezervy 

 

Nakoniec, ani spojenie: „musíme nájsť skryté rezervy“ 
neznamená, že sa v podniku začnú hľadať doteraz neznáme 

záväzky s neurčitým vymedzením času alebo výšky 



Oceňovanie / ohodnocovanie 
SR – Zákon o účtovníctve uvádza: 

§ 25: záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou, 

záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou a záväzky 

obstarané kúpou podniku alebo jeho časti reálnou hodnotou 

 

§ 25, odsek 6 zákona ale súčasne hovorí: 

Na účely tohto zákona sa rozumie ...  obstarávacou cenou 

cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho 

obstaraním .... 

.... menovitou hodnotou .... suma, na ktorú .... záväzok znie 

 

Na akú sumu znie napr. záväzok s neurčitým vymedzením 

výšky? 



Oceňovanie / ohodnocovanie 
IAS 37.36 uvádza, že rezervy by sa mali vykázať v sume, ktorá 
je najlepším odhadom výdavkov, ktoré by boli k súvahovému 
dňu potrebné na vysporiadanie existujúcej povinnosti 

 

Ak sa napríklad predpokladá, že zamestnanec ma už teraz 
nárok na 1 210 € ale vyplatené mu budú na požiadanie až o 2 
roky; úroková sadzba v banke na vklady bude 10 % p. a. (už 
očistená o vplyv dane) 

 

Koľko by v súčasnosti (teda nie o 2 roky) na vysporiadanie 
povinnosti tak, aby bol zamestnanec spokojný? 

 

Iba 1 000 €. Ak si ich uloží do banky, získa za 1. rok úrok 100 € a 
za druhý roky úrok 110 €. Spolu bude mať 1 210 €  

 

O tom ale bude hovoriť aj v prípade zamestnaneckých 
požitkov podľa IAS 19 



Oceňovanie / ohodnocovanie 
Čo však, ak existuje viacero odhadov, alebo 

odhadované sumy sú určené len intervalom? 

 

Napríklad, existuje 20 % pravdepodobnosť, že náklady na 

záručné opravy budú 100 000, 50 % pravdepodobnosť, 

že budú 200 000 a 30 % pravdepodobnosť, že budú 

300 000 

 

Alebo druhá možnosť, odhadované výdavky sa určia 

v intervale 100 000 až 300 000 € 

 



Oceňovanie / ohodnocovanie 
Existuje 20 % pravdepodobnosť, že náklady na záručné 
opravy budú 100 000, 50 % pravdepodobnosť, že budú 200 
000 a 30 % pravdepodobnosť, že budú 
300 000 

 

Podľa IAS 37.39 sa rezerva stanoví v nasledujúcej výške: 

20 % x 100 000 + 50 % x 200 000 + 30 % x 300 000, teda vo 
výške 210 000 

 

Alebo druhá možnosť, odhadované výdavky sa určia 
v intervale 100 000 až 300 000 € 

 

Aj v tomto prípade sa postupuje podľa IAS 37.39 tak, že sa 
zvolí prostredný bod intervalu (200 000) – ak majú všetky 
varianty v danom intervale rovnakú pravdepodobnosť 

 



Oceňovanie / ohodnocovanie 
V prípade, ak je efekt časovej hodnoty peňazí 

významný, má sa suma rezervy stanoviť z 

diskontovaných peňažných tokov 

 

Významnosť je uvedená v IAS 8 (ale len opisne) 

 

Diskontovanie sa vykonáva s použitím diskontnej sadzby, 

zohľadňujúcej časovú hodnotu peňazí  a riziko ktoré je 

špecifické danému záväzku 

 

Konkrétna zložka rizika sa zohľadní buď  vo výške 

peňažných tokov, alebo práve v diskontnej sadzbe – ale 

vždy iba v jednom 



Kompenz{cie, tvorba, použitie 

a rozpustenie rezerv 
V prípade, ak do úvahy prichádzajú aj kompenzácie 
(napríklad od poisťovne), postupuje sa podľa IAS 37.53 

 

Nárok na kompenzácie sa vykáže ako samostatné 
aktívum, avšak iba ak je takmer isté, že budú poskytnuté 

 

Tvorba a rozpustenie rezerv sa vykonáva výsledkovo* , 
ich použitie má byť v súlade s účelom na ktoré boli 
rezervy vytvorené 

 

Nie je možné vytvárať rezervy na všeobecné riziko, alebo 
vytvárať ich na opravy dlhodobého majetku alebo za 
účelom vyjadrenia znehodnotenia majetku 



Tvorba rezerv 
Tvorba rezerv sa síce vykonáva výsledkovo, ale existujú aj 

výnimky: 

 

a) rezervy na reštrukturalizáciu 

 

b) rezervy pri produkcii majetku 

 

 



Rezervy pri produkcii majetku 
V tomto prípade sa najlepší odhad výdavkov aktivuje 

 

To znamená, že sa bude účtovať o nákladoch, ale 

súčasne aj o výnosoch (aktivácia výdavkov) 

 

Vplyv na výsledok hospodárenia nastane teda  v čase 

spotreby, opotrebovania, alebo predaja majetku 

reprezentujúceho aktivované výdavky 



Rezervy na reštrukturaliz{ciu 
IAS 37 im venuje pomerne veľký priestor 

 

To je spôsobené tým, že vznikajú napr. pri prevzatí 

spoločnosti investorom, ktorí sa rozhodne čas 

zamestnancov prepustiť 

 

V mnohých takýchto prípadoch ide o tzv. podnikové 

kombinácie podľa IFRS 3 

 

V takom prípade sa rozdiel medzi tým, čo sa za podiel 

zaplatilo a tým čo sa získalo (teda rozdiel majetku a 

záväzkov vyjadrený vo fair value) zohľadní vo výške 

goodwillu 



Rezervy na reštrukturaliz{ciu 
Napríklad, kúpi sa 100 % podiel v spoločnosti, ktorého 

majetok je 1 000  a záväzky sú 400, a to za 800  

 

Rozdiel majetku a záväzkov je 600, zaplatilo sa 800, 

zvyšok je teda goodwill vo výške 200 

 

Ak sa pri prebratí identifikuje rezerva na reštrukturalizáciu 

vo výške 100, zvýši sa aj goodwill o 100 

 

Rezerva sa teda netvorí výsledkovo 

 

Ale ak sa po nejakom čase rozpustí (bez využitia na účel, 

na ktorý bola vytvorená), už sa to výsledkovo zohľadní  



Rezervy na reštrukturaliz{ciu 
Rezerva na reštrukturalizáciu sa teda môže tvoriť iba ak 

(IAS 37.72): 

 

a) účtovná jednotka má detailný plán toho, ako bude 

reštrukturalizácia prebiehať; a 

 

b) u zúčastnených strán (napr. zamestnanci) sa v 

dôsledku toho vytvorili určité očakávania – buď na 

základe toho, že sa tento plán už začal realizovať 

alebo preto, že sa zverejnili jeho základné parametre  



Zvereňovanie doplňujúcich 

inform{cií 
IAS 37.84 a ďalej 

 

Prehľad stavu a zmien rezerv 

 

Informácie o východiskových predpokladoch (napr. 

diskontnej sadzbe, možnostiach kompenzácie) 

 

Podľa IAS 37.92 sa niektoré citlivé informácie nemusia 

zverejniť .... 

 

Naopak, zverejnia sa informácie o podmienených 

záväzkoch a podmienených aktívach 



Podmienené z{väzky a podmienené 

aktíva 
Podmienené aktíva – predpokladajú sa nejaké peňažné 
toky, ale nie sú splnené podmienky pre vykazovanie 
majetku 

 

Podmienené záväzky: 

- možný záväzok, ktorého existencia v súčasnosti bude 
potvrdená budúcimi okolnosťami (napr. rozhodnutím 
súdu) 

- existujúci záväzok, ktorého výška sa nedá spoľahlivo 
odhadnúť, alebo sa dá odhadnúť, ale je nižšia 
pravdepodobnosť, že bude uvedené prostriedky budú 
musieť byť vynaložené  než je tomu v prípade rezerv 
(IAS 37.15 ...) 


