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Súhrn zmien v súvislosti s novým štandardom o lízingu: 

IFRS 16 od 1.1.2019 

S účinnosťou od 1. januára 2019 nahradí IFRS 16 doterajšie IAS 17 Lízingy. Rada pre Medzinárodné 

finančné štandardy uviedla ako hlavný dôvod na jeho prijatie nevypovedateľné budúce záväzky v rámci 

operatívneho lízingu, ktoré aktuálne nie sú vykázané na súvahe. Tento štandard sa preto dotkne takmer 

každej spoločnosti. Naši odborníci na účtovanie podľa IFRS štandardov pre vás pripravili odpovede na 

najčastejšie otázky v súvislosti so zmenami platnými od nového roka. 
 

Ako je definovaný Lízing podľa IFRS 

16? 

IFRS 16 definuje lízing na základe toho či má 

zákazník právo riadiť to, ako a na aký účel sa 

majetok používa, počas obdobia  jeho 

používania. Ak áno, tak sa jedná o lízing ak nie, 

tak sa jedná len o službu.   

Akú hlavnú zmenu priniesol štandard 

IFRS 16? 

Hlavnou zmenou vykazovania podľa IFRS 16 v 

porovnaní s IAS 17 je, že u nájomcu zaniká 

rozdelenie na operatívny a finančný 

prenájom. Nájomca preto musí identifikovať 

všetky lízingy, zaviesť systémy a procesy na 

zachytenie všetkých potrebných informácií pre 

správne meranie, zaúčtovanie a vykázanie aktíva 

predstavujúce právo na užívanie, súčasnú 

hodnotu záväzku z lízingu a úrokový náklad zo 

záväzku z lízingu. 

Existujú aj nejaké výnimky na 

vykazovanie lízingov? 

IFRS 16 povoľuje nevykazovať právo používať 

majetok a záväzok z lízingu pre krátkodobé 

lízingy (s maximálnou dobou trvania 12 mesiacov 

a menej), v takomto prípade, má nájomca právo 

účtovať o nákladoch rovnomerne ako doteraz. 

Taktiež u lízingov nízkej hodnoty je povolené 

účtovanie priamo do nákladov. Nízka hodnota je 

stanovená na 5 000 USD a menej. 

Aký bude dôsledok nového 

štandardu na vykazovanie? 

Plánovaná zmena účtovania lízingov bude mať 

veľký dosah na kľúčové ukazovatele používané 

na hodnotenie výkonnosti podniku. 

Ukazovatele zadlženosti vzrastú, pretože sa 

bude účtovať o záväzkoch z lízingu. Taktiež 

EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi) 

bude pravdepodobne rásť avšak hodnota ROCE 

(rentabilita investovaného kapitálu) bude nižšia.  

Ktoré odvetvia najviac zasiahne táto 

zmena? 

Očakáva sa, že IFRS 16 najviac ovplyvní 

odvetvie maloobchodu, pretože práve 

maloobchod má veľké množstvo prenajatých 

priestorov na dlhé časové obdobia a záväzky z 

týchto nájmov nie sú vykázané v súvahe. 

Chcete vedieť, ako ovplyvní  štandard IFRS 16 

Vašu spoločnosť? Kontaktujte našich odborníkov 

na IFRS, ktorí definujú a implementujú všetky 

súvisiace zmeny v štandarde o účtovaní lízingu 

platné už od nového roka. 

  

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje 

všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 

problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo 

poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 

newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom 

ďalšieho vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá 

zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody 

spôsobené konaním na základe informácií uvedených v 

newsletteri 

Chcete dostávať naše 

Newsflash? 

Áno, chcem! 
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O Accace  

S viac ako 550 zamestnancami a 2 000 medzinárodnými klientmi sa Accace radí medzi popredných 

poskytovateľov poradenských služieb v regióne strednej a východnej Európy.  

Accace má zastúpenie v 13 krajinách Európy, a to v Bosne a Hercegovine, Českej republike, Čiernej hore, 

Chorvátsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku a na 

Ukrajine. Služby v iných krajinách sveta vieme zastrešiť prostredníctvom našej siete dlhodobých partnerov. 

Viac na www.accace.sk 

Kontakt  

Radka Hubčíková, ACCA     

Accounting Supervisor 

E-Mail: Radka.Hubcikova@accace.com 

Tel.: + 421 2 325 53 000 
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