
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Flash  

26. október 2020  

 

IFRS 1: Prvé uplatnenie 

Medzinárodných štandardov 

finančného výkazníctva 



News Flash I Accace Slovensko I IFRS 1: Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov finančného 
výkazníctva 

   
  

IFRS 1: Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov 

finančného výkazníctva 

Prvá účtovná závierka účtovnej jednotky v súlade s IFRS je prvou ročnou účtovnou závierkou, v ktorej 

účtovná jednotka po prvýkrát použije IFRS štandardy. V súlade aj so štandardom IAS 1 Prezentácia 

účtovnej závierky je účtovná závierka zostavená v súlade so štandardmi IFRS, na základe výslovného a 

bezvýhradného vyhlásenia o tom, že táto účtovná závierka je v súlade so štandardmi IFRS. 

Štandard IFRS 1 uvádza zoznam príkladov, ako mohla byť prezentovaná predchádzajúca účtovná 

závierka, ktorá podporuje potrebu prvého prijatia: 

▪ v súlade s národnými požiadavkami, ktoré nie sú vo všetkých ohľadoch konzistentné s IFRS, 

▪ neobsahujúce výslovné vyhlásenie o súlade so všetkými štandardmi IFRS, 

▪ pripravená účtovná závierka je v súlade s IFRS iba pre interné použitie bez jej sprístupnenia 

externým používateľom, 

▪ pripravil iba balík výkazov v súlade s IFRS na účely konsolidácie bez prípravy účtovnej závierky v 

úplnej štruktúre tak, ako je definované v IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky, 

▪ nepredložila účtovnú závierku za predchádzajúce obdobie. 

Radi by sme z vyššie uvedených upozornili na skutočnosť, ak posledná predchádzajúca ročná účtovná 

závierka neobsahovala výslovné a bezvýhradné vyhlásenie o súlade s IFRS, musí jednotka uplatniť IFRS 1  

podľa platného štandardu IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby, ako keby účtovná 

jednotka nikdy neprestala uplatňovať IFRS. s ďalšími zverejneniami požadovanými IAS 8 a IFRS 1.

Požiadavky na vykazovanie a oceňovanie 

▪ predloženie otváracieho výkazu o finančnej situácii podľa IFRS k dátumu prechodu na IFRS 

▪ používanie rovnakých účtovných zásad vo všetkých prezentovaných obdobiach (minimálne 3) 

▪ uplatňovanie rovnakej verzie IFRS, ak je povolené predchádzajúce použitie nového IFRS 

▪ vykazovanie majetku a záväzkov alebo odúčtovanie majetku a záväzkov (napríklad kapitalizácia 

nákladov na školenie, odložená daň) 

▪ reklasifikácia aktív a pasív (napríklad zložených derivátov) 

▪ oceňovanie aktív a pasív 

Všetky úpravy vyplývajúce z prechodu na IFRS sa vykazujú priamo v nerozdelenom zisku. 

Hlavné výnimky z uplatňovania IFRS v otváracom výkaze o finančnej situácii podľa 

IFRS 

Zákaz spätného uplatňovania: 

▪ Odhady v súlade s IFRS k dátumu prevodu musia byť v súlade s predchádzajúcimi GAAP, pokiaľ 

neexistujú objektívne dôkazy o chybe. Jednotka by mala s informáciami získanými po dátume 

vykazovania zaobchádzať ako s udalosťami, ktoré si nevyžadujú úpravu v súlade s IAS 10 Udalosti 

po období vykazovania. 

▪ Odúčtovanie finančných aktív a finančných záväzkov (odseky B2 a B3) sa uplatňuje 

prospektívne na transakcie, ktoré sa uskutočnia v deň prechodu alebo po ňom. 
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▪ Zabezpečovacie účtovníctvo (odseky B4 – B6) sa oceňuje v reálnej hodnote a vylučuje všetky 

odložené zisky a straty. V súlade s IFRS 9 Finančné nástroje sa všetky zabezpečovacie vzťahy, 

ktoré nespĺňajú podmienky zabezpečovacieho účtovníctva, neodrazia v účtovnej závierke. 

▪ Prospektívne sa uplatňuje pridelenie nekontrolných podielov (odsek B7) ostatného komplexného 

výsledku, účtovanie zmien majetkových podielov a účtovanie straty kontroly. 

▪ Klasifikácia a ocenenie finančného majetku (odseky B8 – B8C), ak nie je možné posúdiť 

upravenú časovú hodnotu peňazí,  na základe skutočností a okolností, ktoré existujú k dátumu 

prechodu na IFRS, vychádzame s posúdenia peňažných tokov daného finančného aktíva na 

základe skutočností a okolností k dátumu prechodu. 

▪ Zníženie hodnoty finančného majetku (odseky B8D - B8G) predstavujúce opravnú položku sa 

vykáže vo výške rovnajúcej sa očakávaným celoživotným úverovým stratám ku každému dátumu 

vykazovania, až kým nebude tento finančný majetok odúčtovaný. 

▪ Je potrebné oddeliť vložené deriváty (odsek B9) od hostiteľskej zmluvy a zaúčtovať ich ako 

derivát na základe skutočných podmienok. 

▪ Štátne pôžičky (odseky B10 – B12) v súvislosti s pôžičkou s nižšou ako trhovou úrokovou mierou, 

použije sa v otváracom výkaze finančnej pozície podľa IFRS účtovná hodnota pôžičky podľa 

predchádzajúcich GAAP k dátumu prevodu. 

▪ Poistné zmluvy (odsek B13) by sa mali uplatňovať v kontexte toho, že dátumom posúdenia je 

dátum prechodu na IFRS. 

Výnimka zo spätného použitia: 

▪ Podniková kombinácia (odsek C) - účtovná hodnota goodwillu v otváracom výkaze o finančnej 

situácii podľa IFRS je jeho účtovná hodnota v súlade s predchádzajúcimi GAAP k dátumu prechodu 

na IFRS po reklasifikácii nehmotného majetku a následnom vykonaní testovania na zníženie 

hodnoty aktíva. 

▪ Platobné transakcie založené na akciách (odseky D2 a D3) uplatniteľná iba na kapitálové 

nástroje vydané 7. 11. 2002 a vložené pred 1. 1. 2005 

▪ Reprodukčná cena (odseky D5 - D8B) môže predstavovať reálnu hodnotu nehnuteľností, strojov 

a zariadení k dátumu prechodu. 

▪ Lízingy (odseky D9 a D9B – D9E) možno posúdiť, či kontakt existujúci k dátumu prechodu 

obsahuje lízing na základe skutočností a okolností k dátumu prechodu, právo na použitie sa 

oceňuje v účtovnej hodnote alebo v hodnote súčasnej hodnote záväzku ostávajúcich splátok 

vyplývajúcich z lízingovej zmluvy 

▪ Kumulatívne rozdiely z prepočtu (odseky D12 a D13) pre všetky zahraničné prevádzky sa 

považujú za nulové. 

▪ Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených spoločností 

(odseky D14 - D15A) sa dajú oceniť aj v rámci predpokladaných nákladov (reálna hodnota 

predchádzajúcich účtovných hodnôt GAAP). 

▪ Aktíva a pasíva dcérskych spoločností, pridružených spoločností a spoločných podnikov 

(odseky D16 a D17) sa môžu prevziať z konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti, 

ak sa dcérska spoločnosť stane prvou prijatou neskôr ako materská spoločnosť. 

▪ Zložené finančné nástroje (odsek D18) sa nemusia rozdeliť na dve časti - nerozdelený zisk a 

pasíva komponentu finančného nástroja, keď už finančný nástroj prestáva platiť. 

▪ Určenie predtým vykázaných finančných nástrojov (odseky D19 – D19C) ako finančných 

nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát alebo v inom komplexnom 

výsledku na základe skutočností a okolností, ktoré existujú k dátumu prechodu. 

▪ Ocenenie reálnou hodnotou finančných aktív alebo finančných záväzkov pri prvotnom 

vykázaní (odsek D20) sa môže uplatniť prospektívne. 
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▪ Záväzky z vyradenia z prevádzky zahrnuté do obstarávacej ceny nehnuteľností, strojov a 

zariadení (odseky D21 a D21A) nemusia byť v súlade s požiadavkami IFRIC 1 Zmeny v 

existujúcich záväzkoch z vyraďovania z prevádzky, obnovy z prevádzky a podobných záväzkov, 

pokiaľ ide o zmeny v týchto záväzkoch, ku ktorým došlo pred dátumom prechodu. 

▪ Finančné aktíva alebo nehmotné aktíva účtované v súlade s IFRIC 12 Dojednania o 

koncesiách na služby (odsek D22). 

▪ Náklady na prijaté úvery a pôžičky (odsek D23) zahrnuté pred dátumom prechodu sa 

neprepočítavajú. 

▪ Zánik finančných záväzkov s nástrojmi vlastného imania (odsek D25). 

▪ Vážna hyperinflácia (odseky D26 – D30). 

▪ Spoločné dohody (odsek D31). 

▪ Náklady na odstraňovanie skrývky v produkčnej fáze povrchovej ťažby (odsek D32). 

▪ Určenie zmlúv o nákup alebo predaji nefinančnej položky (odsek D33). 

▪ Výnosy (odseky D34 a D35). 

▪ Transakcie v cudzej mene a protihodnota vo vorme preddavku (odsek D36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
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 

Prihláste sa na odber noviniek 

Odoberať novinky! 

https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
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Kontakt  

Radka Hubčíková 

Accounting Supervisor & IFRS Consultant 

E-Mail: Radka.Hubcikova@accace.com 

Tel: +421 232 553 000 

O Accace  

Spoločnosť Accace vznikla v roku 2006 v Bratislave. Accace Slovensko zamestnáva už viac ako 120 

odborníkov a poskytuje služby spracovania účtovníctva, mzdovej a HR agendy, daňové a transakčné 

poradenstvo, právne a korporátne služby, či poradenstvo pre startupy. Za 15 rokov sme si vybudovali 

stabilnú pozíciu lídra v oblasti BPO služieb na Slovensku. Pravidelne sa umiestňujeme v rebríčku TOP10 

poradenských spoločností magazínu TREND. Právne služby poskytuje naša vlastná advokátska 

kancelária Accace Legal. V rámci skupiny Accace združujeme viac ako 600 odborníkov a poskytujeme 

služby pre viac ako 2 000 klientov. Nájdete nás v Bratislave a v Košiciach. 

Celosvetovo pôsobí Accace pod značkou Accace Circle. Ide o biznis komunitu partnerov – 

profesionálnych poradcov a poskytovateľov BPO služieb. S globálnym zastúpením v takmer 40 krajinách 

a tímom viac ako 2000 odborníkov, Accace Circle poskytuje služby viac ako 10 000 klientom, najmä 

stredným a veľkým medzinárodným spoločnostiam zo zoznamu Fortune 500. Celosvetovo Accace Circle 

spracováva okolo 170 000 výplatných pások mesačne. 

Viac na www.accace.sk a www.circle.accace.com 

https://www.facebook.com/accace.slovakia
https://www.linkedin.com/company/accace-slovakia
mailto:Radka.Hubcikova@accace.com
http://accace.sk/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://circle.accace.com/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Newsflash

