
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Flash  

9. február 2021 

 

Vplyv COVID-19 na posúdenie 

nepretržitosti činnosti podniku 



News Flash I Accace Slovensko I Vplyv COVID-19 na posúdenie nepretržitosti činnosti podniku 
 

   
  

Vplyv COVID-19 na posúdenie nepretržitosti činnosti 

podniku 

Nadácia IFRS publikovala náučný materiál, ktorý má pomôcť firmám pri posúdení nepretržitosti činnosti 

podniku. Kvôli súčasnej pandémií čelia spoločnosti klesajúcim tržbám a poklesu rentability a likvidity, čo 

vyvoláva otázniky okolo schopnosti firiem pokračovať v nepretržitosti činnosti. Manažment spoločnosti by 

preto pri zostavovaní účtovnej závierky mal vychádzať z úsudkov viac ako v predchádzajúcom období, 

zároveň tieto úsudky musia byť aj zverejnené. Tieto zverejnenia budú pravdepodobne relevantnejšie aj pre 

používateľov účtovnej závierky. 

Posúdenie a požiadavky 

Aktuálne znenie IAS 1 hovorí, že: „Účtovná 

jednotka zostavuje účtovnú závierku za 

predpokladu nepretržitého pokračovania v 

činnosti, okrem prípadov, keď manažment buď 

zamýšľa likvidovať účtovnú jednotku, alebo 

ukončiť obchodovanie, alebo ak nemá inú reálnu 

alternatívu, než tak urobiť.“ Posúdenie sa 

zostavuje za minimálne 12 mesiacov a zahŕňa: 

▪ Faktory, ktoré súvisia so súčasnou a 

očakávanou rentabilitou subjektu 

▪ Termíny na splatenie finančných 

nástrojov 

▪ Zdroje možného náhradného 

financovania 

▪ Dočasné odstavenie alebo ohraničenie 

aktivít subjektu 

▪ Možné obmedzenie aktivít subjektu 

▪ Dostupnosť štátnej podpory 

▪ Vplyv dlhodobých zmien na trhu 

▪ Správanie zákazníka 

Subjekt by mal zároveň zverejniť akékoľvek 

zmeny, ktoré majú vplyv na schopnosť podniku 

pokračovať v činnosti najmenej 12 mesiacov  v 

súlade s IAS 10 Udalosti po súvahovom dni. Ak 

by sa pred schválením účtovnej závierky na 

zverejnenie mali zhoršiť okolnosti tak, že vedenie 

už nebude mať inú realistickú alternatívu ako 

ukončiť obchodovanie, účtovná závierka nesmie 

byť zostavená za predpokladu nepretržitého 

fungovania podniku. 

Možné situácie pri uplatňovaní 

požiadaviek 

Požiadavky IAS1 je možné vysvetliť tak, ako je to 

uvedené v diagrame1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 IFRS Foundation – Going concern – a focus on disclosures, January 

2021 
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Kontakt  

Radka Hubčíková 

Accounting Supervisor & IFRS Consultant 

Tel: +421 2 325 53 000 

E-mail: Radka.Hubcikova@accace.com 

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 

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 

Odoberať novinky! 
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