SCIENTIFIC INFORMATION
Komparácia metód oceòovania v medzinárodnom úètovníctve
Comparison of valuation manners within international accounting
M. KOÈNER, M. KONVALINA
FEM, Slovenská po¾nohospodárska univerzita,v Nitre, Slovenská republika
V systéme postupnej aproximácie úètovných metód
a zásad sa nasto¾uje otázka vzájomnej kompatibility úètovných výstupov z dôvodu daòových, manaérskych
a vlastníckych aspektov. V komplexe nadnárodných fúzií, akvizícií a obchodovania na svetových akciových
a dlhopisových trhoch dochádza k potrebe vzájomnej
kompatibility publikovaných aktív zúèastnených podnikov a koncernov zaloenej na zhodnom systéme vykazovania, resp. úpravy vykazovaných výsledkov. Prvým
krokom k dosiahnutiu uvedeného cie¾a je zabezpeèi kompatibilitu vo vykazovaní majetku a záväzkov systémom
spoloèného oceòovania, resp. preceòovania ich jednotlivých poloiek.
MATERIÁL A METÓDA
Cie¾om príspevku je struène popísa metódy a postupy
oceòovania v kontinentálnom úètovníctve prostredníctvom analýzy 4. smernice EÚ a porovna ich s metódami
oceòovania deklarovanými v medzinárodných úètovných tandardoch a postupmi implementovanými v slovenskom úètovnom systéme. Zároveò je v záujme vyjadri osobný názor na stupeò aproximácie systému oceòovania v slovenskom úètovníctve k uvedeným úètovným normám. Zdrojom informácii je najmä znenie 4. smernice Rady EÚ (ïalej smernica), medzinárodné úètovné
tandardy publikované komisiou IASC (ïalej IAS), Zákon 431/2002 Z. z. o úètovníctve a Postupy úètovania pre
podnikate¾ov.
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A DISKUSIA
tvrtá smernica Rady EÚ z 28. júla 1978 vydaná na základe èlánku 54 ods. 3 písm. g) zakladajúcej zmluvy o úètovnej závierke spoloèností niektorých právnych noriem
(78/660/EHS) so zmenami v znení neskorích predpisov
vychádza z podstaty uvedenej v èasti 1, èlánku 2, ods. 3,
ktorá kontatuje, e úètovná závierka musí poskytova
taký obraz o majetkovej, finanènej a výnosovej situácii,
ktorý zodpovedá skutoèným pomerom. Táto axióma je
základom pre ostatné èasti smernice a vychádza z nej
i 7. èas  Pravidlá oceòovania, pozostávajúca z 12 èlánkov (3142). Medzinárodné úètovné tandardy (IAS) ne'

vysvet¾ujú postupy a pravidlá oceòovania systémovo
v ucelenej kapitole, ale parciálne dopåòajú obsah jednotlivých úètovných tandardov, napr. IAS2  Zásoby,
IAS15  Informácie o úèinkoch zmien cien, IAS16  Pozemky, budovy a zariadenia, IAS21  Úèinky zmien
v kurzoch cudzích mien, IAS23  Náklady na prijaté úvery a pôièky, IAS25  Úètovanie finanèných investícií,
IAS29  Úètovné vykazovanie v hyperinflaèných ekonomikách, IAS38  Nehmotný majetok apod. Komplexné
spracovanie uvedenej problematiky v systéme IAS presahuje rámec, obsah a úèel náho príspevku a z toho
dôvodu sa budeme zaobera popisom iba niektorých,
z h¾adiska komparácie relevantných IAS.
Èlánok 31 smernice pojednáva o veobecných zásadách oceòovania vyjadrených v kontinuite podnikate¾skej èinnosti a oceòovacích pravidiel, v zásade opatrnosti, v zoh¾adnení vetkých nákladov a výnosov do
obdobia, s ktorým vecne a èasovo súvisia a v totonosti
otvárajúcej bilancie beného obdobia s koneènou bilanciou predchádzajúceho úètovného obdobia. Èlánkom 32
sa vysvet¾uje princíp pre oceòovanie poloiek úètovnej
závierky formou obstarávacích a výrobných nákladov
ako hornej hranici ocenenia.
Slovenská úprava popisuje spôsoby oceòovania jednak v tvrtej èasti Zákona o úètovníctve (§ 24§ 28)
a zároveò zobrazuje pecifiká oceòovania cenných papierov, investièného majetku a zásob v Postupoch úètovania pre podnikate¾ov. Princípy uplatòovania zásady
opatrnosti v rámci oceòovania sú vyjadrené § 26 Zákona o úètovníctve. Zaraïujeme tam niie ocenenie zásob
v prípade záporného rozdielu medzi ich skutoènou hodnotou a hodnotou vedenou v úètovníctve a prípadné
navýenie hodnoty záväzkov, ak je ich ocenenie v úètovníctve niie. S odvolaním sa na § 24, ods. 1, písm. b)
je nevyhnutné zoh¾adni pri ocenení vetky riziká, straty a znehodnotenia, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov
a sú úètovným jednotkám známe ku dòu zostavenia úètovnej závierky. O tieto riziká sa pod¾a § 26, ods. 3 upravuje ocenenie majetku a záväzkov v úètovníctve.
Èlenské táty vak môu doèasne povoli oceòovanie
na základe iných metód, aké sú uvedené v èlánku 32
smernice a to najmä prostredníctvom oceòovania na základe reprodukèných cien pri HIM urèenom na doèasné
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vyuívanie a pri zásobách, resp. pri oceòovaní poloiek
v rátane vlastného kapitálu pri zoh¾adnení vysokej miery inflácie. Pri uvedenom ocenení sa musí rozdiel a vplyv
rozdielu z precenenia vysvetli v prílohe. Pri precenení
vplyvom zoh¾adnenia reprodukèných cien verzus obstarávacie ceny sa vyaduje vytvorenie poloky rezervný
fond nového ocenenia na strane pasív súvahy. Èlánok 33 umoòuje za striktných podmienok aj transformáciu rezervného fondu nového ocenenia do kapitálu, resp.
jeho rozpustenie. Pod¾a § 8, ods. 2 a 3 prvej èasti Zákona
o úètovníctve je zdôraznené, e úètovné jednotky môu
meni spôsoby oceòovania v úètovníctve a v úètovnej
závierke bezprostredne nasledujúceho úètovného obdobia len z dôvodu dosiahnutia verného zobrazenia predmetu úètovníctva.
Z h¾adiska oceòovania investièného majetku v zmysle
smernice je významný èlánok 35, ktorý predpisuje ocenenie obstarávacími alebo výrobnými nákladmi, prièom
tieto náklady sa musia pri majetku, ktorého vyuívanie je
èasovo obmedzené, upravi o hodnoty tak, aby bol daný
investièný majetok poèas doby pouívania plne odpísaný. Nezabúda sa ani na zásadu opatrnosti prostredníctvom oceòovania investièného majetku v niej hodnote
cez vyuívanie opravných poloiek. Následne èlánok bliie pecifikuje pojmy obstarávacie náklady a výrobné
náklady, prièom povo¾uje zahrnú úroky z cudzieho kapitálu do výrobných nákladov iba vtedy, ak sa uvedený
cudzí kapitál pouil na financovanie výroby investièného majetku. V Zákone o úètovníctve sa v § 25 predpisuje
ocenenie hmotného majetku s výnimkou zásob obstarávacími cenami alebo reprodukènými obstarávacími cenami, pri hmotnom majetku vytvorenom vlastnou èinnosou s výnimkou zásob sa oceòuje vlastnými nákladmi. Nakúpený nehmotný majetok okrem poh¾adávok sa
oceòuje obstarávacími cenami, nehmotný majetok okrem
poh¾adávok vytvorený vlastnou èinnosou sa oceòuje
vlastnými nákladmi alebo reprodukènými obstarávacími
cenami, pokia¾ sú tieto niie. Peòané prostriedky
a ceniny sa oceòujú nominálnymi hodnotami, cenné papiere a majetkové úèasti cenami obstarania, poh¾adávky
a záväzky nominálnymi hodnotami, resp. postúpené poh¾adávky a poh¾adávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceòujú cenou obstarania. Ods. 4
tohto paragrafu následne popisuje pouitú terminológiu
oceòovania. Majetok a záväzky v cudzej mene sa prepoèítavajú na slovenskú menu kurzom NBS ku dòu uskutoènenia úètovného prípadu, resp. ku dòu zostavenia
úètovnej závierky. Úprava hodnoty investièného majetku v úètovníctve sa uskutoèòuje nepriamym spôsobom
prostredníctvom oprávok. V Postupoch úètovania pre
podnikate¾ov v podvojnom úètovníctve sa v èl. XII popisujú zásady pre tvorbu a pouívanie opravných poloiek v zmysle doèasného zníenia ocenenia majetku
v úètovníctve. V prípade trvalého zníenia ocenenia majetku sa uvedené zníenie úètuje na archu nákladov,
resp. sa vykoná mimoriadny odpis a upraví sa odpisový
plán. Úprava ocenenia sa uskutoèòuje na základe inventarizácie a opravná poloka vytvára doèasný rozdiel
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níctve poníeného o oprávky a reálnou úitkovou hodnotou daného investièného majetku. Postupy úètovania
definujú ocenenie investièného majetku obstarávacou
cenou, reprodukènou obstarávacou cenou, cenou obstarania a vlastnými nákladmi. Reprodukènou obstarávacou
cenou sa oceòuje napríklad NIM a HIM nadobudnutý
darovaním, vytvorený vlastnou èinnosou ak je reprodukèná obstarávacia cena niia ako vlastné náklady.
O trvalom zníení ocenenia IM sa úètuje prostredníctvom
oprávok, o jeho doèasnom zníení ocenenia cez opravné
poloky, prièom o prípadnom zvýení ocenenia investièného majetku sa neúètuje. IAS16  Pozemky, budovy
a zariadenia definujú obstarávaciu cenu ako sumu platených peòaných prostriedkov alebo peòaných ekvivalentov alebo ako objektívnu hodnotu protihodnoty na
obstaranie majetku v èase jeho obstarania alebo zhotovenia. Z ïalích ustanovení vyplýva, e pozemky, budovy a zariadenia sa kvalifikujú ako majetok a teda by mali
by ocenené svojou obstarávacou cenou. Súèasti obstarávacej ceny v rámci pôvodného oceòovania pozemkov,
budov a zariadení obsahujú nákupnú cenu vrátane dovozných ciel a nenávratných nákupných daní spolu
s nákladmi na zavedenie majetku do èinnosti. Do obstarávacej ceny mono zahrnú v rámci IAS aj úroky z úveru
poskytnutého na obstaranie IM, resp. úrokový náklad,
ktorý vyplýva zo splácania IM vo forme splátok, ktorých
celková suma navruje pôvodnú obstarávaciu cenu (leasing). Ocenenie majetku vlastnej výroby je zaloené na
rovnakých princípoch ako pri obstaranom majetku. To
znamená, e do nákladov mono taktie zahrnú uvedené
úroky z úverov, poskytnutých v zmysle výroby majetku,
pri dodraní IAS23  Náklady na prijaté úvery a pôièky.
Pod¾a uvedeného tandardu by náklady na úvery a pôièky mali by vykázané ako náklad v tom období,
v ktorom sú vynaloené okrem tých, ktoré sa kapitalizujú
ako súèas obstarávacej ceny majetku. Z toho vyplýva,
e kapitalizácia úrokov z úverov do majetku zaèína momentom vzniku výdavkov na majetok a súèasne vzniku
nákladov na prijaté úvery a pôièky. V zmysle komparácie 4. smernice s IAS16 a IAS23 zaznamenávame principiálnu zhodu, nako¾ko pod¾a smernice sa úroky
z cudzieho kapitálu, pouitého na financovanie výroby
investièného majetku môu zahrnú do výrobných nákladov iba vtedy, ak pripadajú na obdobie, v ktorom sa výroba majetku uskutoèòuje. Slovenská úprava definuje
v èlánku VII Úètovej triedy 0 Postupov úètovania nákladové poloky, ktoré mono, resp. nemono zahrnú do
obstarania hmotných investícií. V ods. 1, písm. a) sa môu
do prípravy na zabezpeèenie investícií zahrnú aj úroky
a kurzové rozdiely do èasu uvedenia obstaranej investície do uívania. V rámci oceòovania pozemkov, budov
a zariadení nasledujúcom po pôvodnom vykázaní
v IAS16 je zmienka o zvýení úètovnej hodnoty majetku
ako výsledok precenenia a takéto zvýenie by malo by
pripísané k dobru priamo do vlastného imania pod názvom prebytok z ocenenia. Podobnú úpravu zaznamenáme aj v èlánku 33, ods. 2 smernice, ktorá pojednáva
o vytvorení tzv. rezervného fondu nového ocenenia
v prípade iného ocenenia, aké je predpísané v èlánku 33,
'

t.j. napríklad doèasné ocenenie na základe reprodukènej
hodnoty. Znamená to, e za urèitých okolností mono
v zmysle precenenia (IAS), resp. iného doèasného ocenenia vykazova majetok v hodnote vyej ako je ich obstarávacia cena poníená o oprávky. Slovenská úprava
vak v èl. III  ocenenie investièného majetku, v úètovej
triede 0 Postupov úètovania v odseku 9 zdôrazòuje, e
o zvýení ocenenia investièného majetku, pokia¾ tak neurèí osobitný právny predpis, sa neúètuje.
Pri nehmotnom majetku pod¾a IAS38 sa prvotné ocenenie realizuje cez obstarávaciu cenu, ktorá je v úvode
definovaná ako zaplatená peòaná alebo ekvivalentná
suma, alebo objektívna hodnota priradená k obstaraniu
majetku v èase jeho obstarania, v prípade výroby ide
o vlastné náklady. Zároveò tandard vymenováva formy
nadobudnutia, resp. výroby NIM. V prípade výskumu je
zakázané aktivova náklady na výskum do budúceho
NIM, ale je potrebné ich vykazova ako náklady v èase,
kedy boli vynaloené. NIM vykazovaný z vývoja môe
by aktivovaný vtedy, ak sú splnené urèité kritéria, medzi ktoré patrí napríklad schopnos daný majetok predáva, schopnos v budúcnosti prináa urèité ekonomické úitky, schopnos oceòova výdavky súvisiace
s vývojom NIM apod. Takmer identickú definíciu nájdeme v slovenských postupoch úètovania v èlánku 8, ods.
25, úètovej triedy 0, ktoré evidentne vychádzajú
z medzinárodných úètovných tandardov. 4. smernica
EÚ poukazuje na monos odchýlky od ustanovení èl. 34,
ods. 1, a), b) pri poloke náklady na výskum a vývoj, ktorú treba vak patriène zdôvodni v prílohe. Ako vidno,
smernica je v tejto oblasti benevolentnejia. V zmysle
IAS pri oceòovaní NIM nasledujúcom po prvotnom vykázaní platí zásada, e NIM by mal by zaúètovaný vo
svojej obstarávacej cene zníenej o akumulované odpisy
a v prípade povoleného alternatívneho rieenia vo forme
precenia NIM cez objektívnu hodnotu stanovenú trhom
by NIM mal by vykazovaný v tejto precenenej sume
zníenej o vetky akumulované odpisy a straty zo zníenia hodnoty. Takéto precenenie by malo by realizované
s dostatoènou pravidelnosou, aby nedolo k rapídnemu
preceòovaciemu skoku pri pouití objektívnej hodnoty
k súvahovému dòu. Ak pri precenení dochádza
k zvýeniu úètovnej hodnoty, rozdiel by mal by vykázaný vo vlastnom imanii ako prebytok z precenenia,
v opaènom prípade vo forme nákladu, resp. poníenia
prebytku z precenenia.
V zmysle 4. smernice môu èlenské táty povoli investièným spoloènostiam odchýlky v oceòovaní cenných
papierov od èlánku 35, avak iba na doèasnej báze
a s náleitým vysvetlením v prílohe úètovnej závierky.
Úpravu hodnôt cenných papierov je moné realizova
z vlastného kapitálu, prièom sa musia na strane pasív
bilancie uvies samostatne. V zmysle èlánku XV Postupov úètovania sa cenné papiere oceòujú cenou obstarania, pri predaji váeným aritmetickým priemerom, resp.
metódou FIFO. Zmenky sa oceòujú nominálnou hodnotou. V prípade, ak cenné papiere znejú na cudziu menu,
ocenia sa kurzom NBS platným v deò obstarania. IAS25
 Úètovanie finanèných investícií interpretuje úètovnú
'

hodnotu krátkodobých finanèných investícií ako hodnotu, ktorá by mala by vykazovaná v trhovej cene alebo
v niej cene z obstarávacej a trhovej ceny. Touto cenou
by malo by potom ocenené celé súhrnné portfólio, resp.
kategória, do ktorej uvedená investícia spadá. Uvedené
ustanovenie opätovne implementuje do problematiky
zásadu opatrnosti. Dlhodobé finanèné investície klasifikované ako dlhodobý majetok by mali by v súvahe zachytené v obstarávacej cene, v precenených hodnotách,
resp. v prípade obchodovate¾ných majetkových cenných papieroch v niej cene z obstarávacej a trhovej
ceny. Zmeny v úètovnej hodnote finanèných investícií
by mali by vykazované ako náklad, resp. výnos alebo
pri precenení dlhodobých finanèných investícií by kladný rozdiel z precenenia mal by vykazovaný vo vlastnom
imaní ako prebytok z precenenia. Pri následnom zníení
rovnakej finanènej investície sa poniuje prebytok
z ocenenia do tej miery, do akej sa kompenzuje predchádzajúce zvýenie, v ostatných príkladoch má by zníenie premietnuté do nákladov. Uvedený systém precenenia úplne koreponduje s princípmi oceòovania nasledujúcom po prvotnom vykázaní pri HIM a NIM. Problematika oceòovania finanèných nástrojov, ktoré do istej
miery súvisia s oceòovaním finanèných investícii popísaná v medzinárodnom úètovnom tandarde 39 presahuje
cie¾ a rámec príspevku a z toho dôvodu ju nebudeme
podrobnejie analyzova. V rámci pravidiel oceòovania
v èasti 7 tvrtej smernice EÚ sa oceòovaniu finanèných
investícii bliie venuje èlánok 35, ods. 1, písm. c) a èlánok
36, kde sa opätovne zdôrazòuje zásada opatrnosti
prostredníctvom vytvárania opravných poloiek pri finanènom investiènom majetku s cie¾om jeho uvedenia
v bilancii v niej hodnote ku dòu zostavenia úètovnej
závierky. Pri porovnaní s IAS25 nachádzame podobnos,
keïe v rámci IAS má by krátkodobý finanèný majetok
ocenený v trhovej cene alebo v niej cene z obstarávacej a trhovej ceny. Smernica vak zároveò povo¾uje úpravu investièným spoloènostiam vo forme úpravy hodnoty
cenných papierov bezprostredne z vlastného kapitálu.
Slovenská úprava prostredníctvom Zákona o úètovníctve cez § 25, ods.1, písm. f) a postupov úètovania èl. III.,
ods. 6 úètovej triedy 0 definuje ocenenie finanèných investícií cenou obstarania vrátane emisného áia. Uvedená problematika zasahuje aj do Zákona o dani z príjmoch
pri stanovení miery uznania daòových výdavkov vo forme rozdielu z ceny obstarania a ceny predaja cenných
papierov pri ich predaji.
Pri oceòovaní obeného majetku v zmysle smernice sa
kladie dôraz na zachovanie zásady opatrnosti v tom zmysle, e pri obenom majetku sa musia v bilancii uvádza
niie hodnoty, ktoré k majetku prislúchajú ku dòu zostavenia úètovnej závierky. Takéto niie ocenenie sa zruí
v prípade, ak pominuli dôvody na jeho existenciu. Obený majetok sa musí oceòova obstarávacími alebo výrobnými nákladmi, prièom úprava tejto hodnoty je moná aj
v prípade adekvátneho odborného precenenia v záujme
predchádzania eventuálnych budúcich výkyvov v cenách obeného majetku. V zmysle definovania obstarávacích a výrobných nákladoch pri oceòovaní obeného
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majetku sa vyluèuje zahrnutie odbytových nákladov.
Obstarávacie, resp. výrobné náklady rovnorodých zásob
vrátane hnute¾ného majetku a cenných papierov je moné vypoèíta metódou FIFO, LIFO a váeným priemerom,
prièom v prípade významného rozdielu medzi takýmto
ocenením a posledne známou trhovou cenou, je potrebné v prílohe úètovnej závierky uvies diferenciu pauálne za kadú skupinu. Nakúpené zásoby sa pod¾a
princípov Zákona o úètovníctve oceòujú obstarávacími
cenami, resp. zásoby vytvorené vlastnou èinnosou
vlastnými nákladmi. Pri homogénnych zásobách sa celkový stav oceòuje cenou zistenou váeným aritmetickým
priemerom alebo spôsobom, keï sa prvá cena na ocenenie prírastku zásob pouije ako prvá cena na ocenenie
jeho úbytku (FIFO). V prípade zistenia vyieho ocenenia zásob v úètovníctve ako je reálna predajná cena zníená o náklady na predaj, musí úètovná jednotka zabezpeèi precenenie týchto zásob v zmysle zásady opatrnosti popísanej vyie. Globálne mono skontatova, e
nakúpené zásoby sa ocenia obstarávacou cenou
a zásoby vytvorené vlastnou èinnosou vrátane prírastkov zvierat vlastnými nákladmi (v prípade, e vlastné
náklady prírastkov zvierat nemono urèi, oceòuje sa reprodukènými obstarávacími cenami). Zásoby obstarané
bezodplatne sa ocenia pod¾a odborného odhadu. Do
vlastných nákladov pri zásobách vytvorených vlastnou
èinnosou mono zaradi aj nepriame náklady vo forme
nákladov súvisiacich s pouitím cudzích zdrojov
v prípade, ak súvisia s obdobím, v ktorom sa dané zásoby vytvárali. Pri uzatváraní úètovných kníh sa neprihliada na latentné prírastky hodnoty zásob, v prípade
latentných úbytkov hodnoty sa v rámci doèasného zníenia vytvára opravná poloka, trvalé zníenie sa premieta do nákladov. Nevyfakturované dodávky sa ocenia
pod¾a uzatvorenej zmluvy. Pod¾a IAS2 by mali by podnikové zásoby oceòované v náklade alebo v èistej realizaènej hodnote, pokia¾ je niia. Tu vidíme zhodu so
Zákonom o úètovníctve a 4. smernicou rady EÚ v zmysle
dodrania zásady opatrnosti pri oceòovaní zásob. To
znamená, e v prípade niej èistej realizaènej hodnoty má
táto prednos pred obstarávacou cenou pri nákupe zásob, resp. vlastných nákladov pri ich výrobe. Obstarávacia cena zásob zahàòa pod¾a IAS2 obstarávacie
náklady, náklady na premenu a ostatné náklady. Postupy
úètovania definujú obstarávaciu cenu zásob pod¾a èlánku IV úètovej triedy 1  Zásoby ako cenu, za ktorú sú
zásoby skutoène obstarané vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním (prepravné, provízia, clo, poistné, skonto).
Z vnútropodnikových sluieb sa do obstarávacej ceny
aktivuje prepravné a vlastné náklady na spracovanie
materiálu. IAS2 definuje obstarávacie náklady ako cenu
obstarania vrátane dovozného cla, ostatných daní, dopravy, balenia, ostatných nákladov, odpoèítaných diskontov, rabatov apod. Do obstarávacích nákladov
mono zahrnú aj kurzové rozdiely. Náklady na premenu
ako druhá súèas obstarávacej ceny sa definujú ako náklady priamo súvisiace s jednotkami výroby, ako je priama práca, fixná výrobná réia, variabilná výrobná réia
a pod. Zjednoduene ich môeme zahrnú do systému réAGRIC. ECON.  CZECH, "', 2003 (6): 290294

ií vnútropodnikových sluieb, ktoré sú súèasou obstarávacej ceny pod¾a postupov úètovania na Slovensku,
nako¾ko tieto sú v zmysle obstarávacej ceny zásob definované v èl. III rovnakej úètovej triedy postupov úètovania ako vlastné náklady na spracovanie materiálu
vykonané vlastnou èinnosou. Z náho poh¾adu je preto metóda ocenenia zásob prostredníctvom obstarávacej
ceny v obidvoch systémoch ve¾mi podobná. Pri zakomponovaní dikcie 4. smernice do uvedenej komparácie
mono vyjadri zhodu v koncentrácii na zásadu opatrnosti, keïe pod¾a èlánku 39, ods. 1, písm. b) sa pri obenom majetku musia uskutoèni úpravy hodnoty s cie¾om,
aby bol tento majetok uvedený v bilancii v niej hodnote, ktorá mu prislúcha ku dòu zostavenia úètovnej závierky. Ocenenie obeného majetku sa pod¾a smernice musí
uskutoèni obstarávacími, resp. výrobnými nákladmi.
V tejto súvislosti mono skontatova, e ocenenie
v rámci IAS, ktorých charakter uplatnenia vychádza
z dobrovo¾nosti, nie je v rozpore s princípmi 4. smernice,
a preto vidíme reflexiu IAS aj slovenskom úètovnom systéme. Medzinárodné úètovné tandardy predstavujú ako
základné rieenie pri oceòovaní zásob metódu FIFO, resp.
metódu váeného aritmetického priemeru a ako povolené alternatívne rieenie uvádzajú metódu LIFO. Pri porovnaní vetkých troch noriem mono skontatova
zhodu medzi IAS a 4. smernicou z poh¾adu pouívania
kalkulaèných vzorcov. Slovenské Postupy úètovania vyluèujú z pouívania v rámci ocenenia zásob metódu
LIFO. IAS, ako u bolo spomenuté, okrem iného odporúèa realizáciu ocenenia zásob prostredníctvom èistej realizaènej hodnoty, ak je táto niia ako hodnota vypoèítaná
cez spomenuté oceòovacie vzorce.
Zmenu ocenenia poh¾adávok mono v zmysle postupov úètovania riei prostredníctvom opravnej poloky
v prípade, ak prestavujú riziko, e ich dlník úplne alebo
èiastoène nezaplatí. Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, e ich suma je vyia ako ocenenie v úètovníctve, zvýenie sa neuskutoèòuje prostredníctvom opravných
poloiek, ale priamo so súvzaným zápisom na archu
nákladov. Smernica EÚ vyaduje, aby kladný rozdiel
v poadovanej sume úhrady záväzkov oproti prijatej
èiastke bol aktivovaný a bol osobitne uvedený v prílohe.
Takáto aktivácia sa odpisuje v primeranej výke a musí
by odpísaná do momentu úhrady záväzku.
Pri problematike oceòovania v zmysle IAS je potrebné
spomenú aj vplyv úèinkov zmien cien, úèinkov zmien
v kurzoch cudzích mien a vykazovanie v hyperinflaèných
ekonomikách. Zmeny cien v ekonomike sú výsledkom
zmien veobecných ekonomických alebo sociálnych
podmienok, ako napr. zmeny ponuky a dopytu, technologické zmeny apod. Takéto zmeny majú za následok zmenu cenovej hladiny, resp. kúpnej sily peòazí, prièom tento
vplyv nie je v úètovníctve zaloenom na báze historických cien patriène premietnutý. Tieto reakcie mono následne implementova do úètovníctva cez tzv. metódu
veobecnej kúpnej sily, resp. metódu beného nákladu.
Metóda veobecnej kúpnej sily uskutoèòuje pri zmene
veobecnej cenovej hladiny prepoèet na tzv. veobecnú
kúpnu silu, teda mení peòanú jednotku v úètovníctve,
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ale nemení oceòovacie metódy a základne. Metóda beného nákladu vyuíva ako primárnu oceòovaciu základòu reprodukèný náklad. Ak je reprodukèný náklad vyí
ako èistá realizaèná hodnota alebo súèasná hodnota, za
oceòovaciu základòu sa vyberie tá, ktorá je vyia z èistej
realizaènej a súèasnej hodnoty. Úèinky zmien v kurzoch
cudzích mien predstavujú zmeny kurzov cudzích mien pri
úètovaní transakcií v cudzích menách. Prvotné vykázanie transakcie by malo by ocenené vo vykazovanej mene
prepoèítanej kurzom k dátumu transakcie. Èo sa týka
vykázania zostatkových hodnôt k súvahovému dòu, peòané prostriedky by mali by vykázané cez prepoèet
prostredníctvom závierkového kurzu a nepeòané poloky ocenené cez historický náklad kurzom mien k dátumu
transakcie, resp. pri nepeòaných polokách precenených alebo vykazovaných v objektívnej hodnote kurzom
mien k dátumu, kedy táto hodnota bola implementovaná
do ocenenia poloky. Pri komparácii s metodickým pokynom è. 65/518/1995 na uzavieranie úètovných kníh a zostavenie úètovnej závierky podnikate¾ov na Slovensku
sa pri závereènom úètovaní beného roka v bode 5, písm.
f), g) zdôrazòuje prepoèet peòaných prostriedkoch na
finanèných úètoch v cudzej mene kurzom k 31. 12. na
archu úètu 563, resp. v prospech úètu 663, t.j. dochádza
k fixnej úprave hodnoty peòaných poloiek prostredníctvom prepoètu kurzom platným ku dòu závierky a následným premietnutím rozdielu do nákladovej alebo
výnosovej poloky. Takýto postup je plne v súlade
s práve popísanými postupmi v zmysle medzinárodných
úètovných tandardov. IAS29 úètovné vykazovanie
v hyperinflaèných ekonomikách sa pouíva pri vykazovaní úètovných závierok a konsolidovaných úètovných
závierok podnikov, ktoré sú prezentované v mene hyperinflaènej ekonomiky. Princíp vychádza z potreby vykazovania úètovnej závierky v hyperinflaènej mene, ktorá
by mala by uvedená v cenách mernej jednotky benej
k súvahovému dòu. Prírastok, resp. úbytok èistých peòaných poloiek by mal by zahrnutý v èistom príjme
a zverejnený oddelene. Táto problematika vak absentuje v predpisoch pouívaných pri zostavení a zverejnení
úètovných závierok na Slovensku a pod¾a náho názoru
by mala by zakomponovaná do predpisov kadej trhovej ekonomiky z dôvodu eventuálnych výkyvoch v jej
výkonnosti, resp. neoèakávanom zvýení veobecnej
cenovej hladiny v krajine (viï zvýenie cenovej hladiny
v juhovýchodnej Ázii v roku 1999 ako dôsledok prudkej
devalvácie národných mien).
ZÁVER
Postupy oceòovania v medzinárodnom úètovníctve sú
komplexnou problematikou, ktorá je neustále v tádiu
diskusií a úprav medzi jednotlivými èlenmi medzinárodných úètovníckych a profesijných organizácii. Z uvede-

nej komparácie je zrejmé, e reflexia 4. smernice EÚ
a medzinárodných úètovných tandardov IAS do slovenských právnych predpisov upravujúcich postupy a zásady vedenia úètovníctva a výkazníctva je znaèná.
Z aspektu potenciálneho vstupu Slovenskej republiky do
EÚ bolo potrebné implementova do slovenských predpisov ciele a postupy vychádzajúce zo 4. smernice pri liberálnej monosti podrobnejej úpravy niektorých
oblastí cez IAS. Preto mono bada významný vplyv
medzinárodných úètovných tandardov v Zákone o úètovníctve a v súvisiacich právnych predpisov upravujúcich úètovanie na Slovensku. Tento vplyv vychádza aj
z novelizovaného Zákona o úètovníctve z 18. júna 2002,
s úèinnosou od 1. januára 2003, kde sa v § 17, ods. 10
èasti úètovná závierka povo¾uje úètovnej jednotke poskytova úètovné záznamy obsahujúce informácie, ktoré sú zostavené pod¾a medzinárodných úètovných
tandardov IAS. V rámci popisu a následnej komparácie
vetkých troch uvedených predpisov v oblasti oceòovania mono kontatova vysokú mieru identity jej základných princípov. Takýto postup je v súlade so zásadami
novej úètovnej stratégie EÚ nazvanej Accounting Harmonization: a new strategy of inernational harmonization. Vychádza z Maastrichtskej zmluvy a z potreby
vytvorenia takej koncepcie, ktorá by bola pruná
v prispôsobovaní sa pri vzniku nových úètovných problémov a z potreby zabezpeèenia právnej istoty v prípade
konfliktu medzi poiadavkami IAS a direktívami EÚ (prednos musia ma direktíva).
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