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IFRS 16 Lízingy
Najvyšší čas na prípravu
Nový štandard IFRS 16 prináša zásadné zmeny 
v koncepte vykazovania a oceňovania lízingov



Otázky spojené s novým štandardom IFRS 16

Zmenila sa 
definícia toho, 
čo je to lízing?

Ako nový 
štandard 

ovplyvní účtovnú 
závierku?

Ako 
má teraz 
nájomca 
účtovať  

o lízingu?
Existujú
výnimky 
z IFRS 16?

Musím 
nanovo 
posúdiť 

klasifikáciu 
všetkých 
lízingov?

Zmenili sa 
podmienky 

pre „sale and 
leaseback“ 
transakcie?

Bude mať  
IFRS 16 

významné dopady 
na našu účtovnú 

závierku?

DOPADY NOVÉHO ŠTANDARDU DELOITTE VÁM POMÔŽE S

 ⊲ Významne môže zmeniť súvahu a výsledovku 
mnohých spoločností

 ⊲ Rozsiahle požiadavky na zber dát

 ⊲ Kľúčové úsudky a zdôvodnenie výnimiek pri 
implementácii

 ⊲ Rôznorodé dopady: účtovníctvo, úverové 
ukazovatele, schémy odmeňovania

 ⊲ Vyhodnotením dopadov  
a s prípravou

 ⊲ Implementáciou a zavedením 
štandardu do života

 ⊲ Minimalizáciou rizík  
a so strategickými rozhodnutiami



?Základné informácie o IFRS 16

Čo je to lízing?

Lízing je definovaný ako zmluva alebo časť zmluvy, 
ktorá poskytuje právo kontrolovať používanie 
identifikovaného aktíva počas určitého obdobia 
za odplatu.

Ako posúdiť, či zmluva poskytuje právo kontrolovať 
používanie identifikovaného aktíva?

Zákazník musí mať obe tieto práva:
a. právo získať v podstate všetky ekonomické úžitky 

z používania identifikovaného aktíva, a
b. právo riadiť používanie identifikovaného aktíva.

Lízingové a nelízingové zložky zmluvy

      

+   
• Identifikovať nelízingové zložky a účtovať o nich 

samostatne od lízingových zložiek.

Výnimky z vykázania:

• Krátkodobý lízing
• Aktíva s nízkou hodnotou

Odkedy je štandard účinný?

Účtovná jednotka bude aplikovať štandard IFRS 16 retrospektívne 
pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr.

Na čo sa musíme pripraviť?

 » Nový štandard bude vyžadovať zmeny v účtovnej politike 
a použitie úsudku

 » Vyhodnotenie všetkých zmlúv bude náročnou úlohou 
z hľadiska spracovania množstva dát

 » Zabezpečiť školenie pre finančný tím a komunikovať prípadné 
dopady mimo finančného oddelenia

 » Posúdiť strategické dopady na KPIs, schémy odmeňovania, 
lízingovú stratégiu a úverové ukazovatele

Čo musíme pripraviť pre audítora?

 » Prístup k všetkým zmluvám

 » Dokumentácia k posúdeniu klasifikácie lizíngov

 » Dokumentácia k uplatneniu výnimiek

 » Odôvodnenie uplatnenia výnimky na „krátkodobé lízingy“ 
a „aktíva s nízkou hodnotou“

ZÁKLADNÉ 
INFORMÁCIE Praktické otázky



ROK

0 1 2 3 4 5

IAS 17 (operatívny lízing)    Nie sú vykázané žiadne aktíva, ani záväzky.  

IFRS 16 (súvahový model)
(úrok 4,25%)

Záväzok z lízingu 221 036 180 805 138 363 94 144 48 049 -   

Dlhodobý majetok 221 036 176 829 132 622 88 415 44 207 -   

Príklad: porovnanie IAS 17 a IFRS 16 u nájomcu
Súvaha

ROK

0 1 2 3 4 5

IAS 17 (operatívny lízing)
 - Splátka oper. lízingu - 50 000 50.000 50 000 50 000 50 000   

IFRS 16 (súvahový model)

Úrokový náklad - 9 768 7 559 5 781 3 905 1 951 

Odpisy - 44 207 44 207 44 207 44 207 44 207

Výkaz ziskov a strát

Dlhodobý majetok sa 
odpisuje

Záväzok z lízingu sa amortizuje 
počas doby trvania lízingu



Kľúčové dopady (v prípade nájomcu)

▲  FINANČNÉ NÁKLADY
▼  PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
▲  EBITDA

Z TOHO DÔVODU VPLYV NA: 
1. Načasovanie vykázania zisku: odložená daň
2. EBITDA- schémy odmeňovania založené na EBITDA
3. Úverové ukazovatele: zadĺženosť, úrokové krytie
4. Financovanie: dostupnosť a úrok

Účtovné, prevádzkové a obchodné aspekty nového štandardu, a ako s nimi Deloitte pomôže 

Účtovné aspekty
• Prístup k prechodu na IFRS 16
• Uplatnenie výnimky vo vykazovaní lízingu
• Identifikovať zmluvy, ktoré neboli posúdené podľa IAS 17 a IFRIC 4
• Vplyv na splatnú a odloženú daň z príjmov
• Nové zverejnenia v účtovnej závierke
• Dokumentácia účtovných politík

Ako Deloitte pomôže
Zaškolenie: Školenia pre špecifické pozície
Účtovné poradenstvo: Analýza vplyvu prechodu na IFRS 16 a pomoc 
s účtovným posúdením zmlúv
Spracovanie dát: Podpora pri spracovaní dát zo zmlúv

Významný dopad na spoločnosti s lízingami mimo súvahy:

NÁRAST AKTÍV A NÁRAST PASÍV!

⊲

Prevádzkové aspekty
• Školenia pre finančné a iné oddelenia
• Previerka IT systémov
• Okamžitá dostupnosť informácií
• Kompletnosť a správnosť informácií zo zmlúv
• Primeranosť interných kontrol pri schvaľovaní a účtovaní lízingov
• Účtovný systém: návrh a implementácia IT riešenia účtovania 

lízingových zmlúv

Poradenstvo: Posúdenie interných kontrol
Spracovanie dát: Posúdenie kompletnosti databáz, poradenstvo pri 
posúdení IT systémov

Obchodné aspekty
• Dopad na posúdenie kľúčových KPIs
• Plnenie úverových ukazovateľov
• Stratégia obstarávania: lízing alebo kúpa

Zaškolenie: Tréning o „neúčtovných dopadoch“ pre manažment
Podnikové a účtovné poradenstvo: Lízing alebo kúpa

• dopad na odmeňovanie
• účtovné a iné dopady pripravovaných zmlúv
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