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symetricky distribuované a preto očakávanie dlhodobej kompenzácie je skreslené (a to bez 

ohľadu na pouţitý prístup vykazovania). Rovnako aj Napier (2009, str. 245) zastáva názor, ţe 

koridorový prístup by mal svoje opodstatnenie v tom prípade, ak by aktuárske zisky alebo 

straty nemali vplyv na výšku príspevkov (takýto prístup sa aplikoval v tzv. nákladovo-

orientovanom prístupe – „cost-based approach―). Tento argument však v súčasnom súvahovo-

orientovanom prístupe uţ nemá svoj význam.  

Moţnosť okamţitého vykázania aktuárskych ziskov a strát do vlastného imania bola do IAS 

19 zakomponovná v roku 2004  z UK štandardov. Konkrétne zo štandardu FRS 17 – Penzijné 

poţitky
148

, na základe ktorého musia byť všetky aktuárske zisky a straty vykázané vo 

vlastnom imanií a teda neovplyvňujú výsledok hospodárenia (Barden et al., 2007). Pred 

povolením tejto moţnosti museli spoločnosti, ktoré si vybrali metódu okamţitého vykázania, 

všetky aktuárske zisky a straty plne vykázať vo výsledku hospodárenia, čo zvyšovalo 

volatilitu výkazu ziskov a strát. Z uvedeného dôvodu nebola táto metóda populárna 

(Fasshauer et. al, 2008, str. 5). Predstavenie okamţitého vykázania aktuárskych ziskov a strát 

vo vlastnom imanií znamenalo, ţe informácie o zamestnaneckých poţitkoch v účtovných 

závierkách spoločností v UK zostavených podľa IFRS boli konzistentné s účtovnými 

závierkami podľa UK štandardov. No tento prístup predstavoval v štandarde IAS 19 ďalšiu 

moţnosť vykazovania aktuárskych ziskov a strát, čím sa, podľa Amena (2007, str. 272), 

významne zníţila porovnateľnosť informácií v účtovnej závierke. Hoci práve tento prístup 

znamenal pre viaceré spoločnosti zvýšenie transparentnosti informácií prezentovaných 

v účtovnej závierke (Fasshauer et al, 2008, str. 9). 
 

Vplyv moţností vykazovania aktuárskych ziskov a strát na verný 

a pravdivý obraz 

Investori, analytici a ostatní pouţívatelia potrebujú relevantné informácie o poloţkách, ktoré 

sú zrozumiteľné a umoţňujú porovnávanie medzi jednotkami. Avšak, účtovníctvo programov 

zamestnaneckých poţitkov po skončení zamestnania podľa súčasného štandardu IAS 19 

nespĺňa tieto potreby a potrebuje celkovú revíziu (ED: Defined Benefit Plans, 2010). 

Existujúce poţiadavky a moţnosti povolené štandardom IAS 19 totiţ umoţňujú, ţe: 

- spoločnosť môţe vykázať majetok z programu, napriek tomu, ţe je program 

v deficite; 
- niektoré zisky a straty môţu byť vykázané v ostatných súčastiach komplexného 

výsledku, napriek tomu, ţe sa vzťahujú na ekonomické udalosti vzniknuté 

v predcházajúcom účtovnom období; alebo 
- dve spoločnosti môţu mať identické programy so stanovenými poţitkami, ale môţu 

vykázať rozdielne čiastky (ED: Defined Benefit Plans, 2010, str. 3).  
Ako môţu takéto poţiadavky a odlišné moţnosti pre vykazovanie aktuárskych ziskov a strát 

viesť k údajom, ktoré sú zrozumiteľné, spoľahlivé a teda aj relevantné, no najmä 

porovnateľné v zmysle poňatia verného a pravdivého obrazu podľa Koncepčného rámca? 

Samotná Rada IASB si je vedomá týchto nedostatkov štandardu IAS 19. Vo zverejnenom 

návrhu na zmeny v IAS 19
149

 uznáva, ţe odloţené vykazovanie aktuárskych ziskov a strát 

sťaţuje pouţívateľom pochopiť sumu vzťahujúcu sa na programy so stanovenými poţitkami 

v účtovnej závierke. Aj odlišné moţnosti vykazovania aktuárskych ziskov a strát sťaţujú 

uskutočniť porovnanie efektov pri programoch so stanovenými poţitkami medzi jednotlivými 
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spoločnosťami. Naviac, tie aktuárske zisky alebo straty, ktoré sú vykázané v danom období, 

môţu byť vykázané vo výsledku hospodárenia alebo vo vlastnom imanií. Avšak, aj v rámci 

výkazu ziskov a strát sa môţu vykázať buď v rámci operačných alebo finančných nákladov. 

Tá časť aktuárskych ziskov a strát, ktorá sa pri pouţití koridorového prístupu nevykáţe, je 

odloţená do nasledujúcich účtovných období, čo teda znamená, ţe v nasledujúcich obdobiach 

sa vykáţu tie zisky alebo straty, ktoré sa vzťahujú na ekonomické udalosti vyplývajúce 

z minulých období. Nevykázané aktuárske zisky a straty vstupujú do výpočtu záväzku 

z programov zamestnaneckých poţitkov, ktorý bude vykázaný v účtovnej závierke, čo zase 

ovplyvňuje reálnosť vykázaného záväzku
150

.  

V kontexte vymedzenia verného a pravdivého obrazu podľa Koncepčného rámca IFRS 

je potrebné zdôrazniť vplyv súčasných moţností vykazovania aktuárskych ziskov a strát 

(najmä koridorového prístupu) na kvalitatívne charakteristiky. Zrozumiteľnosť je daná tým, ţe 

pouţívatelia účtovnej závierky sú schopní porozumieť informáciám prezentovaným 

v účtovnej závierke. Podľa Napiera (2009) však účtovná jednotka musí poskytnúť bohatý 

súbor zverejnení, aby pouţívatelia mohli zhodnotiť informácie vzťahujúce sa na programy so 

stanovenými poţitkami, výšku záväzkov a súvisiace riziká. Informácie o pouţitých metódach 

účtovnej jednotky pre vykazovanie aktuárskych ziskov a strát sú preto kľúčové pre 

zhodnotenie reálnej výšky záväzku, najmä pri uplatnení koridorového prístupu. 

Fasshauer et al (2008, str. 10) poukazujú na to, ţe pouţitie koridorového prístupu umoţňuje 

spoločnostiam dosiahnuť významnú sumu financovania mimo súvahy (teda takú, ktorá nie je 

odrazená v záväzkoch). Ich analyzované spoločnosti, ktoré pouţívali koridorový prístup, mali 

nadhodnotené vlastné imanie o 3,43 % a podhodnotený čistý vykázaný záväzok v priemere aţ 

o 41,02 %. Aplikácia tohoto prístupu teda negatívne ovplyvňuje spoľahlivosť a relevantnosť 

takto poskytnutých informácií, pokiaľ spoločnosť neposkytne podrobné dodatočné 

zverejnenia.   

Odloţené vykazovanie aktuárskych ziskov a strát, teda aplikácia koridorového prístupu, vedie 

k nesprávnym údajom vo výkaze o finančnej situácii a viaceré moţnosti pre vykazovanie 

aktuárskych ziskov a strát vedú tieţ k zníţeniu porovnateľnosti medzi jednotlivými 

spoločnosťami (PEB Summary, 2009, str. 2; Fasshauer et al., 2008, str. 10). 
 

Záver 

Súčasné poţiadavky a moţnosti pre vykazovanie aktuárskych ziskov a strát podľa štandardu 

IAS 19 výrazne vplývajú na verný a pravdivý obraz účtovnej jednotke v zmysle jeho poňatia 

v Koncepčnom rámci k IFRS. Najväčší negatívny dopad na tento verný a pravdivý obraz má 

práve koridorový prístup, ktorý je predmetom rôznych kritík. Jeho aplikácia môţe konkrétne 

viesť k tomu, ţe čiastka vykázaná vo výkaze o finančnej situácii je mätúca alebo nesprávna. 

Rovnako zniţuje porovnateľnosť informácií o programoch so stanovenými poţitkami 

prezentovaných v účtovnej závierke medzi jednotlivými účtovnými jednotkami. Cieľom 

IASB je do polovice roka 2011 uskutočniť významné zlepšenia týkajúce sa vykazovania, 

oceňovania a zverejňovania programov so stanovenými poţitkami. Snahou IASB je, aby tieto 

zlepšenia pouţívateľom umoţnili porozumieť tomu, ako programy so stanovenými poţitkami 

ovplyvňujú finančnú situáciu, výkonnosť a peňaţné toky účtovnej jednotky (ED: Defined 

benefit Plans, 2010, str. 1). Rovnako, ako súčasná literatúra a výskumy poţadujú odstránenie 
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moţnosti pouţitia koridoru a uprednostňujú okamţité vykázanie aktuárskych ziskov alebo 

strát (pozri napr. Amen, 2007; Fasshauer et al., 2008), tak aj Rada IASB navrhuje odstrániť 

túto moţnosť zo štandardu IAS 19 a povoliť len ich okamţité vykázanie. Odstránenie 

koridorového prístupu by znamenalo zvýšenie porovnateľnosti medzi spoločnosťami, 

zreálnenie výšky záväzku z programov so stanovenými poţitkami, ako aj pohyb smerom ku 

konvergencii k americkému štandardu FAS 158
151

, čo je súčasťou existujúceho projektu 

spolupráce medzi Radou IASB a americkou Radou FASB (Fasshauer et al, 2008). Doteraz 

však ešte neexistuje jasný konceptuálny základ pre vykazovanie aktuárskych ziskov a strát 

(Napier, 2009, str. 245) a ani súčasné výskumy neposkytujú dostatočný podklad, na základe 

ktorého by bolo moţné argumentovať, ţe aktuárske zisky alebo straty by mali byť okamţite 

vykázané buď vo výsledku hospodárenia alebo vo vlastnom imanií.     

 

Abstrakt  
Pre vykázanie aktuárskych ziskov, resp. strát, vznikajúcich pri programoch so stanovenými 

poţitkami je, v súlade so štandardom IAS 19 - Zamestnanecké poţitky, moţné aplikovať 

rôzne prístupy. Štandard povoľuje účtovným jednotkám aplikovať tzv. koridorový prístup, pri 

ktorom sa časť z aktuárskych ziskov, resp. strát do stanoveného koridoru nevykáţe a je 

odloţená do ďalších období. Štandard umoţňuje aj ich rýchlejšie vykázanie, to znamená aj 

okamţité vykázanie, a to buď vo výsledku hospodárenia alebo vo vlastnom imanií. Príspevok 

sa venuje moţnostiam vykazovania aktuárskych ziskov a strát v súlade so štandardom IAS 19 

a vplyvu týchto moţností na verný a pravdivý obraz účtovnej jednotky tak, ako ho chápe 

Koncepčný rámec k IFRS. V súlade s existujúcou literatúrou príspevok poukazuje na 

nedostatky existujúcich moţností vykazovania aktuárskych ziskov a strát a podporuje snahu 

IASB o odstránenie koridorového prístupu a ďalšej revízie štandardu IAS 19 v tejto oblasti.   

 

Klíčová slova: aktuárske zisky a straty, verný a pravdivý obraz, vykazovanie aktuárskych 

ziskov a strát 

Summary 

According to IAS 19 – Employee benefits, there are many approaches that can be applied in 

reporting of actuarial gains and losses. The standard permits the application of a corridor 

approach to entities, under which a part of actuarial gains and losses within the corridor is not 

recognized and deffered to the following periods. Faster reporting is permitted, that is 

immediate recognition as well either in profit or loss or in equity. The paper deals with 

options for recognition of actuarial gains and losses in accordance with IAS 19 and the impact 

of these options on the true and fair view according to Framework to IFRSs. With regard to 

the current literature, the paper points to the insufficiences of existing options for reporting of 

actuarial gains and losses and supports the effort of IASB to erase a corridor approach option 

and a further revision of IAS 19 in this area.      

 

Key words: actuarial gains and losses, true and fair view, reporting of actuarial gains/losses 
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