Účtovníctvo

Jún 2016, Deloitte na Slovensku

Nová publikácia spoločnosti
Deloitte z oblasti IFRS –
iGAAP 2016

Publikácia približuje, ako riešiť zložité praktické
otázky a prináša názorné príklady aplikácie IFRS
v praxi.

Spoločnosť Deloitte už každoročne vydáva
publikáciu s názvom „iGAAP 2016 – A Guide to IFRS
Reporting“ (iGAAP 2016 – sprievodca výkazníctvom
podľa IFRS). V máji 2016 bolo zverejnené jej nové
vydanie.

Nové vydanie publikácie iGAAP obsahuje tieto
nové materiály:

Táto publikácia je určená hlavne účtovným
jednotkám, ktoré zostavujú svoju individuálnu
alebo konsolidovanú účtovnú závierku v súlade
s IFRS alebo pripravujú reportingový balík
pre materskú spoločnosť podľa IFRS.
Je to návod na aplikáciu IFRS v praxi. V tejto
publikácii sa uvádzajú odpovede na viaceré
otázky vrátane analýzy kľúčových informácií,
ktoré majú účtovné jednotky vziať do úvahy, jasné
a jednoznačné vysvetlenia požiadaviek IFRS.

•

aktualizované pokyny k aplikácii štandardu
IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi a

•

nové požiadavky štandardu IFRS 9 Finančné
nástroje, ktorý je účinný od 1. januára 2018.

Publikácia je dostupná v tlačenej verzii, ako
elektronická kniha alebo online. Možné je zakúpiť si
celý balíček alebo jednotlivé diely.
Diel A: Sprievodca výkazníctvom podľa IFRS
Tento diel sa skladá z dvoch častí a obsahuje
všetky štandardy IFRS okrem tých, ktoré sa venujú
finančným nástrojom.
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Diel B: Finančné nástroje – IFRS 9 a súvisiace
štandardy

Diel D: Zverejňovanie informácií podľa IFRS
v praxi

Tento diel obsahuje pokyny k použitiu všetkých
štandardov IFRS, ktoré sa venujú finančným
nástrojom, a je určený účtovným jednotkám, ktoré
prijali alebo sa chystajú prijať IFRS 9 Finančné
nástroje.

Tento nový diel, ktorý vychádza zo skúseností
s vykazovaním podľa IFRS z celého sveta, zahŕňa veľa
rôznych oblastí štandardov a poskytuje praktické
príklady správneho zverejňovania informácií. Je
k dispozícii iba ako elektronická kniha.

Diel C: Finančné nástroje – IAS 39 a súvisiace
štandardy
Tento diel obsahuje pokyny k použitiu všetkých
štandardov IFRS, ktoré sa venujú finančným
nástrojom, a je určený účtovným jednotkám, ktoré
zatiaľ neprijali IFRS 9.

Ďalšie informácie o týchto publikáciách spoločnosti
Deloitte nájdete na našej stránke iGAAP2016
a podrobnosti o objednávkach nájdete tu.
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