Účtovníctvo

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo
(EFRAG) aktualizovala správu, v ktorej je uvedený stav
schvaľovania IFRS, t. j. štandardov, interpretácií a ich úprav,
dňa 31. októbra 2016. Dňa 22. septembra 2016 Európska
komisia schválila na použitie v Európskej únii nový štandard
IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi. Tento štandard
bol zverejnený v Úradnom vestníku EÚ (Official Journal of
the European Union) dňa 29. októbra 2016.
Štandard IFRS 15 je účinný pre ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr,
s možnosťou skoršieho uplatnenia. Štandard IFRS 15 sa
má uplatniť retrospektívne.
Slovenské znenie štandardu nájdete kliknutím na túto
stránku http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/
TXT/F/?uri=CELEX:32016R1905&from=SK.

Kontrolný dotazník o súlade s IFRS,
prezentácii a zverejneniach podľa
IFRS 2016
Globálne oddelenie spoločnosti Deloitte pre IFRS vydalo
aktualizovanú verziu kontrolných dotazníkov
pre kontrolu správnosti zostavenia ročnej alebo
priebežnej účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS.
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Cieľom týchto kontrolných dotazníkov je pomôcť
zostavovateľom účtovnej závierky skontrolovať si
súlad použitých účtovných zásad a postupov s IFRS,
skontrolovať prezentáciu v účtovnej závierke ako aj
kompletnosť zverejnených informácií v poznámkach
k finančným výkazom.
V tomto dotazníku sú zhrnuté požiadavky uvedené
v štandardoch a interpretáciách vydaných k 30. aprílu
2016.
Pri jednotlivých položkách v dotazníku sú uvedené
odkazy na príslušné časti štandardov a interpretácií IFRS.
Dotazník je vo formáte MS Excel a je pripravený tak, aby
bolo možné do neho zaznamenať kontrolu účtovnej
závierky, pričom pri každej požiadavke na účtovanie,
vykazovanie a zverejnenie informácií obsahuje kolonku
Áno/Nie/Neaplikovateľné.
Tieto dotazníky v anglickom jazyku sú k dispozícii
na našej stránke www.iasplus.com na týchto
linkách IFRS_Compliance,_Presentation_
and_Disclosure_Checklist_2016 a
IAS_34_Compliance_Checklist_2016.
Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com
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