Účtovníctvo

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
EEurópska poradná skupina pre finančné výkazníctvo
(EFRAG) aktualizovala správu, v ktorej sa uvádza stav
schvaľovania IFRS, t. j. štandardov, interpretácií a ich
úprav dňa 29. novembra 2016. Dňa 22. novembra 2016
Európska komisia schválila na použitie v Európskej únii
nový štandard IFRS 9 – Finančné nástroje. Tento štandard
bol zverejnený v Úradnom vestníku EÚ (Official Journal of
the European Union) dňa 29. novembra 2016.
Štandard IFRS 9 je účinný pre ročné účtovné obdobia
začínajúce 1. januára 2018 alebo neskôr, s možnosťou
skoršieho uplatnenia. Štandard IFRS 9 sa má uplatniť
retrospektívne s určitými výnimkami.
Viac informácií na: IASplus summary na našej stránke
www.iasplus.com.
Slovenské znenie štandardu nájdete kliknutím na túto
stránku http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/
TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:323:FULL&from=SK.
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Dátum účinnosti pripravovaného
štandardu IFRS 17
Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB)
rozhodla, že dátum účinnosti pripravovaného štandardu
IFRS 17 – Poistné zmluvy bude 1. január 2021. IASB
nasledovala zdôvodnenie pracovného kolektívu, že
za predpokladu, že pripravovaný štandard IFRS 17 –
Poistné zmluvy bude vydaný v prvej polovici 2017, dátum
účinnosti 2021 by poskytol účtovným jednotkám 3, 5 až
4 roky od vydania do záväzného dátumu účinnosti. IASB
zároveň rozhodla, že účtovná jednotka môže uplatniť
IFRS 17 pred 1. januárom 2021 ale nie skôr, ako uplatní
IFRS 9 – Finančné nástroje a IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv
so zákazníkmi.
Zdroj: IASplus summary na našej stránke
www.iasplus.com.
Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com
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