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Vzorová účtovná závierka zostavená
podľa IFRS za rok 2016
Globálne oddelenie IFRS spoločnosti Deloitte zverejnilo
Vzorovú konsolidovanú účtovnú závierku za rok
končiaci sa 31. decembra 2016. Táto účtovná závierka
ilustruje prezentáciu a zverejnenia podľa IFRS za rok
končiaci sa 31. decembra 2016 spoločnosťou, ktorá
neuplatňuje Medzinárodné štandardy finančného
výkazníctva po prvýkrát.
Vzorová účtovná závierka ilustruje vplyv uplatnenia
IFRS, ktoré sú povinne účinné pre účtovné obdobie
začínajúce sa 1. januára 2016. Publikáciu v anglickom
jazyku nájdete na tejto linke Model IFRS FS without
early adoption of IFRS 9 na našej stránke www.
iasplus.com.
Existuje aj verzia tejto publikácie s prílohou, ktorá
ilustruje skoršiu aplikáciu štandardu IFRS 9 Finančné
nástroje. Verziu publikácie v anglickom jazyku nájdete
na tejto linke Model IFRS FS with IFRS 9 early
adoption.

Január 2017, Deloitte na Slovensku

Nová interpretácia IFRIC 22
Transakcie v cudzích menách
a vopred uhradené protiplnenie
Kontext
Výbor pre IFRS interpretácie zistil, že sa v praxi používajú
rôzne menové kurzy pre vykázanie transakcie vyjadrenej
v cudzej mene podľa IAS 21 Vplyv zmien kurzov cudzích
mien v prípade, že je protiplnenie prijaté alebo uhradené
pred vykázaním súvisiaceho majetku, nákladu alebo
výnosu. Preto sa Výbor pre IFRS interpretácie rozhodol
vypracovať novú interpretáciu.
Rozsah interpretácie
Interpretácia sa venuje transakciám alebo častiam
transakcií v cudzích menách, kde
•

existuje protiplnenie, ktoré je vyjadrené alebo
ocenené v cudzej mene,

•

účtovná jednotka vykazuje zálohu ako majetok
alebo záväzok vo forme výnosov budúcich období
v súvislosti s týmto protiplnením pred vykázaním
súvisiaceho majetku, nákladu alebo výnosu,

•

záloha ako majetok alebo záväzok vo forme výnosu
budúcich období je nepeňažného charakteru.
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Konsenzus

Rada IASB vydala dodatky k IAS 40

Výbor pre interpretácie IFRS dospel k týmto záverom:

Kontext

•

Dátum transakcie na účely stanovenia výmenného
kurzu je dátum prvotného vykázania zálohy ako
nepeňažného majetku alebo záväzku vo forme
výnosu budúcich období.

•

Ak existuje viac poskytnutých alebo vopred prijatých
platieb, dátum transakcie sa stanoví pre každú
platbu samostatne.

Dátum účinnosti
Interpretácia IFRIC 22 je účinná pre ročné účtovné
obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr,
s možnosťou skoršieho uplatnenia.
Prechod

Výbor pre interpretácie IFRS dostal žiadosť na vyjasnenie
uplatnenia odseku 57 IAS 40 Investície do nehnuteľností,
ktorý obsahuje pokyny ohľadom prevodu nehnuteľností
do a z kategórie investície do nehnuteľností. Otázkou
bolo predovšetkým to, či nehnuteľnosť vo výstavbe alebo
rekonštrukcii, ktorá bola pôvodne klasifikovaná ako
zásoby, mohla byť prevedená do investícií
do nehnuteľností, pokiaľ existuje evidentná zmena
vo využití nehnuteľností.
Zmeny
Dodatky k IAS 40: Prevody investícií do nehnuteľností
zahŕňajú:
•

V odseku 57 sa po novom uvádza, že účtovná
jednotka prevedie nehnuteľnosť do a z kategórie
investície do nehnuteľností iba vtedy, ak existuje
dôkaz o zmene využitia. K zmene využitia dôjde
vtedy, keď nehnuteľnosť splní alebo prestane spĺňať
definíciu investície do nehnuteľností. Zmena zámeru
vedenia účtovnej jednotky o využití nehnuteľností
nepredstavuje automaticky dôkaz o zmene využitia.

•

Zoznam dôkazov uvedených v odseku 57 (a) – (d) bol
uvedený ako zoznam vybraných príkladov, nie ako
úplný zoznam, ako tomu bolo pred úpravou.

Pri prvotnom uplatnení účtovné jednotky uplatnia
interpretáciu buď:
•

retrospektívne v súlade s IAS 8 alebo

•

prospektívne na všetok majetok, náklady a výnosy
vyjadrené v cudzej mene v rozsahu interpretácie,
ktoré boli prvotne vykázané na začiatku alebo
po začiatku účtovného obdobia, v ktorom účtovná
jednotka prvýkrát uplatňuje interpretáciu alebo
na začiatku predchádzajúceho účtovného obdobia
vykázaného na účely porovnateľných údajov.

Zdroj: IASplus summary na našej stránke
www.iasplus.com

Dátum účinnosti a požiadavky na prechod
Dodatky sú účinné pre ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr,
s možnosťou skoršieho uplatnenia. Účtovná jednotka
uplatní dodatky pri zmenách využitia, ku ktorým dôjde
na začiatku alebo po začiatku ročného účtovného
obdobia, v ktorom účtovná jednotka prvýkrát dodatky
uplatní . Retrospektívne uplatnenie je tiež povolené, ak je
to možné bez zohľadnenia následných udalostí.
Zdroj: IASplus summary na našej stránke
www.iasplus.com
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Rada IASB vydala ročný projekt zvyšovania kvality IFRS
(cyklus 2014 – 2016)
V ročnom projekte zvyšovania kvality IFRS (cyklus 2014 – 2016) sa uvádzajú dodatky k týmto štandardom:

Štandard

Podstata dodatku

Dátum účinnosti

IFRS 1 Prvé
uplatnenie IFRS

Odstránené krátkodobé výnimky v odsekoch E3 - E7 v IFRS
1, pretože teraz slúžia na zamýšľaný účel.

Ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára
2018 alebo neskôr

IFRS 12
Zverejňovanie
podielov v iných
účtovných
jednotkách

Vyjasnenie rozsahu štandardu upresnením, že požiadavky
na zverejnenia v štandarde, okrem tých, ktoré sa uvádzajú
v odsekoch B10 - B16, sa použijú na podiely účtovnej
jednotky uvedené v odseku 5, ktoré sa klasifikujú ako
držané na predaj, držané na distribúciu alebo ako
ukončované činnosti podľa IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný
na predaj a ukončenie činností.

Ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára
2017 alebo neskôr

IAS 28 Investície
do pridružených
a spoločných
podnikov

Vyjasnenie, že možnosť ocenenia reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát v prípade investícií do pridružených
alebo spoločných podnikov držaných účtovnou jednotkou,
ktorá je spoločnosťou rizikového kapitálu, prípadne inou
oprávnenou účtovnou jednotkou, je k dispozícii pre všetky
jednotlivé investície do pridružených alebo spoločných
podnikov pri prvotnom vykázaní.

Ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára
2018 alebo neskôr

Zdroj: IASplus summary na našej stránke www.iasplus.com

Ľudmila Buzgová
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Novinky v Deloitte

Analýza dát DPH
taxCube™ je špecializovaný program vyvinutý
spoločnosťou Deloitte, ktorý umožňuje výrazné
zefektívnenie procesu prípravy riadnych aj dodatočných
daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov
a súhrnných výkazov. taxCube™ zjednodušuje
a automatizuje proces prípravy DPH výkazov, znižuje
náklady aj riziko chybovosti a skráti dobu ich prípravy
z dní na hodiny.
taxCube™ vykonáva široké spektrum kontrol
importovaných údajov. taxCube™ rešpektuje Vami
používané IT prostredie, účtovné postupy a metodiku
(použitie menových kurzov, uplatňovanie dobropisov,
nastavenie daňových kódov a pod.). Individuálne
nastavenie programu „šité na mieru“ spoločnosti
vykonajú odborníci z Deloitte.
Prostredie na prípravu výkazov DPH v taxCube™ je
užívateľsky prístupné, prehľadné a jednoduché.

Spoločnosť Deloitte vyvinula nástroj umožňujúci
hromadne preveriť celý súbor dokladov, ktoré
vstupujú do DPH priznania, súhrnného výkazu
a kontrolného výkazu. Vstupom je dátový súbor
z účtovného systému, ktorý obsahuje detailné
informácie o jednotlivých účtovných dokladoch.
Tím špecialistov spoločnosti Deloitte pripravil viac ako 70
testov, ktoré po nahraní dátového súboru prekontrolujú
správnosť uplatnenia DPH pravidiel a identifikujú
konkrétne účtovné doklady, ktoré môžu byť nesprávne.
Bližšie informácie Vám poskytne Ján Skorka na adrese
jskorka@deloittece.com.

Podujatia spoločnosti Deloitte
na Slovensku - Február 2017
(http://kalendar.deloitte.sk/)
Pracovné raňajky – Strategické HR
Bratislava, Einstainova 23, 9. február 2017
Zistite viac | Zaregistrujte sa

Novinky v Deloitte
Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete
pod nasledovným odkazom: http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/
dbriefs-legal.html

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete
v odkazoch:
Dbriefs Veľká Británia
www.emeadbriefs.com
Globálne Dbriefs
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefs-webcasts/upcoming-webcasts.html

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou
kontaktnou osobou z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov:

Partner

Partner

Larry Human
lhuman@deloitteCE.com

Martin Rybár
mrybar@deloitteCE.com

Zdaňovanie spoločností

Slovenské účtovníctvo a IFRS

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Korean Desk

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Kyu-Mann Huh
kmhuh@deloitteCE.com

DPH a clá

Právne oddelenie

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie
Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com
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