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Kategorizace účetních jednotek a účetních skupin

Vzhledem k tomu, že se stále množí dotazy
klientů týkající se správné kategorizace účetních jednotek a skupin účetních jednotek od
1. ledna 2016, budeme se tomuto tématu
podrobněji věnovat v dnešním článku.
Kategorizaci účetních jednotek a skupin účetních jednotek přinesla novela
č. 221/2015 zákona o účetnictví č. 563/1991
Sb., platná od 1. 1. 2016 (dále jen „novela
zákona“).
Hlavním důvodem pro zavedení kategorizace účetních jednotek bylo lépe přizpůsobit povinnosti účetních jednotek (v oblasti
vykazování a zveřejňování účetních informací) jejich velikosti a zbavit zejména mikropodniky přebytečné administrativní zátěže.
Kategorizace účetních jednotek
Připomínáme, že novela zákona v § 1b rozlišuje účetní jednotky na mikro, malé, střední
a velké účetní jednotky. Začlenění příslušné

účetní jednotky do dané kategorie závisí na
dosažení či překročení stanovených kritérií,
která uvádíme v tabulce:

Kategorie
účetní
jednotky

Úhrn aktiv zjištěný z rozvahy = aktiva netto!
Výše výnosů snížená o prodejní slevy
3)
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců
4)
Subjekty veřejného zájmu jsou vždy považovány
za velké účetní jednotky.
1)

2)

Kritéria

K rozvahovému
dni …

Aktiva
celkem1)

Roční úhrn
čistého obratu2)

Průměrný počet
zaměstnanců3)

Mikro

nepřekračuje
9 mil. Kč
alespoň 2 z kritérií:

18 mil. Kč

10

Malá

není mikro účetní
jednotkou +
100 mil. Kč
nepřekračuje
alespoň 2 z kritérií:

200 mil. Kč

50

Střední

není mikro ani
malou účetní
jednotkou +
500 mil. Kč
nepřekračuje
alespoň 2 z kritérií:

1 mld. Kč

250

Velká4)

překračuje alespoň
500 mil. Kč
2 z kritérií:

1 mld. Kč

250
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Kategorizace skupin účetních jednotek
V souladu se zavedením kategorizace
skupin účetních jednotek se dle § 1c novely
zákona rozlišují malé, střední a velké
konsolidační skupiny, přičemž zařazení do
příslušné konsolidační skupiny bude opět
záviset na dosažení či překročení stanovených kritérií, jak uvádíme v tabulce.
Malé skupiny účetních jednotek jsou osvobozeny od povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku s výjimkou případů,
kdy je některá účetní jednotka ve skupině
subjektem veřejného zájmu.

Kategorie
skupiny
účetních
jednotek

Kritéria

K rozvahovému Aktiva netto Roční úhrn
dni na
celkem
čistého obratu
konsolidovaném
základě…

Průměrný
počet
zaměstnanců

Malá

nepřekračuje
100 mil. Kč
alespoň 2 z kritérií:

200 mil. Kč

50

Střední

není malou
skupinou +
500 mil. Kč
nepřekračuje
alespoň 2 z kritérií:

1 mld. Kč

250

Velká

překračuje alespoň
500 mil. Kč
2 z kritérií:

1 mld. Kč

250
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Prvotní začlenění účetních jednotek
do kategorií od 1. 1. 2016
Dle článku II odst. 4 Přechodných ustanovení novely zákona postupuje účetní
jednotka v účetním období, které započalo v roce 2016, „ podle právní úpravy
pro takovou kategorii účetních jednotek
a kategorii skupin účetních jednotek, jejíž
podmínky naplnila k rozvahovému dni
bezprostředně předcházejícího účetního
období.“
Za předpokladu používání kalendářního
roku je tedy rozhodující stav k 31. 12. 2015.
A tady nastává první problém, neboť účetní
závěrka za rok končící 31. 12. 2015 byla
zpracována dle „staré“ účetní legislativy
platné do 31. 12. 2015. Hodnota kritérií „aktiva celkem“ a „roční úhrn čistého
obratu“ se tedy bude lišit v závislosti na
tom, zda k výpočtu použijeme neupravené
hodnoty roku 2015 nebo hodnoty roku
2015 „přepočtené“ dle nových účetních
pravidel platných od 1. 1. 2016.

V případě aktiv celkem (úhrn aktiv zjištěný z rozvahy, tj. aktiv netto) může vznikat
rozdíl např. z titulu zrušení zřizovacích
výdajů od 1. 1. 2016.

• Bylo změněno účtování darů v provozní
oblasti - o přijatých darech se již neúčtuje
jako o zvýšení kapitálu, ale jako o jiných
provozních výnosech.

V případě ročního úhrnu čistého obratu
(výše výnosů snížená o prodejní slevy,
dělená počtem započatých měsíců, po
které trvalo účetní období, a vynásobená
12) mohou vznikat rozdíly např. z těchto
důvodů:

Přechodné ustanovení novely zákona není
v případě kategorizace účetních jednotek
či účetních skupin bohužel jednoznačné.
Tímto problémem se nezabývá ani Sdělení
Ministerstva financí k aplikaci některých
ustanovení novely zákona o účetnictví
ze dne 25. 11. 2015, o kterém jsme psali
v našem Účetním zpravodaji z ledna 2016
a které se věnuje zejména upřesnění kritérií pro povinný audit. Dle našeho názoru
by ale bylo možné aplikovat následující
odstavec tohoto Sdělení MF i na problém
kategorizace účetních jednotek:

• Od 1. 1. 2016 došlo ke změně metody účtování změny stavu zásob
vlastní činnosti (§ 22 novely zákona).
O přírůstcích nebo úbytcích zásob se již
neúčtuje jako o výnosech, ale je o nich
účtováno prostřednictvím příslušného
účtu nákladů účtové skupiny 58 – Změna
stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.
• O aktivaci již není účtováno jako
o výnosech, ale jako o snížení nákladů
ve prospěch příslušného účtu účtové
skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní
činnosti a aktivace.

České účetnictví
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„Také při výpočtu druhého kritéria pro
povinný audit (ročního úhrnu čistého
obratu) může dojít ke změnám v souvislosti
s reklasifikací vykazování položek aktivace
a změny stavu zásob vlastní činnosti, k níž
došlo novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Položka ročního úhrnu čistého obratu za
bezprostředně předcházející účetní období
nebude obsahově odpovídat položce ročního úhrnu čistého obratu za rok 2016. Pro
potřeby stanovení povinnosti ověření roční
účetní závěrky auditorem bude tedy nutné
provést přepočet hodnoty čistého obratu za
bezprostředně předcházející účetní období
podle nové obsahové náplně položky ročního
čistého obratu platné pro účetní období počínající dnem 1. ledna 2016 a později.“

Náš názor, že bude pro potřeby kategorizace účetních jednotek nutné provést
přepočet údajů roku 2015, nalezl oporu
i v odpovědi Ministerstva financí na dotaz
týkající se zařazení účetních jednotek
zveřejněný v odborném tisku. Zákonodárce
v odpovědi uvádí, že doporučuje účetní
závěrku účetního období, které započalo
v roce 2015, obvykle k 31. 12. 2015, „reklasifikovat“ na nová pravidla a podle výsledku
zařadit účetní jednotku do příslušné kategorie.

Změna kategorie
Další dotazy našich klientů se týkaly změn
kategorií účetních jednotek mezi účetními
obdobími. Dle § 1e odst. 2 novely zákona,
pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek
účetní jednotka nebo skupina účetních jednotek překročí nebo přestane překračovat
2 hraniční hodnoty (viz tabulky výše), změní
od počátku bezprostředně následujícího
účetního období kategorii účetní jednotky
nebo skupinu účetní jednotky.

Nově vzniklé účetní jednotky
Pro úplnost uvádíme, že dle § 1e v prvním
účetním období po svém vzniku nebo
zahájení činnosti postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou
kategorii účetních jednotek a kategorii skupin účetních jednotek, u níž lze důvodně
předpokládat, že splní její podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období.

Aplikaci tohoto pravidla si ukážeme na
příkladu účetní jednotky, kde je barevně
označené překročení hraničních hodnot:

České účetnictví
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Stav
k rozvahovému
dni

Aktiva
celkem

Roční úhrn
čistého
obratu

Průměrný počet
zaměstnanců

Splňuje
kritéria pro
kategorii

31. 12. 2015

90 mil. Kč

150 mil. Kč

70

malá

31. 12. 2016

105 mil. Kč

180 mil. Kč

80

střední

31. 12. 2017

110 mil. Kč

190 mil. Kč

90

střední

31. 12. 2018

120 mil. Kč

210 mil. Kč

95

střední

Řešení příkladu:
• V roce 2016 bude účetní jednotka
zařazena v kategorii malá účetní jednotka,
neboť pro první zatřídění je rozhodný
stav k 31. 12. 2015.
• V roce 2017 bude účetní jednotka zařazena v kategorii malá účetní jednotka,
neboť k 31. 12. 2016 překračuje 2 hraniční
kritéria pouze jeden rok.

• V roce 2018 bude účetní jednotka
zařazena v kategorii střední účetní jednotka, neboť k 31. 12. 2017 překračuje 2
kritéria dvakrát po sobě.
Obdobný přístup platí i v případě, kdy
účetní jednotka přestane splňovat hraniční
kritéria, např.:

• V roce 2016 je střední účetní jednotkou
na základě stavu k 31. 12. 2015.
• V roce 2017 nedosahuje kritérií pro střední účetní jednotku, ale zůstává střední.
• V roce 2018 opět nedosahuje kritérií pro
střední účetní jednotku.
• Malou účetní jednotkou se stává až od
1. 1. 2019.
Závěr
Správné zařazení do příslušné kategorie
účetních jednotek či skupin účetních jednotek je zásadní předpoklad pro správné
sestavení účetní závěrky, a je třeba mu tedy
věnovat zvýšenou pozornost. Správnost
zařazení účetní jednotky či skupiny účetních jednotek do odpovídající kategorie
bude také zcela jistě předmětem zájmu
auditora.
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Pozvánka na seminář

Aktuality v českém účetnictví
Rádi bychom Vás pozvali na letošní podzimní seminář zaměřený na možná úskalí
při sestavování účetní závěrky, který bude
veden formou praktických příkladů a tipů
v oblastech, kde jakožto poradci a auditoři
míváme nejvíce zjištění. Dále probereme
významné změny v zákoně o účetnictví
a vyhlášce č. 500/2002 Sb. pro podnikatele,
které přinesly novely obou předpisů účinné
od 1. ledna 2016. Budeme se zabývat
i chystanou novelou zákona o účetnictví
a souvisejících předpisů, která má nabýt
účinnosti 1. ledna 2017. Již tradičně nebudou chybět ani daňové novinky s dopadem
na účetní závěrku společností.

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní
legislativy a souvisejících daňových a právních předpisů či jsou jinak s její přípravou
spojeni, ale také všem, kteří se chtějí
o českém účetnictví a daňových a právních
novinkách dozvědět víc.
Seminář není určen zaměstnancům společností podnikajících v oboru účetního
poradenství.
Půldenní přednášky proběhnou v listopadu
a prosinci v Praze, Brně, Ostravě a Plzni
v českém jazyce a vystoupí na nich odborníci naší společnosti.

Program
• Praktické potíže při sestavování účetní
závěrky
• Novela zákona o účetnictví a souvisejících
předpisů platných od 1. ledna 2016
• Novela zákona o účetnictví platná od
1. ledna 2017
• Daňový pohled na účetní závěrku (daň
z příjmů, DPH)
Termíny
Praha:
Brno:
Ostrava:
Plzeň:

9. listopadu 2016
a 8. prosince 2016
23. listopadu 2016
6. prosince 2016
1. prosince 2016

Pro více informací a registraci prosím
navštivte: www.deloitte.com/cz/akce
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Rada IASB objasnila klasifikaci a ocenění transakcí
s úhradami vázanými na akcie
Dne 20. června 2016 Rada pro mezinárodní účetní standardy (rada IASB) vydala
konečné úpravy standardu IFRS 2 Úhrady
vázané na akcie objasňující klasifikaci
a ocenění transakcí s úhradami vázanými
na akcie. Úpravy řeší několik požadavků,
které rada IASB a Výbor pro IFRS interpretace obdržely a jimiž se rada IASB rozhodla
zabývat v rámci kombinovaného úzce
zaměřeného projektu.
Proč byla tato úprava vydána?
Rada IASB a Výbor pro IFRS interpretace
obdržely řadu požadavků souvisejících se
standardem IFRS 2 Úhrady vázané na akcie.
Respondenti požadovali objasnění následujících oblastí:
• účtování o transakcích s úhradami
vázanými na akcie vypořádaných
v hotovosti, které obsahují výkonnostní
podmínku,

• klasifikace transakcí s úhradami vázanými
na akcie, které vykazují znaky čistého
vypořádání,
• účtování o změnách transakcí s úhradami vázanými na akcie z transakcí
vypořádaných v hotovosti na transakce
vypořádané kapitálovými nástroji.
Poté, co byly problematické oblasti projednány na dřívějších schůzích, se rada IASB
v dubnu 2014 rozhodla, že tyto problémy
vyřeší společně v rámci úzce zaměřeného
projektu, který byl nyní dokončen.
Jaké změny tyto úpravy přinesly?
Klasifikace a ocenění transakcí s úhradami
vázanými na akcie (úpravy IFRS 2) obsahuje
následující objasnění a úpravy:

Účtování o transakcích s úhradami
vázanými na akcie vypořádaných v hotovosti, které obsahují výkonnostní
podmínku
Standard IFRS 2 dosud neobsahoval
žádné pokyny ohledně toho, jak rozhodné
podmínky ovlivňují reálné hodnoty závazků
u úhrad vázaných na akcie vypořádaných
v hotovosti. Rada IASB nyní přidala pokyny
zavádějící požadavky na účtování úhrad
vázaných na akcie vypořádaných v hotovosti, které se řídí stejnými principy jako
úhrady vázané na akcie vypořádané kapitálovými nástroji. To znamená, že:
• při odhadování reálné hodnoty úhrad
vázaných na akcie vypořádaných v hotovosti jsou v úvahu vzaty tržní podmínky
(market conditions) a podmínky, které
nejsou rozhodné (non-vesting conditions); zatímco
• podmínky setrvání v pracovním poměru
(service conditions) a netržní podmínky
(non-market conditions) nejsou vzaty

8
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v úvahu při odhadování reálné hodnoty,
ale prostřednictvím úpravy počtu poskytnutých plnění zahrnutých do ocenění
závazku.
Dopad veškerých podmínek bude prověřen na konci každého účetního období (na
rozdíl od úhrad vázaných na akcie vypořádaných kapitálovými nástroji, u nichž je
reálná hodnota vázaná na datum poskytnutí), což znamená, že zaúčtovaný kumulativní závazek se rovná částce, která byla
nakonec uhrazena.
Klasifikace transakcí s úhradami
vázanými na akcie, které vykazují
znaky čistého vypořádání
Úpravy se vztahují konkrétně na okolnosti,
za nichž daňová legislativa či právní předpis vyžaduje, aby subjekt strhnul jménem
svých zaměstnanců určitý počet kapitálových nástrojů, a tak splnil zaměstnancův

daňový závazek, který je posléze převeden
finančnímu úřadu (zpravidla v hotovosti).
Dle úprav by mělo být takové vypořádání
klasifikováno v celém rozsahu jako vypořádané kapitálovými nástroji za předpokladu, že úhrada vázaná na akcie by byla
klasifikována jako vypořádaná kapitálovými
nástroji, pokud by neobsahovala znak čistého vypořádání.
Účtování o změnách transakcí s úhradami vázanými na akcie z transakcí
vypořádaných v hotovosti na transakce vypořádané kapitálovými nástroji
IFRS 2 dosud neřešila specifické situace,
kdy se úhrada vázaná na akcie vypořádaná
v hotovosti změní na úhradu vázanou na
akcie vypořádanou kapitálovými nástroji
v důsledku změny podmínek. Rada IASB
přidala následující objasnění:
• Při těchto změnách je odúčtován původní
závazek vykázaný v souvislosti s úhradou

vázanou na akcie vypořádanou v hotovosti a úhrada vázaná na akcie vypořádaná
kapitálovými nástroji je vykázána v reálné
hodnotě k datu změny, a to v rozsahu
služeb poskytnutých do data změny.
• Veškeré rozdíly mezi účetní hodnotou
závazku k datu změny a hodnotou
vykázanou do vlastního kapitálu ke
stejnému datu jsou okamžitě vykázány
do hospodářského výsledku.
Kdy nabydou nové požadavky
účinnosti?
Úpravy jsou účinné pro roční období začínající 1. ledna 2018 nebo později. Dřívější
použití je dovoleno. Úpravy budou použity
prospektivně. Retrospektivní použití je však
dovoleno, pokud je možné bez zohlednění
pozdějších informací. Pokud účetní jednotka aplikuje úpravy retrospektivně, musí
tak učinit u všech výše uvedených úprav.
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Stav schvalování IFRS v Evropské unii

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu,
v níž je popisován stav schvalování všech
IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich
úprav, naposledy 7. července 2016.
Na schválení Evropské komise k použití
v Evropské unii čekají k 20. srpnu 2016
následující dokumenty rady IASB:

Úpravy

Standardy

• Úprava standardů IFRS 10, IFRS 12
a IAS 28 Investiční účetní jednotky: Uplatňování konsolidační výjimky (vydáno v prosinci 2014)

• IFRS 9 Finanční nástroje (vydáno v červenci 2014)
• IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky (vydáno v květnu 2014)
• IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci
(vydáno v lednu 2014) – Evropská komise se rozhodla nezahajovat schvalovací
proces tohoto prozatímního standardu
a počkat na finální standard
• IFRS 16 Leasingy (vydáno v lednu 2016)

• Úprava standardu IFRS 2 Klasifikace a ocenění transakcí s úhradami vázanými na
akcie (vydáno v červnu 2016)
• Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej
nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno
v září 2014)

• Úprava standardu IFRS 15 Vyjasnění
IFRS 15 (vydáno v dubnu 2016)
• Úprava standardu IAS 7 Iniciativa týkající
se zveřejňování informací (vydáno v lednu
2016)
• Úprava standardu IAS 12 Účtování o odložených daňových pohledávkách z nerealizovaných ztrát (vydáno v lednu 2016)

Klikněte na Zprávu o schvalování IFRS v EU.
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Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS

IFRS do kapsy 2016
v anglickém jazyce
V červnu globální centrála společnosti
Deloitte vydala již 15. edici oblíbeného
průvodce problematikou IFRS s názvem
IFRS do kapsy 2016 (IFRS In Your Pocket 2016).
Tato publikace poskytuje informace o aktuálním vývoji IFRS až do dubna 2016.
Průvodce poskytuje na 120 stranách informace o:
• organizaci IASB – její struktuře, členech,
pracovních postupech, kontaktních informacích a historii,
• použití IFRS ve světě, včetně aktuálních
informací o Evropě, Spojených státech,
Kanadě a jiných zemích amerického kontinentu a regionu Asie a Tichomoří,

• aktuálním vydání standardů – těch, které
jsou účinné, i těch, které mohou být přijaty před datem účinnosti,
• shrnutích stávajících standardů a souvisejících interpretací i Koncepčního rámce
účetního výkaznictví a Předmluvy k IFRS,
• projektech na programu IASB a aktivních
tématech výzkumu,
• aktuálních tématech na programu Výboru
pro interpretace IFRS,
• dalších užitečných údajích souvisejících
s IASB.
Interaktivní publikaci v anglickém jazyce
IFRSs in your pocket 2016 si můžete stáhnout zdarma.
Verze v českém jazyce bude vydána
v nejbližší době.
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Pozvánka na podzimní semináře

Připravme se na výnosy
aneb co přináší nový standard
IFRS 15
Dovolujeme si Vás pozvat na podzimní
seminář společnosti Deloitte z oblasti
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).
Budete mít příležitost se blíže seznámit
s novým standardem pro vykazování výnosů
– IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky.
Nový standard je účinný pro účetní období
začínající dne 1. ledna 2018 a zatím nebyl
schválen pro použití v EU, jeho schválení
se předpokládá ve třetím čtvrtletí roku
2016. Přestože se datum účinnosti standardu může zdát hodně vzdálené, neměli
bychom implementaci IFRS 15 podceňovat.
Očekává se, že pro řadu společností bude
vyhodnocení dopadů a samotná příprava
na nové vykazování a zveřejňování o výno-

sech tak složitá, že beze zbytku využijí celé
mezidobí. Proto by měla každá společnost
co nejdříve posoudit, jaký bude mít přijetí
IFRS 15 dopad právě na ni, a včas naplánovat nutné kroky.
Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů
spojených s IFRS, ale také všem, kteří se
chtějí o IFRS dozvědět více.
Seminář proběhne v Praze, Brně a Ostravě
a vystoupí na něm odborníci z naší společnosti.
Termíny
Praha: 22. listopadu 2016
Brno: 11. října 2016
Ostrava: 12. října 2016
Pro více informací a registraci prosím
navštivte webové stránky:
www.deloitte.com/cz/akce

IFRS 16 – nový standard
o leasingu
Rádi bychom Vás pozvali na podzimní
seminář společnosti Deloitte z oblasti
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), tentokrát věnovaný novému
standardu IFRS 16 Leasingy. IFRS 16 nahrazuje IAS 17 Leasingy a související interpretace a bude účinný pro období začínající
1. ledna 2019. Standard zatím nebyl schválen pro použití v EU, jeho schválení
se předpokládá v průběhu roku 2017.
Během semináře Vás seznámíme s hlavními body tohoto dlouho očekávaného
standardu, který přináší významné změny
zejména z pohledu nájemce, neboť operativní leasingy budou nově vykazovány
v rozvaze. Aplikaci požadavků standardu
budeme ilustrovat na řadě praktických případů. Během semináře bude také prostor
pro zodpovězení Vašich dotazů.
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Pozvánka na podzimní semináře

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů
spojených s IFRS, ale také všem, kteří se
chtějí o IFRS dozvědět víc.
Seminář proběhne v Praze, Brně a Ostravě
a vystoupí na něm odborníci z naší společnosti.
Termíny
Praha: 13. prosince 2016
Brno: 19. října 2016
Ostrava: 18. října 2016
Pro více informací a registraci prosím
navštivte webové stránky:
www.deloitte.com/cz/akce

Novinky v IFRS 2016
Přijměte prosím pozvání na bezplatný on-line seminář společnosti Deloitte z oblasti
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).
Dozvíte se o nových úpravách standardů,
které bude potřeba zohlednit v účetní
závěrce sestavené v souladu s IFRS za
účetní období roku 2016 a později.
Získáte také přehled o nových a novelizovaných standardech, které jsou účinné později než pro účetní období začínající 1.ledna
2016. Ve většině případů je možná jejich
dřívější aplikace, tj. i v účetní závěrce za rok
2016. Účetní jednotky jsou také v příloze
své účetní závěrky dle IFRS povinny uvést,
jaký dopad by měla na závěrku aplikace již
schválených standardů a interpretací před
datem jejich účinnosti.

V průběhu webcastu bude prostor i pro
Vaše dotazy.
Během tohoto on-line semináře se nebudeme zabývat novými standardy IFRS 9
Finanční nástroje, IFRS 15 Výnosy ze smluv se
zákazníky a IFRS 16 Leasingy, kterým budou
věnovány specializované semináře v průběhu podzimu.
Webcast je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů
spojených s IFRS, ale také všem, kteří se
chtějí o IFRS dozvědět více.
Termín
14. září 2016 od 10 do 11 hodin
Pro více informací a registraci prosím
navštivte webové stránky:
www.deloitte.com/cz/akce
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Pozvánka na podzimní semináře

IFRS 9 pro finanční instituce
Rádi bychom Vás pozvali na podzimní
workshop společnosti Deloitte z oblasti
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), který je určen především účetním, ekonomům, risk manažerům a finančním analytikům finančních institucí.
Budete mít příležitost se podrobně seznámit s novým standardem pro vykazování
a oceňování finančních aktiv a závazků –
IFRS 9 Finanční nástroje.

Nový standard je účinný pro účetní období
začínající dne 1. ledna 2018, přičemž je
povoleno jeho dřívější použití. Standard
zatím nebyl schválen pro použití v EU,
jeho schválení se předpokládá ve druhém
pololetí roku 2016. Přestože se datum
účinnosti standardu může zdát hodně
vzdálené, neměli bychom implementaci
IFRS 9 podceňovat. Praxe potvrzuje, že pro
finanční instituce je vyhodnocení dopadů
a samotná příprava na nové vykazování
a oceňování finančních nástrojů náročným
projektem.

Upozorňujeme, že workshop je vhodný
i pro účastníky workshopu, který jsme na
toto téma pořádali v květnu loňského roku.
Vybranou problematiku budeme tentokrát probírat do větších detailů a aplikaci
požadavků standardů budeme ilustrovat
na řadě praktických příkladů.
Workshop proběhne v Praze a povedou ho
odborníci z naší společnosti.
Termín
Praha: 30. listopadu 2016
Pro více informací a registraci prosím
navštivte webové stránky:
www.deloitte.com/cz/akce
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Které změny amerických účetních principů (US GAAP)
nabydou brzy účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?
Sestavuje vaše společnost finanční výkazy
podle amerických účetních principů?
Zohlednili jste již ve vašem reportingovém
plánu, které změny budou letos platné
pro vaši společnost? Nyní nastává vhodná
chvíle provést kontrolu všech schválených
a přijatých změn a ujistit se, že veškeré
změny, které jsou pro vaši společnost relevantní, jsou řádně zohledněny v sestavovaných účetních závěrkách či připravovaných
finančních informacích.

Níže uvádíme seznam aktualizací účetních
standardů, resp. vydaných změn amerických účetních principů, schválených
v minulosti Radou pro standardy finančního účetnictví (rada FASB), které mohou
nabýt účinnosti v letošním roce a měly
by být zvažovány. Pokud vaše společnost
nemá dostatek zdrojů nebo technických
znalostí, které jsou nezbytné v souvislosti
s přijetím některých změn standardů,
můžete stejně jako v řadě jiných záležitostí
kontaktovat naše specialisty, kteří vám rádi
pomohou.

Níže uvádíme změny, které budou účinné
ve finančním roce 2016 pro řadu společností (buď veřejných obchodních či jiných
společností).
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Změny, které budou účinné ve finančním roce 2016:

Aktualizace účetního
standardu (ASU)

Kdy byla ASU
vydána

Datum účinnosti pro Datum účinnosti pro Poznámka
veřejné obchodní
jiné účetní jednotky
jednotky

ASU 2016-03: Nehmotná aktiva –
Goodwill a ostatní (úpravy týkající se
ASU 2014-02), Podnikové kombinace
(úpravy týkající se ASU 2014-03),
Konsolidace (úpravy týkající se ASU
2014-07), Deriváty a zajištění (úpravy
týkající se ASU 2014-18)

Březen 2016

Není relevantní

Okamžitě

ASU 2015-16: Podnikové kombinace
(Téma 805):
Zjednodušení účtování úprav v rámci
oceňovacího období

Září 2015

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015,
pro mezitímní účetní
období v rámci
těchto finančních let.

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2016,
pro mezitímní účetní
období v rámci
finančních let
začínajících po
15. prosinci 2017.

Dřívější použití je
dovoleno.

České účetnictví
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standardu (ASU)

Kdy byla ASU
vydána

• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Nová publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Které změny amerických účetních
principů (US GAAP) nabydou brzy
účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?

Datum účinnosti pro Datum účinnosti pro Poznámka
veřejné obchodní
jiné účetní jednotky
jednotky

ASU 2015-12: Účtování o plánech:
Červenec 2015
Plány definovaných penzijních požitků
(Téma 960), Plány definovaných
penzijních příspěvků (Téma 962), Plány
zdravotních a sociálních příspěvků
(Téma 965): (Část I) Investiční smlouvy
plně zohledňující požitky, (Část II)
Zveřejnění týkající se plánu investic,
(Část III) Praktické opatření ohledně
dat ocenění

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015.

Pro finanční roky
začínající po 15.
prosinci 2015.

Květen 2015
ASU 2015-09: Finanční služby –
pojištění (Téma 944): Zveřejnění týkající
se krátkodobých smluv

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015,
pro mezitímní účetní
období v rámci
finančních let
začínajících po
15. prosinci 2016.

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2016,
pro mezitímní účetní
období v rámci
finančních let
začínajících po
15. prosinci 2017

Dřívější použití je
dovoleno.

České účetnictví

Účetní novinky – září 2016

18

• Kategorizace účetních jednotek
a účetních skupin
• Pozvánka na seminář

IFRS
• Rada IASB objasnila klasifikaci a ocenění
transakcí s úhradami vázanými na akcie

Aktualizace účetního
standardu (ASU)

Kdy byla ASU
vydána

• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Nová publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Které změny amerických účetních
principů (US GAAP) nabydou brzy
účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?

ASU 2015-07: Ocenění reálnou
Květen 2015
hodnotou (Téma 820): Zveřejnění
investic v některých účetních
jednotkách, které počítají čistou
hodnotu aktiv na akcii (či její ekvivalent)

Datum účinnosti pro Datum účinnosti pro Poznámka
veřejné obchodní
jiné účetní jednotky
jednotky
Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015,
pro mezitímní účetní
období v rámci těchto
finančních let.

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2016,
pro mezitímní účetní
období v rámci těchto
finančních let.

Dřívější použití je
dovoleno.

ASU 2015-06: Zisk na akcii (Téma
260): Dopady dropdown transakcí
veřejně obchodovaných komanditních
společností („Master Limited
Partnership“) na historický zisk podle
jednotky

Duben 2015

Není relevantní

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015,
pro mezitímní účetní
období v rámci těchto
finančních let.

Dřívější použití je
dovoleno.

ASU 2015-05: Nehmotná aktiva –
Goodwill a ostatní – Software pro
interní použití (Subtéma 350-40):
Účtování zákazníků, pokud jde
o poplatky hrazené v rámci ujednání
o cloud computingu

Duben 2015

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015,
pro mezitímní účetní
období v rámci těchto
finančních let.

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015,
pro mezitímní účetní
období v rámci
finančních let
začínajících po
15. prosinci 2016.

Dřívější použití je
dovoleno.

České účetnictví
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• Kategorizace účetních jednotek
a účetních skupin
• Pozvánka na seminář

IFRS
• Rada IASB objasnila klasifikaci a ocenění
transakcí s úhradami vázanými na akcie

Aktualizace účetního
standardu (ASU)

Kdy byla ASU
vydána

Datum účinnosti pro Datum účinnosti pro Poznámka
veřejné obchodní
jiné účetní jednotky
jednotky

ASU 2015-04: Náhrady – Penzijní
požitky (Téma 715): Praktické
opatření pro datum ocenění
povinnosti zaměstnavatele v případě
definovaných požitků a plánu aktiv

Duben 2015

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015,
pro mezitímní účetní
období v rámci těchto
finančních let.

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2016,
pro mezitímní účetní
období v rámci
finančních let
začínajících po
15. prosinci 2017.

Dřívější použití je
dovoleno.

ASU 2015-03: Úrok – Připsání úroků
(Subtéma 835-30): Zjednodušení
vykazování nákladů na získání
dluhového financování

Duben 2015

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015,
pro mezitímní účetní
období v rámci těchto
finančních let.

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015,
pro mezitímní účetní
období v rámci
finančních let
začínajících po
15. prosinci 2016.

Dřívější použití je
dovoleno.

• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Nová publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Které změny amerických účetních
principů (US GAAP) nabydou brzy
účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?

České účetnictví
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• Kategorizace účetních jednotek
a účetních skupin
• Pozvánka na seminář

IFRS
• Rada IASB objasnila klasifikaci a ocenění
transakcí s úhradami vázanými na akcie

Aktualizace účetního
standardu (ASU)

Kdy byla ASU
vydána

Datum účinnosti pro Datum účinnosti pro Poznámka
veřejné obchodní
jiné účetní jednotky
jednotky

ASU 2015-02: Konsolidace (Téma 810):
Změny v postupu konsolidace

Únor 2015

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015,
pro mezitímní účetní
období v rámci těchto
finančních let.

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2016,
pro mezitímní účetní
období v rámci
finančních let
začínajících po
15. prosinci 2017.

Dřívější použití je
dovoleno.

ASU 2015-01
Výkaz zisku a ztráty – Mimořádné
a neobvyklé položky (Subtéma 22520): Zjednodušení sestavení výkazu
zisku a ztráty odstraněním konceptu
mimořádných položek

Leden 2015

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015,
pro mezitímní účetní
období v rámci těchto
finančních let.

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015,
pro mezitímní účetní
období v rámci těchto
finančních let.

Dřívější použití je
dovoleno.

• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Nová publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Které změny amerických účetních
principů (US GAAP) nabydou brzy
účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?

České účetnictví
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• Kategorizace účetních jednotek
a účetních skupin
• Pozvánka na seminář

IFRS
• Rada IASB objasnila klasifikaci a ocenění
transakcí s úhradami vázanými na akcie

Aktualizace účetního
standardu (ASU)

Kdy byla ASU
vydána

Datum účinnosti pro Datum účinnosti pro Poznámka
veřejné obchodní
jiné účetní jednotky
jednotky

ASU 2014-16: Deriváty a zajištění
(Téma 815): Určení toho, zda
hostitelská smlouva v hybridním
finančním nástroji vydaná ve formě
akcie má spíše charakter dluhu nebo
vlastního kapitálu

Listopad 2014

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015,
pro mezitímní účetní
období v rámci těchto
finančních let.

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015,
pro mezitímní účetní
období v rámci
finančních let
začínajících po
15. prosinci 2016.

Dřívější použití je
dovoleno.

ASU 2014-13: Konsolidace (Téma 810):
Ocenění finančních aktiv a finančních
závazků konsolidované zajištěné
financující účetní jednotky

Srpen 2014

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015,
pro mezitímní účetní
období v rámci těchto
finančních let.

Pro finanční roky
končící po 15. prosinci
2016, pro mezitímní
účetní období
v rámci finančních let
začínajících po
15. prosinci 2016

Dřívější použití je
dovoleno.

• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Nová publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Které změny amerických účetních
principů (US GAAP) nabydou brzy
účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?

České účetnictví
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• Kategorizace účetních jednotek
a účetních skupin
• Pozvánka na seminář

IFRS
• Rada IASB objasnila klasifikaci a ocenění
transakcí s úhradami vázanými na akcie

Aktualizace účetního
standardu (ASU)

Kdy byla ASU
vydána

Datum účinnosti pro Datum účinnosti pro Poznámka
veřejné obchodní
jiné účetní jednotky
jednotky

ASU 2014-12: Kompenzace –
Kompenzace akcií (Téma 718):
Účtování úhrad vázaných na akcie,
pokud podmínky pro poskytování
náhrad stanoví, že cíl plnění by mohl
být dosažen po požadovaném období
poskytování služeb

Červen 2014

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015,
pro mezitímní účetní
období v rámci těchto
finančních let.

• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Nová publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Které změny amerických účetních
principů (US GAAP) nabydou brzy
účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?

Pro finanční roky
začínající po
15. prosinci 2015,
pro mezitímní účetní
období v těchto
finančních letech.

Dřívější použití je
dovoleno.

České účetnictví
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• Kategorizace účetních jednotek
a účetních skupin
• Pozvánka na seminář

IFRS
• Rada IASB objasnila klasifikaci a ocenění
transakcí s úhradami vázanými na akcie
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Nová publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Pozvánka na podzimní semináře

Následující změny vstoupí v účinnost později, avšak mohou být přijaty dříve, a to již ve finančním roce 2016:

Aktualizace účetního
standardu (ASU)

Kdy byla ASU
vydána

Datum účinnosti pro
Datum účinnosti pro
veřejné obchodní jednotky jiné účetní jednotky

ASU 2016-09: Kompenzace Březen 2016
– kompenzace akcií (Téma
718): Zdokonalení účtování
úhrad zaměstnanců
vázaných na akcie

Finanční roky začínající po
15. prosinci 2016, pro
mezitímní účetní období
v rámci těchto finančních let.

Finanční roky začínající
Dřívější použití je
po 15. prosinci 2017, pro
dovoleno.
mezitímní účetní období
v rámci finančních let
začínajících po 15. prosinci
2018.

ASU 2016-07: Investice
– Metoda ekvivalence
a společné podniky
(Téma 323): Zjednodušení
přechodu na účetní
metodu ekvivalence

Březen 2016

Finanční roky začínající po
15. prosinci 2016, pro
mezitímní účetní období
v rámci těchto finančních let.

Finanční roky začínající
po 15. prosinci 2016,
pro mezitímní účetní
období v rámci těchto
finančních let.

ASU 2016-06: Deriváty
a zajištění (Téma 815):
Podmíněné prodejní
a kupní opce v dluhových
nástrojích

Březen 2016

Finanční roky začínající po
15. prosinci 2016, pro
mezitímní účetní období
v rámci těchto finančních let.

Dřívější použití je
Finanční roky začínající
po 15. prosinci 2017, pro
dovoleno.
mezitímní účetní období
v rámci finančních let
začínajících po 15. prosinci
2018.

US GAAP
• Které změny amerických účetních
principů (US GAAP) nabydou brzy
účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?

Poznámka

Dřívější použití je
dovoleno.

České účetnictví
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• Kategorizace účetních jednotek
a účetních skupin
• Pozvánka na seminář

IFRS
• Rada IASB objasnila klasifikaci a ocenění
transakcí s úhradami vázanými na akcie
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Nová publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Které změny amerických účetních
principů (US GAAP) nabydou brzy
účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?

Aktualizace účetního
standardu (ASU)

Kdy byla ASU
vydána

Datum účinnosti pro
Datum účinnosti pro
veřejné obchodní jednotky jiné účetní jednotky

Poznámka

ASU 2016-05: Deriváty
a zajištění (Téma 815):
Vliv novací derivátových
smluv na stávající vztahy
zajišťovacího účetnictví

Březen 2016

Pro finanční roky začínající
po 15. prosinci 2016, pro
mezitímní účetní období
v rámci těchto finančních let.

Finanční roky začínající
Dřívější použití je
po 15. prosinci 2017, pro
dovoleno.
mezitímní účetní období
v rámci finančních let
začínajících po 15. prosinci
2018.

ASU 2016-04: Závazky
– Vypořádání závazků
(Subtéma 405-20):
Vykazování očekávaného
neuplatnění produktu
u určitých předplacených
produktů s vloženou
hodnotou

Březen 2016

Pro veřejné obchodní
jednotky, určité neziskové
účetní jednotky a některé
plány zaměstnaneckých
požitků účinné pro finanční
roky začínající po 15. prosinci
2017 a pro mezitímní účetní
období v rámci finančních let
začínajících po 15. prosinci
2017.

Pro jiné účetní jednotky
Dřívější použití je
pro finanční roky začínající dovoleno.
po 15. prosinci 2018, pro
mezitímní účetní období
v rámci finančních let
začínajících po 15. prosinci
2019.

České účetnictví
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• Kategorizace účetních jednotek
a účetních skupin
• Pozvánka na seminář

IFRS
• Rada IASB objasnila klasifikaci a ocenění
transakcí s úhradami vázanými na akcie
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Nová publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS

Aktualizace účetního
standardu (ASU)

Kdy byla ASU
vydána

Datum účinnosti pro
Datum účinnosti pro
veřejné obchodní jednotky jiné účetní jednotky

ASU 2016-02: Leasingy
(Téma 842)

Únor 2016

Pro veřejné obchodní
jednotky, určité neziskové
účetní jednotky a určité plány
zaměstnaneckých požitků
účinné pro finanční roky
začínající po 15. prosinci 2018,
pro mezitímní účetní období
v rámci těchto let.

Pro jiné účetní jednotky
Dřívější použití je
pro finanční roky začínající dovoleno.
po 15. prosinci 2019, pro
mezitímní účetní období
v rámci finančních let
začínajících po 15. prosinci
2020.

ASU 2015-17: Daně z příjmu Listopad 2015
(Téma 740): Klasifikace
odložených daní v rozvaze

Pro finanční roky začínající
po 15. prosinci 2016, pro
mezitímní účetní období
v rámci těchto finančních let.

Pro finanční roky začínající Dřívější použití je
dovoleno.
po 15. prosinci 2017, pro
mezitímní účetní období
v rámci finančních let
začínajících po 15. prosinci
2018.

ASU 2015-11: Zásoby (Téma Červenec 2015
330): Zjednodušení ocenění
zásob

Pro finanční roky začínající
po 15. prosinci 2016, pro
mezitímní účetní období
v rámci těchto finančních let.

Pro finanční roky začínající
po 15. prosinci 2016, pro
mezitímní účetní období
v rámci finančních let
začínajících po 15. prosinci
2017.

• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Které změny amerických účetních
principů (US GAAP) nabydou brzy
účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?

Poznámka

Dřívější použití je
dovoleno.
Dřívější použití je
dovoleno.

České účetnictví
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• Kategorizace účetních jednotek
a účetních skupin
• Pozvánka na seminář

IFRS
• Rada IASB objasnila klasifikaci a ocenění
transakcí s úhradami vázanými na akcie
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Nová publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Které změny amerických účetních
principů (US GAAP) nabydou brzy
účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?

Aktualizace účetního
standardu (ASU)

Kdy byla ASU
vydána

ASU 2014-15: Sestavení
Srpen 2014
účetní závěrky – schopnost
účetní jednotky pokračovat
ve své činnosti („Going
Concern“) (Subtéma 20540): Zveřejnění nejistoty
ohledně schopnosti účetní
jednotky pokračovat ve své
činnosti.

Datum účinnosti pro
Datum účinnosti pro
veřejné obchodní jednotky jiné účetní jednotky
Pro finanční roky končící po
15. prosinci 2016, pro
mezitímní účetní období
v rámci ročních období
začínajících po 15. prosinci
2016.

Pro finanční roky končící
po 15. prosinci 2016, pro
mezitímní účetní období
v rámci finančních let
začínajících po 15. prosinci
2016.

Poznámka

České účetnictví
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• Kategorizace účetních jednotek
a účetních skupin
• Pozvánka na seminář

IFRS
• Rada IASB objasnila klasifikaci a ocenění
transakcí s úhradami vázanými na akcie
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Nová publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Které změny amerických účetních
principů (US GAAP) nabydou brzy
účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?

Změny, které budou účinné v nejbližších letech, avšak nikoliv ještě v roce 2016:

Aktualizace účetního
standardu (ASU)

Kdy byla ASU
vydána

ASU 2016-13: Finanční nástroje Červen 2016
– Úvěrové ztráty (Téma 326):
Ocenění úvěrových ztrát
u finančních nástrojů

Datum účinnosti pro
Datum účinnosti pro
veřejné obchodní jednotky jiné účetní jednotky
Pro účetní jednotky
předkládající informace Komisi
pro cenné papíry a burzy
účinné pro finanční roky
začínající po 15. prosinci 2019,
pro mezitímní účetní období
v rámci těchto finančních let.
Pro všechny ostatní veřejné
obchodní jednotky pro
finanční roky začínající po
15. prosinci 2020, a pro
mezitímní účetní období
v rámci těchto finančních let.

Poznámka

Pro ostatní účetní
Dřívější použití je
jednotky pro finanční roky dovoleno.
začínající po 15. prosinci
2020, pro mezitímní
účetní období v rámci
finančních let začínajících
po 15. prosinci 2021.

České účetnictví
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• Kategorizace účetních jednotek
a účetních skupin
• Pozvánka na seminář

IFRS
• Rada IASB objasnila klasifikaci a ocenění
transakcí s úhradami vázanými na akcie
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Nová publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Které změny amerických účetních
principů (US GAAP) nabydou brzy
účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?

Aktualizace účetního
standardu (ASU)

Kdy byla ASU
vydána

ASU 2016-01: Finanční nástroje Leden 2016
– obecně (Subtéma 825-10) –
Vykázání a ocenění finančních
aktiv a finančních závazků

Datum účinnosti pro
Datum účinnosti pro
veřejné obchodní jednotky jiné účetní jednotky

Poznámka

Pro finanční roky začínající
po 15. prosinci 2017, pro
mezitímní účetní období
v rámci těchto finančních let.

Neveřejné účetní
jednotky mohou
aktualizaci přijmout
dříve, a to od
finančních let
začínajících po
15. prosinci 2017.

Pro finanční roky začínající
po 15. prosinci 2018, pro
mezitímní účetní období
v rámci finančních let
začínajících po 15. prosinci
2019.

Veřejné obchodní
jednotky mohou
dříve přijmout
pouze některé
úpravy vyplývající
z aktualizace. Dřívější
použití jinak není
dovoleno.
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• Kategorizace účetních jednotek
a účetních skupin
• Pozvánka na seminář

IFRS
• Rada IASB objasnila klasifikaci a ocenění
transakcí s úhradami vázanými na akcie
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Nová publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Které změny amerických účetních
principů (US GAAP) nabydou brzy
účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?

Aktualizace účetního
standardu (ASU)

Kdy byla ASU
vydána

ASU 2014-09: Výnosy ze smluv Květen 2014 –
Květen 2016
se zákazníky (Téma 606)
a související následující změny
ASU 2015-14: Výnosy ze smluv
se zákazníky: Odložení data
účinnosti
ASU 2016-08: Výnosy ze smluv
se zákazníky: Posuzování
zmocnitele vs. zmocněnce
(vykazování výnosů v hrubé
nebo čisté výši)
ASU 2016-10: Výnosy
ze smluv se zákazníky:
Identifikace povinností k plnění
a licencování
ASU 2016-12: Výnosy ze smluv
se zákazníky: Úzce zaměřená
zdokonalení a praktická
opatření

Datum účinnosti pro
Datum účinnosti pro
veřejné obchodní jednotky jiné účetní jednotky

Poznámka

Pro veřejné obchodní
jednotky, určité neziskové
účetní jednotky a určité plány
zaměstnaneckých požitků
účinné pro finanční roky
začínající po 15. prosinci 2017,
pro mezitímní účetní období
v rámci těchto finančních let.

Pro veřejné obchodní
jednotky je dřívější použití
možné pouze pro roční
účetní období začínající po
15. prosinci 2016, včetně
mezitímních účetních
období v rámci tohoto
účetního období.

Pro ostatní účetní
jednotky pro finanční roky
začínající po 15. prosinci
2018 a pro mezitímní
účetní období v rámci
ročních účetních období
začínajících po 15. prosinci
2019.

Všechny ostatní účetní
jednotky mohou pokyny
použít dříve, a to pro roční
účetní období začínající po
15. prosinci 2016, včetně
mezitímních účetních
období v rámci tohoto
účetního období. Všechny
ostatní účetní jednotky
mohou pokyny rovněž
použít dříve pro roční účetní
období začínající po 15.
prosinci 2016 a mezitímní
účetní období v rámci
ročních účetních období
začínajících rok po ročním
účetním období, v němž
účetní jednotka poprvé
použila pokyny stanovené
v aktualizaci ASU (2014-09
ve znění pozdějších úprav).
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• Kategorizace účetních jednotek
a účetních skupin
• Pozvánka na seminář

IFRS
• Rada IASB objasnila klasifikaci a ocenění
transakcí s úhradami vázanými na akcie
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii

Pro kontrolu úplnosti rovněž uvádíme seznam změn, které nabyly účinnosti v nedávné době,
a pro většinu účetních jednotek proto již nejsou nové:

• Nová publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS

Aktualizace účetního
standardu (ASU)

• Pozvánka na podzimní semináře

ASU 2015-13: Deriváty
Srpen 2015
a zajištění (Téma 815):
Použití výjimky z rozsahu
standardních nákupů
a standardních prodejů na
jisté smlouvy na elektřinu
v rámci uzlových trhů
s elektřinou („Nodal Energy
Markets“)

US GAAP
• Které změny amerických účetních
principů (US GAAP) nabydou brzy
účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?

ASU 2014-14: Pohledávky
– Restrukturalizace
nedobytných závazků ze
strany věřitelů (Subtéma
310-40): Klasifikace
některých hypotečních
úvěrů garantovaných
vládou v případě realizace
zástavy

Kdy byla ASU
vydána

Srpen 2014

Datum účinnosti pro
Datum účinnosti pro
veřejné obchodní jednotky jiné účetní jednotky
Okamžitě

Okamžitě

Pro finanční roky začínající
po 15. prosinci 2014, pro
mezitímní účetní období
v rámci těchto finančních let.

Pro finanční roky končící
po 15. prosinci 2015
a mezitímní účetní období
v rámci finančních let
začínajících po 15. prosinci
2015.

Poznámka
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• Kategorizace účetních jednotek
a účetních skupin
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IFRS
• Rada IASB objasnila klasifikaci a ocenění
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• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Které změny amerických účetních
principů (US GAAP) nabydou brzy
účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?

Aktualizace účetního
standardu (ASU)

Kdy byla ASU
vydána

Datum účinnosti pro
Datum účinnosti pro
veřejné obchodní jednotky jiné účetní jednotky

ASU 2014-11: Převody
a služby: (Téma 860):
Transakce odkupů před
splatností, financování
odkupů a zveřejnění

Červen 2014

Pro finanční roky začínající
po 15. prosinci 2014 a pro
mezitímní účetní období
v rámci těchto finančních let
s jistými rozdíly pro určitá
zveřejnění.

Pro finanční roky začínající
po 15. prosinci 2014
a mezitímní účetní období
v rámci finančních let
začínajících po 15. prosinci
2015 s jistými rozdíly pro
určitá zveřejnění.

Červen 2014
ASU 2014-10: Účetní
jednotky ve stadiu rozvoje
(Téma 915): Odstranění
některých požadavků na
finanční výkaznictví, včetně
úprav instrukcí v Tématu
810 pro účetní jednotky
s proměnlivým podílem,
konsolidace

Pro finanční roky začínající
po 15. prosinci 2014 a pro
mezitímní účetní období
v rámci těchto finančních let.

Pro finanční roky začínající
po 15. prosinci 2014 a pro
mezitímní účetní období
začínající po 15. prosinci
2015.

Poznámka
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• Kategorizace účetních jednotek
a účetních skupin
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IFRS
• Rada IASB objasnila klasifikaci a ocenění
transakcí s úhradami vázanými na akcie
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Nová publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
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US GAAP
• Které změny amerických účetních
principů (US GAAP) nabydou brzy
účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?

Aktualizace účetního
standardu (ASU)

Kdy byla ASU
vydána

Datum účinnosti pro
Datum účinnosti pro
veřejné obchodní jednotky jiné účetní jednotky

ASU 2014-08: Sestavení
účetní závěrky (Téma
205) a Pozemky, budovy
a zařízení (Téma 360):
Vykazování ukončených
činností a zveřejňování
prodejů složek účetních
jednotek

Duben 2014

Pro finanční roky začínající dne
15. prosince 2014 a následně
a pro mezitímní účetní období
v rámci těchto finančních let.

Pro finanční roky
začínající dne 15. prosince
2014 a následně a pro
mezitímní účetní období
v rámci finančních let
začínajících dne 15.
prosinci 2015 a následně.

ASU 2013-05: Devizové
záležitosti (Téma 830):
Účtování mateřského
podniku o kumulativních
úpravách z převodů měn
při odúčtování určitých
dceřiných podniků nebo
skupin aktiv v rámci
zahraniční účetní jednotky
nebo při odúčtování
investic do zahraniční
účetní jednotky

Březen 2013

Pro finanční roky začínající
po 15. prosinci 2013 a pro
mezitímní účetní období
v rámci těchto finančních let.

Pro finanční roky začínající
po 15. prosinci 2014
a mezitímní účetní období
v rámci finančních let
začínajících po 15. prosinci
2015.

Poznámka
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• Kategorizace účetních jednotek
a účetních skupin
• Pozvánka na seminář

IFRS
• Rada IASB objasnila klasifikaci a ocenění
transakcí s úhradami vázanými na akcie
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Nová publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Které změny amerických účetních
principů (US GAAP) nabydou brzy
účinnosti a ovlivní přípravu účetních
závěrek v roce 2016?

Aktualizace účetního
standardu (ASU)

Kdy byla ASU
vydána

Datum účinnosti pro
Datum účinnosti pro
veřejné obchodní jednotky jiné účetní jednotky

ASU 2013-04: Závazky
(Téma 405): Závazky
vyplývající z ujednání
ohledně společných
a nerozdílných závazků,
u nichž je celková výše
závazku fixní k datu účetní
závěrky

Únor 2013

Pro finanční roky začínající
po 15. prosinci 2013 a pro
mezitímní účetní období
v rámci těchto finančních let.

Poznámka

Pro finanční roky začínající
po 15. prosinci 2014
a mezitímní účetní období
v rámci finančních let
začínajících po 15. prosinci
2015.

Pozn.: Výše uvedený seznam obsahuje aktualizace, které pro většinu vykazujících účetních jednotek nabyly či nabydou účinnosti v současné nebo v nejbližší době. Aktualizace, které již vstoupily v platnost v minulosti, zde nejsou uvedeny. Mezi účetními jednotkami mohou vzniknout určité rozdíly či jistá specifika. Úplný seznam aktualizací vydaný radou FASB včetně kompletních dokumentů je uveden na webových stránkách www.FASB.org.
Zdroje: www.FASB.org
www.iasplus.com
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