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Poslední červnový den je s radostí očekáván nejen jako poslední školní den,
ale i námi, kteří jsme škole dříve či později odrostli a profesní život nás zavál
do finanční oblasti. Koncem června bývají
konečně finalizovány účetní závěrky,
výroční zprávy a vydány zprávy auditora.
Nastává čas prázdnin a oddechu před další
sezonou.

Zákonné požadavky
V oblasti účetnictví ukládají účetním jednotkám v řadě případů povinnost upravit způsob či metody účtování vnitřním
předpisem Zákon o účetnictví, vyhláška
č. 500/2002 Sb., pro podnikatele a české
účetní standardy pro podnikatele. Jedná se
například o tyto oblasti:

Což takhle využít toto období k zamyšlení,
jak jsme se vypořádali se závěrkou, kde
byly nejčastější problémy při jejím zpracování, co bychom mohli udělat lépe? Jednou
z často podceňovaných oblastí, která však
může být velkým zdrojem neefektivity,
chyb a jejích následných oprav, je oblast
vnitropodnikových směrnic.

•• stanovení norem přirozených úbytků
zásob,

Povinnost vypracovat a pravidelně aktualizovat vnitřní metodické pokyny, nazývané
nejčastěji jako vnitropodnikové či interní
směrnice, jsou dány zákonnými normami.

•• účtování zásob metodou A nebo B,

•• druhy zásob, které se účtují rovnou
do spotřeby,
•• finanční limit pro vykazování dlouhodobého majetku,
•• způsob odpisování dlouhodobého
majetku (rovnoměrné, progresivní nebo
degresivní),
•• zahrnování úroků do pořizovací ceny
dlouhodobého majetku,
•• tvorba opravných položek,

•• způsob oceňování (např. průměrná cena,
standardní cena s vykazováním odchylek
nebo FIFO),
•• u cizoměnových transakcí používání denního nebo pevného kurzu,
•• stanovení oprávnění, povinnosti a odpovědnosti osob ve vztahu k připojování
podpisového záznamu k účetnímu záznamu a další.
Podpora pro manažery
Každý manažer dříve nebo později učiní
zkušenost, že včas a dobře zpracované
směrnice mohou společnosti ušetřit hodně
času při finančním řízení, při kontrole
průběhu interních procesů a jejich vyhodnocení a zejména snížit potenciál chyb způsobených nejasnými nebo nedostatečně
komunikovanými pravidly.
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Začíná to již při přípravě plánu a rozpočtu společnosti. Pro útvar zodpovědný
za jejich zpracování je kriticky důležité
vědět, podle jakých pravidel se klasifikují
aktiva a závazky, jak se oceňují a jak se tvoří
dohady, rezervy. Pro kvalitu plánu nebo
rozpočtu je nezbytně nutné tato pravidla
znát, aby již samotná východiska plánu
nebyla nastavena chybně. Pro tyto účely
je nenahraditelnou výhodou mít k dispozici schválená pravidla uložená na jednom
místě a nemuset hledat a získávat více
či méně ověřené informace o pravidlech
účtování.
Finanční manažer potřebuje při kontrole
finanční výkonnosti, tj. nejpozději každý
měsíc při kontrole plnění rozpočtu, znát
pravidla, jak se čísla v „účtárně“ tvoří, aby
správně porozuměl předloženým číslům
a správně vyhodnotil odchylky. A jak to
udělat? Mít po ruce připravené vnitropodnikové směrnice, které odpoví na vzniklé
dotazy.

Podpora pro účetní i auditora
A účtárna? Jistě většina účetních potvrdí,
jak rychle a efektivně se vkládají data,
pokud je jednoznačně stanoveno, jak se
účtuje o jednotlivých transakcích. A toho
času ušetřeného tím, že se účtuje na první
pokus, není třeba účetní zápisy opravovat
nebo měnit a dlouze o tom diskutovat.
A pokud jsou vnitropodnikové směrnice
dodržované v průběhu účetního období,
i návštěva auditora může probíhat
o poznání snáze – řada dotazů na metody
a způsob účtování je dopředu zodpovězena.

Pokud by vás po přečtení této úvahy
napadlo, že nadcházející prázdninový čas
je možné využít i k tvorbě nebo oprášení
interních směrnic, bude to jistě rozhodnutí
užitečné pro vaši společnost i pro vašeho
auditora.
V případě, že byste uvítali pomoc při této
tvorbě, neváhejte nás kontaktovat.
Přejeme krásné prázdniny.
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Rada pro mezinárodní účetní standardy (rada IASB) vydala dne 7. června
2017 interpretaci IFRIC 23 Účtování
o nejistotě u daní z příjmů, kterou
vypracoval Interpretační výbor IFRS
s cílem objasnit účtování o nejistotě
související s daní z příjmů.
Kontext
V praxi vyvstala otázka, jak by se měla
v účetní závěrce zachytit nejistota související s tím, zda konkrétní postup, který účetní
jednotka použila v rámci přípravy svého
daňového přiznání k dani z příjmů („nejistý
daňový postup“), bude pro finanční úřad
akceptovatelný. Na základě toho se Interpretační výbor rozhodl vypracovat interpretaci.

Rozsah působnosti
Interpretace se aplikuje při určení zdanitelného příjmu (daňové ztráty), daňových
základů, nevyužitých daňových ztrát,
nevyužitých daňových zápočtů a daňových
sazeb, pokud existuje nejistota související
s účtováním o dani z příjmů podle IAS 12
Daně z příjmů.

Předpoklady pro kontroly finančních
úřadů
Účetní jednotka musí předpokládat, že
finanční úřad disponující právem zkontrolovat jakékoliv částky, které mu byly
předloženy, tyto částky zkontroluje, přičemž během kontroly bude mít k dispozici
veškeré relevantní informace.

Problematické oblasti a konsenzus
Zda by daňové postupy měly být posuzovány společně
Vyžaduje se, aby účetní jednotka použila úsudek při určení toho, zda by každý
daňový postup měl být posuzován samostatně či zda by některé daňové postupy
měly být posuzovány společně. Účetní
jednotka by měla toto rozhodnutí učinit
na základě toho, který přístup poskytne
lepší odhady situace po vyřešení nejistoty.

Určení zdanitelného příjmu (daňové
ztráty), daňových základů, nevyužitých daňových ztrát, nevyužitých
daňových zápočtů
Účetní jednotka musí zvážit, zda je pravděpodobné, že příslušný úřad bude akceptovat všechny nejisté daňové postupy (či
skupiny daňových postupů), které účetní
jednotka použila či hodlá použít ve svých
daňových přiznáních.
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•• Pokud účetní jednotka dojde k závěru, že
je pravděpodobné, že příslušný daňový
postup bude akceptován, zdanitelný zisk
(daňovou ztrátu), daňové základy, nevyužité daňové ztráty, nevyužité daňové
zápočty či daňové sazby musí být účetní
jednotkou stanoveny v souladu s daňovým postupem, který je uveden v přiznáních k dani z příjmů.
•• Pokud účetní jednotka dojde k závěru, že
není pravděpodobné, že příslušný daňový
postup bude akceptován, účetní jednotka
musí pro určení zdanitelného zisku (daňové ztráty), daňového základu, nevyužité
daňové ztráty, nevyužitého daňového
zápočtu či daňové sazby použít nejpravděpodobnější částku nebo očekávanou
hodnotu daňového postupu. Rozhodnutí
by mělo vycházet z toho, která z metod
nabízí lepší odhady situace po vyřešení
nejistoty.

Dopady změn skutečností a okolností
Účetní jednotka musí znovu posoudit své
úsudky a odhady, pokud dojde ke změně
skutečností a okolností.
Zveřejnění
Interpretace neobsahuje žádné nové požadavky na zveřejnění. Místo toho zdůrazňuje
stávající požadavky na zveřejnění uvedené
v IAS 1 a v IAS 12.
Datum účinnosti a přechodná
ustanovení
Účetní jednotka aplikuje IFRIC 23 na roční
účetní období počínající dnem 1. ledna
2019 či po tomto datu. Dřívější použití je
povoleno.
Účetní jednotky mohou aplikovat interpretaci na základě jednoho z následujících
přístupů:

•• Plně retrospektivní přístup: Tento
přístup lze aplikovat, pouze pokud tak
lze učinit bez nutnosti použití zpětného
pohledu. Aplikace nové interpretace se
zaúčtuje v souladu s IAS 8, což znamená,
že bude nutné přepracovat srovnatelné
informace; nebo
•• Modifikovaný retrospektivní přístup:
Na základě tohoto přístupu není požadováno ani povoleno přepracovat srovnatelné informace. Kumulativní dopad prvotní
aplikace interpretace IFRIC 23 se vykáže
v rámci počátečního vlastního kapitálu
k datu prvotní aplikace, tedy na počátku
ročního účetního období, v němž účetní
jednotka interpretaci poprvé použije.
Zdroj: www.iasplus.com
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Dne 18. května 2017 rada IASB vydala
nový účetní standard IFRS 17 Pojistné
smlouvy. Nový standard zavádí principy pro vykazování, ocenění, prezentaci a zveřejnění pojistných smluv
a nahrazuje IFRS 4 Pojistné smlouvy.
Cíl
Cílem standardu je zajistit, aby účetní
jednotka poskytovala relevantní informace,
které věrně zobrazují práva a povinnosti
vyplývající z pojistných smluv, které vydává.
IFRS 17 si také klade za cíl sjednotit účtování pojistných smluv (na rozdíl od IFRS 4),
a to i s ohledem na ostatní standardy.
Rozsah působnosti
Účetní jednotka tento standard aplikuje na:
•• vydané pojistné smlouvy včetně vydaných zajistných smluv,
•• zajistné smlouvy, které účetní jednotka
drží,

•• investiční smlouvy obsahující prvek
dobrovolné účasti (DPF) vydané účetní
jednotkou, pokud účetní jednotka rovněž
vydává pojistné smlouvy.
Míra agregace
IFRS 17 požaduje, aby účetní jednotky
identifikovaly portfolia pojistných smluv
obsahující smlouvy, které podléhají podobným rizikům a jsou řízeny společně. Každé
portfolio pojistných smluv musí být rozděleno alespoň do tří skupin:
•• skupina smluv, které jsou při prvotním
vykázání nevýhodné (pokud existují),
•• skupina smluv (pokud existují), u nichž
je při prvotním vykázání vysoká pravděpodobnost, že se následně nestanou
nevýhodnými,
•• skupina zbývajících smluv v portfoliu
(pokud existují).

Účetní jednotka nesmí zahrnout do stejné
skupiny smlouvy vydané s odstupem více
než jednoho roku. Dále pokud by portfolio
spadalo do různých skupin pouze proto,
že zákony či regulace omezují praktickou
schopnost účetní jednotky stanovit různou
cenu nebo míru prospěchu pro pojistníky
s různými vlastnostmi, účetní jednotka může
tyto smlouvy zahrnout do stejné skupiny.
Shrnutí nového účetního modelu
Standard oceňuje pojistné smlouvy buď
na základě obecného modelu, pro smlouvy
s prvky dobrovolné spoluúčasti s modifikací variabilního poplatku „Variable Fee
Approach“ (VFA) nebo podle jeho zjednodušené verze nazvané přístup alokace
pojistného („Premium Allocation Approach“ (PPA)), který lze použít v případě, že
při prvotním vykázání účetní jednotka
důvodně očekává,že se by se přiměřeně
přiblížila obecnému modelu nebo že
období krytí u každé smlouvy ve skupině je
jeden rok či méně.
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V obecném modelu musí účetní jednotka
při prvotním vykázání ocenit skupinu smluv
v celkové výši jako:
a. hodnoty peněžních toků plnění (fulfilment cash flows), ke které je podobný
přístup jako v Solvency II a která se
skládá:
•• z pravděpodobnostně vážených
odhadů budoucích peněžních toků
(a to přítoků i odtoků), včetně nákladů
na budoucí administraci pojistných
smluv a likvidaci škod,
•• úpravy zohledňující časovou hodnotu
peněz a finančních rizik spojených s těmito budoucími peněžními toky a
•• úpravy rizik v případě nefinančních
rizik; a
b. marže z pojistné služby („contractual
service margin“ (CSM)).

Pokud se nejedná o nevýhodnou smlouvu,
je pojistný závazek při prvotním vykázání
nula, přičemž balancující položkou je právě
CSM.
Při následném ocenění představuje účetní
hodnota skupiny pojistných smluv ke konci
každého účetního období součet závazku
za zbývající krytí a závazku za vzniklé
pojistné události. Závazek za zbývající krytí
zahrnuje hodnoty peněžních toků plnění
souvisejících s budoucími službami a CSM
této skupiny k danému datu. Závazek
za vzniklé pojistné události je oceněn jako
peněžní toky plnění související s minulými
službami alokovanými této skupině smluv
k danému datu.

Prezentace ve výkazu o finanční
výkonnosti
Účetní jednotka musí částky vykázané
ve výkazu (výkazech) o finanční výkonnosti rozdělit na výsledek pojistné služby,
jenž zahrnuje výnos z pojištění a náklady
na pojišťovací službu, a na finanční výnosy
či náklady z pojištění. Výnosy či náklady
spojené s drženými zajistnými smlouvami musí být prezentovány odděleně
od nákladů nebo výnosů souvisejících
s vydanými pojistnými smlouvami.
Účetní jednotka musí v hospodářském
výsledku prezentovat výnosy plynoucí
ze skupin vydaných pojistných smluv
a náklady na pojišťovací služby vyplývající
ze skupiny pojistných smluv, které vydává,
což zahrnuje vzniklé pojistné události
a ostatní náklady na pojišťovací smlouvy.
Výnosy a náklady související s pojistnými
službami nesmí zahrnovat žádné investiční
složky.
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Vykazování předepsaného nebo zaslouženého pojistného ve výkazu finanční výkonnosti již není povoleno.
Datum účinnosti
IFRS 17 je účinný pro roční účetní období
počínající dnem 1. ledna 2021 či po tomto
datu. Dřívější použití je povoleno, pokud se
rovněž aplikuje IFRS 15 Výnosy ze smluv se
zákazníky a IFRS 9 Finanční nástroje.
Připomínáme, že dle úprav standardu
IFRS 4 – Použití IFRS 9 Finanční nástroje
společně s IFRS 4 Pojistné smlouvy, které
byly vydány v září 2016, si účetní jednotky,
jejichž převažující činností je vydávání
smluv v rámci působnosti IFRS 4, mohou

zvolit tzv. přístup odložené aplikace IFRS 9
(deferral approach). Účetní jednotky pak
mohou aplikovat IAS 39 místo IFRS 9
na roční účetní období začínající před
1. lednem 2021, pokud dříve neaplikovaly
žádnou verzi IFRS 9. Více informací o těchto
úpravách IFRS 4 naleznete v našich
Účetních novinkách z října 2016 .
Přechodná ustanovení
Účetní jednotka použije standard retrospektivně, pokud to není neproveditelné,
přičemž v takovém případě mají účetní
jednotky možnost použít buď modifikovaný
retrospektivní přístup, nebo v případě
nedostatku informací přístup ocenění
na základě reálné hodnoty.

K datu prvotní aplikace standardu ty účetní
jednotky, které již aplikují IFRS 9, mohou
retrospektivně nově určit a překlasifikovat
držená finanční aktiva, pokud jde o činnosti
související se smlouvami v rámci rozsahu
standardu.
Další informace o novém standardu
Více informací o IFRS 17 naleznete v našem
zpravodaji IFRS in Focus, jenž obsahuje
shrnutí nového standardu.
Zdroj: www.iasplus.com
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• Ujednání o poskytování
licencovaných služeb

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. června 2017.
Na schválení Evropské komise k použití
v Evropské unii čekají k 21. červnu 2017
následující dokumenty rady IASB:
Standardy
•• 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).
•• IFRS 17 Pojistné smlouvy
(vydáno v květnu 2017).

Úpravy
•• Úprava standardu IFRS 2 Klasifikace
a ocenění transakcí s úhradami vázanými
na akcie (vydáno v červnu 2016).
•• Úprava standardu IFRS 4 Použití IFRS 9
Finanční nástroje společně s IFRS 4 Pojistné
smlouvy (vydáno v září 2016).

•• Úprava standardu IAS 40 Převody investic
do nemovitostí (vydáno v prosinci 2016).
•• Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2014–2016
(vydáno v prosinci 2016).
Interpretace
•• IFRIC 22 Transakce v cizích měnách
a předem hrazená protihodnota
(vydáno v prosinci 2016).

•• Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej
nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho
přidruženým či společným podnikem
(vydáno v září 2014).

•• IFRIC 23 Účtování o nejistotě u daní
z příjmů (vydáno v červnu 2017).

•• Úprava standardu IFRS 15 Vyjasnění
IFRS 15 (vydáno v dubnu 2016).

Klikněte na Zprávu o schvalování IFRS v EU.

•• Úprava standardu IAS 7 Iniciativa týkající
se zveřejňování informací
(vydáno v lednu 2016).
•• Úprava standardu IAS 12 Vykazování odložených daňových pohledávek z nerealizovaných ztrát (vydáno v lednu 2016).

České účetnictví
• Vnitropodnikové účetní
směrnice
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Ujednání o poskytování licencovaných služeb
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• Ujednání o poskytování
licencovaných služeb

Úkolová skupina (task force) americké
Rady pro standardy finančního účetnictví (US FASB) vydala aktualizaci ASU
2017-10 „Určení zákazníka provozních
služeb“ s cílem sjednotit účetní zachycení „Ujednání o poskytování licencovaných služeb“.
Ujednání o poskytování licencovaných služeb je ujednáním mezi zadavatelem a provozní účetní jednotkou, na jehož základě
provozní účetní jednotka bude po stanovenou dobu provozovat infrastrukturu poskytovatele (např. letiště, pozemní komunikace,
mosty, tunely, dálnice, vězení a nemocnice).
Provozní účetní jednotka může rovněž
zajišťovat údržbu infrastruktury nebo se
od ní může vyžadovat, aby poskytovala
pravidelnou finančně nákladnou údržbu
(generální údržbu) s cílem zlepšit nebo

prodloužit životnost infrastruktury. Infrastruktura již může existovat nebo může být
účetní jednotkou vybudována v rámci ujednání o poskytování licencovaných služeb.
Veřejný zadavatel, resp. kontrolní účetní
jednotka, je účetní jednotka, která:
1. Kontroluje nebo má schopnost změnit
či schválit služby, které provozní účetní
jednotka musí prostřednictvím infrastruktury poskytovat, komu služby musí
poskytovat a za jakou cenu;
2. Kontroluje, z titulu vlastnictví, bezprostředního nároku na užívání či jinak
jakýkoliv zbývající podíl na infrastruktuře
na konci doby platnosti ujednání.

V typickém ujednání o poskytování licencovaných služeb provozní účetní jednotka
provozuje a udržuje po stanovenou dobu
infrastrukturu zadavatele, která se bude
využívat pro poskytování veřejných služeb.
Výměnou může provozní účetní jednotka
obdržet od zadavatele platby, aby mohla
tyto služby poskytovat. Tyto služby mohou
být hrazeny průběžně, jak jsou poskytovány, nebo po dobu prodlouženého období
poskytování služeb. Mimo to provozní
účetní jednotka může získat právo účtovat
veřejnosti (nezávislým uživatelům) poplatek
za používání infrastruktury. Toto ujednání
může rovněž obsahovat bezpodmínečnou záruku zadavatele, na jejímž základě
zadavatel provede garantovanou minimální
platbu, pokud poplatky vybrané od nezávislých uživatelů nebudou dosahovat
stanovené minimální hranice.
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Tvůrce standardu dosáhl konsenzu v tom,
že zadavatel je v pozici zákazníka provozních služeb ve všech případech ujednání o poskytování licencovaných služeb
vzhledem k tomu, že má pravomoc schválit
nebo modifikovat služby poskytované
provozní účetní jednotkou a kontrolovat
zbývající podíl na konci doby platnosti ujednání. Poptávkové riziko je v tomto případě
pouze ekonomickou proměnnou, která se
zohledňuje v jednáních a při ocenění ujednání o poskytování licencovaných služeb.
Nejedná se o klíčový faktor rozhodující
o tom, kdo je pro účetní účely zákazníkem.

O infrastruktuře, na niž se ujednání
o poskytování licencovaných služeb vztahuje, by se nemělo účtovat jako o leasingu
či pozemcích, budovách a zařízeních vlastněných provozní účetní jednotkou.
Protože poskytovatel je ve všech případech
zákazníkem, neexistují žádné požadavky
na dodatečná zveřejnění.
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