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Jakmile skončí prázdniny, začíná se
člověk účetní připravovat na roční
závěrku a následný audit. Jednou
z nejméně oblíbených, nicméně nutných činností, je inventura majetku
a závazků a následná inventarizace. Co
můžeme udělat lépe nebo jinak, aby
inventura i inventarizace proběhly s co
nejmenším zatížením pro společnost
i zúčastněné inventurníky?
Věříme, že úsilí namířené na včasné naplánování a přípravu se vrátí ve formě minimalizace nutných nákladů. Pokud se dopředu
připraví způsob, načasování, zapojení
konkrétních osob (nebo externích kapacit),
inventarizační proces se ani tak nenominuje do top ten činností, ale může probíhat
bez zbytečných zádrhelů.
Inventura, nebo inventarizace
Nejprve si pro jistotu zopakujme základní
pojmy. Inventurou se zjišťují skutečné stavy
majetku. Fyzickou inventurou se zjišťuje

stav majetku, u kterého lze vizuálně zjistit
jeho existenci. Fyzická inventura se provádí
počítáním, měřením, vážením a dalšími
obdobnými způsoby, případně se mohou
využívat účetní záznamy, které prokazují
jeho existenci.
Dokladovou inventurou se zjišťuje stav
majetku, u kterého vizuálně nelze zjistit
jeho existenci. U nehmotného majetku
se například kontroluje projektová dokumentace, licenční smlouvy, u pohledávek
a závazků se prohlíží saldokonta, u jiných
aktiv a závazků se volí jiná vhodná metoda
tak, aby u veškerých aktiv a závazků byla
k rozvahovému dni ověřena jejich existence.
Nesmíme zapomenout, že součástí inventury je také zjišťování indikátorů, které by
mohly vyústit v úpravu ocenění majetku –
např. při fyzické inventuře je třeba si všímat
nepotřebného nebo poškozeného majetku
a upozornit na něj. Na základě vyhodno-

cení těchto informací mohou být následně
vytvořeny opravné položky k zásobám,
jejich odpis apod.
Jenom připomínáme, že obsah inventurního
zápisu je upraven zákonem o účetnictví. Je
tedy třeba věnovat pozornost tomu, zda
formuláře používané při fyzické inventuře
obsahují náležitosti, které vyžaduje zákon.
Inventurní soupis může obsahovat i více
údajů, dobrovolnosti se meze nekladou, ale
minimální obsah je nutné zachovat.
Inventarizace
Po skutečném „počítání“ nastává druhá
fáze procesu – inventarizace. Tou rozumíme porovnání skutečného stavu majetku
a závazků, který byl zjištěn inventurou,
a jeho stavu účetního. Porovnáním skutečného stavu a stavu účetního mohou vzniknout inventarizační rozdíly, které je třeba
zaúčtovat do období, za které se inventura
provádí.
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Při vyjasňování rozdílů nesmíme zapomenout na zákaz kompenzace nákladů
a výnosů, který je součástí účetní legislativy.
Pro inventuru existuje výjimka z této zásady,
a to pro rozdíly, které vznikly ve stejném
inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například v důsledku
různých rozměrů nebo podobného balení.
Plán inventarizace
V poslední době se setkáváme s pochopitelnou snahou vedení různých společností
zefektivnit proces inventarizace. V mnoha
případech tradiční provádění inventur
koncem roku znamená zastavení výroby,
montáže nebo jiných činností na více než
jeden den, kdy několik inventarizačních
týmů „počítá“ majetek či zásoby. V průběhu
tohoto procesu dochází k výpadku výnosů
z důvodů zastavení provozu i nárůstu
souvisejících nákladů, např. přesčasů.
Odstranění nebo alespoň zmírnění těchto

negativních důsledků je předmětem mnoha
diskuzí, které v naší praxi vedeme. Důkladná
příprava na roční inventarizaci by mohla spočívat i ve zvážení, zda není možné provádět
inventarizaci efektivněji. Zákon totiž umožňuje provádět nejen tradiční periodickou
inventarizaci, ale i inventarizaci průběžnou.

tak velké množství zaměstnanců jako při
„jednorázové“ inventarizaci, případně může
mít i další efekty.

Periodická inventarizace se provádí
k okamžiku, ke kterému je sestavována
účetní závěrka. Účetní jednotky mohou
zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před
rozvahovým dnem a ukončit ji nejpozději
dva měsíce po něm. Nicméně se předpokládá ověření veškerého majetku k jednomu
okamžiku.

Podmínkou pro volbu průběžné inventarizace je u zásob skutečnost, že se účtují
podle druhů, míst jejich uložení nebo
hmotně odpovědných osob. U dlouhodobého hmotného movitého majetku je to
skutečnost, že je, vzhledem k funkci, kterou
plní, v soustavném pohybu a nemá stálé
místo, kam náleží. Termín této inventarizace
si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh
zásob a uvedeného hmotného majetku musí
být takto inventarizován alespoň jednou
za účetní období.

Při velkém množství položek dlouhodobého
majetku nebo zásob, kdy navíc dochází
k pohybu majetku a zastavení provozu není
z obchodních důvodů kvůli inventarizaci
vhodné, je možné zvážit provádění průběžné inventarizace. Zatížení společnosti
je rozloženo do celého roku, nemusí vázat

Zaúčtování inventarizačních rozdílů
Na závěr procesu, v jehož průběhu se snaží
zodpovědní zaměstnanci ve spolupráci
s účetním útvarem vysvětlit vzniklé rozdíly,
se vytvoří dokument – například inventurní protokol. Ten obsahuje porovnání
inventurních seznamů se stavem účetním,
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vyčíslení rozdílů a návrh na jejich řešení.
Vedení společnosti vzniklé rozdíly posoudí,
rozhodne o jejich vypořádání a na základě
tohoto rozhodnutí dojde k finálnímu
zaúčtování výsledků inventarizace. Tento
dokument se spolu s inventurními soupisy archivuje podle zákona o účetnictví
po dobu pěti let.
Tak co myslíte – jste připraveni
na inventarizaci 2017?
Na úplný závěr připomínáme, že v letošním
roce došlo k novele zákona o DPH, která
nově upravuje DPH související s inventurními rozdíly. Pokud vás tato problematika
zajímá a chcete se na letošní inventarizaci dobře připravit, nabízíme vám účast
na našich seminářích Manka a škody.
Pokud dáváte přednost individuální konzultaci, rádi s vámi prodiskutujeme vaši
konkrétní situaci a pokusíme se pro Vás
najít vhodné řešení.

Plán inventarizace

Archivace 5 let

Inventura – zjištění
skutečného stavu

Zaúčtování opravné
položky

Dopočítání pohybů
k rozvahovému dni

Návrh na vykázání snížení
hodnoty majetku

Vyčíslení inventarizačních
rozdílů a návrh řešení

Zaúčtování
inventarizačních rozdílů

České účetnictví
• Jak se připravit na roční
inventarizaci?

Účetní novinky – říjen 2017

5

Pozvánka na seminář
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IFRS
• Rada IASB vydala stanovisko
k posuzování významnosti

Aktuality v českém účetnictví

• Stav schvalování IFRS
v Evropské unii

Praha, Brno, Ostrava, Plzeň
a Hradec Králové
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
změny v zákoně o účetnictví, které přinesla
jeho novela účinná od 1. ledna 2017. Tradičně nebudou chybět ani daňové novinky
s dopadem na účetní závěrku společností.

• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Nová publikace společnosti
Deloitte o nekontrolních
podílech

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní
legislativy a souvisejících daňových a právních předpisů nebo jsou s její přípravou
jinak spojeni. A dále všem, kteří se chtějí
o českém účetnictví a daňových a právních
novinkách dozvědět víc.
Seminář není určen zaměstnancům společností podnikajících v oboru účetního
poradenství.

Termíny
Praha: 8. listopadu 2017
a 6. prosince 2017
Brno: 22. listopadu 2017
Ostrava: 5. prosince 2017
Plzeň: 13. prosince 2017
Hradec Králové: 16. listopadu 2017
Pro více informací a registraci prosím
navštivte: www.deloitte.com/cz/akce
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Dne 14. září 2017 vydala Rada pro
mezinárodní účetní standardy (IASB)
stanovisko (Practice Statement)
„Posuzování významnosti“, které
poskytuje účetním jednotkám návod,
jak při přípravě účetních závěrek
posuzovat významnost.
Proč bylo stanovisko vydáno
Aplikace hladiny významnosti (angl. materiality) vyžaduje úsudek. Některé zainteresované osoby uvedly obtíže a nedostatek
pokynů při aplikaci významnosti jako jedny
z důvodů vedoucích k problémům se
zveřejňováním informací, tj. přílišné zveřejňování nerelevantních informací a naopak
nedostatečné zveřejňování relevantních
informací.
V reakci na tyto obavy se Rada IASB
rozhodla vypracovat stanovisko, které
poskytuje pokyny, jak při přípravě účetních
závěrek významnost posuzovat. Obsahuje
také dvacet příkladů posuzování významnosti v různých situacích.

Nepovinný status stanoviska
Stanovisko obsahuje nepovinné pokyny,
nejedná se o standard. Pro zajištění souladu s IFRS ho tedy není třeba dodržovat.
Účelem tohoto stanoviska není měnit
stávající požadavky ohledně významnosti
nebo zavádět požadavky nové. Pouze shromažďuje pokyny o významnosti z jednotlivých standardů a IASB tyto požadavky dále
rozvádí.
Cíl a rozsah
Cílem tohoto stanoviska je pomoci vedení
společnosti uvádět o účetní jednotce informace, které budou užitečné pro stávající
a potenciální investory, poskytovatele
půjček a další věřitele při rozhodování,
zda účetní jednotce poskytnout zdroje.
Týká se sestavování účetní závěrky podle
IFRS v celém rozsahu (ne IFRS pro malé
a střední podniky).

Všeobecné charakteristiky významnosti
Stanovisko pracuje s definicí významnosti
podle současného Koncepčního rámce.
Podobné definice obsahuje i IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a IAS 8
Účetní pravidla, změny v účetních odhadech
a chyby.
Stanovisko upozorňuje, že nutnost posuzovat významnost je obecným principem,
který je při sestavování účetní závěrky
třeba zohlednit. Zároveň konstatuje, že
tento princip ovlivňuje účtování, oceňování,
vykazování a zveřejňování.
Vzhledem k tomu, že cílem účetní závěrky
je poskytnout primárním uživatelům
finanční informace, které pro ně budou užitečné při rozhodování, zda účetní jednotce
poskytnout zdroje, zaměřuje se stanovisko
na posuzování významnosti v kontextu
plnění informačních potřeb primárních
uživatelů.
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Při posuzování, zda je informace významná,
musí také účetní jednotka zvážit vlastní
specifické podmínky.
Specifická témata
Stanovisko rovněž radí, jak významnost
posuzovat ve specifických případech,
konkrétně jak posuzovat významnost
ve vztahu k údajům za minulé období, chybám a kovenantům (plnění smluvních podmínek) a v kontextu mezitímních výkazů.
Čtyři kroky ke stanovení významnosti
Stanovisko obsahuje proces o čtyřech krocích, který slouží jako příklad, jak by vedení
mohlo posuzovat významnost při přípravě
účetní závěrky. Uvedené kroky jsou následující:
•• Krok 1 – identifikujte potenciálně
významné informace a berte přitom
v úvahu požadavky příslušných standardů
a informační potřeby primárních
uživatelů.

•• Krok 2 – zvažte kvantitativní a kvalitativní
faktory a podle nich vyhodnoťte, zda
jsou informace identifikované v kroku 1
významné. Stanovisko uvádí různé příklady kvantitativních a kvalitativních faktorů
a obsahuje i další rady, jak tyto ovlivňují
posouzení významnosti, a to jednotlivě
i dohromady.
•• Krok 3 – informace identifikované v kroku
2 v konceptu účetní závěrky uspořádejte
tak, aby byly komunikovány efektivně
a účinně.
•• Krok 4 – zkontrolujte účetní závěrku jako
celek a posuďte, zda byly identifikovány
všechny významné informace, včetně
zvážení významnosti z celkového
pohledu. Některé informace, které jsou
samy o sobě považovány za nevýznamné,
mohou být významné v souvislosti
s jinými informacemi v kontextu účetní
závěrky jako celku.

Proces popsaný výše představuje pouze
jeden z možných způsobů, jak významnost posuzovat. Vhodné mohou být i jiné
metody.
Datum účinnosti
Vzhledem k tomu, že se nejedná o standard ani o interpretaci, není pro zajištění
souladu s IFRS povinné stanovisko dodržovat. Jeho účelem však je shromáždit stávající požadavky IFRS a poskytnout užitečné
příklady, které účetním jednotkám sestavujícím závěrku podle IFRS pomohou. Účetní
jednotky, které se rozhodnou pokyny
uvedenými ve stanovisku řídit, je mohou
uplatnit v účetních závěrkách připravených
kdykoli poté, co bylo stanovisko vydáno.
Další informace
Úplný text stanoviska k praxi je k dispozici
na stránkách IASB.
Zdroj: www.iasplus.com
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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
2. srpna 2017.
Na schválení Evropské komise k použití
v Evropské unii čekají k 25. září 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 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 Vykazování
odložených daňových pohledávek
z nerealizovaných ztrát (vydáno v lednu
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)
•• IFRIC 23 Účtování o nejistotě u daní
z příjmů (vydáno v červnu 2017)
Klikněte na Zprávu o schvalování IFRS v EU.
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IFRS 15 – vykazování výnosů
již od 1. 1. 2018 nově!
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 již pro účetní
období začínající dne 1. ledna 2018.
Nahradí všechny stávající předpisy upravující vykazování výnosů a přinese v této
oblasti významné změny.
Na semináři probereme nejdůležitější
požadavky standardu a přiblížíme jejich
aplikaci na řadě praktických příkladů.
Pozornost budeme věnovat i přechodným
ustanovením a požadavkům na zveřejňování.

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 a vystoupí
na něm odborníci z naší společnosti.
Termín
Praha: 21. listopadu 2017
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 na konci 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.

České účetnictví

Účetní novinky – říjen 2017
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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 a vystoupí
na něm odborníci z naší společnosti.
Termín
Praha: 12. prosince 2017
Pro více informací a registraci prosím
navštivte webové stránky:
www.deloitte.com/cz/akce

IFRS 15 a IFRS 16 v kostce
Rádi bychom Vás pozvali na podzimní
seminář společnosti Deloitte z oblasti
Mezinárodních standardů účetního
výkaznictví (IFRS). Během jednoho dne se
seznámíte se dvěma novými standardy IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS
16 Leasingy.

IFRS 15, nový standard o výnosech, je
účinný již pro účetní období začínající dne
1. ledna 2018. Nahradí všechny stávající
předpisy upravující vykazování výnosů
a přinese v této oblasti významné změny.
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 na konci roku
2017. Standard přináší významné změny
zejména z pohledu nájemce, neboť operativní leasingy budou nově vykazovány
v rozvaze.
Na semináři probereme nejdůležitější
požadavky obou standardů a přiblížíme
jejich aplikaci na praktických příkladech.
Pozornost budeme věnovat i přechodným
ustanovením a požadavkům na zveřejňování.

Zájemce o detailnější seznámení se
s oběma standardy upozorňujeme, že
v Praze pořádáme také celodenní semináře
věnované jednotlivým standardům.
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 Brně a Ostravě
a vystoupí na něm odborníci z naší společnosti.
Termíny
Brno: 16. října 2017
Ostrava: 17. října 2017
Pro více informací a registraci prosím
navštivte webové stránky:
www.deloitte.com/cz/akce

České účetnictví
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Rádi bychom Vás pozvali na tradiční
podzimní on-line seminář společnosti
Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů
účetního výkaznictví (IFRS).

• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Nová publikace společnosti
Deloitte o nekontrolních
podílech

Z pohodlí Vaší kanceláře získáte kompletní
a bleskový přehled o nových a novelizovaných standardech. V krátkosti přiblížíme
povahu změn, takže budete schopni identifikovat, zda se ta či ona změna může týkat
právě Vaší společnosti. Zároveň se dozvíte,
kolik času Vám zbývá na jejich případnou
implementaci.
V průběhu webcastu bude prostor i pro
Vaše dotazy.

Během tohoto on-line semináře se nebudeme detailně 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
On-line seminář proběhl 27. září 2017.
Jeho záznam naleznete zde.

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 již pro účetní
období začínající dne 1. ledna 2018,
přičemž je povoleno jeho dřívější použití.
Datum účinnosti standardu se nezadržitelně blíží, 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.

České účetnictví
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Upozorňujeme, že workshop je vhodný
i pro účastníky workshopu, který jsme
na toto téma pořádali v listopadu loňského
roku. Vybranou problematiku budeme tentokrát probírat do větších detailů a aplikaci
požadavků standardů budeme ilustrovat
na řadě praktických příkladů. Zaměříme
se i na problémy související s přechodem
na nový standard a rozšířené požadavky
na zveřejnění.
Celodenní workshop proběhne v Praze
a povedou ho odborníci z naší společnosti.
Termín
Praha: 11. října 2017
Pro více informací a registraci prosím
navštivte webové stránky:
www.deloitte.com/cz/akce

IFRS 9 pro podniky
Rádi bychom Vás pozvali na podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
(IFRS), který je určen především účetním,
ekonomům a manažerům z podnikového
(nebankovního) prostředí.
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 již pro účetní
období začínající dne 1. ledna 2018,
přičemž je povoleno jeho dřívější použití.
Datum účinnosti standardu se nezadržitelně blíží, neměli bychom implementaci
IFRS 9 podceňovat. Praxe potvrzuje, že pro
řadu společností je vyhodnocení dopadů
a samotná příprava na nové vykazování
a oceňování finančních nástrojů náročným
projektem.

Na semináři se zaměříme na hlavní změny,
které standard přináší pro nebankovní
subjekty ve srovnání se stávající úpravou.
Aplikaci nových požadavků standardu si
ukážeme na řadě praktických příkladů.
Upozorňujeme, že seminář není vhodný
pro zástupce finančních institucí, kterým
je určen specializovaný workshop IFRS 9,
který se uskuteční 11. října 2017 v Praze.
Půldenní seminář proběhne v Praze
a povedou ho odborníci z naší společnosti.
Termín
Praha: 29. listopadu 2017
Pro více informací a registraci prosím
navštivte webové stránky:
www.deloitte.com/cz/akce

České účetnictví
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Nová publikace společnosti Deloitte o nekontrolních
podílech

IFRS
• Rada IASB vydala stanovisko
k posuzování významnosti
• Stav schvalování IFRS
v Evropské unii
• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Nová publikace společnosti
Deloitte o nekontrolních
podílech

Společnost Deloitte USA nedávno
vydala novou ucelenou publikaci
o jedné z obtížných oblastí US GAAP –
nekontrolních podílech.

řádné porozumění pokynům. Jedná se
o rozsáhlý dokument, který tuto oblast
pokrývá velmi podrobně, a navíc obsahuje
mnoho příkladů.

Tým autorů si toto téma vybral, přestože se nejedná o novou oblast a pokyny
platí již mnoho let. Zpětná vazba z trhu
a od odborné veřejnosti odhalila, že jde
o komplexní téma, které si zaslouží větší
pozornost. Část týkající se nevypověditelných nekontrolních podílů (ASC 810-10) je
relativně stručná a vedla k mnoha interpretacím a rozdílům v aplikaci, zatímco oblast
vypověditelných nekontrolních podílů je
naopak velice preskriptivní a vyžaduje

Doufáme, že pokud je tato oblast pro vaše
podnikání relevantní, publikace pro vás
bude užitečná.
Publikaci si můžete zdarma stáhnout z naší
stránky www.iasplus.com. Odkaz na dokument je k dispozici zde.

13

České účetnictví
• Jak se připravit na roční
inventarizaci?
• Pozvánka na seminář

IFRS
• Rada IASB vydala stanovisko
k posuzování významnosti
• Stav schvalování IFRS
v Evropské unii
• Pozvánka na podzimní semináře

US GAAP
• Nová publikace společnosti
Deloitte o nekontrolních
podílech

Účetní novinky – říjen 2017

Kontakty
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní
osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte, s odbornou skupinou Deloitte na adrese
CZ_TechnicalDesk@deloittece.com nebo s jedním z následujících odborníků:
České účetnictví
Jarmila Rázková
jrazkova@deloitteCE.com

IFRS a US GAAP
Martin Tesař
mtesar@deloitteCE.com
Soňa Plachá
splacha@deloitteCE.com
Gabriela Jindřišková
gjindriskova@deloitteCE.com

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů
a pozvánek zde: http://www2.deloitte.com/cz/subscribe

Deloitte Advisory s.r.o.
Nile House, Karolinská 654/2,
186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika
Tel.: +420 246 042 500

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením
omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích
členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako
„Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno
na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního a finančního poradenství, poradenství
v oblasti rizik a daní a související služby klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně
propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poznatky
a poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®, vysoce
kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Chcete-li se dozvědět více
o způsobu, jakým zhruba 244 000 odborníků dělá to, co má pro klienty smysl, kontaktujte nás prostřednictvím sociálních
sítí Facebook, LinkedIn či Twitter.
Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích
členských firem či jejich spřízněných podniků (souhrnně „síť společností Deloitte“) jejím prostřednictvím neposkytuje
odborné rady a služby. Přijetí jakéhokoliv rozhodnutí či jednání, které může mít dopad na Vaše finance či podnik,
byste měli konzultovat s kvalifikovaným odborným poradcem. Žádný subjekt v rámci sítě společností Deloitte nenese
odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této komunikace.
© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.

