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Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
pro podnikatele, od 1. 1. 2018
Dne 15. prosince 2017 byla ve Sbírce
zákonů publikována pod číslem
441/2017 Sb. novela prováděcí
vyhlášky k zákonu o účetnictví pro
podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví.
Důvodem novely vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „novela vyhlášky“),
byla zejména transpozice některých fakultativních ustanovení evropské směrnice
o účetnictví, novela vyhlášky č. 501/2002
Sb. pro banky a jiné finanční instituce
a dále změny v jiných právních předpisech
či zpřesnění stávající úpravy.
Mezi hlavní změny, které novela vyhlášky
přináší, patří:

1. Nová položka v rozvaze „B. Stálá
aktiva“
Loňská novela zákona o účetnictví
pro vykazování v účetní závěrce doplnila možnost členění aktiv na stálá
a oběžná, což umožnilo sjednotit
členění aktiv v rozvaze účetní jednotky
v návaznosti na předpisy EU. Novela vyhlášky reaguje na novelu zákona o účetnictví tím, že stávající položku v rozvaze
„B. Dlouhodobý majetek“ nahrazuje
novou položkou „B. Stálá aktiva“.
2. Zrušení možnosti aktivovat náklady
na výzkum
Nehmotné výsledky výzkumu se nebudou vykazovat v rámci dlouhodobého
nehmotného majetku, neboť nesplňují
kritéria pro uznání v rámci dlouhodobého nehmotného majetku. Dle
přechodných ustanovení se tato úprava
nevztahuje na ty nehmotné výsledky

výzkumu, které byly vykazovány přede
dnem nabytí účinnosti novely vyhlášky,
tj. před 1. 1. 2018. Účetní jednotka, která
vykazovala nehmotné výsledky výzkumu v položce „B.I.1. Nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje“ pokračuje v jeho odpisování a vykazuje tento majetek až do
jeho vyřazení v položce „B.I.4. Ostatní
dlouhodobý nehmotný majetek“.
Nově tedy mohou být vykazovány jako
dlouhodobý nehmotný majetek jen
náklady na vývoj. V této souvislosti
připomínáme, že již od 1. 1. 2016 je
v zákoně o účetnictví doplněn § 28 odstavec 7, který omezuje výplaty podílu
na zisku, pokud jsou náklady na vývoj
vykazovány v aktivech rozvahy.
3. Zpřesnění odpisování goodwillu
a nehmotných výsledků vývoje
Ustanovení týkající se odpisování
goodwillu a nehmotných výsledků
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vývoje byla přesunuta do § 56 vyhlášky
a zpřesněna: „Pokud dobu použitelnosti
goodwillu a nehmotných výsledků vývoje nelze odhadnout, účetní jednotka
rozhodne o době odpisování goodwillu
nebo záporného goodwillu a nehmotných
výsledků vývoje, která nesmí být kratší
než 60 měsíců a delší než 120 měsíců;
zvolenou dobu účetní jednotka odůvodní
v příloze v účetní závěrce.”
4. Rozšíření možností pro vykazování
časového rozlišení aktiv a pasiv
v rozvaze
Účetní jednotky získávají možnost volby,
zda chtějí časové rozlišení nákladů
a výnosů vykazovat v rozvaze v samostatném oddíle D (jako doposud),
či v rámci pohledávek resp. závazků
(v položce „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“,
resp. „C.II.3. Časové rozlišení pasiv“).
Způsob vykazování zvolí účetní jednotka
nejpozději k rozvahovému dni. Kombi-

nace obou způsobů vykazování není
možná a stejnou metodu je třeba použít
pro aktiva i pasiva.
5. Nová položka „A.IV.1. Nerozdělený
zisk nebo neuhrazená ztráta
minulých let”
Z důvodu zjednodušení vykazování
nerozděleného výsledku hospodaření
minulých let se novelou ruší dvě samostatné položky „A.IV.1. Nerozdělený
zisk minulých let” a „A.IV.2. Neuhrazená
ztráta minulých let” a slučují se do
nové položky, která bude obsahovat
převedený nerozdělený zisk minulých
let a převedenou neuhrazenou ztrátu
minulých let.
6. Doplnění informací o výši položek
za minulé účetní období také v přehledu o peněžních tocích
Srovnatelnost jednotlivých položek mezi
dvěma účetními obdobími byla dosud

stanovena pro rozvahu, výkaz zisku
a ztráty a přehled o změnách vlastního
kapitálu.
Přehled o změnách vlastního kapitálu
a přehled o peněžních tocích jsou od
účetního období započatého v roce 2016
nově pro velké a střední účetní jednotky povinnou součástí účetní závěrky,
a měly by tedy být zpracovány stejnou
metodikou, tzn. včetně minulého období.
Novelou vyhlášky se potvrzuje, že informace o výši položek za minulé účetní
období se uvádí i v přehledu o peněžních
tocích.
7. Vykazování, oceňování a zveřejňování informací o finančních
nástrojích
V § 3 byl vložen nový odstavec 10,
který řeší oblast derivátů odkazem na
stávající znění vyhlášky pro banky, a pro
nadbytečnost byla vypuštěna stáva-
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jící ustanovení § 52 a 53 (Oceňovací
rozdíly při uplatnění reálné hodnoty
u zajišťovacích derivátů a derivátů
k obchodování). Cílem novely v této
oblasti bylo zafixovat právní stav pro
vykazování, oceňování a zveřejňování
informací o finančních nástrojích a operacích s nimi podle vyhlášky č. 501/2002
Sb., pro banky, ve znění, které je účinné
k 31. 12. 2017. Novela vyhlášky pro
banky totiž od 1. 1. 2018 vypouští stávající úpravu a pro zachycování finančních
nástrojů, jejich oceňování a uvádění
informací o nich se odkazuje na standard IFRS 9 Finanční nástroje. Zachováním stávajícího přístupu k derivátům
pro účetní jednotky „podnikatele“ se
docílí významného zjednodušení, neboť
nebudou muset v oblasti derivátů
přecházet na IFRS 9.

8. Nová metoda ocenění majetku reálnou hodnotou v případech změny
kategorie účetní jednotky
Do § 61c byla přidána nová účetní
metoda, která upravuje ocenění majetku reálnou hodnotou, pokud dojde
ke změně kategorie účetní jednotky
z mikro účetní jednotky nebo na mikro
účetní jednotku. Zákon o účetnictví
totiž nepovoluje mikro účetním jednotkám (kromě zákonem vyjmenovaných)
oceňovat majetek reálnou hodnotou.
Změny reálných hodnot majetku vykázané v položce „A.II.2. 2. Oceňovací
rozdíly z přecenění majetku a závazků“
účetní jednotka vykáže v položce „A.IV.3.
Jiný výsledek hospodaření“.

9. Nové ustanovení, které řeší
přeměnu účetní jednotky, jež není
obchodní korporací
V návaznosti na novelu zákona o účetnictví platnou od 1. 1. 2017 byl do
vyhlášky doplněn nový § 54c, který řeší
situaci přeměny účetní jednotky, která
není obchodní korporací – postupuje
dle stejných ustanovení vyhlášky jako
obchodní korporace.
Novela vyhlášky přináší zpřesnění i některých dalších ustanovení legislativně
‑technického rázu, které ale v praxi
nepovedou k žádným změnám.
Novela vyhlášky nabyla účinnosti
1. 1. 2018 a použije se pro účetní období
započaté 1. 1. 2018 nebo později.
Plné znění novely vyhlášky č. 500/2002 Sb.
naleznete zde.
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Dne 22. prosince 2017 byly ve Finančním zpravodaji publikovány
změny Českých účetních standardů
pro účetní jednotky, které účtují podle
vyhlášky č. 500/2002 Sb., platné od
1. 1. 2018.

•• ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný
a hmotný majetek

Většina změn souvisí se změnami vyhlášky
č. 500/2002 Sb. (viz článek výše). Došlo ke
změnám v těchto standardech:

Plné znění změn v Českých účetních standardech pro podnikatele naleznete zde.

•• ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních
knih
•• ČÚS č. 008 Operace s cennými papíry
a podíly
•• ČÚS č. 009 Deriváty

•• ČÚS č. 017 Zúčtovací vztahy
•• ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé
závazky
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Tento článek přináší stručný přehled
nových a novelizovaných standardů
a interpretací účinných pro účetní
období končící v prosinci 2017 a později.
Obecně však platí, že účetní jednotky
mohou nové a novelizované standardy
a interpretace začít používat před datem
jejich účinnosti (podrobnosti viz jednotlivé
standardy a interpretace). Uvádíme tedy
i přehled standardů a interpretací, které
může účetní jednotka aplikovat pro účetní
období končící 31. prosince 2017.
Upozorňujeme na nutnou obezřetnost ve
vztahu k dřívějšímu dodržování standardů
a interpretací u společností, které sestavují
účetní závěrku podle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií. Standardy, interpretace a úpravy stávajících standardů, které
nebyly schváleny k používání v EU, nemohou použít společnosti sestavující svou
účetní závěrku dle IFRS ve znění přijatém
Evropskou unií.

Pokud jsme se již o konkrétním standardu
nebo interpretaci rozepsali podrobněji
v některém z předchozích vydání Účetních novinek, uvádíme odkaz na příslušný
zpravodaj. Již vydané Účetní novinky jsou
k dispozici na adrese www.deloitte.cz. Jako
vždy platí, že účetní jednotky se musejí se
standardy a interpretacemi samy seznámit a zjistit, které změny se jich konkrétně
dotknou.
Pokud jsou standard nebo interpretace
používány před datem jejich účinnosti, je
nutno tuto skutečnost zveřejnit v účetní
závěrce.
I v případech, kdy účetní jednotka neplánuje implementaci standardu nebo
interpretace před datem jejich účinnosti,
musí mít přehled o tom, které standardy
a interpretace jsou vydávány, aby mohla
splnit požadavek standardu IAS 8 – Účetní
pravidla, změny v účetních odhadech a chyby
zveřejnit možné dopady vydávaných, ale

doposud neúčinných standardů a interpretací ve svých účetních závěrkách. Tato
povinnost se vztahuje také na standardy
a interpretace dosud neschválené k užívání
v EU.
Doporučujeme proto sledovat i další nově
vydávané novely standardů a interpretace,
které budou schváleny do data vydání
účetní závěrky společnosti. O těchto
novinkách budeme aktuálně informovat
na webových stránkách www.iasplus.com
a v našich Účetních novinkách.
Data účinnosti nových IFRS vydaných
radou IASB a nových IFRS ve znění přijatém
Evropskou unií se mohou lišit.
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Nové a novelizované standardy a interpretace
V následujících tabulkách naleznete kompletní seznam nových a novelizovaných standardů a interpretací, které byly vydány k 20. lednu
2018 a které jsou buď účinné pro účetní období končící 31. prosince 2017, nebo je možné jejich dřívější použití.
Všechny vydané Účetní zpravodaje naleznete zde.

Účinné pro účetní období končící 31. prosince 2017
Úpravy standardů

Účinné pro období
začínající uvedeným
datem nebo po tomto
datu

Účinné v EU pro
období začínající
uvedeným datem
nebo po tomto datu

Účetní zpravodaj

IAS 7

Úpravy IAS 7 Iniciativa týkající se zveřejňování informací

1. ledna 2017

1. ledna 2017

březen 2016

IAS 12

Úpravy IAS 12 Vykazování odložených
daňových pohledávek z nerealizovaných
ztrát

1. ledna 2017

1. ledna 2017

únor 2016

IFRS 12

Úpravy IFRS 12 (zahrnuto v Ročním
zdokonalení IFRS – cyklus 2014–2016)

1. ledna 2017

Dosud neschváleno
k použití v EU

prosinec 2016
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Možné dřívější použití pro účetní období končící 31. prosince 2017
Nové standardy

• Rada IASB dokončila Roční zdokonalení
IFRS (cyklus 2015 – 2017)
• Nové publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii

Účinné pro období
začínající uvedeným
datem nebo po tomto
datu

Účinné v EU pro
období začínající
uvedeným datem
nebo po tomto datu

Účetní zpravodaj

IFRS 9

Finanční nástroje

1. ledna 2018

1. ledna 2018

prosinec 2009
listopad 2010
září 2012
leden 2014
září 2014
leden 2017

IFRS 15

Výnosy ze smluv se zákazníky

1. ledna 2018

1. ledna 2018

červenec 2014
květen 2016
prosinec 2016
květen 2017
září 2017

IFRS 16

Leasingy

1. ledna 2019

1. ledna 2019

únor 2016
březen 2016
duben 2016
červenec 2016
prosinec 2017

IFRS 17

Pojistné smlouvy

1. ledna 2019

Dosud neschváleno
k použití v EU

červenec 2017

• Pozvánka na jarní seminář

US GAAP
• US GAAP Plus společnosti Deloitte –
roční přehled
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Účinné v EU pro
období začínající
uvedeným datem
nebo po tomto datu

Účetní zpravodaj

IFRS 2

Úpravy IFRS 2 Klasifikace a oceňování
transakcí s úhradami vázanými na akcie

1. ledna 2018

Dosud neschváleno
k použití v EU

září 2016

IFRS 4

Úpravy IFRS 4 Použití IFRS 9 Finanční
nástroje společně s IFRS 4 Pojistné
smlouvy

1. ledna 2018

1. ledna 2018

říjen 2016

IFRS 9

Úpravy IFRS Předčasné splacení s negativní kompenzací

1. ledna 2019

Dosud neschváleno
k použití v EU

listopad 2017

IFRS 10
a IAS 28

Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28
Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným
podnikem

Datum účinnosti bylo
radou IASB dočasně
odstraněno

Dosud neschváleno
k použití v EU

říjen 2014

IAS 28

Úprava standardu IAS 28 Dlouhodobé
podíly v přidružených a společných
podnicích

1. ledna 2019

Dosud neschváleno
k použití v EU

listopad 2017

IAS 40

Úpravy IAS 40 Převody investic do
nemovitostí

1. ledna 2018

Dosud neschváleno
k použití v EU

prosinec 2016

Různé IFRS

Roční zdokonalení IFRS
– cyklus 2014 – 2016

1. ledna 2017/2018

Dosud neschváleno
k použití v EU

prosinec 2016

Různé IFRS

Roční zdokonalení IFRS
– cyklus 2015 – 2017

1. ledna 2019

Dosud neschváleno
k použití v EU

únor 2018

• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Pozvánka na jarní seminář

Účinné pro období
začínající uvedeným
datem nebo po tomto
datu

• US GAAP Plus společnosti Deloitte –
roční přehled
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Účinné pro období
začínající uvedeným
datem nebo po tomto
datu

Účinné v EU pro
období začínající
uvedeným datem
nebo po tomto datu

Účetní zpravodaj

IFRIC 22

Transakce v cizích měnách a předem
hrazená protihodnota

1. ledna 2018

Dosud neschváleno
k použití v EU

leden 2017

IFRIC 23

Účtování o nejistotě u daní z příjmů

1. ledna 2019

Dosud neschváleno
k použití v EU

červenec 2017
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IFRS
• Uzavírání roku 2017
• Rada IASB dokončila Roční zdokonalení
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• Nové publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
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Rada IASB dokončila Roční zdokonalení IFRS
(cyklus 2015–2017)
Dne 12. prosince 2017 vydala Rada pro
mezinárodní účetní standardy (rada
IASB) „Roční zdokonalení IFRS (cyklus 2015–2017)“. Dokument obsahuje
úpravy čtyř mezinárodních standardů finančního účetnictví (IFRS) na
základě projektu ročního zdokonalení
rady IASB.

IFRS

Předmět úpravy

IFRS 3 Podnikové kombinace
a IFRS 11 Společná ujednání

Úpravy IFRS 3 objasňují, že pokud účetní jednotka
získá kontrolu nad podnikem, který je společnou činností, musí přecenit své dříve držené podíly v tomto
podniku. Úpravy IFRS 11 objasňují, že pokud účetní
jednotka získá společnou kontrolu nad podnikem, jenž
je společnou činností, tato účetní jednotka své dříve
držené podíly v tomto podniku nebude přeceňovat.

IAS 12 Daně z příjmů

Úpravy objasňují, že veškeré dopady dividend
v oblasti daně z příjmu (tj. rozdělení zisku) by měly být
vykázány do zisku nebo ztráty bez ohledu na to, jak
daně vznikly.

IAS 23 Výpůjční náklady

Úpravy objasňují, že pokud jakákoliv konkrétní půjčka
zůstane nesplacena poté, co je související aktivum připraveno k zamýšlenému užití či k prodeji, tato půjčka
se při výpočtu míry aktivace stane součástí finančních
prostředků, které si účetní jednotka půjčuje obecně.

• Pozvánka na jarní seminář

US GAAP
• US GAAP Plus společnosti Deloitte –
roční přehled

Roční zdokonalení IFRS (cyklus 2015 - 2017)
obsahuje úpravy tří IFRS, které jsou shrnuty v následující tabulce

Úpravy jsou účinné pro roční účetní období začínající dne 1. ledna 2019 či po tomto datu.
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Nové publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS

• Novela Českých účetních standardů
pro podnikatele

IFRS
• Uzavírání roku 2017
• Rada IASB dokončila Roční zdokonalení
IFRS (cyklus 2015 – 2017)
• Nové publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Pozvánka na jarní seminář

US GAAP
• US GAAP Plus společnosti Deloitte –
roční přehled

Vzorová účetní závěrka dle IFRS ve
znění přijatém Evropskou unií za rok
končící 31. prosince 2017 v češtině
i angličtině
Verze vzorové konsolidované účetní
závěrky sestavené v souladu s IFRS ve
znění přijatém Evropskou unií je k dispozici
na www.deloitte.cz v českém i anglickém
jazyce.
Tato verze je určena společnostem, které
připravují svou účetní závěrku v souladu
s IFRS ve znění přijatém Evropskou
unií za účetní období končící 31. prosince 2017. Hlavní rozdíl mezi IFRS
vydanými Radou pro mezinárodní účetní
standardy (IASB) a IFRS ve znění přijatém
Evropskou unií k k 31. prosinci 2017 spočívá
v odlišném datu účinnosti některých úprav
standardů.

Vzorová účetní závěrka ilustruje požadavky standardů IFRS ve znění přijatém
Evropskou unií na vykazování a zveřejňování. Obsahuje také dodatečná zveřejnění
považovaná za osvědčenou praxi, především pokud je zveřejňování takových údajů
obsaženo i ve vysvětlujících příkladech
uvedených v konkrétním standardu.
Publikace obsahuje:
•• 1. část – Přehled nových a novelizovaných
IFRS vydaných k 15. lednu 2018:
––Přehled nových a novelizovaných IFRS
přijatých Evropskou unií, které jsou
závazně účinné pro rok končící 31. prosince 2017
––Přehled nových a novelizovaných IFRS
přijatých Evropskou unií, které nejsou
závazně účinné, ale jejichž dřívější
použití pro rok končící 31. prosince 2017
je povoleno

––Přehled nových a novelizovaných IFRS
vydaných Radou IASB, ale dosud nepřijatých Evropskou unií
•• 2. část – Vzorová účetní závěrka
společnosti International GAAP Holdings
Limited za rok končící 31. prosince 2017
sestavená v souladu s IFRS přijatými
Evropskou unií.
Verze vzorové konsolidované účetní
závěrky sestavené v souladu s IFRS
v podobě vydané radou IASB za účetní
období končící 31. prosince 2017 je k dispozici na www.iasplus.com. Zde naleznete
následující verze:
•• Vzorová účetní závěrka dle IFRS za rok
2017 (bez dřívější aplikace jakéhokoli
standardu),
•• Vzorová účetní závěrka dle IFRS za rok
2017 (s dřívější aplikací standardu IFRS 15
Výnosy ze smluv se zákazníky),
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• Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
pro podnikatele, od 1. 1. 2018
• Novela Českých účetních standardů
pro podnikatele

IFRS
• Uzavírání roku 2017
• Rada IASB dokončila Roční zdokonalení
IFRS (cyklus 2015 – 2017)
• Nové publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Pozvánka na jarní seminář

US GAAP
• US GAAP Plus společnosti Deloitte –
roční přehled

•• International GAAP Bank Limited – vzorová zveřejnění podle IFRS 7 ve znění
novelizovaném standardem IFRS 9
Finanční nástroje.
Dotazník pro ověření splnění
požadavků IFRS pro rok 2017
V říjnu 2017 vydala globální kancelář pro
problematiku IFRS společnosti Deloitte
Dotazník pro ověření splnění požadavků
IFRS, vykazování a zveřejnění pro rok 2017.
Tento dotazník („IFRS Compliance, Presentation and Disclosure Checklist“) slouží

uživatelům k ověření toho, zda splnili požadavky IFRS na:
•• účtování a oceňování,
•• vykázání a zveřejnění informací
obsažené ve standardech IFRS vydaných
k 30. dubnu 2017.
U položek obsažených v dotazníku jsou
uvedeny odkazy na příslušné části standardů IFRS. Dotazník je ve formátu MS
Excel a je sestaven tak, aby do něj bylo
možné zaznamenat kontrolu účetní

závěrky, přičemž u každého požadavku na
účtování, oceňování, vykázání a zveřejnění
informací je uvedena kolonka Ano/ Ne/
Není relevantní.
Publikaci IFRS Compliance, Presentation
and Disclosure checklist 2017 v anglickém
jazyce si můžete stáhnout zdarma.

České účetnictví
• Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
pro podnikatele, od 1. 1. 2018
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Stav schvalování IFRS v Evropské unii

• Novela Českých účetních standardů
pro podnikatele

IFRS
• Uzavírání roku 2017
• Rada IASB dokončila Roční zdokonalení
IFRS (cyklus 2015 – 2017)
• Nové publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Pozvánka na jarní seminář

US GAAP
• US GAAP Plus společnosti Deloitte –
roční přehled

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
17. ledna 2018.
Na schválení Evropské komise k použití
v Evropské unii čekají k 20. lednu 2018
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 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017)

Úpravy

Interpretace

•• Úprava standardu IFRS 2 Klasifikace
a ocenění transakcí s úhradami vázanými
na akcie (vydáno v červnu 2016)

•• IFRIC 22 Transakce v cizích měnách
a předem hrazená protihodnota (vydáno
v prosinci 2016)

•• Úprava standardu IFRS 9 Předčasné splacení s negativní kompenzací (vydáno v říjnu
2017)

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

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

Klikněte na Zprávu o schvalování IFRS v EU.

•• Úprava standardu IAS 28 Dlouhodobé
podíly v přidružených a společných podnicích (vydáno v říjnu 2017)
•• Úprava standardu IAS 40 Převody investic
do nemovitostí (vydáno v prosinci 2016)
•• Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2014 – 2016
(vydáno v prosinci 2016)
•• Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2015 – 2017
(vydáno v prosinci 2017)

České účetnictví
• Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
pro podnikatele, od 1. 1. 2018
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Pozvánka na jarní seminář

• Novela Českých účetních standardů
pro podnikatele

IFRS
• Uzavírání roku 2017
• Rada IASB dokončila Roční zdokonalení
IFRS (cyklus 2015 – 2017)
• Nové publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii

IFRS 16 – nový standard
o leasingu
Rádi bychom Vás pozvali na jarní seminář
společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních
standardů účetního výkaznictví (IFRS) věnovaný novému standardu IFRS 16 Leasingy.

• Pozvánka na jarní seminář

US GAAP
• US GAAP Plus společnosti Deloitte –
roční přehled

IFRS 16 nahrazuje IAS 17 Leasingy a související interpretace a bude účinný pro
období začínající 1. ledna 2019. Standard
byl schválen pro použití v EU v listopadu 2017.

Během semináře Vás seznámíme s hlavními body 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 příkladů. Během semináře bude také prostor pro zodpovězení
Vašich dotazů.
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: 16. května 2018
Pro více informací a registraci prosím
navštivte webové stránky: www.events.
deloitte.cz

České účetnictví
• Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
pro podnikatele, od 1. 1. 2018
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US GAAP Plus společnosti Deloitte – roční přehled

• Novela Českých účetních standardů
pro podnikatele

IFRS
• Uzavírání roku 2017
• Rada IASB dokončila Roční zdokonalení
IFRS (cyklus 2015 – 2017)
• Nové publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Pozvánka na jarní seminář

US GAAP
• US GAAP Plus společnosti Deloitte –
roční přehled

Doufáme, že řada našich čtenářů již objevila kouzlo
publikací vydaných společností Deloitte na adrese
https://www.iasplus.com/en‑us a k této stránce se vracejí, když
hledají odpovědi na otázky týkající se vykazování a zveřejňování
údajů podle US GAAP.
V průběhu roku 2017 bylo vydáno a čtenářům zpřístupněno
mnoho obsáhlých publikací věnovaných aktuálním tématům, která
hýbou světem účetnictví.
Seznam nejčtenějších článků a publikací včetně
jejich stručného obsahu naleznete na adrese
https://www.iasplus.com/en‑us/news/2018/01/2017-in‑review.
Věříme, že pro vás bude užitečným.

Nejsme překvapeni, že témata jako „nový standard pro účtování
o výnosech“, „změny v oblasti leasingu“ a „snížení hodnoty goodwillu“ obsadila v seznamu první příčky.
Doufáme, že pro vás bude rok 2018 úspěšným a zprávy i publikace
společnosti Deloitte budete sledovat i nadále.
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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:

IFRS
• Uzavírání roku 2017
• Rada IASB dokončila Roční zdokonalení
IFRS (cyklus 2015 – 2017)
• Nové publikace společnosti Deloitte
z oblasti IFRS
• Stav schvalování IFRS v Evropské unii
• Pozvánka na jarní seminář

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

US GAAP
• US GAAP Plus společnosti Deloitte –
roční přehled

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