
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rýchlo a stručne 
IFRS správy od PwC 

 8. februára 2013 Výbory rozhodli o viacerých dôležitých 
nedoriešených otázkach ohľadom výnosov 

Výbory sa rozhodli aplikovať obmedzenie na 

stanovenie výšky transakčnej ceny tak, ako to 

navrhli v ED v roku 2010. Týmto dôjde k obme-

dzeniu vykazovania výnosov z variabilnej úhra-

dy prostredníctvom stanovenia transakčnej 

ceny, a nie tým, že sa vytvorí separátne obme-

dzenie čiastky vykázanej v nadväznosti na alo-

kovanie transakčnej ceny. Výbory očakávajú, že 

výška a načasovanie vykázania výnosov by mali 

byť rovnaké bez ohľadu na to, či sa obmedzenie 

aplikuje alebo nie, ale požiadali zamestnancov 

IASB, aby pouvažovali nad prípadnými neza-

mýšľanými dôsledkami tejto zmeny. 

 

Vymožiteľnosť 

Výbory sa dohodli na tom, aby účtovná jednotka 

uvádzala akékoľvek počiatočné i následné zní-

ženie hodnoty pohľadávok voči odberateľom,  

ak je významné, ako náklad v rámci samostatnej 

riadkovej položky výkazu súhrnného zisku. 

Riadok treba zaradiť pod hrubý zisk, na rozdiel 

od riadkovej položky stojacej tesne pri výno-

soch, ako je to navrhované v ED z roku 2011. 

Táto výška nemôže byť uvedená v poznámkach 

k účtovnej závierke, ale sa má uvádzať vo výkaze 

súhrnného zisku. Toto rozhodnutie bude platiť 

pre všetky zmluvy s odberateľmi bez ohľadu na 

to, či obsahujú významnú zložku financovania, 

alebo nie. 

Výbory potvrdili návrhy uvedené v ED z roku 

2011, že vymožiteľnosť by nemala byť obmedze-

ním pre vykazovanie výnosov, pretože to nie je 

v súlade s modelom založeným na kontrole, 

ktorý navrhli. 

O čo ide? 

Na svojom spoločnom novembrovom zasadnutí 

ohľadom vykazovania výnosov výbory IASB a 

FASB (ďalej iba ako „výbory“) rozhodli o tom, 

kedy vykazovať výnosy z variabilnej úhrady, 

ako prezentovať sumy, ktorých prijatie sa neo-

čakáva, a o určitých otázkach ohľadom licencií. 

Rozhodnutia výborov sú predbežné a môžu sa 

ešte zmeniť. Medzi ostatné dôležité oblasti, 

ktoré musia byť ešte vyriešené, patria otázky 

týkajúce sa alokácie transferových cien, nákla-

dov na zmluvu, zverejňovania a prechodného 

obdobia. 

 

K akým najdôležitejším rozhodnutiam 

dospeli? 

Obmedzenia pre vykazovanie výnosov z va-

riabilnej úhrady 

Výbory sa dohodli, že objasnia cieľ obmedze-

nia, ohľadne okamihu vykázania výnosov 

z variabilnej úhrady. Účtovná jednotka by mala 

vykazovať výnos plynúci z plnenia zmluvných 

výkonov iba do takej výšky, o ktorej je presved-

čená, že sa v budúcnosti významne nezmení. 

Mala by vyhodnotiť svoje skúsenosti 

s podobnými typmi zmluvných výkonov a na 

základe tohto vyhodnotenia potom posúdiť, či 

v budúcich obdobiach očakáva významnú zme-

nu v kumulatívnej výške vykázaných výnosov. 

Výbory sa rozhodli ponechať indikátory ob-

siahnuté v pracovnom návrhu určenom na 

pripomienkovanie (Exposure Draft, ďalej iba 

„ED“) z roku 2011, pokiaľ ide o to, kedy má 

obmedzenie platiť. 
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Licencie 

Výbory rozhodli, že niekedy je licencia prísľu-

bom na poskytnutie práva, ktoré sa na zákazní-

ka resp. odberateľa prenáša v určitom časovom 

momente, a inokedy je zasa prísľubom na po-

skytnutie prístupu k duševnému vlastníctvu 

účtovnej jednotky, ktoré prenáša na zákazníka 

resp. odberateľa výhody počas istého obdobia. 

Budú ustanovené indikátory, aby pomohli určiť 

spôsob účtovania v závislosti od podstaty licen-

cie a komerčného obsahu dohody. 

Výbory mali najprv odlišné názory na to, či sa 

výnosy z prevodu licencie majú vykazovať k 

určitému časovému momentu alebo po určitú 

dobu. Dohodnutý prístup naznačený vyššie je 

kompromisom, ku ktorému dospeli, keď uznali, 

že zrejme neexistuje jednotný prístup k účtova-

niu o licenciách. Výbory požadovali, aby indiká-

tory poskytovali usmernenie ohľadom toho, 

kedy licencia prevádza právo k určitému časo-

vému momentu a kedy poskytuje prístup k du-

ševnému vlastníctvu počas stanoveného obdo-

bia. Taktiež sa vyjadrili, že usmernenie musí byť 

operatívne a musí viesť ku konzistentnému 

účtovaniu pre podobné transakcie. Členovia 

výborov uznali, že dosiahnuť to nemusí byť jed-

noduché. 

 

Podarilo sa dosiahnuť zblíženie názorov 

IASB a FASB? 

Očakáva sa, že k zblíženiu názorov dôjde v prí-

pade vykazovania výnosov, keďže tie isté prin-

cípy sa budú aplikovať na podobné transakcie aj 

podľa IFRS aj podľa US GAAP. Rozdiely však 

budú naďalej pretrvávať v rozsahu, v akom 

štandard bude vyžadovať, aby sa manažment 

najskôr obracal na iné štandardy predtým, než 

bude aplikovať pravidlá v štandarde o výnosoch. 

 

Koho sa to týka? 

Návrh sa bude týkať väčšiny účtovných jedno-

tiek, ktoré aplikujú IFRS a US GAAP. Najväčší 

dopad by mali očakávať subjekty, ktoré v súčas-

nosti postupujú podľa štandardov špecifických 

pre ich odvetvie. 

 

Aký je navrhovaný dátum účinnosti? 

Očakávame, že finálny štandard nadobudne 

účinnosť najskôr v roku 2015. 

 

Čo bude nasledovať? 

Podľa časového plánu zasadnutí oboch výborov 

má byť finálne znenie štandardu vydané zrejme 

v prvej polovici roku 2013. Očakáva sa, že ešte 

niekoľko mesiacov budú prehodnocovať niekto-

ré otázky a vykonajú cielenú analýzu niektorých 

významnejších zmien. 


