
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rýchlo a stručne 
IFRS správy od PwC 

 28. augusta 2013 Výbory prehodnotili aspekty spoločného 
projektu prípravy štandardu o vykazovaní 
výnosov 

Výbory potvrdili, že manažment bude musieť zo-

hľadňovať všetky relevantné fakty a okolnosti, aby 

urobil správne rozhodnutie, a dohodli sa na tom, že 

vo finálnej verzii štandardu objasnia, ako rozlíšiť 

zníženie hodnoty pohľadávok od zliav z ceny. 

Manažment bude musieť stanoviť, či úverové riziko 

vedie ku dňu začiatku platnosti zmluvy k vzniku 

pravdepodobnosti alebo očakávania zliav z ceny. 

Transakčná cena sa zníži, aby odzrkadľovala očaká-

vanú zľavu z ceny a akékoľvek úpravy tohto odhadu 

budú vykázané ako úprava výnosov. Zníženie hod-

noty pohľadávok však bude prezentované ako ná-

klad v samostatnej riadkovej položke výkazu sú-

hrnného zisku. 

Účtovanie o dohodách, ktoré nemusia spĺňať defi-

níciu zmluvy s odberateľom 

Výbory sa rozhodli, že neposkytnú usmernenia pre 

odúčtovanie majetku alebo vykazovanie nákladov 

v prípade dohôd, ktoré nespadajú pod rozsah pô-

sobnosti štandardu o vykazovaní výnosov. Túto 

problematiku budú totiž riešiť existujúce štandardy 

US GAAP a IFRS, ktoré budú novelizované tak, aby 

vyhovovali novým usmerneniam štandardu o vyka-

zovaní výnosov. O dohodách, ktoré nespadajú do 

pôsobnosti iného štandardu a nespĺňajú definíciu 

zmluvy s odberateľom, sa bude účtovať nasledovne: 

 Prehodnotenie – Manažment ku koncu každé-

ho vykazovaného obdobia nanovo posúdi, či 

zmluva, ktorá spočiatku nespadala pod štan-

dard o vykazovaní výnosov, následne spĺňa 

kritériá zmluvy s odberateľom. Keď budú kri-

tériá splnené, budú sa uplatňovať usmernenia 

štandardu o vykazovaní výnosov. 

 

 Vykazovanie – Výnosy sa vykážu, keď nezo-

stanú nezrealizované žiadne dohodnuté 

zmluvné výkony, pričom celá úhrada podľa 

dohody bola buď zinkasovaná a je nevratná 

alebo bola zmluva zrušená a prijatá úhrada je 

nevratná. 

O čo ide? 

Výbory FASB a IASB (ďalej iba „výbory“) dospe-

li k dohode v niektorých ďalších oblastiach 

projektu prípravy štandardu o vykazovaní výno-

sov. Ich rozhodnutia sú však predbežné a môžu 

sa ešte zmeniť. 

Aké sú najdôležitejšie návrhy? 

Obmedzenie vo vykazovaní výnosov z varia-

bilných úhrad 

Výbory sa vrátili k navrhovaným usmerneniam 

týkajúcich sa obmedzenia vo vykazovaní výno-

sov z variabilných úhrad a prehodnotili ich vo 

svetle obáv odbornej verejnosti. Potvrdili, že 

výška výnosov vykázaných z variabilných úhrad 

bude obmedzená čiastkou, o ktorej je manaž-

ment presvedčený, že sa už v budúcnosti nebu-

de významne meniť. Manažment posúdi svoje 

skúsenosti s podobnými typmi dohodnutých 

zmluvných výkonov a určí, či na základe týchto 

svojich skúseností bude výška výnosov obme-

dzená. 

Transakčná cena bude zahŕňať akúkoľvek mi-

nimálnu čiastku očakávanej prijatej variabilnej 

úhrady (ako aj následné zmeny tejto čiastky), ak 

má manažment predikatívnu skúsenosť 

s výsledkom danej dohody a je presvedčený, že 

spomínaná čiastka sa už v budúcnosti nebude 

významne meniť. Minimálna čiastka sa zahrnie 

do transakčnej ceny, aj keď sa celková výška 

variabilnej úhrady nebude dať spočiatku 

s istotou odhadnúť. Ten istý princíp sa bude 

aplikovať na všetky dohody, ktoré zahŕňajú 

variabilné úhrady týkajúce sa či už predaja 

tovaru alebo služieb príp. licencií duševného 

vlastníctva. 

Úverové riziko spotrebiteľov 

Odborná verejnosť naďalej požaduje zrozumi-

teľnosť v rozlišovaní medzi stratami zo zníženia 

hodnoty pohľadávok a zľavami z ceny, najmä 

zľavami vyvolanými úverovým rizikom spotre-

biteľa. 
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Aký je navrhovaný dátum na-

dobudnutia účinnosti? 

FASB rozhodol, že finálny štandard bude pre 

účtovné jednotky, ktoré nie sú kótované na 

burze, účinný pre ročné účtovné obdobia začí-

najúce po 15. decembri 2016 a pre ostatné úč-

tovné jednotky pre ročné účtovné obdobia začí-

najúce po 15. decembri 2017. Predčasná apliká-

cia nebude povolená. 

 

IASB rozhodol, že finálny štandard bude účinný 

pre prvé priebežné obdobie v rámci ročných 

účtovných období začínajúcich 1. januára 2017 

alebo neskôr. Predčasná aplikácia bude povole-

ná. 

Čo bude nasledovať? 

Vydanie nového štandardu sa očakáva koncom 

tohto roka. 

Podarilo sa dosiahnuť zblíže-

nie názorov? 

Očakáva sa, že vo finálnom znení štandardu 

o vykazovaní výnosov dôjde k zblíženiu názorov  

IASB a FASB, s výnimkou zverejnení v pred-

bežnej účtovnej závierke, zverejnení vyžadova-

ných pre účtovné jednotky, ktoré nie sú kóto-

vané na burze, a možnosti predčasného uplat-

ňovania štandardu. Môžu sa vyskytnúť aj iné 

rozdiely, ak usmernenia vyžadujú, aby manaž-

ment postupoval podľa iných štandardov 

(napr. v prípade strát zo zníženia hodnoty 

či z nevýhodných zmlúv), keď bude uplatňovať 

usmernenia štandardu o vykazovaní výnosov. 

Koho sa to týka? 

Finálny štandard ovplyvní väčšinu subjektov 

účtujúcich buď podľa US GAAP alebo IFRS. 

Najväčší dopad sa očakáva na subjekty, ktoré 

postupujú podľa špecifických usmernení plat-

ných pre ich podnikateľský sektor. 


