
Prečo bol zavedený nový štandard?

Výnosy z predaja predstavujú pre spoločnosť významnú 
finančnú informáciu prezentujúcu jej aktuálne výsledky, 
finančnú situáciu ale aj perspektívu do budúcnosti. Sú 
jedným z kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktorý je 
dôležitý nielen pre manažment ale aj  potenciálnych 
investorov.

I napriek svojej dôležitosti a rastúcej globalizácií 
finančných trhov sa súčasné IFRS a US GAAP vo svojich 
pravidlách výrazne líšili, čo spôsobovalo nesúlad a 
ťažkosti pri porovnávaní účtovných jednotiek 
zostavujúcich účtovné závierky podľa IFRS a US GAAP.

IFRS boli kritizované za svoj príliš všeobecný charakter a 
nedostatok pokynov k významným a problematickým 
otázkam, čo spôsobovalo ťažkosti pri ich aplikovaní. 

Na druhej strane, US GAAP boli rozsiahle a k jednotlivým  
otázkam pristupovali fragmentovane, čo komplikovalo ich 
použitie. Ani jeden štandard nebol prispôsobený novej 
realite. 

Koho ovplyvní nový štandard?

Nový štandard bude zaujímavý pre spoločnosti, ktoré 
používajú IFRS alebo US GAAP a pre tie, ktoré ich 
plánujú zaviesť v blízkej budúcnosti. Štandard je 
výsledkom spolupráce Americkej rady pre štandardy 
finančného výkazníctva a Rady pre medzinárodné 
štandardy finančného výkazníctva, ktoré dospeli k takmer 
zhodnému výsledku pre obidva účtovné režimy (v prípade 
US GAAP je to ASC 606).

Najväčšie zmeny zaregistrujú účtovné jednotky, ktoré 
ponúkajú produkty a služby v rámci balíkov; zaoberajú sa 
predajom licencií; poskytujú služby formou dlhodobých 
kontraktov a tie, ktoré vo svojich zmluvách s klientom 
uplatňujú variabilné ceny alebo podmienené 
odmeňovanie.

Odvetvia, ktoré  budú ovplyvnené najviac: 
telekomunikácie, technológie, energetika, médiá a 
zábavný priemysel, stavebníctvo, IT, automobilový 
priemysel, nehnuteľnosti, farmaceutický priemysel a 
zdravotníctvo. Zmena však do určitej miery zasiahne 
každú účtovnú jednotku vykazujúcu podľa IFRS alebo US 
GAAP.

Vedeli ste, že IFRS 15 je 
prvý štandard, ktorý v 
plnom rozsahu integruje 
účtovné riešenia obidvoch 
účtovných systémov: IFRS 
a US GAAP?

Podľa globálneho prieskumu, 
ktorý uskutočnilo PwC, je až 
77% respondentov 
presvedčených, že nový 
štandard o vykazovaní 
výnosov bude mať vplyv na 
ich spoločnosť! 

Nový IFRS 15
Ako ovplyvní nový IFRS 15 vašu spoločnosť?

V máji 2014, takmer 12 rokov od začatia prác, bol vydaný nový štandard o vykazovaní výnosov, IFRS 15 
Vykazovanie výnosov zo zmlúv so zákazníkmi. V tomto informačnom letáku by sme vás radi oboznámili s 
kľúčovými zmenami, ktoré štandard prináša. Naším cieľom je jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom 
prezentovať kľúčové aspekty nového spôsobu vykazovania výnosov a zároveň vám pomôcť pri systematickej 
príprave na nastávajúce zmeny.



Pripravte sa už dnes… 

Čo sa zmení?

Eliminácia existujúcich štandardov

Nový štandard nahrádza existujúce 
predpisy týkajúce sa výnosov, ako napr. :

- IAS 18, Výnosy

- IAS 11, Zákazková  výroba

- SIC 31, Výnosy z barterových  
transakcií

- IFRIC 13, Vernostné programy pre 
zákazníkov

- IFRIC 15, Zmluvy o výstavbe 
nehnuteľností

- IFRIC 18, Prevody majetku  od 
zákazníkov

Jeden model

Súčasné štandardy  (IAS 11/IAS 18) 
rozlišujú tri samostatné modely 
vykazovania výnosov v závislosti od typu 
predaja:

(1) Zákazková výroba

(2) Predaj výrobkov

(3) Predaj služieb

IFRS 15 zavádza jeden päťkrokový model 
vykazovania výnosov spoločný pre všetky 
typy transakcií, všetky spoločnosti a 
odvetvia.

Tento model sa bude používať v dvoch 
verziách v závislosti od toho, ako sa 
povinnosť plní:

(1) počas obdobia

(2) v určitom okamihu (v určitom 
momente)

Vzhľadom na použitie päťkrokového 
modelu môže dôjsť k zmene momentu 
vykazovania výnosov: výnosy, ktoré sa v 
súčasnosti vykazujú počas obdobia, a to 
počas celého trvania zmluvy,

napríklad na základe metódy percenta 
dokončenosti, bude možné v budúcnosti 
vykázať len raz, na konci zmluvy a naopak.

Moment vykazovania

Základným princípom IFRS 15 je 
vykazovať výnosy v čase, keď sa kontrola 
nad produktom/službou prevedie na 
klienta. Výraz kontrola má širší význam 
ako v minulosti používané kritérium rizík a 
odmien, ktoré podľa IAS 18 určovalo, kedy 
sa výnosy vykazujú.

Širšie predpisy a usmernenia

Základným problémom  existujúcich 
štandardov je skutočnosť, že existuje málo 
usmernení k praktickému prístupu k 
zložitým otázkam ako je napríklad 
alokovanie odmien k špecifickým zložkám 
predaja, vykazovanie variabilnej odmeny, 
vykazovanie obstarávacích nákladov 
zákazníka, atď. V tejto súvislosti prináša 
IFRS 15 novú kvalitu.

Zvyšujúci sa význam odhadov

Skutočnou výzvou pri implementácii a 
používaní nového štandardu je väčší 
význam odhadov, bez ktorých by 
vykazovanie aj relatívne jednoduchej 
transakcie nebolo možné.

Zverejnenie

Dodatočné zverejnenia ovplyvnia všetky 
spoločnosti zavádzajúce IFRS 15 bez 
ohľadu na to, či vznikli účtovné rozdiely 
alebo nie.

Cieľom tejto publikácie je priniesť čitateľovi iba všeobecné informácie a pomôcť mu získať základný obraz o veciach, o ktoré sa zaujíma, a nie poskytnúť

mu profesionálne poradenstvo. Nikto by sa preto nemal riadiť výlučne informáciami, ktoré sú v nej obsiahnuté, ale mal by sa zakaždým opierať o špecifické

odborné rady. Nevydávame nijaké prehlásenie resp. záruku (či už explicitnú alebo implicitnú), pokiaľ ide o presnosť či úplnosť informácií uvedených v tejto

publikácii, a v rozsahu, v akom to zákon povoľuje, firma PwC a ani jej spoločníci, zamestnanci a zástupcovia neprijímajú ani nepreberajú na seba nijakú

povinnosť, zodpovednosť či povinnú starostlivosť za akékoľvek následky voči komukoľvek, kto by konal alebo nekonal podľa informácií uvedených v tejto

publikácii ani za akékoľvek rozhodnutia prijaté na jej základe.
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Vedeli ste, že IFRS 
15 nadobudne 
platnosť od 1. 
januára 2018, ale 
niektoré 
spoločnosti ho 
začnú aplikovať 
oveľa skôr?

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PricewaterhouseCoopers_Logo.svg&ei=jxN_VLCjMoXAOciFgegF&bvm=bv.80642063,d.ZWU&psig=AFQjCNGTx2yjo459ASxb13QDYYUmUoim2g&ust=1417700628417647
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PricewaterhouseCoopers_Logo.svg&ei=jxN_VLCjMoXAOciFgegF&bvm=bv.80642063,d.ZWU&psig=AFQjCNGTx2yjo459ASxb13QDYYUmUoim2g&ust=1417700628417647

