
IFRS  

(skúška číslo 10) 

Cieľ predmetu 

Oboznámiť účastníkov s možnosťami zostavenia a využitia konsolidovanej účtovnej závierky 

vrátane výkazu peňažných tokov a výkazu o zmenách vlastného imania. Účastníci by mali 

byť schopní aplikovať medzinárodné štandardy finančného výkazníctva v plnom rozsahu pri 

zostavovaní účtovnej závierky a objasniť ich východiská a pravidlá. 

Nadväznosť predmetu IFRS na ostatné predmety 

 

Účtovníctvo I. 

 

Účtovníctvo II. 

 

IFRS 

 

SYLABUS 

KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODĽA SYSTÉMU IAS/IFRS   (KZ) 

- Dcérske, pridružené a spoločné podniky 

- Postupný nákup a predaj podielu 

- Výpočet goodwillu 

- Konsolidovaný výkaz o zmenách vo vlastnom imaní 

- Konsolidované cash flow 

KONCEPČNÝ RÁMEC PRE ZOSTAVOVANIE A PREDKLADANIE ÚČTOVNEJ 

ZÁVIERKY           (ZN) 

IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky       (KZ)  

IAS 2 Zásoby           (ZN) 

IAS 7 Výkazy peňažných tokov        (ZN) 

IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby    (ZN) 

IAS 10 Udalosti po súvahovom dni       (ZN) 

IAS 11 Zmluvy o zhotovení         (ZN) 

IAS 12 Dane z príjmov                   (KZ) 



IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia      (KZ) 

IAS 17 Lízingy          (KZ) 

IAS 18 Výnosy                   (ZN) 

IAS 19 Zamestnanecké požitky         (ZN) 

IAS 20 Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej podpory   (ZN) 

IAS 21 Vplyvy zmien kurzov cudzích mien      (ZN) 

IAS 23 Náklady na prijaté úvery a pôžičky      (ZN) 

IAS 24 Zverejnenia o spriaznených osobách      (PR) 

IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka     (KZ) 

IAS 28 Podiely v pridružených podnikoch          (KZ) 

IAS 31 Podiely v spoločnom podnikaní       (KZ) 

IAS 32 Finančné nástroje – prezentácia       (ZN) 

IAS 33 Zisk na akciu         (KZ) 

IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka    (PR) 

IAS 36 Zníženie hodnoty majetku        (KZ) 

IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva    (KZ) 

IAS 38 Nehmotný majetok         (KZ) 

IAS 39 Finančné nástroje – vykazovanie a oceňovanie     (ZN) 

IAS 40 Investičný hnuteľný majetok       (KZ) 

IAS 41 Poľnohospodárstvo         (ZN) 

IFRS 1 Prvé uplatnenie IFRS        (ZN) 

IFRS 2 Platby na základe podielov       (ZN) 

IFRS 3 Podnikové kombinácie        (KZ) 

IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností     (KZ) 

IFRS 7 Finančné nástroje – zverejňovanie      (ZN) 

IFRS 8 Prevádzkové segmenty        (ZN) 

IFRS 9 Finančné nástroje (prehľad základných pravidiel)    (PR) 

Všetky platné interpretácie SIC 

Interpretácie IFRIC až do IFRIC 19 



Oblasti, ktorých znalosť sa nebude pri skúške vyžadovať: 

- Výkazy organizačných zložiek 

- Viacúrovňové a komplexné konsolidované skupiny a zahraničné dcérske spoločnosti 

- Výkazy bánk a podobných finančných inštitúcií 

- Účtovanie a vykazovanie plánov definovaných požitkov 

- Znenie Zverejnených návrhov alebo Diskusných dokumentov 

 

Použité skratky: 

(PR) – očakáva sa všeobecná znalosť pojmov, prehľad o problematike a schopnosť využiť tieto vedomosti pre 

celkové ovládanie predmetného učiva 

(ZN) – očakáva sa základná znalosť a schopnosť aplikovať poznatky na praktických príkladoch 

(KZ) – očakáva sa komplexná a hlboká znalosť vrátane schopnosti spracovať príklady a prípadové štúdie 

simulujúce prax. 

Odporúčanie pre spracovanie skúškového zadania vrátane bodového bonusu 

Vždy bude oznámené, ktoré štandardy a interpretácie sú predmetom skúšky (vo väzbe na dátum ich uverejnenia) 

Štruktúra skúšky 

Časť A – 1 štruktúrovaný príklad – Konsolidovaná účtovná závierka                   25 bodov 

Časť B – 4 štruktúrované príklady po 25 bodoch (účastník si vyberie 3 z nich)    75 bodov 

 

SKCú si vyhradzuje právo upraviť, príp. doplniť sylabus a odporúčanú literatúru. 

 

 

                          

 

 


