
                                      

vás pozýva na odborný seminár 

IFRS – Prvé prijatie medzinárodných štandardov účtovného 

výkazníctva a reporting pre materskú spoločnosť 

 

Termín: 8. – 9. júna 2020 
 
 

Lektor:  doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA (IFRS Foundation Academic Fellow pre rok 
2011, teraz pôsobí na Anglia Ruskin University vo Veľkej Británii – Cambridge a Chelmsford) 

                 
 

Cena:  264,00 Eur (vrátane DPH); 220,00 Eur (bez DPH)      
 228,00 Eur (vrátane DPH); 190,00 Eur (bez DPH) – cena platí pre členov SKCú    

 
Variabilný symbol: 0809062020 

                
Miesto konania: Hotel SET****, Kalinčiakova 29/A 831 03 Bratislava  
(parkovanie je možné v podzemnej garáži hotela – 1 euro/hodina, prípadne v okolí hotela bezplatne) 
 
Čas konania: 9,00 – 16,00 hod.  

 
 
 
Program seminára 

- IFRS 1 – Prvé prijatie medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva. Budú 
zrekapitulované pretrvávajúce rozdiely medzi slovenskou účtovnou legislatívou a IFRS. 
Špeciálna pozornosť bude venovaná štandardom prijatým v posledných rokoch – IFRS 15 
Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi a IFRS 16 – Lízingy. Na príkladoch tzv. prevodovej tabuľky budú 
vysvetlené praktické činnosti pri prevode účtovnej závierky zo slovenskej účtovnej legislatívy 
na IFRS. 

- IFRS 3 – Podnikové kombinácie. Tento štandard upravuje postupy, ktoré vykonáva 
nadobúdateľ v dôsledku akvizície dcérskej spoločnosti. V praxi väčšinou dochádza k tomu, že 
materská spoločnosť deleguje požiadavky na spracovanie podkladov pre prvú a tiež následné 
konsolidácie na dcérsku spoločnosť. Tá potom musí zabezpečiť správnu aplikáciu postupov 
uvedených v IFRS 3 a vyplniť pre materskú spoločnosť tzv. Reporting (Consolidation) Package.  
Účastníci sa oboznámia s požiadavkami metódy akvizície, oceňovaním jednotlivých položiek 
súvahy ku dňu akvizície, postupmi pre vyčíslenie goodwillu a s následným, t.j. poakvizičným 
reportingom pre materskú spoločnosť. 
 
 
 

 
 
 
 



 

Časový harmonogram 

8,30 – 9,00 prezencia                                       12,15 – 13,00 obed            

9,00 – 10,30 prednáška                                   13,00 – 14,30 prednáška 

10,30 – 10,45 coffee break                             14,30 – 14,45 coffee break 

10,45 – 12,15 prednáška                                14,45 – 16,00 prednáška    

 
 
ORGANIZAČNÉ POKYNY: V zmysle zásad sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora, čl. 
6 bod 3 písm. d sa semináre započítavajú do povinného vzdelávania audítorov a asistentov audítora.  
 
Prihlásiť sa môžete:  
1. mailom na skcu@skcu.sk  

2. on-line prihláškou na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška  

3. telefonicky na 0903 478 592 (Ing. Tatjana Karešová) 

 
Údaje pre platbu 

Cena seminára    bez DPH s DPH 

Verejnosť 220 eur  264 eur 

Členovia SKCú 190 eur  228 eur 

Cena zahŕňa vstup na 2 dni pre jednu osobu, študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.  
  

Údaje pre platbu:  

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 

Variabilný symbol:  
 
0809062020 

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

 
Platbu je potrebné zrealizovať najneskôr týždeň pred konaním školenia, najmä z dôvodu 
obmedzenej kapacity. 
 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 
 
 

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov 
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava 
IČO: 17 314 020 
IČ DPH: SK2020708778  
www.skcu.sk 

 


