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IFRS16
Povinností každé obchodní korporace
(„účetní jednotky“) je na konci účetního
období sestavit a zveřejnit účetní závěrku,
jejímž cílem je informovat o finančním
zdraví a finanční výkonnosti. Převážná
většina účetních jednotek sestavuje a zve-
řejňuje účetní závěrku v souladu s českými
účetními předpisy. Nicméně zákon
o účetnictví vymezuje určité účetní
jednotky, které musí (případně mohou)
sestavit účetní závěrku podle Meziná-
rodních standardů účetního výkaznictví,
označovaných zkratkou IFRS. Mezi tyto
účetní jednotky patří:
• emitenti cenných papírů přijatých

k obchodování na evropském
regulovaném trhu;

• účetní jednotky, které jsou podle IFRS
konsolidovány;

• účetní jednotky sestavující dobrovolně
konsolidovanou účetní závěrku podle IFRS.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Po dobu provozu systému bude k dispozici
odborné poradenství IFRS16 ze strany po-
radců, jež se podíleli na vývoji systému.
V případě nestandardních smluvmohou po-
radit se zadáním dat do systému anebo
v krajním případě navrhnout implementaci
dodatečných funkcionalit systému

IFRS16

IS REALITY / IFRS 16
Leasingové smlouvy jsou zpracovávány
v jednom ze tří následujících modulů:
• leasing nemovitostí – výnosové smlouvy

(Rental Income) včetně podnájemních
smluv, tzv. Sublease

• leasing nemovitostí – nákladové smlouvy
(Rental Expenses)

• leasing dopravních prostředků, případně
jinýchmovitých věcí

VSTUPY I DO ČESKÉHO ÚČETNICTVÍ
Součástí výstupních sestav mohou být
kromě IFRS16 i exporty do českého účetnic-
tví. Odpadne potřeba duplicitního zpra-
cování stejných smluv.

VÝNOSOVÉ SMLOUVY
• výpočet pohledávky a úroků
• výpočet krátkodobé části pohledávky

k datu určení závěrky
• výpočet poměrné části úroků, odpisů podle

data účetní závěrky s přesností na dny
• návaznost na headlease (v případě

podnájemních smluv)
• zmenšení/zvětšení pronajaté plochy
• změna ve výši nájemného

– indexace, zvýšení/snížení
• změna délky nájmu
• předčasné ukončení nájmu
• různé měny

NÁKLADOVÉ SMLOUVY
• leasingové aktivum a závazek
• odpis leasingového aktiva
• splácení leasingového závazku
• výpočet úroků
• výpočet krátkodobé části závazku k datu

účetní závěrky
• výpočet poměrné části úroků, odpisů podle

data účetní závěrky s přesností na dny
• prodloužení smlouvy dodatkem
• prodloužení smlouvy využitím opce
• různé měny
• různé délky splácení leasingu
• rent free období
• jednorázová platba či jednorázový

příspěvek
• zmenšení/zvětšení pronajaté plochy
• změna ve výši nájemného –

indexace, zvýšení/snížení
• změna délky nájmu
• předčasné ukončení nájmu
• impairment leasingového aktiva
• přepočet účetní hodnoty závazku a aktiva

i při jiné změně než výše uvedené změně
• výpočet úroků
• výpočet krátkodobé části závazku k datu

určení závěrky

BUDGETING
Součástí je i nadstavbový modul IFRS16 pro
modelování budgetu. Řešení umožní mode-
lovat varianty budgetu na základě
plánovaných změn výnosových a nákla-
dových smluv dle vstupních dat ze systému
RE/IFRS16. Výstupem jsou výpočty pro ak-
tuální rok a tři následující.

Připravujete účetní závěrku dle IFRS? Úspěšně jsme implementovali plně
automatizované IT řešení u významné nadnárodní společnosti působící v ČR.
Systém může být uzpůsoben potřebám vaší společnosti a plně integrován do
vašeho informačního systému


