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Abstrakt

Bakalářská  práce  je  zaměřena  na analýzu  rozdílů  vzniklých  v konsolidovaných 

finančních  výkazech  sestavených  dle  platné  české  účetní  legislativy  a podle 

Mezinárodních  standardů  finančního  výkaznictví  IFRS/IAS.  Význam  těchto  rozdílů 

je prezentován na konsolidované účetní závěrce společnosti ABC, a.s.

Klíčová slova
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Abstract

The bachelor´s thesis is focused on the differences between  consolidated financial 

statements prepared with Czech acounting systems and financial statements prepared 

consist  with  International  Financial  Reporting  Standards.  Significance  of  these 

differences  is  demonstrated  on  the  consolidated  financial  statements  of  company 

ABC, a.s.
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Úvod

 1 Úvod
Prvotní  snahy  o harmonizaci  účetních  pravidel  jsou  datovány  již 

do 70. let 20. století,  kdy  byly  započaty  první  aktivity  směřující  k vytvoření 

mezinárodních  účetních  standardů.  Tato  skutečnost  byla  ovlivněna  zejména  rostoucí 

potřebou  srovnatelnosti  informací  zveřejněných  v účetních  výkazech  podniků 

vstupujících na mezinárodní kapitálové trhy. 

Obrovský nárůst počtu společností, které začaly sestavovat konsolidovanou účetní 

závěrku  dle  mezinárodních  standardů  finančního  výkaznictví  IFRS/IAS,  byl 

zaznamenám  v roce  2005.  Tomuto  nárůstu  předcházelo  nařízení  vydané  Radou  EU 

v roce  2002,  které  ukládá  sestavovat  konsolidovanou  účetní  závěrku  dle   IFRS/IAS 

od 1.1.2005 každé společnosti, která má akcie kótované na regulovaném trhu cenných 

papírů v Evropské unii.

Mezinárodní  standardy  finančního  výkaznictví  vymezují  metody  uznávání, 

oceňování  a vykazování,  jež  se  mnohdy  od  národních  předpisů  značně  odlišují. 

Obsahují rovněž v každé oblasti řadu požadavků na informace, které je třeba zveřejnit. 

Společnost  ABC,  a.s.  nemá povinnost  sestavovat  konsolidovanou účetní  závěrku 

dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS/IAS, ale v posledních letech 

se rozhodla expandovat do jiných evropských států, tudíž by účetní závěrka sestavená 

dle IFRS/IAS vedla ke zprůhlednění jejich výnosů a nákladů a taktéž k lepší orientaci 

se v účetní závěrce  pro zahraniční investory či potenciální klienty.

Cílem mé bakalářské práce je vymezit důležité prvky konsolidované účetní závěrky 

sestavené  podle  České  účetní  legislativy a  podle  Mezinárodních  účetních  standardů 

a definovat podstatné rozdíly mezi nimi.

Výsledkem  mé  bakalářské  práce  bude  vyhodnocení  těchto  rozdílů  v rámci 

konsolidované účetní  závěrky společnosti  ABC, a.s.  a  definování  konkrétních příčin 

vzniku těchto rozdílů.

Cíl mé bakalářské práce bude naplněn tak, že se v prvních kapitolách budu věnovat 

koncepci  sestavení  konsolidované  účetní  závěrky  sestavené  podle  Mezinárodních 

účetních standardů. Zaměřím se na podstatné části konsolidované účetní závěrky, které 
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musí  konsolidovaná  účetní  závěrka  sestavená  v souladu  s Mezinárodními  účetními 

standardy obsahovat. 

V dalších kapitolách budu věnovat svou pozornost na vymezení důležitých rozdílů 

vybraných  položek  konsolidované  účetní  rozvahy  a  konsolidovaného  výkazu  zisku 

a ztráty.

V poslední  části  své  bakalářské  práce  provedu  aplikaci  zjištěných  poznatků 

na konkrétní konsolidovanou účetní závěrku firmy ABC, a.s. a pokusím se zhodnotit, 

zda by nebylo sestavení konsolidované účetní závěrky podle Mezinárodních standardů 

finančního výkaznictví pro firmu efektivnější.
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Harmonizace účetnictví

 2 Harmonizace účetnictví
S rostoucím  propojováním  mezinárodních  trhů  a  globalizací  ekonomiky  se  již 

v 70. letech  minulého  století  začaly  objevovat  snahy  o mezinárodní  harmonizaci 

účetnictví.  Hlavním  důvodem  mezinárodní  harmonizace  účetnictví  bylo,  že  rozdíly 

v národních  účetních  legislativách  způsobovaly  a  stále  způsobují  velké  problémy 

při srovnávání a hodnocení společností z důvodu různých daňových legislativ.

Snahu o harmonizaci účetnictví můžeme rozdělit na dva hlavní proudy:

● harmonizace  v rámci  hospodářsko-politických  seskupení,  zejména  sbližování 

účetnictví v rámci Evropské unie (EU),

● celosvětová harmonizace účetního výkaznictví, jejíž výsledkem jsou dva ucelené 

systémy: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) a americké účetní 

standardy Všeobecně uznávané účetní zásady (US GAAP).

V dnešní  době  zatím  neexistuje  jednotné  účetnictví,  ale  intenzivně  se  na  jeho 

vytvoření pracuje. V současnosti existují tři významné linie mezinárodního účetnictví. 

Jedná  se  o mezinárodní  standardy  finančního  výkaznictví  IFRS,  účetní  směrnice 

Evropské unie a US GAPP (General Accepted Accounting Principles).

 2.1 Harmonizace světového účetnictví
Světové účetnictví rozeznává dva druhy mezinárodních účetních standardů. Jedná se 

o standardy USA uznávané celosvětovým trhem (US GAAP) a standardy aplikované 

na evropském trhu (IFRS/IAS).

 2.1.1 US GAAP
US GAAP  představují  soubor  mezinárodních  účetních  standardů  USA.  Jakožto 

jedny z nejstarších souborů účetních standardů jsou také nejpropracovanější a také jsou 

uznávány  celosvětovým  trhem.  Jejich  neotřesitelná  role  byla  na  přelomu  roku 

2001-2002 zpochybněna pádem  Enronu a  po něm dalších  mezinárodních gigantů  na 

New Yorské burze z důvodu falšování prezentovaných účetních výkazů. Vyvstala tedy 

otázka, zda používání US GAAP je správné, či nalézt jiné možnosti účetních standardů. 

Zda používat US GAAP nebo IFRS/IAS. US GAAP je postaven na podobném konceptu 
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a podobné metodologii jako IFRS/IAS, se kterými budu pracovat ve své práci. Avšak 

největší  rozdíl  těchto dvou účetních souborů je v jejich rozdílném pojetí.  UE GAAP 

jsou sestaveny přímo jako soubor standardů, kdežto IFRS/IAS jsou vysvětlovány jako 

soubor mezinárodních směrnic  pro vedení  účetnictví  a sestavování  účetních závěrek. 

V roce 2004 proběhl  projekt  Konvergence,  pomocí  kterého postupně vznikal  soubor 

standardů, který je kompatibilní s evropským a americkým systémem v ekonomickém 

prostředí. (11)

 2.1.2 IFRS/IAS
Než se zaměřím na vznik a vývoj IFRS/IAS, chtěla bych vysvětlit, co tento pojem 

znamená a z jakého důvodu se začal používat. IFRS/IAS můžeme definovat jako soubor 

mezinárodních  směrnic  pro  vedení  účetnictví  a  sestavování  účetních  závěrek. 

Nejvýznamnějším  přínosem IFRS/IAS  je  společný  finanční  jazyk.  Z tohoto  přínosu 

budou  těžit  zejména  investoři,  protože  budou  moci  lépe  srovnat  finanční  výsledky 

společností působících v různých jurisdikcích, čímž vznikne větší možnost investování. 

Dále sem jistě budou patřit auditoři, kterým sjednocení účetního postupu usnadní práci 

a také zlepší a zvýší kvalitu práce na globální úrovni. V neposlední řadě, přechodem 

na používání  mezinárodních  standardů,  dojde  k usnadnění  práce  i regulatorním 

orgánům,  neboť  se  sníží  nejasnosti  plynoucí  z potřeby  pochopit  různé  způsoby 

výkaznictví.

Pro vytvoření souboru Mezinárodních účetních standardů byl v roce 1973 ustanoven 

Výbor  pro  mezinárodní  účetní  standardy1 (dříve  nazýván  IASC,  dnes  známý  jako 

IASCF) se sídlem v Londýně. Činnost IASCF je řízena radou sestavenou z představitelů 

profesních  institucí.  Těmito  představiteli  jsou vesměs  členové Mezinárodní  federace 

účetních  a  auditorů.  Jeho  nejdůležitějším  úkolem  bylo  vytvořit  soubor  standardů 

celosvětově akceptovatelných. Tohoto cíle dosáhl, nejprve formulací a následně roku 

1989 schválením koncepčního rámce, což vedlo k vytvoření Mezinárodních účetních 

standardů (IAS). (10)

Vznik  IFRS/IAS  se  datuje  do sedmdesátých  let  minulého  století.  Od  té  doby 

prodělaly standardy bouřlivý vývoj. Rozsah a propracovanost úpravy dokumentuje fakt, 

1 Výbor  byl  založen  na  základě  dohody mezi  profesními  institucemi,  jako  jsou  Austrálie,  Kanada, 
Francie, Německo a mnoho dalších zemí. Na počátku nového tisíciletí  měl výbor zástupce ze 143 
zemí.
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že  plný  text  standardů  čítá  na 2200  stran  náročného  textu,  který,  má-li  být  plně 

pochopen  a  správně  aplikován,  vyžaduje  nejen  dobrou  znalost  praktické  účetní 

a finanční  problematiky,  ale  především  porozumění  obecným  zásadám  účetnictví. 

Standardy  nejsou  návodem,  příručkou,  algoritmem  či  dokonce  „účtovou  osnovou“, 

podle které by bylo možno jednoduše začít vést účetnictví. Jsou formulovány především 

principiálně,  a  to  tak,  aby  byly  dostatečně  obecné  na  aplikaci  v globálním  měřítku 

a v celé široké škále všech možných ekonomických odvětví.

Schvalovací mechanismus
K zajištění správné implementace do národních systémů byl vytvořen schvalovací 

mechanismus, jehož základním posláním je zajištění právního uznání IFRS v Evropské 

unii. Schvalovací mechanismus má dvě hlediska.

Prvním a významnějším hlediskem  je hledisko odborné, kdy se mechanismus snaží 

zajistit,  aby  nebyly  vytvářené  IFRS/IAS  v rozporu  s ekonomickými,  nebo  právními 

charakteristikami  EU.  Dále  sem  patří  dohlížení  na správné  uplatňování  nových 

standardů a jejich interpretaci.

5

Obrázek  1:  Struktura  rady  IASB.  Pramen:  Kovanicová  D.:  Účetní  koncept  
finančního výkaznictví IFRS/IAS.
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Druhé hledisko řeší problémy spojené s doporučeními Evropské komise. Do těchto 

problémů  můžeme  zahrnout  zejména  začlenění  IAS/IFRS  do evropského  a  zejména 

do národního právního rámce, zobrazování transakcí v souladu s jejich ekonomickou 

podstatou IFRS/IAS a v neposlední řadě také  přechod od národních účetních pravidel  

k IFRS/IAS.

S doporučením  zobrazování  transakcí  v souladu  s jejich  ekonomickou  podstatou 

se vyskytl  problém  spojený  s podřizováním  jiným  zákonům.  IFRS/IAS  jsou  totiž 

oproštěny od daňových a  neúčetních právních předpisů. S tímto doporučením se také 

potýká  Česká  republika,  jelikož  zde  neustále  přetrvává  úzká  vazba  mezi  účetně 

vykázaným ziskem a základem pro výpočet daně ze zisku.

Dalším možným problémem je přechod od národních účetních pravidel k IFRS/IAS. 

Všem zúčastněným zemím je zřejmé, že tento přechod vyvolá nezanedbatelné náklady, 

a to  nejen  na proškolení  celé  účetní  a  auditorské  profese,  ale  také  na proškolení 

samotných  firem.  Evropská  komise  o těchto  nákladech  ví  a  poukazuje  na následné 

vyrovnání  zejména  zvýšením transparentnosti  a  srovnatelnosti  účetního  výkaznictví, 

což povede ke snazšímu získávání kapitálu a zvýšení konkurenceschopnosti.

Mezinárodní standardy jsou složeny s předem stanovených částí. Jedná se o úvodní 

část, předmluvu, koncepční rámec, standardy a interpretace. Ve své bakalářské práci se 

zaměřím  především  na  koncepční  rámec,  jenž  následuje  v další  kapitole, 

a na interpretace.

V Evropě podle IFRS/IAS vykazuje přibližně 8000 firem.2 Tento počet byl naplněn 

zejména  vydáním nařízení  Rady EU v roce  2002.  Na  základě  tohoto  nařízení  musí 

od 1. 1. 2005 společnosti mající  akcie kótované na regulovaném trhu cenných papírů 

v Evropské unii sestavovat účetní výkazy v souladu s IFRS/IAS. Do té doby vykazovaly 

podle IFRS/IAS zejména firmy vstupující na americké burzy, kde jsou účetní výkazy 

sestavené  v souladu  s IFRS/IAS  částečně  uznávány.  Pro  ostatní  firmy  vstupující 

na kapitálový trh v rámci EU znamenal 1. leden 2005 datum přechodu na IFRS/IAS, 

tzn. první sestavení účetní závěrky podle IFRS/IAS.

2 LAVIČKA, V. USA a Evropa sladí účetní pravidla [online]
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 2.2 Harmonizace účetnictví v rámci Evropské unie
Účetnictví v rámci Evropské unie je usměrňováno směrnicemi Evropské unie.

 2.2.1 Účetní směrnice Evropské unie
Zmínky  o harmonizaci  účetnictví  v Evropské  unii  nalezneme  již  v roce  1978, 

kdy byla představena čtvrtá direktiva, která výrazně ovlivňuje účetnictví Evropské unie. 

Tato direktiva společně se sedmou a osmou direktivou představují  Kodex evropského 

účetnictví.

Čtvrtá direktiva je jednou z nejvýznamnějších direktiv EU týkajících se účetnictví. 

Byla přijata v 70.letech.  Zabývá se ustanoveními,  které se dotýkají především formy 

účetní  závěrky,  obsahu  jejích  položek,  oceňovacích  pravidel,  obsahu  přílohy 

a zveřejňování údajů. Podle této směrnice musí účetní závěrka podávat věrný a poctivý 

obraz o stavu aktiv a pasiv, finanční situaci a hospodářském výsledku společnosti. (3)

Sedmá direktiva  je  důležitá  z hlediska  účetnictví.  Je  zaměřena  na  konsolidované 

účetní výkazy. Vychází z nutnosti zobrazovat přehledně sestavené účetní závěrky tak, 

aby poskytovala informace důležité pro třetí strany. Uvádí se zde také podmínky, podle 

kterých musí být konsolidovaná účetní závěrka sestavována, auditována a zveřejňována.

Osmá  direktiva  byla  přijala  v roce  1984.  Týká  se  osob,  které  jsou  odpovědné 

za schvalování účetní závěrky – auditorů. Tato direktiva se snažila vyřešit jeden velký 

problém, a tím bylo sjednotit požadavky na auditory tak, aby mohli působit v celé EU.

Účetní  výkazy  sestavené  v souladu  s direktivami  EU  však  nebyly  uznávány 

na světových  burzách.  Obsahovaly  řadu  oblastí,  které  umožňovaly  variantní  řešení, 

z čehož  vyplývá,  že  nebylo  možné  dosáhnout  již  zmíněné  srovnatelnosti  účetních 

výkazů. Podniky vstupující na světové kapitálové trhy musely sestavit účetní výkazy 

v souladu s mezinárodně uznávanými předpisy – US GAAP.
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 2.3 Vztahy mezi účetními systémy
Tyto  vztahy nejlépe  charakterizuje  obrázek  č.  2.  Rámec  struktury  tvoří  národní 

legislativa EU. Podniky, které patří svým sídlem do EU a mají akcie na mezinárodním 

trhu, používají účetního souboru IFRS/IAS. Nelze předpokládat, že tyto dva soubory 

účetních standardů jsou od sebe odděleny, právě naopak, úzce spolu souvisí. Společně 

si také konkurují,  což má za následek zdokonalování  obou systémů.  USA a  Evropa 

se společně dohodli na sladění účetních pravidel nejpozději do konce roku 2008. Tato 

dohoda proběhla 27. února 2006.
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Koncepční rámec

 3 Koncepční rámec
Koncepční  rámec  je  výchozí  částí,  která  vytyčuje  základní  účetní  zásady 

a předpoklady,  definuje  jednotlivé  účetní  kategorie,  výchozí  varianty  oceňování 

a koncepce  uchování  podnikové podstaty.  Byl  schválen  v roce  1989.  Definice,  které 

jsou uvedeny v koncepčním rámci, výrazně ovlivňují obsah informací zveřejňovaných 

v účetní závěrce. Samotný koncepční rámec není účetním standardem, tudíž nedefinuje 

žádné  účetní  postupy  pro  řešení  problémů.  Lze  říci,  že  koncepční  rámec  vychází 

z určitých předpokladů jako východisek, na kterých je založeno finanční výkaznictví. 

Pokud by se  však  vyskytl  rozpor  mezi  zněním některého  standardu a  Koncepčního 

rámce,  postupuje  se  podle  příslušného  standardu.  V současné  době  je  však  nutno 

konstatovat, že text Koncepčního rámce odráží okolnosti doby svého vzniku. Ačkoliv 

konkrétní standardy běžně pracují s určitými účetními pojmy, definice mnoha zásadních 

pojmů v Koncepčním rámci zcela chybí (například definice pojmu fair value, pojmů 

gains a losses, a podobně).

Koncepční rámec se týká:

● cílů účetní závěrky,

● kvalitativních charakteristik, které  vyjadřují přínos informací účetní závěrky,

● obsahu,  způsobu  rozeznání  a  oceňování  základních  prvků,  které  tvoří  obsah 

účetní závěrky,

● pojetí kapitálu a uchování kapitálu.

 3.1 Cíle účetní závěrky
Cíle  účetní  závěrky  poskytují  informace  o finanční  pozici  (Performance) 

a o změnách  ve finanční  pozici  společnosti,  které  jsou  užitečné  pro  široký  okruh 

uživatelů provádějících ekonomická rozhodnutí. 

Finanční pozici lze vymezit jako míru schopnosti společnosti hradit  své závazky 

v termínech splatnosti. Tato míra je ovlivněna zejména finanční strukturou společnosti, 

likviditou a solventností. Likviditou se v pojetí Koncepčního rámce rozumí schopnost 

společnosti  hradit  své  finanční  závazky „v blízké  budoucnosti“.  Naopak  solventnost 

se vztahuje  k dlouhodobé  stabilní  schopnosti  společnosti  uspokojovat  své  finanční 
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závazky v termínu splatnosti. Zdrojem informací o finanční pozici podniku je zejména 

rozvaha.  Důležitým dokumentem při  zjišťování  změn finanční  situace  podniku jsou 

výkazy  o peněžních  tocích,  výkazy  cash flow. Tento  výkaz  informuje  o schopnosti 

vytvářet  finanční  prostředky  a  také  o jejich  použití.  Aby  byla  korektně  stanovena 

finanční situace podniku, je potřebné využít všech dostupných informačních zdrojů.

Výkonnost (performance) společnosti  lze  měřit  pomocí  ziskovosti  (profitability). 

Tuto  informaci  lze  využít  při  posuzování  efektivnosti  vynaložených  (či  dodatečně 

vkládaných) zdrojů. Hlavním zdrojem informací o výkonnosti podniku je  výsledovka. 

Zároveň se však zdůrazňuje, že „obraz o výkonnosti“ by nebyl úplný, pokud by nebyl 

použit ve spojení s informacemi z rozvahy a výkazu změn ve vlastním kapitálu.

 3.2 Charakteristiky účetní závěrky
Účetní závěrka by měla poctivě a věrně charakterizovat peněžní  toky a finanční 

situaci  podniku.  Pouze  v ojedinělých  případech  se  může  účetní  jednotka  odklonit 

od ustanovení  uvedeného  v koncepčním  rámci,  ale  musí  odůvodnit,  proč  k tomuto 

odklonu došlo.

Jako kvalitativní údaje účetní závěrky uvádí koncepční rámec:

● Srozumitelnost

➢ Při  sestavování  účetní  závěrky  se  vychází  z předpokladu  účetní  znalosti 

uživatelů této závěrky. 

● Relevance

➢ Informace  v účetní  závěrce  ovlivňují  rozhodování  uživatelů,  jelikož  jim 

umožňují  hodnotit  minulé,  současné  či  budoucí  skutečnosti,  nebo  jim 

pomohou si více dovytvořit svůj již dříve vzniklý názor. 

● Spolehlivost

➢ Uváděné informace nesmí být zkreslené, nesmí obsahovat závažnou chybu, 

ale musí podávat ověřitelné informace. Je velmi důležité sestavovat účetní 

závěrku tak, aby byla nestranná.
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● Srovnatelnost

➢ Má zásadní  význam srovnání  jak  z časového hlediska,  tak  i  mezi  jinými 

podniky. Tento údaj účetní závěrky je velice důležitý pro uživatele. Uživatelé 

mohou z dostupných informací sestavit  analýzy dalšího vývoje a srovnání 

podobných podniků. Z tohoto důvodu je pro uživatele potřebné znát, jakých 

metod bylo  použito,  což  se  odráží  v požadavcích  na  zveřejnění  u většiny 

standardů. (2)

Účetní závěrka sestavená dle IFRS/IAS má tyto nezbytné části:

● rozvahu,

● výsledovku,

● výkaz změn vlastního kapitálu,

● Cash flow,

● přílohu.
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Obrázek 3: Podmínky užitečnosti účetní informace.  
Pramen: Kovanicová D.: Světový koncept finančního výkaznictví IFRS/IAS
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Veškeré údaje účetní závěrky sestavené podle modelu IAS/IFRS musí být odlišeny 

od dalších údajů publikovaných ve firemních dokumentech.

Koncepční rámec při sestavení účetní závěrky uvádí dva základní předpoklady, které 

musí být bezpodmínečně dodrženy. Jedná se o akruální bázi a předpoklad trvání účetní  

jednotky v budoucnosti.

 3.2.1 Akruální báze
Pojem akruální báze je také znám jako akruální princip, což je nejpodstatnější rozdíl 

mezi účetnictvím založeným na peněžních tocích a podvojným účetnictvím. Akruální 

báze podává informace o důsledcích transakcí,  či  jiných událostí,  které  byly uznány 

v době, kdy nastaly, tato doba je odlišná od okamžiku uskutečnění peněžní transakce, či 

jiných ekvivalentů, tudíž se vztahuje k okamžiku vzniku. (7)

 3.2.2 Předpoklad trvání účetní jednotky
Předpokladem  trvání  účetní  jednotky  je  zaručené  působení  účetní  jednotky 

do budoucna. Každá účetní jednotka je povinna objektivně posuzovat, jak bude podnik 

prosperovat  v dalších  letech.  Jestliže  má  účetní  jednotka  pochybnosti  o stabilitě 

podniku, musí tyto informace zveřejnit.

 3.3 Oceňování základních prvků rozvahy
Oceňování  je  zásadní  metodikou,  která  má  důležitou  vypovídací  schopnost 

o účetních  informací  podniku.  Pro  oceňování  je  velice  důležité,  zda  je  splněna 

podmínka o předpokladu trvání podniku do budoucnosti.

Koncepční rámec rozeznává v oceňování základních prvků rozvahy tyto oceňovací 

báze:

● Historické náklady (Historical Cost):

➢ aktiva  se  oceňují  na  úrovni  vynaložených  peněz,  peněžních  ekvivalentů 

nebo v přiměřené hodnotě, které by bylo třeba vynaložit na jejich získání 

v době jejich pořízení,
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➢ závazky jsou oceněny na úrovni příjmů, které by bylo možno získat směnou 

při postoupení závazku, nebo na úrovni peněz nebo peněžních ekvivalentů, 

které bude třeba vynaložit na úhradu závazku v běžném průběhu činnosti.

● Běžná cena (Current Cost):

➢ aktiva jsou  oceněna  na úrovni  peněz  nebo  peněžních  ekvivalentů,  které 

by musely  být  zaplaceny,  jestliže  by se  stejné  nebo  obdobné  aktivum 

pořizovalo v současné době,

➢ závazky se  oceňují  v nediskontované  částce  peněz  nebo  peněžních 

ekvivalentů, která by byla nutná k vypořádání závazku v současnosti.

●  Realizovatelná (vypořádací) hodnota (Realizable Value) :

➢ aktiva jsou oceněna na úrovni peněz nebo peněžních ekvivalentů, které by 

bylo možno získat při jejich běžném vyřazení,

➢ závazky se  oceňují  v jejich  vypořádacích  hodnotách,  to  znamená 

v nediskontovaných úrovních peněz nebo peněžních ekvivalentů, které bude 

třeba podle očekávání zaplatit k úhradě závazků v běžném průběhu činnosti.

● Současná hodnota (Present Value):

➢ aktiva oceníme v současné diskontované hodnotě budoucích čistých přítoků 

peněz, které bude dané aktivum běžnou činností generovat,

➢ závazky jsou oceněny v současné diskontované hodnotě budoucích čistých 

odtoků peněz, které by bylo potřeba vynaložit na splacení závazku běžnou 

činností. (2)

 3.4 Uživatelé účetní závěrky
Jak již bylo uvedeno v jedné z předchozích kapitol, účetní závěrka by měla přinášet 

údaje o finanční situaci podniku široké veřejnosti. Koncepční rámec je koncipován tak, 

aby bylo zaručeno, že účetní závěrka bude poskytovat co nejvíce informací externím 

uživatelům  a  bude  přizpůsobena  jejich  potřebám.  Role  uživatelů  je  vymezena 

hodnocením schopnosti podniku generovat peněžní prostředky ve vymezeném časovém 
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období, jelikož podnik jako takový má za povinnost  hradit své splatné závazky a vyvíjí 

snahu vytvářet  zisk,  který je dále  rozdělován vlastníkům. Do skupiny uživatelů jsou 

zařazeni investoři, současní i budoucí, věřitelé, zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé, stát 

a správní a finanční orgány a v neposlední řadě také konkurenční podniky a podnikatelé. 

Každého  uživatele  zajímají  odlišné  informace.  Investory  zajímá  především  zisk, 

rentabilita investic, rizika spojená s investicemi. Pro zaměstnance je důležité vědět, jaká 

je stabilita podniku, zda je podnik schopen platit mzdy a nabízet pracovní příležitosti. 

Dodavatelé a odběratelé využívají získané účetní informace k analyzování společnosti 

z důvodu odhadování dlouhodobé spolupráce. Stát vyžaduje statistické údaje o činnosti 

podniku a také podklady pro vyčíslení daní.  (2)

 3.5 Pojetí a uchování kapitálu
Kapitál  jako  takový  lze  chápat  jako  bohatství  podniku  či  podnikovou  podstatu. 

Informace o tom, zda se kapitál za uplynulý rok zvýšil, snížil či nezměnil, zajímá téměř 

veškeré uživatele účetních výkazů, přičemž největší zájem o vývojový trend kapitálu 

mají vlastníci, jestliže se jedná o akciovou společnost, tak akcionáři. Má-li být v účetní 

jednotce spolehlivě zjišťováno uchování kapitálu, musí být splněny základní podmínky, 

které jsou:

● definice kapitálu a způsob měřitelnosti,

● vymezení různých pojetí uchování kapitálu,

● rozhodnout, které pojetí kapitálu se bude ve firmě udržovat,

● způsob oceňování majetku a závazků a co bude obsahem výsledku hospodaření.

Podle IFRS/IAS jsou rozlišovány dva typy pojetí kapitálu, a to  finanční a produkční  

pojetí.

 3.5.1 Finanční pojetí kapitálu
Kapitál ve finančním pojetí představuje synonymum k vlastnímu kapitálu či čistým 

aktivům.  Z finančního  pojetí  také  vychází  koncepce  pro  finanční  uchování  kapitálu. 

Tato  koncepce  zaujímá  stanovisko,  že  podnik  dosahuje  zisku,  pokud  jeho  kapitál 

dosahuje vyšší částky než na počátku období, přičemž je nutné brát v potaz oproštění 

vkladů a výběrů vlastníků k nimž během období došlo. 
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Uchování kapitálu bývá prezentováno ve finančních jednotkách nebo v jednotkách 

stálé kupní síly.  Finanční pojetí  bývá velmi často spojeno s oceněním v historických 

cenách  a  používá  se  ve chvíli,  kdy  se  uživatelé  zajímají  především  o uchování 

nominální peněžní částky investovaného kapitálu nebo o výši jeho kupní síly.

 3.5.2 Produkční pojetí kapitálu
V produkčním pojetí je kapitál chápán jako produktivní kapacita podniku vyjádřená 

v jednotkách  výroby  za  určitý  časový  interval.  Podobně  jako  z finančního  pojetí, 

také z produkčního pojetí vychází koncepce pro produkční uchování podniku. V tomto 

případě  je  brán  podnik  za  ziskový  ve chvíli,  kdy je  produkční  kapacita  vyšší  nebo 

alespoň  stejná  jako  na  začátku  období.  K tomuto  pojetí  bývá  přiřazována  aplikace 

běžných cen.
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 4 Vymezení základních rozdílů mezi českou legislativou 
a IFRS/IAS 

Mezinárodní  standardy  finančního  výkaznictví  přesně  a  úplně  vymezují  třídy 

finančních  důsledků a  transakcí,  které  jsou nazývány  základní  prvky  účetní  závěrky. 

Těmi jsou aktiva, závazky, vlastní kapitál a v případě výkazu zisku a ztráty také náklady 

a výnosy.

České  účetní  standardy  nepoužívají  vymezení  základních  prvků  účetní  závěrky. 

Způsob sestavení a náležitosti účetní závěrky jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 500/2002 

Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., zákona o účetnictví.

 4.1 Aktiva
Pod pojmem aktivum je myšlen veškerý majetek společnosti. Do aktiv podniku lze 

zařadit:

● hmotný majetek,

● nehmotný majetek,

● finanční majetek.

Aktivum je prvotně uznáno ve výši  pořizovacích nákladů,  což je výše peněžních 

prostředků nebo reálná  hodnota  ostatních  protihodnot  souvisejících  s nabytím aktiva 

v době  pořízení  nebo výstavby.  Tyto  pořizovací  náklady jsou  uznány jako aktivum, 

pokud je pravděpodobný budoucí ekonomický prospěch plynoucí z aktiva a je možné 

jeho  výši  spolehlivě  stanovit.  Do účetní  hodnoty aktiva,  což  je  částka,  ve které 

je aktivum vykázáno v rozvaze po odečtení oprávek a kumulovaných ztrát  ze snížení 

jeho hodnoty, lze započítat také výši následných výdajů, které splňují definici uznání 

nákladů.  Náklady,  z jejichž  vynaložení  podniku  v budoucnu  nepoplyne  ekonomický 

užitek, jsou klasifikovány jako běžné provozní náklady. Jedná se například o náklady 

na běžnou údržbu a opravy. 

Součástí pořizovacích nákladů jsou:

• nákupní cena včetně dovozních cel a nevratných daní,

• přímo přiřaditelné náklady, například:
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➢ náklady na dopravu,

➢ náklady na demontáž a přemístění aktiva a uvedení místa do původního 

stavu,

➢ náklady na instalaci a montáž,

➢ náklady na testování aktiva,

➢ poplatky profesním specialistům.

Součástí pořizovacích nákladů nejsou například :

• náklady na otevření nového závodu,

• náklady na propagaci nového výrobku,

• administrativní náklady (5).

Podle  Českých  účetních  standardů  se  pod  pojmem  aktiva  rozumí  ekonomické 

prostředky, které byly účetní jednotce svěřeny zřizovatelem či majitelem podniku, nebo 

prostředky,  které  získala  účetní  jednotka  vlastní  činností  a  očekává  z nich  budoucí 

ekonomický přínos. Aktiva jsou ve většině případů představována majetkem či jinými 

aktivy. Není zde zařazen majetek, který účetní jednotka plně odepsala na vrub nákladů, 

přičemž nezáleží na tom, zda byl majetek odepsán postupně nebo najednou. (8) 

 4.2 Závazky
Dle IFRS/IAS se závazkem rozumí současná povinnost nebo odpovědnost jednat 

určitým způsobem. Závazky jsou vymahatelné zákonem, na základě písemné smlouvy 

mezi  oběma stranami.  V praxi  vznikají  nejčastěji  jako důsledek obchodních operací, 

které jsou výsledkem dobrých obchodních vztahů.

Je velice důležité rozlišovat závazky na současné a budoucí. Běžně je za uzavřený 

závazek považováno dodání zboží nebo uzavření smlouvy na určitý druh zboží.

K uspokojení závazku je možné dospět více cestami. Základní možností je zaplacení 

finančními  prostředky,  ale  závazek  lze  uspokojit  také  převodem  aktiv,  provedením 

služby nebo nahrazení závazku jiným závazkem (úhrada dluhu bankovním úvěrem).
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Do  skupiny  závazků  se  podle  IFRS/IAS  řadí  také  rezervy,  podmíněná  aktiva, 

podmíněné závazky, daně a dotace.

 4.2.1 Rezervy
Jednou ze složek cizích zdrojů jsou rezervy. Pravidla pro jejich vykazování se řídí 

standardem  IAS  37.  Rezervy  jsou  od  ostatních  obchodních  závazků  vykazovány 

odděleně, jedná se o závazky s nejistou výší a časovým rozvržením. Rezerva může být 

vykázána,  pokud  se  jedná  o smluvní  nebo  mimosmluvní  současný  závazek,  který 

je výsledkem  minulých  událostí,  jeho  vypořádání  bude  pravděpodobně  znamenat 

odtok prostředků představující  ekonomický  prospěch  a  výši  závazku  lze  spolehlivě 

odhadnout.  Pokud  jsou  splněny  tyto  podmínky,  lze  rezervu  vykázat  jako  závazek 

v rozvaze.  Není-li  tak učiněno, je rezerva zveřejněna v příloze k účetní  závěrce jako 

podmíněný závazek.

Rezerva  je  vykázána  ve výši  nejlepšího  možného  odhadu  výdajů nezbytných 

k vypořádání. Při odhadu je třeba zohlednit rizika a nejistoty, rovněž dopad budoucích 

událostí,  které  mohou  mít  vliv  na  výši  závazku  a  ke  kterým v budoucnu  s určitou 

jistotou  dojde.  V důsledku  nejistoty  však  není  možné  úmyslně  výši  závazku 

nadhodnotit,  ani  nijak  zkreslovat  výši  aktiv,  závazků,  nákladů  a výnosů.  Pokud  je 

pro stanovení  výše  závazků  významná  časová  hodnota  peněz,  je  rezerva  oceněna 

současnou  hodnotou s použitím  diskontní  sazby  odrážející  tržní  ohodnocení  časové 

hodnoty peněz.

Rezervy mohou být čerpány pouze na vypořádání závazku, na který byly vytvořeny. 

Pokud se  na  úhradě  závazku  podílí  třetí  strana,  je  náhrada  vykázána  jako  aktivum, 

zároveň  výše  náhrady  snižuje  náklad  rezervy  vykázaný  ve  výsledovce,  ale  pouze 

v případě, že je náhrada téměř jistá. Výše náhrady nesmí být vyšší než výše vykázané 

rezervy.

Výši  rezervy je  nutno  pravidelně  k rozvahovému  dni  přezkoumat  a  upravit  tak, 

aby představovala nejlepší možný odhad výdajů nezbytných k vypořádání souvztažného 

závazku, nebo ji případně zrušit. 

V konsolidaci podle Českých účetních standardů je zakomponován obdobný postup, 

ale  vyhláška  č.500/2002  Sb.  obsahuje  pouze  obecný  požadavek  na  tvorbu  rezerv 
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na garanční  opravy  a  na restrukturalizaci.  Ve  většině  případů  se  rezervy  vytváří 

na pokrytí budoucích rizik. Zvláštním případem jsou  zákonné rezervy, které umožňují 

tvorbu rezerv například na opravy dlouhodobého hmotného majetku. Protože je tvorba 

těchto rezerv daňově uznatelným nákladem, vytvoření i použití  těchto rezerv je plně 

řízeno zákonem 586/1992 Sb., o rezervách. 

Rezervy tohoto typu nejsou podle IFRS/IAS přípustné.

 4.2.2 Podmíněná aktiva
Podmíněné  aktivum nesmí  být  v účetní  závěrce  zveřejněno.  Jedná  se  o aktivum, 

které by vzniklo jako důsledek dřívějších událostí, ale:

● budoucí ekonomický přínos je možný za splnění určité podmínky či určitých 

podmínek, jejichž splnění je velice nejisté a podnik se na tomto plnění nepodílí

● aktivum se nedá spolehlivě ocenit. (2)

Detailní  možnost  srovnání  IFRS/IAS  s Českými  účetními  standardy  neexistuje. 

V praxi České republiky se většinou postupuje podobných způsobem, který je uveden 

v IFRS/IAS s tím, že očekávaná plnění z pojistných událostí se obvykle uvádí ve výši 

způsobených  škod  s přihlédnutím  k rozsahu  krytí,  nebo  příslibu  plnění 

od pojišťovny. (12)

 4.2.3 Podmíněný závazek 
Podobně  jako  podmíněné  aktivum,  také  podmíněný  závazek  nelze  vykázat 

v rozvaze. Aby se dalo mluvit o podmíněném závazku, musí být splněny tyto podmínky:

● jde  o závazek  vzniklý  pravděpodobně  v minulosti,  jako  důsledek  uplynulých 

událostí, přičemž ekonomický přínos je velice nejistý, jelikož musí být splněny 

určité podmínky na jejichž plnění podnik nemá vliv,

● je nepravděpodobné, že by k uhrazení vzniklého závazku byl nutný odliv aktiv,

● není spolehlivě ocenitelný.

České  účetní  standardy  požadují  popsání  a  uvedení  potenciální  ztráty,  na  které 

nebyla rezerva vytvořena a jejichž realizace závisí na uskutečnění nejistých budoucích 

událostí, v příloze účetní závěrky. (12)
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 4.2.4 Daně ze zisku
Daně ze zisku jsou upraveny standardem IAS 12 Daně ze zisku. Dělí se na dvě části, 

a to na daň splatnou a daň odloženou.

 4.2.4.1 Daň splatná 
Splatná  daň  je  definována  jako  pohledávka  či  závazek  vzniklý  ze  zdanitelného 

zisku, ztráty za účetní období. Zdanitelný zisk či ztráta je také východiskem pro výpočet 

daně za běžné účetní období podle daňových zákonů dané země. V mém případě, podle 

daňových zákonů České republiky.

Účetní jednotka vykáže výši splatné daně jako závazek, většinou se jedná o závazek 

krátkodobý. Pokud účetní jednotka hradila v průběhu období zálohy, vykáže závazek 

ve výši  vypočtené  daně  snížené  o zaplacené  zálohy,  případně  pohledávku  (pokud 

zaplacené zálohy převýší výši splatné daně).

 4.2.4.2 Daň odložená 
Problematika odložené daně je rovněž upravena standardem IAS 12. Pro výpočet 

odložené  daně  může  účetní  jednotka  použít  pouze  metodu,  která  je  vymezena 

standardem, takzvanou  metodu závazkovou. Na základě této metody vzniká odložená 

daň  z přechodných  rozdílů mezi  daňovou  hodnotou  aktiv  a  závazků  a  jejich  účetní 

hodnotou vykázanou v účetní závěrce. Přechodný rozdíl může být:

• odčitatelný, vzniká odložená daňová pohledávka,

• přičitatelný, vzniká odložený daňový závazek.

Jejich  výše  je  získána  vynásobením  příslušného  přechodného  rozdílu  aktuální 

daňovou sazbou.

Odložená daňová pohledávka vzniká, pokud je daňová základna vyšší než účetní 

(v případě aktiv) nebo pokud je daňová základna nižší než účetní základna (v případě 

závazků). Odloženou daňovou pohledávku je možné uznat pouze do výše, kterou  lze 

uplatnit  v budoucnu  oproti  vygenerovanému  zdanitelnému  zisku.  Odložená  daňová 

pohledávka je vykázána v rozvaze v dlouhodobých aktivech.
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Odložený  daňový  závazek musí  být  oproti  odložené  daňové pohledávce  vykázán 

vždy. Jeho vznik vyplývá z vyšší daňové základny oproti účetní hodnotě v případě aktiv, 

v případě závazku je vyšší účetní hodnota oproti hodnotě daňové. (2)

České účetní standardy požadují vykazování odložené daně pouze u podniků, které 

tvoří konsolidační celek, nebo u podniků, jejichž účetní závěrka musí být prozkoumána 

auditorem.

 4.2.5 Dotace
Dotace  podle  IFRS/IAS jsou  upravovány  dvěma  standardy.  IAS  20  Vykazování 

státních dotací a IAS 41 Zemědělství.

 4.2.5.1 Státní dotace
Státní dotace jsou přijímány jako náhrady vzniklých nákladů a bývají zobrazovány 

ve výkazu  zisků  a  ztráty  bezprostředně  poté,  co  byly  splněny  podmínky  pro  jejich 

přijetí. Musí být časově rozlišeny a přiřazeny k odpisům aktiv, na které se vztahují.

Dotace vztahující se k uznaným aktivům musí být v rozvaze uvedeny jako výnosy 

příštích  období  nebo  jako  snížení  hodnoty  aktiva.  U dotací,  které  se  vztahují 

k zemědělství, platí poněkud odlišná pravidla.

Podle  českých  účetních  standardů  se  dotace  účtují  do výnosů  ve věcné  a časové 

souvislosti  s účtováním  nákladů  na  stanovený  účel.  Dotace,  které  byly  použity 

na pořízení majetku, snižují jeho pořizovací cenu nebo vlastní náklady. Účtovat dotace 

přes výnosy příštích období podle českých účetních standardů nelze.

 4.2.5.2 Dotace na zemědělská aktiva
Zemědělská  dotace  se  vztahuje  k biologickému  majetku  oceněnému  v reálné 

hodnotě.  Tato  dotace  musí  být  ve  výsledovce  vykázaná  bezprostředně  po získání. 

Jestliže  je zatížena  splněním určité  podmínky,  musí  být  vykázána  ihned  po  splnění 

podmínky.

Českými  účetními  standardy  není  dotace  na  zemědělská  aktiva  nijak 

specifikována. (12)
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 4.3 Náklady
Náklady jsou  definovány jako náklady a  ztráty.  Vedou k poklesu  ekonomických 

užitků a současně také ke snížení vlastního kapitálu.

 4.3.1 Nákladové úroky
Podle  IFRS/IAS jsou  nákladové  úroky vykazovány na  akruální  bázi,  již  stanoví 

uznání důsledků transakcí v době, kdy nastaly. V případech, kdy obsahují slevu nebo 

prémii, je sleva nebo prémie amortizována pomocí efektivní úrokové sazby.

V českých účetních předpisech jsou nákladové úroky vykazovány na akruální bázi 

metodou lineární  úrokové  sazby.  Finanční  instituce  musí  povinně  používat  efektivní 

úrokovou sazbu. Pro případy popsané ve Vyhlášce 545/2004 Sb., pro účetní jednotky, 

které  jsou  bankami  a  jinými  finančními  institucemi,  mohou  použít  sazbu  lineární. 

Efektivní úroková sazba je sazba, s jejíž pomocí se očekávané budoucí peněžní toky 

diskontují na účetní hodnotu dluhového nástroje.

 4.3.2 Zaměstnanecké požitky – penze
Zaměstnanecké  požitky  zahrnují  poměrně  široké  spektrum  odměn,  které 

zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům v mnoha podobách. IFRS/IAS požadují, 

aby  náklady  na tyto  požitky  byly  vykazovány  systematicky  a  racionálně  v průběhu 

období,  v němž  poskytují  zaměstnanci  společnosti  služby.  Rozlišují  penzijní  plány 

na plány definovaných příspěvků a plány definovaných požitků.

  Plány definovaných příspěvků
Jde  o požitky  po  ukončení  pracovního  poměru,  jež  vyžadují  neustálé  příspěvky 

od podniku do fondu. Podnik ovšem nemá žádnou povinnost tyto příspěvky dále platit, 

a to ani v případě ztrát. V tomto případě nese riziko spojené s aktivy plánu zaměstnanec.

  Plány definovaných požitků
Tyto plány zavazují zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům požitky po ukončení 

pracovního poměru v předem stanovené výši. Zde nese riziko zaměstnavatel.
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V České republice v současné době neexistuje žádný konkrétní předpis týkající se 

této problematiky. Podniky přispívají státnímu důchodovému systému a zároveň mohou 

přispívat svým zaměstnancům na jejich soukromé penzijní připojištění.

Plány definovaných požitků nejsou v České republice užívány, tudíž nejsou nijak 

specifikovány  v českých  účetních  předpisech.  Plány  definovaných  příspěvků  jsou 

v České republice účtovány v souladu s IFRS/IAS. (12)

 4.4 Výnosy
Výnosy se oceňují reálnou hodnotou. V případě směny zboží nebo služby za jiné 

zboží či službu lze tuto transakci považovat za výnos jen tehdy, pokud není směněno 

zboží nebo služba obdobného charakteru. Pokud bude za poskytnuté zboží nebo službu 

zaplaceno v budoucnu, je výnos současnou hodnotou budoucích splátek, přičemž rozdíl 

mezi reálnou hodnotou a současnou hodnotou podnik vykáže jako výnos. Důležité pro 

uznání výnosu je také možnost ekonomický užitek spolehlivě ocenit. Sporné však je, 

kdy k danému zvýšení ekonomického užitku u jednotlivých kategorií výnosů dojde.

 4.4.1 Prodej zboží
Výnos z prodeje zboží bude uznán, pokud dojde k převedení významných odměn 

a rizik  na  kupujícího,  výnosy i náklady transakce  jsou  spolehlivě  ocenitelné,  podnik 

ztrácí kontrolu nad aktivem a manažerskou angažovanost a v neposlední řadě jsou to 

pravděpodobné ekonomické užitky, přičemž musí být splněny všechny podmínky.

 4.4.2 Poskytování služeb
Výnosy  z poskytnutých  služeb  jsou  uznávány  na  základě  stupně  dokončenosti 

k rozvahovému dni, nejčastěji pomocí metody procenta rozpracovanosti, která spočívá 

v uznání  nákladů  a výnosů  v daném období  pouze  v takovém rozsahu,  v jakém byla 

služba  poskytnuta.  Podmínkou  je  schopnost  podniku  k rozvahovému  dni  stupeň 

rozpracovanosti  určit.  Další  podmínkou  pro  vykázání  výnosu  je  schopnost  podniku 

výnos z transakce a náklad spojený s transakcí spolehlivě ocenit a současně je vysoká 

pravděpodobnost  přítoku  ekonomických  užitků  do  podniku.  Výnosy  z poskytnutých 

služeb se řídí také požadavky standardu IAS 11 - Stavební smlouvy, který se vztahuje 

na všechny rozpracované zakázky. 
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 4.4.3 Úrok, licenční poplatky a dividendy
Aby  mohl  podnik  uznat  výnosy  z užití  aktiv  jinými  subjekty  v podobě  úroků, 

licenčních poplatků nebo dividend, musí být jejich výše spolehlivě oceněna a opět musí 

existovat vysoká pravděpodobnost, že do podniku poplynou ekonomické užitky. Dále 

standard vymezuje speciální požadavky pro jednotlivé kategorie:

● úrok musí být stanoven pomocí metody efektivní úrokové míry;

● licenční poplatky musí být časově rozlišeny;

● dividendy mohou být vykázány až v okamžiku vzniku nároku.

České  účetní  předpisy  nestanovují  žádná  pravidla  srovnatelná  s IFRS/IAS 

a nepožadují tak explicitní spolehlivé zjištění souvisejících nákladů. Sledují spíše formu 

transakce.

 4.5 Leasing
Jsou rozlišovány dva typy leasingu, a to operativní a finanční leasing. Rozdíl mezi 

nimi  spočívá  v míře  odpovědnosti  za rizika  a  také  v odměnách  plynoucích  nájemci. 

Jestliže  je  převedena  veškerá  odpovědnost  za rizika  a  také  maximální  výše  odměn 

na nájemce, hovoříme o finančním leasingu. V ostatních případech považujeme leasing 

za operativní.

 4.5.1 Finanční leasing
Dle českých účetních standardů je finančním pronájmem myšleno přenechání zboží 

nebo  nemovitosti  k používání  za  úplatu.  Vzniká  na  základě  leasingové  smlouvy, 

ve které  je  stanoveno,  čeho  se  nájem týká,  zda  dojde  k  převzetí  majetku  poslední 

splátkou  apod.  Nájemci  je  dovoleno  účtovat  do nákladů  podniku  pouze  leasingové 

splátky.  Na konci  leasingového  období  přebírá  nájemce  předmět  pronájmu do svého 

majetku. Z hlediska pronajímatele je Českými účetními standardy uváděn tento postup:

● Pronajímatel aktivuje a odepisuje pronajímaný majetek. 

● Příjem, který mu plyne z nájmu je vykazován rovnoměrně po celou dobu trvání 

nájmu.
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IFRS/IAS definuje  finanční  leasing  jako  finanční  dohodu,  která  splňuje  alespoň 

jednu z uvedených vlastností:

● přechod, převod vlastnictví na základě této smlouvy,

● dohoda umožňuje nájemci koupit předmět za částku nižší než je reálná hodnota, 

v době, v níž je dohoda zprostředkována,

● doba trvání dohody je přibližně stejná jako životnost majetku,

● současná  hodnota  splátek  se  vyrovná  reálné  hodnotě  majetku,  tato  hodnota 

je vypočítána pomocí dvou druhů úrokových měr:

➢  implicitní  úroková  míra:  tuto  míru  stanoví  pronajímatel  tak,  aby  byla 

zajištěna  srovnatelnost  současné  hodnoty  leasingových  splátek  s  reálnou 

hodnotou aktiva

➢ přírůstková  výpůjční  úroková  sazba  nájemce:  jedná  se  o úrokovou  míru, 

za kterou získal pronajímatel leasing od jiného pronajímatele, či o úrokovou 

míru, za kterou si půjčil peněžní prostředky od bankovní instituce na koupi 

aktiva. Tato úroková míra se k výpočtu současné hodnoty použije ve chvíli, 

kdy pronajímatel nesdělí implicitní úrokovou míru. 

Pronajímatel  podle  IFRS  uzná  aktiva  držená  v rámci  finančního  leasingu  jako 

pohledávku ve výši srovnatelné se souhrnem minimálních leasingových plateb, které 

získá  za  dobu  leasingu.  Leasingové  platby  snižují  hodnotu  pohledávky  a  jsou  také 

uznány jako finanční výnos.

Nájemce finanční leasing účtuje jako aktivum a také jako závazek jemu plynoucí 

z budoucích plateb, a to ve výši rovnající se buď ceně obvyklé nebo současné hodnotě 

minimálních leasingových splátek na počátku leasingu. Vždy se použije nižší hodnota 

z obou zjištěných možností.

 4.5.2 Operativní leasing
České  účetní  standardy  z účetního  hlediska  nerozlišují  mezi  operativním 

a finančním leasingem, z čehož vyplývá,  že  i předmět  operativního leasingu aktivuje 

a odepisuje  pronajímatel,  přičemž nájemce účtuje pouze leasingové splátky do svých 
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nákladů. Nájemce i pronajímatel mají povinnost účtovat nájemné rovnoměrně po celou 

dobu trvání leasingu.
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 5 Metody konsolidace
Při  výběru metody konsolidace se bere v úvahu míra vlivu mateřské společnosti 

na dceřiné společnosti.

 V závislosti na míře kontroly v rámci skupiny se při sestavování účetní závěrky 

používají tři možné metody konsolidace.

V české úpravě konsolidace se pojem  mateřská společnost používá jak ve vztahu 

k dceřiným  společnostem,  tak  i ve vztahu  k přidruženým  a  společným  podnikům. 

Naopak v mezinárodním účetním výkaznictvím se definice mateřský podnik používá 

pouze  ve vztahu  k dceřiným  společnostem.  Ve vztahu  k přidruženým  podnikům 

IFRS/IAS  používají  pojem  investor a  ve vztahu  k podnikům  společným  pojem 

spoluvlastník.

 5.1 Metoda plné konsolidace
Tato  metoda  se  používá  pro  konsolidaci  účetních  závěrek  podniků,  mezi  nimiž 

existuje  rozhodující  vliv,  tj.  pro  konsolidaci  výkazů  mateřského  podniku  s výkazy 

podniků dceřiných.

Základním prvkem této  metody je  součet  jednotlivých  položek  účetních  výkazů 

za matku a dcery tak, aby vytvořená účetní závěrka přinášela informace o skupině jako 

o jediném ekonomickém celku, musí se tedy vyloučit veškeré vnitroskupinové transakce 

a  vzájemné  vztahy  mezi  matkou  a  dcerami.  Po vyloučení  těchto  vztahů  zůstávají 

v konsolidované  účetní  závěrce  pouze  ty  vztahy,  které  byly  jednotlivými  podniky 

konsolidačního celku realizovány vůči externím subjektům mimo skupinu.

Z agregovaných veličin jsou tedy vyloučeny:

● podílové  cenné  papíry  (účasti),  které  vlastní  mateřská  společnost  a  jim 

odpovídající část vlastního kapitálu dceřiných společností

● vzájemné pohledávky a závazky mezi podniky ve skupině

● hospodářský výsledek ze vzájemných operací mezi členy konsolidačního celku.
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Naopak nově jsou vytvářeny následující položky:

● položka  konsolidačního  rozdílu  (goodwill)  při  první  konsolidaci  u nově 

nabytého  podílu  na  dceřiné  společnosti,  která  byla  poprvé  zařazena 

do konsolidačního celku

● položky  menšinového  podniku,  které  představují  podíl  na vlastním  kapitálu 

dceřiných společností, jež vlastní akcionáři, kteří nejsou členy skupiny.

V IFRS/IAS je tato problematika upravována standardem  IAS 27 Konsolidovaná 

účetní závěrka a investice do dceřiných podniků.

 5.2 Metoda poměrné konsolidace
Tato  metoda  je  využívána  pro konsolidaci  účetních  závěrek  ve společných 

podnicích. Spoluvlastník vykazuje ve své konsolidované účetní závěrce svou podílovou 

účast  na spoluovládané účetní  jednotce,  což  znamená,  že konsolidovaná  rozvaha 

spoluvlastníka  zahrnuje  jeho  podíl  na  aktivech,  která  spolukontroluje  a  jeho  podíl 

na dluzích, za které je spoluodpovědný. 

V konsolidované  účetní  závěrce  jsou  taktéž  zahrnuty  spoluvlastníkovy  podíly 

na výnosech a nákladech společného podniku, či podniků. Podobně jako u metody plné 

konsolidace, tak i u této metody je nutné vyloučit všechny vnitropodnikové transakce.

Spoluvlastník má možnost výběru ze dvou možností vykazování:

● spoluvlastník sloučí  svůj  podíl  na každém aktivu,  závazku,  nákladu a výnosu 

společného  podniku  řádek  po řádku  s obdobnými  položkami  ve své 

konsolidované účetní závěrce

● zahrne  svůj  podíl  na aktivech,  závazcích,  výnosech  a nákladech  společného 

podniku  do své konsolidované  účetní  závěrky  odděleně  v samostatných 

položkách.

Z údajů agregovaných za mateřský podnik a společné podniky jsou vyloučeny:

● podílové cenné papíry, které vlastní mateřská společnost a jim odpovídající část 

vlastního kapitálu společných podniků

● vzájemné pohledávky a dluhy mezi podniky
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● hospodářský výsledek z operací mezi členy skupiny.

Nově vytvářeny položky:

● konsolidovaný  rezervní  fond,  který  vytvořily  sdružené  podniky  od data, 

kdy byly zařazeny do konsolidačního celku

● konsolidační rozdíl  u nově nabytého podílu na společném podniku,  který byl 

poprvé zařazen do konsolidačního celku.

Oproti  metodě  plné  konsolidace  zde  nevznikají  menšinové  podíly  na  vlastním 

kapitálu a hospodářském výsledku společného podniku.

Touto  problematikou  se  v  mezinárodních  účetních  výkazech  IFRS/IAS  zabývá 

standard IAS 31 Vykazování částí ve společných podnicích.

 5.3 Ekvivalenční metoda konsolidace
Metoda  ekvivalenční  konsolidace  je  používána  při konsolidaci  přidružených 

podniků. V této metodě konsolidace se nejedná o konsolidaci v pravém slova smyslu.

Metoda není založena na agregaci údajů z výkazů investora a přidružených podniků, 

v podstatě  se  jedná  o specifickou  metodu  oceňování  podílových  cenných  papírů. 

Investice,  která  je  původně  zachycena  v  pořizovací  ceně,  je  následně  upravena 

o poakviziční změnu investorova podílu  na čistých aktivech,  či  na vlastním kapitálu 

v investovaném podniku. Z účetní závěrky investora je pak možné poznat, do jaké míry 

jeho podstatný vliv přispívá ke zhodnocení či znehodnocení původní investice.

Podstatou  této  metody  je  vyloučení  těch  podílových  cenných  papírů  a vkladů 

investorovy (mateřské) společnosti, jejichž emitentem je přidružená společnost, a jejich 

nahrazení  cennými  papíry  v  tzv.ekvivalenci.  Jde  především  o přecenění  podílových 

cenných  papírů  investora  v závislosti  na  změně  výše  vlastního  kapitálu  přidružené 

společnosti.

Ve výkazu zisku a ztrát je vykázán odpovídající podíl investora na hospodářském 

výsledku  přidružené  společnosti  jako  položka  zisku  (ztráty)  z podílové  účasti  na 

přidružených společnostech.
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V mezinárodních standardech účetního výkaznictví se touto problematikou zabývá 

standard  IAS 28 Investice do přidružených podniků.  V tomto standardu je mimo jiné 

uvedena  možnost  zachycení  přidružených  podniků  metodou  pořizovacích  nákladů. 

Jestliže  má  podnik  investice  pouze  v přidružených  podnicích,  nemá  povinnost 

sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

S výše  uvedenými  standardy  úzce  souvisí  IFRS  3  Podnikové  kombinace,  který 

se zabývá účetními přístupy ke spojování  podniků a  odkazující  na případy spojování 

vyžadující konsolidaci účetních výkazů. (1)
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 6 Konsolidovaná účetní závěrka společnosti ABC, a.s.
Společnost  ABC,  a.s.  je  největší  česká  společnost  poskytující  komplexní  služby 

v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. 

Společnost byla založena v roce 1990 a v současné době působí především v České 

republice. Dále se orientuje zejména na evropský region a Skandinávii.

Za více než 17 let jejího působení přesáhl počet zaměstnanců 1000. Zaměstnanci 

společnosti jsou pečlivě vybíráni z velkého počtu uchazečů a poté neustále vzděláváni. 

Společnost  si  plně  uvědomuje,  že  její  síla  spočívá  především ve vysoké  kvalifikaci 

a profesní způsobilosti jejích zaměstnanců.

Zásadní význam pro úspěch společnosti má poskytování služeb, které tvoří přibližně 

87,8 % příjmů. Na příjmech z oblasti služeb se podílejí zejména výnosy ze zakázkového 

vývoje  softwaru,  servisu  a  podpory  a  ze  služeb  spojených  s  prodejem  produktů. 

Zbývajících 12,2 % tvoří převážně prodej softwarových a hardwarových produktů. 

Tato společnost  sestavuje konsolidovanou účetní  závěrku dle platné české účetní 

legislativy.  V další  částí  své  bakalářské práce zhodnotím položky rozvahy sestavené 

v souladu  s českou  účetní  legislativou  a  v  souladu  s mezinárodními  standardy 

finančního výkaznictví a poukáži na rozdíly, které zde existují.

Společnost  ABC,  a.s.  sestavuje  konsolidovanou  účetní  závěrku  metodou  plné 

konsolidace,  protože  má  na  hospodářském  výsledku  svých  dceřiných  společností 

majoritní podíl. Jak již bylo uvedeno v kapitole Metody konsolidace na straně 25, jedná 

se  o  metodu,  při  které  má  mateřská  společnost,  v tomto  případě  firma  ABC,  a.s., 

rozhodující vliv na své dceřiné společnosti, kterých má tato společnost 23. (14)

Mezi největší dceřiné společnosti patří:

● ABC Systems

● ABC Application

● ABC Consulting

● ABC Distribution

● ABC Multimedia
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● ABC Services

● ABC Solutions

● ABC Technologies

Dalšími dceřinými společnosti jsou: 

● ABC 1

● ABC 2

● ABC 3

● ABC 4

● ABC 5

● ABC 6

● ABC 7

● ABC 8

● ABC 9

● ABC 10

● ABC 11

● ABC 12

● ABC 13

● ABC 14 
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 6.1 Aktiva
Nejprve jsem se rozhodla věnovat svou pozornost aktivní stránce rozvahy.

rok 2006 2005 2004
Pohledávky za upsaný 
kapitál 0 0 588

Dlouhodobý majetek 216 583 286 322 224 216

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 149 329 2 797 1 847

Dlouhodobý hmotný 
majetek 67 254 135 645 222 369

Aktivní konsolidační rozdíl 0 0 0

Cenné papíry v ekvivalenci 0 0 0

Oběžná aktiva 467 304 316 911 228 749

Zásoby 8 801 6 023 8 246

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0

Krátkodobé pohledávky 445 366 267 560 209 333

Krátkodobý finanční 
majetek 13 137 43 328 11 170

Ostatní aktiva-časové 
rozlišení 5 652 37 286 9 507

Tabulka 1: Aktivní strana konsolidované rozvahy; vlastní zpracování

 6.1.1 Aktivní konsolidační rozdíl
Podle  českých  účetních  standardů  se  aktivním  konsolidačním  rozdílem  rozumí 

rozdíl mezi pořizovací cenou podílů konsolidovaného podniku a jejich oceněním podle 

podílové účasti  konsolidující  účetní  jednotky na výši vlastního kapitálu  vyjádřeného 

reálnou hodnotou, která vyplývá jako rozdíl reálných hodnot aktiv a reálných hodnot 

cizího kapitálu ke dni akvizice,  nebo ke dni dalšího zvýšení účasti,  dalšího pořízení 

cenných  papírů  nebo  podílů.  Používá  se  v případě  zahrnutí  dceřiné  společnosti 

do konsolidované rozvahy.(9)

Dle  IFRS/IAS  se  však  konsolidační  rozdíl,  v  terminologii  IFRS/IAS  nazývaný 

Goodwill, neodepisuje, ale takzvaně testuje na snížení hodnoty aktiv. To znamená, že se 

každý rok pravidelně sleduje, zda není možné snížení jeho hodnoty.

V konsolidované účetní závěrce sestavené touto společností je aktivní konsolidační 

rozdíl nulový. Lze tedy předpokládat, že v roce 2006 nedošlo k převzetí 100% podílu 

nad další společností. 
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 6.1.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
V konsolidované účetní závěrce společnosti ABC, a.s. je zveřejněn pouze majetek, 

který  byl  pořízen  koupí,  jeho  pořizovací  cena  byla  vyšší  než  je  cena  uvedená  ve 

vnitropodnikové směrnici, má dobu použitelnosti jeden rok a je odepisován. Důvod této 

skutečnosti mi však zástupce společnosti odmítl sdělit. 

Při  konsolidaci  účetní  závěrky dle  IFRS/IAS by sem patřil  i majetek  vytvořený 

vlastními prostředky. Takto vytvořený majetek musí splnit určité podmínky. A to:

● technickou proveditelnost dokončení nehmotného majetku,

● schopnost tento majetek užívat nebo prodat,

● způsob, jakým bude tento majetek vytvářet budoucí ekonomické přínosy,

● dosažitelnost  dostatečných  zdrojů  pro  dokončení  vývoje  a  pro užívání  nebo 

prodej tohoto majetku,

● schopnost spolehlivého měření výdajů k tomuto majetku.

Podnik  ABC,  a.s.  používá  při  své  činnosti  softwarové  prostředky,  které  byly 

vytvořeny vlastní činností. Jelikož tento software splňuje výše uvedené podmínky  pro 

uznání  dlouhodobého  nehmotného  majetku,  došlo  by  při  použití  konsolidace  dle 

IFRS/IAS ke zvýšení aktivní strany rozvahy.

 6.1.3 Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobým hmotným majetkem této společnosti jsou z převážné části především 

budovy poboček a jejich vybavení. Jedná se nejvíce o softwarové vybavení a nábytkové 

vybavení kanceláří.

Dle  IFRS/IAS by byly  tyto  položky oceněny historickými  cenami,  které  v sobě 

přímo zahrnují náklady vztahující se k pořízení těchto položek. Možné výdaje spojené 

s pořízením dlouhodobého hmotného majetku jsou zahrnuty do účetní hodnoty každého 

aktiva, nebo je lze vykázat i samostatně, a to pouze v případě, že budoucí ekonomický 

prospěch firmy je spojen s uvedenou položkou. 
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 6.1.4 Krátkodobé pohledávky
Jedná se o pohledávky podniku vůči jiným subjektům. Zejména jde o poskytnutí 

peněz,  zboží  či  služeb  přímo  dlužníkovi.  V této  rozvaze  jsou  zahrnuty  všechny 

pohledávky  této  kategorie  bez  ohledu  na  to,  zda  jsou  veřejně  obchodovatelné. 

V konsolidaci podle IFRS/IAS nemohou být mezi pohledávkami, které jsou vytvořené 

podnikem, pohledávky veřejně obchodovatelné. 

Jestliže budu usuzovat, že v pohledávkách této firmy jsou veřejně obchodovatelné 

pohledávky, došlo by při konsolidaci dle IFRS/IAS ke snížení aktivní strany rozvahy.

 6.1.5 Zásoby
Vzhledem k tomu, že se jedná o společnost,  která se zabývá převážně vyvíjením 

softwaru,  její  zásoby  jsou  relativně  nízké.   Zásoby  v tomto  případě  představují 

ponejvíce  věci  materiální  spotřeby.  Jde  zejména  o  různé  náhradní  díly  do  stolních 

počítačů, tonery do tiskáren a jiný podobný kancelářský materiál. 

IFRS/IAS  i česká  účetní  legislativa  upravují  vykazování  zásob  podobným 

způsobem. 

 6.1.6 Finanční majetek
Finanční majetek je tvořen penězi v hotovosti i na bankovním účtu, cennými papíry 

či deriváty. Finanční aktiva jsou oceněna pořizovací cenou zvýšenou o alikvotní část 

úroku, což je rozdíl mezi pořizovací cenou a naběhlým úrokem, nebo reálnou hodnotou. 

Finanční majetek firmy ABC, a.s. je z velké části shromážděn na bankovním účtu. 

Jelikož společnost sestavuje konsolidovanou účetní závěrku dle české účetní legislativy, 

od účtovává  finanční  aktiva  na  základě  testu  kontroly.  Pokud by se  podnik  rozhodl 

vykazovat dle IFRS/IAS, došlo by k od účtovávání finančních aktiv podle jejich přínosu 

rizika  či  ziskovosti.  Tedy  v případě  finančních  prostředků  umístěných  pouze  na 

bankovním účtě by nedocházelo k zhodnocování aktiv a také by zde bylo nízké riziko. 

Při investování peněžních prostředků do cenných papírů by došlo k zhodnocení měny, 

jelikož by se připisoval vyšší úrok než na bankovním účtu. Společně s vyšším ziskem 

by také rostla rizikovost.
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 6.2 Pasiva
Další částí mé praktické ukázky při uvádění rozdílů mezi Českou účetní legislativou 

a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IFRS/IAS je pasivní stránka rozvahy.

rok 2006 2005 2004
Vlastní kapitál 380 511 322 662 287 689

Základní kapitál 100 000 100 000 100 000

Kapitálové fondy 0 117 148 116 978

Rezervní fondy a ostatní 
fondy ze zisku 10 409 3 407 3 473

Výsledek hospodaření 
minulých let 211 880 49 989 28 488

Výsledek hospodaření 
běžného účetní období 58 222 50 152 34 817

Výsledek hospodaření 
běžného účetní období bez 
menšinových podílů 58 222 50 152 34 817

Podíl na výsledku 
hospodaření v ekvivalenci 0 0 0

Pasivní konsolidační rozdíl 0 1 976 3 933

Konsolidační rezervní fond 0 0 0

Cizí zdroje 284 296 293 420 152 521

Rezervy 0 0 0

Dlouhodobé závazky 194 155 596 0

Krátkodobé závazky 213 799 100 101 111 099

Bankovní úvěry a 
výpomoci 70 303 37 723 41 422

Bankovní úvěry 
dlouhodobé 4 603 7 723 11 422

Krátkodobé finanční 
výpomoci 65 700 30 000 30 000

Ostatní pasiva-časové 
rozlišení 24 733 24 536 22 850

Menšinové vlastní jmění 0 0 0

Tabulka 2: Pasivní strana rozvahy, vlastní zpracování

 6.2.1 Menšinový podíl
Při použití metody plné konsolidace se do konsolidované účetní závěrky zahrnuje 

veškerý majetek dceřiných podniků. Aby byl nesporně určen podíl mateřské společnosti 

na vlastním  kapitálu  a  dosaženém zisku,  dojde  k  vyčlenění  podílu  připadajícího  na 
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ostatní akcionáře. Dle českých účetních pravidel musí být podíl na vlastním kapitálu 

zahrnut do konsolidované účetní závěrky od data akvizice.

IFRS/IAS vyžadují,  aby byl  menšinový podíl  vyjádřen buď jako podíl  na účetní 

hodnotě čistých aktiv před akvizicí,  nebo jako podíl na reálné hodnotě čistých aktiv. 

Jestliže jsou použity oba způsoby vyjádření, nepřipočítává se k menšinovému podílu 

goodwill.

Jelikož mnou zvolená firma je mateřská společnost se 100% podílem na vlastním 

kapitálu a dosaženém zisku, je menšinový podíl nulový.

 6.2.2 Vlastní kapitál 
Rozvahovou položku vlastní kapitál firmy ABC, a.s. tvoří tyto položky:

● základní kapitál,

● rezervní fondy a ostatní fondy vytvořené ze zisku,

● výsledky hospodaření.

Podle IFRS/IAS se za vlastní kapitál považují prioritní akcie, které je možné prodat 

pouze z vůle emitenta. Tedy do vlastního kapitálu se  nepočítají výsledky hospodaření. 

V případě  společnosti  ABC,  a.s.  by  tato  možnost  konsolidace  znamenala  snížení 

vlastního kapitálu.

 6.2.3 Rezervy
 V rozvaze se vykazují rezervy vztahující  se k současným závazkům z minulých 

událostí, jestliže lze spolehlivě odhadnout odtok finančních prostředků. 

Česká účetní legislativa umožňuje uvádět v položce rezerv možné budoucí opravy 

dlouhodobého  hmotného  majetku.  Tvorba  tohoto  druhu  rezerv  je  podle  IFRS/IAS 

nepřípustná.

Firma ABC, a.s. rezervy v předcházejících 3 letech netvořila. Lze tedy říci, že tato 

společnost  neuvažuje  možné  budoucí  opravy  dlouhodobého  hmotného  majetku, 

například opravy poboček a podobně. Netvoří také rezervy na žádná jiná potenciální 

budoucí rizika a s nimi spojené náklady.
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Důvodem  nevytváření  rezerv  mohou  být  mimo  jiné  snahy  o investování 

hotovostních prostředků například do cenných papírů.

 6.2.4 Finanční závazky
Finanční  závazky  jsou  definovány  jako  smluvní  příslib  dodání  peněžních 

prostředků, nebo jiných finančních aktiv jinému podniku.

IFRS/IAS uznává hodnocení finančních závazků pouze dvěma způsoby. Jedná se 

o závazky oceňované v reálné hodnotě nebo o závazky ostatní. Česká účetní legislativa 

tuto problematiku nijak nerozlišuje.

V hodnoceném roce  měla  firma  ABC,  a.s.  velmi  mnoho  krátkodobých  závazků. 

Z uvedených hodnot můžeme tedy usuzovat, že ve firmě nedošlo k zaplacení například 

mzdy zaměstnancům, neproplacení smluvních faktur dodavatelům a dalším podobným 

závazkům. Jelikož došlo ke zvýšení krátkodobých závazků téměř o dvojnásobek oproti 

předchozím  letům,  je  možné  se  domnívat,  že  firma  upřednostňuje  financování 

z krátkodobých zdrojů.

 6.2.5 Pasivní konsolidační rozdíl
Pasivním konsolidačním rozdílem se rozumí rozdíl mezi pořizovací cenou podílů 

konsolidovaného podniku a jejich oceněním podle podílové účasti konsolidující účetní 

jednotky na výši vlastního kapitálu vyjádřeného reálnou hodnotou, která vyplývá jako 

rozdíl reálných hodnot aktiv a reálných hodnot cizího kapitálu ke dni akvizice, nebo ke 

dni dalšího zvýšení účasti, dalšího pořízení cenných papírů nebo podílů.  Používá se 

v případě  zahrnutí  dceřiné  společnosti  do  konsolidované  rozvahy.  Česká  účetní 

legislativa nerozlišuje, zda se záporný konsolidační rozdíl vykazuje jako pasivum, či 

jako záporné aktivum.

Podle  mezinárodních  standardů  finančního  výkaznictví  je  záporný  goodwill 

charakterizován  podobně  jako  v české  účetní  legislativě.  Dříve  než  bude  záporný 

goodwill  uznán,  je  nutné  vyloučit  možnost  jeho  vzniku  z důvodu  nadhodnocení 

nabývaných aktiv nebo podhodnocení nabývaných závazků.(4)

V letech 2004 a 2005 došlo ke vzniku pasivního konsolidačního rozdílu, který je 

v konsolidované účetní závěrce uváděn v souladu s IFRS/IAS. 
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Jelikož  byl  pasivní  konsolidační  rozdíl  uveden  v  rozvaze  na  straně  pasiv,  lze 

z tohoto vyvodit  možný závěr,  že  hodnota záporného goodwillu nepřevyšuje reálnou 

hodnotu pořízených identifikovatelných nepeněžních aktiv. Jestliže tomu tak není, pak 

musí být celý goodwill okamžitě odepsán do výnosů.

 6.2.6 Konsolidační rezervní fond
Konsolidačním  rezervním  fondem  podle  České  účetní  legislativy  je  rozuměna 

poměrná část vlastního kapitálu bez hospodářského výsledku běžného účetního období 

dceřiných  společností  ve  výši  podílu  mateřské  společnosti  na  základním  kapitálu 

konsolidovaných  účetních  jednotek.  Tato  položka  představuje  akumulované 

hospodářské výsledky předchozích účetních období konsolidovaných účetních jednotek 

od okamžiku jejich zařazení do konsolidačního celku. (13)

Dle IFRS/IAS nedochází k podrobnému rozdělení té části  zisku, která nepřipadá 

na akcionáře.  IFRS/IAS tuto část  zisku znají  pod souhrnným pojmem „Kumulovaný 

zisk (ztráta)“. 

Jelikož  společnost  ABC,  a.s.  sestavuje  konsolidovanou účetní  závěrku v souladu 

s českou účetní legislativou,  dochází k rozdělení vlastního kapitálu na další takzvané 

podkapitálové  položky.  Tyto  položky jsou  nařízeny českou právní  legislativou,  tedy 

musí být splněno jejich uvedení.

 6.2.7 Kapitálové fondy
Česká  účetní  legislativa  řadí  kapitálové  fondy  mezi  části  vlastního  kapitálu. 

V položce  kapitálové  fondy  jsou  uvedeny  rozdíly  podílů  se  zpětnou  vazbou,  které 

vznikly při snížení vlastního kapitálu.

Účetní  závěrka  sestavená  v souladu  s  IFRS/IAS  pojem  kapitálové  fondy 

nerespektuje.  V účetní  závěrce  se  objevují  fondy  z  přecenění,  jestliže  se  jedná 

o přírůstek, rezervní fondy nebo fondy z kurzových rozdílů.

Pojem kapitálové fondy v IFRS/IAS zastupuje pojem Výkaz o změnách vlastního 

kapitálu. Výkaz o změnách vlastního kapitálu v sobě zahrnuje podobné položky, jako 

Kapitálové fondy v účetní závěrce sestavené dle platné české účetní legislativy. 
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Jedná se o položky:

● přírůstky z přecenění budovy

● přírůstky z přecenění cenných papírů.(6)
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 6.3 Výkaz zisku a ztráty
Posledním neméně důležitým výkazem, kterým se budu ve své práci zabývat,  je 

Výkaz zisku a ztráty.

Rok 2006 2005 2004
Tržby za prodej zboží 100 712 98 311 93 845

Náklady vynaložené na 
prodané zboží 89 708 89 387 69 290

Obchodní marže 11 005 8 925 24 555

Výkony 900 939 681 223 520 646

Výkonová spotřeba 326 986 185 701 180 965

Osobní náklady 458 678 376 344 286 500

Přidaná hodnota 584 958 504 447 364 236

Daně a poplatky 5 622 427 335

Odpisy DHM,DNM 13 455 25 271 18 008

Tržby z prodeje DHM a 
materiálu 167 71 179 618

Zůstatková cena prodaného 
DHM a materiálu 0 67 061 6

Změna stavu rezrev a 
opravných položek v 
provozní oblasti 300 166 48

Ostatní provozní výnosy 475 176 334

Ostatní provozní náklady 13 635 33 761 1 346

Konsolidovaný provozní 
výsledek hospodaření 93 910 0 58 945

Tržby z prodeje CP a podílů 0 0 0

Prodané CP a podíly 0 0 0

Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 0 0 0

Výnosy z krátkodobého 
fin.majetku 0 0 0

Náklady z fin.majetku 0 0 0

Výnosy z přecenění CP a 
derivátů 0 0 0

Náklady z přecenění CP a 
derivátů 0 0 0

Změna stavu rezerv a 
opravných položek ve 
finanční oblasti 0 0 0

Výnosové úroky 330 276 384

Nákladové úroky 2 085 1 898 2 019

Ostatní finanční výnosy 2 377 2 347 1 654
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Ostatní finanční náklady 5 523 6 769 9 008

Konsolidovaný finanční 
výsledek hospodaření -4 901 -6 045 -8 989

Daň z příjmů za běžnou 
činnost 32 695 17 533 16 307

Konsolidovaný výsledek 
hospodaření za běžnou 
činnost 56 315 -23 578 33 649

Mimořádné výnosy 2 031 962 1 735

Mimořádné náklady 0 2 114

Zúčtování pasivního 
konsolidačního rozdílu 1 967 1 967 1 967

Zúčtování aktivního 
konsolidačního rozdílu 0 0 0

Daň z příjmů z mimořádné 
činnosti 123 2 453

Konsolidovaný mimořádný 
hospodářský výsledek 1 907 958 1 168

Konsolidovaný 
hospodářský výsledek za 
účetní období bez podílu 
ekvivalence 58 222 -22 620 34 817

Hospodářský výsledek 
běžného účetního období 
bez menšinových podílů 58 222 -22 620 34 817

Konsolidovaný výsledek 
hospodaření za účetní 
období 58 222 -22 620 34 817

Konsolidovaný výsledek 
hospodaření před zdaněním 91 040 -5 085 51 577

Tabulka 3: Výkaz zisku a ztráty, vlastní zpracování

 6.3.1 Tržby
Tržby jsou v mezinárodních účetních standardech finančního výkaznictví IFRS/IAS 

definovány  jako  hrubý  přírůstek  ekonomických  užitků  vzniklých  z  běžné  činnosti 

podniku. Aby mohly být tyto výnosy uznány, musí být splněny následující podmínky:

● všechna  významná  rizika  a  odměny  z  vlastnictví  zboží  jsou  převedeny 

na nového vlastníka,

● společnost  se  zavazuje,  že  se  nebude  angažovat  v  řízení  dalšího  prodeje 

výrobku,

● částka vzniklých výnosů musí být spolehlivě oceněna,

● ekonomické užitky spojené s prodejem zboží plynou prodávající společnosti,
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● náklady vzniklé v souvislosti s prodejem zboží jsou spolehlivě oceněny.

V případě  konsolidace  podle  IFRS/IAS  je  účetní  jednotka  povinna  provést  při 

časovém rozlišení takzvanou diskontaci na současnou hodnotu. Česká účetní legislativa 

toto s výjimkou smluvních úroků nepřipouští.

Česká účetní legislativa nemá stanovené žádné podmínky pro uznání výnosu z tržeb, 

protože  klade  důraz  na  formu  transakce,  což  v  případě  nestandardních  transakcí 

způsobuje řadu problémů.

 6.3.2 Nákladové úroky
Podle české účetní legislativy jsou nákladové úroky vykazovány na akruální bázi 

metodou lineární úrokové sazby.

Dle  mezinárodních  standardů  finančního  výkaznictví  IFRS/IAS  jsou  také 

vykazovány nákladové úroky pomocí akruální báze. Jestliže nákladové úroky obsahují 

slevu nebo prémii,  je tato sleva nebo prémie amortizována pomocí metody efektivní 

úrokové sazby. Tato metoda pracuje se sazbou, s jejíž pomocí se očekávané peněžní 

toky diskontují na účetní hodnotu dluhového nástroje.

 6.3.3 Hospodářský výsledek
Dle české  účetní  legislativy jsou vyloučeny z hospodářského výsledku vzájemné 

hospodářské transakce případy mezi konsolidujícími jednotkami. 

Jedná se především o tyto případy:

● pohledávky a závazky, náklady a výnosy při operacích zajištění,

● přijaté a vyplacené dividendy, nebo jiné podíly na zisku.

Konsolidovaný  výsledek  hospodaření  je  rozdělen  na  konsolidovaný hospodářský 

výsledek za účetní období, který připadá mateřské společnosti, a na menšinový podíl na 

hospodářském výsledku, připadající dalším držitelům majetkových účastí emitovaných 

dceřinými společnostmi. (13)

 Výsledek hospodaření podle IFRS/IAS představuje součet provozního a finančního 

výsledku. Mimořádný výsledek hospodaření stojí samostatně. Hospodářský výsledek po 
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zdanění společně s mimořádným výsledkem po zdanění představují disponibilní  zisk 

nebo ztrátu.

V případě  sestavení  konsolidované  účetní  závěrky  podle  IFRS/IAS  by došlo 

ke snížení hospodářského výsledku přibližně o 200 tisíc.

 6.3.4 Mimořádné výnosy a náklady
Česká účetní legislativa umožňuje zahrnout do mimořádných výnosů konsolidační 

rozdíl.  Tento konsolidační rozdíl se rozpouští ročně ve výši 20 % buď do mimořádných 

výnosů nebo nákladů s ohledem na to,  o jaký konsolidační rozdíl  se jedná.  Zda jde 

o aktivní nebo pasivní rozdíl.

Mezinárodní standardy finančního výkaznictví se snaží tento fakt, z důvodu rizika 

falšování  účetnictví,  omezit  a  prosazují  uvádění  výnosů  či  nákladů  z  mimořádné 

činnosti do provozní nebo finanční činnosti. 

Podle 4. směrnice EU tyto položky ovšem tvoří základ mimořádného zisku či ztráty. 

Ve 4.  směrnici  se  uvádí,  že  mimořádné výnosy a  náklady jsou z  části  souměřitelné 

a z části jednostranné. (5)

Jestliže by společnost konsolidovala podle účetních standardů IFRS/IAS, došlo by 

ke zvýšení provozního či hospodářského výsledku hospodaření.

 6.3.5 Náklady vynaložené na prodej zboží
Mezinárodní  účetní  standardy označují  náklady vynaložené na prodej  zboží  jako 

princip přiřazování nákladů k výnosům, tzv.  Matching principle. Toto znamená, že se 

nejprve  vymezí  výnosy příslušející  k vykazovanému období  z hlediska  času a  k těm 

následně přiřadí  související  náklady.  Na základě tohoto principu pak platí,  že  pokud 

nejsou výnosy z prodaného zboží, nejsou také náklady na prodané zboží.

Česká účetní legislativa pracuje s touto problematikou velmi podobně. To znamená, 

že  společnost  ABC,  a.s.  by  při  sestavování  konsolidované  účetní  závěrky  podle 

IFRS/IAS měla stejné náklady na prodej zboží, jako je tomu nyní.
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 6.4 Shrnutí podstatných rozdílů v konsolidované účetní závěrce 
společnosti ABC, a.s. sestavené dle IFRS/IAS a dle České účetní 
legislativy

Při  podrobném  srovnání  konsolidované  účetní  závěrky  společnosti  ABC,  a.s. 

sestavené v souladu s českou účetní legislativou a mezinárodními standardy finančního 

výkaznictví IFRS/IAS, jsem dospěla k mnoha zajímavým poznatkům.

Při sestavování konsolidované účetní závěrky v souladu s mezinárodními  standardy 

finančního výkaznictví IFRS/IAS by došlo ke značnému navýšení aktivní části rozvahy, 

zejména v položkách dlouhodobého nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností. 

Další  položky  aktivní  části  rozvahy  by  byly  při  sestavování  konsolidované  účetní 

závěrky sníženy.  I přesto  by byla  aktiva  při  sestavení  konsolidované  účetní  závěrky 

podle IFRS/IAS vyšší.

Na pasivní  straně  rozvahy  také  dochází  k podstatným  změnám  při  sestavování 

konsolidované účetní závěrky podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví.  

Tyto  změny  jsou  nejvíce  vidět  na  položkách  vlastního  kapitálu.  Při sestavování 

konsolidované účetní závěrky podle české účetní legislativy jsou do položky vlastního 

kapitálu  započítané  i výsledky hospodaření.  S touto  možností  mezinárodní  standardy 

finančního  výkaznictví  nepočítají.  Tedy  při  sestavení  konsolidované  účetní  závěrky 

podle IFRS/IAS by došlo ke snížení vlastního kapitálu.  V dalších položkách pasivní 

strany rozvahy, co se týká finančních změn, již nedochází k markantním rozdílům mezi 

sestavováním konsolidované  účetní  závěrky  podle  IFRS/IAS  nebo  dle  české  účetní 

legislativy. 

Ve  výkazu  zisku  a  ztráty  se  také  objevují  rozdíly  mezi  konsolidovanou  účetní 

závěrkou sestavenou podle IFRS/IAS a českou účetní legislativou.  Dle mého názoru 

je tato  skutečnost  nejvíce  zřetelná  na položce  výsledku  hospodaření,  který  sestává 

z dílčích výsledků hospodaření. Protože mezinárodní standardy finančního výkaznictví 

berou  v úvahu  pouze  provozní  a  finanční  výsledek  hospodaření,  při  sestavené 

konsolidované účetní závěrky dle IFRS/IAS by došlo ke snížení celkového výsledku 

hospodaření.  Další  položky,  které  podstatně  ovlivňují  výsledek  hospodaření  jsou 

mimořádné  náklady  a mimořádné  výnosy.  Jelikož  dle  IFRS/IAS  stojí  mimořádný 

výsledek  hospodaření  mimo  provozní  výsledek  hospodaření,  došlo  by  při  sestavení 
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konsolidované  účetní  závěrky  dle  IFRS/IAS  k navýšení  konsolidovaného  výsledku 

hospodaření.

Ze zjištěných skutečností lze tedy vyvodit závěr, že při sestavování konsolidované 

účetní  závěrky podle  mezinárodních  standardů finančního výkaznictví  by společnost 

ABC, a.s. vykazovala výrazně vyšší zisky, což by pro ni mohlo znamenat větší možnosti 

investování do dalších svých zamýšlených projektů.
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Závěr

 7 Závěr
Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit  sestavení  konsolidované účetní  závěrky 

v souladu s českou účetní legislativou oproti  sestavení konsolidované účetní závěrky 

v souladu s  mezinárodními  standardy finančního výkaznictví  IFR/IAS a rozhodnout, 

které sestavení konsolidované účetní závěrky je pro firmu ABC, a.s. efektivnější.

Přestože již existuje mnoho oblastí, jejichž úprava je shodná v rámci české účetní 

legislativy i v rámci IFRS/IAS, nadále zde existují rozdíly, které jsou nezanedbatelné. 

Tyto rozdíly jsou dány hlavně odlišným chápáním účelu celého účetního systému. 

Pro dosažení cíle mé bakalářské práce jsem zvolila hodnocení takových položek, 

které  jsou  rozdílně  konsolidovány  dle  české  účetní  legislativy  a  mezinárodních 

standardů finančního výkaznictví. Údaje, které jsou v této práci použity, byly čerpány 

z rozvahy a výkazu zisku a ztráty poskytnutých společností ABC, a.s. 

 Za účelem co nejzřetelnější prezentace jsem provedla podrobnou analýzu položek 

v rozvaze a výkazu zisku a ztráty, aby zjištěné odlišnosti mezi odlišnými možnostmi 

konsolidace  byly co  nejzřetelnější.  Tato  analýza  vycházela  z  teoretických poznatků, 

kterými jsem se zabývala v teoretické části bakalářské práce.

Po provedení analýzy položek konsolidované účetní závěrky jsem dospěla k názoru, 

že  ve  společnosti  ABC,  a.s.  by  sestavování  konsolidované  účetní  závěrky  dle 

mezinárodních  standardů  finančního  výkaznictví  vedlo  ke  zvýšení  výsledku 

hospodaření  a  také  ke  zvýšení  aktivní  strany  rozvahy.  Tento  způsob  sestavování 

konsolidované  účetní  závěrky  by  tedy  přinesl  příznivější  obraz  o  finanční  situaci 

a výkonnosti  podniku,  který  by společnost  mohla  využít  k získání  dalších  externích 

zdrojů financování využitelných pro investování v rámci expanze společnosti.

Poukázala  jsem  na  důležité  rozdíly,  které  by  pomohly  finančnímu  řediteli  při 

rozhodování, zda sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle české účetní legislativy, 

nebo dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví.

Věřím, že má bakalářská práce bude pro společnost ABC, a.s. přínosná a taktéž z ní 

mohou čerpat další společnosti, které zvažují, zda by pro ně byla konsolidace účetní 

závěrky dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví efektivnější.
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Seznam IAS/IFRS v roce 2006

Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní 
závěrky

1.7.1989

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

IFRS 1 První  přijetí  Mezinárodních  standardů  účetního 
výkaznictví

1.1.2004

IFRS 2 Platby akciemi 1.1.2005

IFRS 3 Podnikové kombinace 31.3.2004

IFRS 4 Pojistné smlouvy 1.1.2005

IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti 1.1.2005

IFRS 6 Průzkum a hodnocení nerostných zdrojů 1.1.2006

IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejnění 1.1.2207

Mezinárodní účetní standardy

IAS 1 Prezentace účetní závěrky 1.1.2005

IAS 2 Zásoby 1.1.2005

IAS 7 Výkazy peněžních toků 1.1.1994

IAS 8 Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby 1.1.2005

IAS 10 Události po rozvahovém dni 1.1.2005

IAS 11 Stavební smlouvy 1.1.2005

IAS 12 Daně ze zisku 1.1.1998

IAS 14 Vykazování podle segmentů 1.7.1998

IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení 1.1.2005

IAS 17 Leasingy 1.1.2005

IAS 18 Výnosy 1.1.1995

IAS 19 Zaměstnanecké požitky 1.1.1999

IAS 20 Účtování státních dotací a zveřejnění státní podpory 1.1.1984

IAS 21 Důsledky změn směnných kurzů cizích měn 1.1.2005

IAS 23 Výpůjční náklady 1.1.1995

IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran 1.1.2005

IAS 26 Penzijní plány 1.1.1988

IAS 27 Konsolidovaná a individuální závěrka 1.1.2005

IAS 28 Investice do přidružených podniků 1.1.2005

IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách 1.1.1990

IAS 30 Zveřejňování  v  účetních závěrkách  bank a podobných 
finančních  institucí  –  zrušen  v souvislosti  s  přijetím 
IFRS 7

1.1.1991

IAS 31 Účasti ve společných podnicích 1.1.2005

IAS 32 Finanční nástroje: zveřejňování a prezentace 1.1.2005

IAS 33 Zisk na akcii 1.1.2005

IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví 31.3.2004

IAS 36 Snížení hodnoty aktiv 31.3.2004

IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva 1.7.1999

IAS 38 Nehmotná aktiva 31.3.2004

IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování 1.1.2005

IAS 40 Investice do nemovitostí 1.1.2005

IAS 41 Zemědělství 1.1.2003

50



Interpretace v roce 2006
(ve třetím sloupci jsou čísla standardů, ke kterým se interpretace vztahují, ve čtvrtém sloupci je datum 

platnosti)

SIC 7 Zavedení Eura IAS 21 1.6.1998

SIC 10 Státní podpora bez specifické vazby k 
provozním činnostem

IAS 20 1.8.1998

SIC 12 Konsolidace-jednotky zvláštního určení IAS 27 1.7.1998

SIC 13 Spoluovládané jednotky-nepeněžní 
vklady spoluvlastníků

IAS 31 1.1.1999

SIC 15 Operativní leasingy-pobídky IAS 17 1.1.1999

SIC 21 Daně ze zisku- zpětná získatelnost 
přeceněných neodepisovatelných aktiv

IAS 12 15.7.2000

SIC 25 Daně ze zisku- změny v daňovém statutu 
podniku nebo jeho akcionářů

IAS 12 15.7.2000

SIC 27 Vyhodnocování podstaty transakcí 
uzavřených právní formou leasingu

IAS 1, IAS 17, IAS 18 31.12.2001

SIC 29 Zveřejňování- Ujednání o poskytování 
licencovaných služeb

IAS 1 31.12.2001

SIC 31 Výnosy (tržby)- barterové transakce 
zahrnující reklamní služby

IAS 18 31.12.2001

SIC 32 Nehmotná aktiva- náklady na webové 
stránky

25.3.2002

IFRIC 1 Změny v existujících závazcích 
souvisejících s vyřazením, rekultivací a 
podobných závazcích.

IAS 37 1.9.2004

IFRIC 2 Členské podíly v družstvech a podobné 
nástroje

IAS 32 1.1.2005

IFRIC 3 Emistní práva- zrušen dne 23.6.2005 IAS 20, IAS 37, IAS 38 1.3.2005

IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing IAS 17 1.1.2006

IFRIC 5 Práva na podíly ve fondech pro vyřazení, 
rekultivaci a životní prostředí

IAS 8, 27, 28, 31, 37, 39, SIC 12 1.1.2006

IFRIC 6 Závazky z účasti na specifickém trhu – 
odpad elektrických a elektronických 
zařízení

IAS 37 1.12.2005

IFRIC 7 Aplikace přístupu přepracování podle 
IAS 29- Vykazování v hyperinflačních 
ekonomikách

IAS 29 1.3.2006

IFRIC 8 Rozsah IFRS 2 IFRS 2 1.5.2006

IFRIC 9 Přehodnocení vložených derivátů IAS 39 1.6.2006

IFRIC 10 Mezitímní účetní výkaznictví a snížení 
hodnoty aktiv

IAS 34, 36, 39 1.11.2006
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ROZVAHA Název  a sídlo účetní jednotky

konsolidovaná ABC, a.s.

k: 31.12.2006

(v celých tisících Kč)

IČO

12345678

Skutečnost v účetním období

2006 2005 2004

AKTIVA CELKEM 001

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 0 588 

B. Dlouhodobý majetek 003

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004

B. II. Dlouhodobý hmotný  majetek 013

B. III. Dlouhodobý f inanční majetek 023 0 0 

B. IV. Aktivní konsolidační rozdíl 0 0 0 

B. V. Cenné papíry v ekvivalenci 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 031

C. I. Zásoby 032

C. II. Dlouhodobé pohledávky 039 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 048

C. IV. Krátkodobý f inanční majetek 058

D. Ostatní aktiva - časové rozlišení 063

Skutečnost v účetním období

2006 2005 2004

PASIVA CELKEM 067

A. Vlastní kapitál 068

A. I.    Základní kapitál 069

A. II. Kapitálové fondy 073 0 

A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 078

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 081

A. V. 084

A. V.1. 084

A. V.2. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 0 0 0 

A. VI. Pasivní konsolidační rozdíl 0 

A. VII. Konsolidační rezervní fond 0 0 0 

B. Cizí zdroje 085

B. I. Rezervy 086 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 091 194 0 

B. III. Krátkodobé závazky 102

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114

B. IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 115

B. IV.2 Krátkodobé f inanční výpomoci 116

C. Ostatní pasíva - časové rozlišení 118

D. Menšinové vlastní jmění 0 0 0 

Odesláno dne:

označ.    
a

AKTIVA                                                             
                     b

řád.    
c

689 539 640 618 463 060 

216 583 286 322 224 216 

149 329 2 797 1 847 

67 254 135 645 222 369 

147 880 

467 304 316 911 228 749 

8 801 6 023 8 246 

445 366 267 560 209 333 

13 137 43 328 11 170 

5 652 37 386 9 507 
označ.    

a
PASIVA                                                             

                     b
řád.    

c

689 539 640 618 463 060 

380 511 322 662 287 689 

100 000 100 000 100 000 

117 148 116 978 

10 409 3 407 3 473 

211 880 49 989 28 488 
Výsledek hospodaření běžného úč. období 
bez menšinových podílů 58 222 50 152 34 817 
Výsledek hospodaření běžného úč. období 
(+/-) 58 222 50 152 34 817 

1 967 3 933 

284 296 293 420 152 521 

155 596 

213 799 100 101 111 099 

70 303 37 723 41 422 

4 603 7 723 11 422 

65 700 30 000 30 000 

24 733 24 536 22 850 

Podpis statutárního orgánu 
nebo fyzické osoby, která  je 
účetní jednotkou

Osoba odpovědná za účetnictví 
(jméno a podpis)

Osoba odpovědná za účetní závěrku 
(jméno a podpis)
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Název  a sídlo účetní jednotky

konsolidovaný ABC a.s.
k 31.12.2006

(v celých tisících Kč)

IČO

12345678

Skutečnost v účetním období
2006 2005 2004

I. Tržby za prodej zboží 01

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02

+ Obchodní marže                                                       03

II. Výkony                                                            04

B. Výkonová spotřeba                                                  08

+ Přidaná hodnota                                              11

C. Osobní náklady 12

D Daně a poplatky 17 427 335 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 167 618 

F Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 6 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 25 300 166 48 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 475 176 334 

H Ostatní provozní náklady 27

* Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 30 0 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého f inančního majetku 33 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého f inančního majetku 37 0 0 0 

K. Náklady z f inančního majetku 38 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve f inanční oblasti 41 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 330 276 384 

N. Nákladové úroky 43

XI. Ostatní f inanční výnosy 44

O. Ostatní f inanční náklady 45

* Konsolidovaný f inanční výsledek hospodaření 48

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49

** Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost 52

XIII. Mimořádné výnosy 53 962 

R, Mimořádné náklady 54 0 2 114 

Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu

Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 123 2 453 

* Konsolidovaný mimořádný hospodářský výsledek 58 958 

*** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období bez podílu ekvivalence

z toho Hospodářský výsledek běžného účetního období bez menšinových

 *** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období 60

**** Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním 61

Odesláno dne:

Označení     
  a

TEXT                                                                                                        
             b

Číslo 
řádku 

c
100 712 98 311 93 845 

89 708 89 387 69 290 

11 005 8 925 24 555 

900 939 681 223 520 646 

326 986 185 701 180 965 

584 958 504 447 364 236 

458 678 376 344 286 500 

5 622 

13 455 25 271 18 008 

71 179 

67 061 

13 635 33 761 1 346 

93 910 58 945 

2 085 1 898 2 019 

2 377 2 347 1 654 

5 523 6 769 9 008 

-4 901 -6 045 -8 989 

32 695 17 533 16 307 

56 315 -23 578 33 649 

2 031 1 735 

1 967 1 967 1 967 

1 907 1 168 

58 222 -22 620 34 817 

58 222 -22 620 34 817 

58 222 -22 620 34 817 

91 040 -5 085 51 577 

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která 
je účetní jednotkou

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a 
podpis)

Osoba odpovědná za účetní závěrku 
(jméno a podpis)
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