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CO NÁS „SVAZUJE“???
True and fair view – správné/věrné a poctivé/spolehlivé vykázání zbavené chyb a

nepřesností v souladu s pravidly, kterým slouží např. IFRS

Substance over form – nej-zásada v IFRS = ekonomická realita je nadřazena formě

IFRS = principal-based standards / acconting NOT rules-based (srovnej – IFRS a CASy, TAX)

Pro POSTUPY: snazší na vysvětlení, co je psáno je dáno, auditoři, uživatele, regulace by
měly život lehčí, rules = detailní popis/postup účtovaní vyčerpávajících transakci, vše by
mělo byt popsáno s řešením, lepe vynutitelné, vice autoritativní,

Proti POSTUPŮM: snižují úsudek, odbornost, nedostatečně brání kreativnímu účetnictví –
jde se přesně výkladově dle popisu opatření, není zaručena srovnatelnost, komplexnost,
malá flexibilita, vyšší důraz na formu, co není psáno/zakázáno je „povoleno“



A CO DÁL???



Kreativní účetnitví?!?

� Navýšení hodnoty aktiv 

� Uznání aktiv na úkor účtování 
nákladů

� nafouknutí zisku/výnosu (inflated
revenues, boosting)

� Příliš optimistické výhledy, plány, 
cíle

� Neopodstatněné prodlužování doby 
použitelnosti odepisovatelných 
aktiv nebo naopak

� Prodej aktiv /zejména těch 
jednorázových/ při nulové nebo 
blížíce se nule NBV s cílem ukázat 
jakýkoliv prodej jako ziskový nebo 
přenesení části NBV mimo provozní 
zisk/ztrátu do odpisů

cíle

� Mimo bilanční účetnictví / mimo-
rozvahové financování 

� Manipulace s časovým rozlišením 

� Vyhlazení výnosů/snížení zisku –
dát si „něco“ stranou na chudá 
léta, hodnocení KPI

� OPEX v CAPEX – např. training, 
maintenance, oprava vs. 
Technické zhodnocení, cena 
pořízení  vs. Pořizovací cena

přenesení části NBV mimo provozní 
zisk/ztrátu do odpisů

� Podhodnocení jakýchkoliv 
korekčních účtů reagujících na 
pokles hodnoty = srovnej opravné 
položky, rezervy

� Support/upgrade/update/SW 
assurance/PCS services/

� Různá „reklasifikace“ a mystifikace s 
presunutím OPEX položek v rámci 
OIBDA, Cost of sales



Účetnictví není NUDA       jazyk businessu
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•• IMPLEMENTACE ERP IMPLEMENTACE ERP (SAP, (SAP, 

HELIOS, POHODA  aj. účetní SW…)HELIOS, POHODA  aj. účetní SW…)

•• IMPLEMENTACE ERP IMPLEMENTACE ERP (SAP, (SAP, 

HELIOS, POHODA  aj. účetní SW…)HELIOS, POHODA  aj. účetní SW…)
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•• SERVISNÍ ORGANIZACE SERVISNÍ ORGANIZACE 
(SSC, relokace, přeshraniční podpora…)(SSC, relokace, přeshraniční podpora…)

•• SERVISNÍ ORGANIZACE SERVISNÍ ORGANIZACE 
(SSC, relokace, přeshraniční podpora…)(SSC, relokace, přeshraniční podpora…)
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ZPĚTNÁ VAZBA         HROZBA 

•• DEADLINES, REPORTING DEADLINES, REPORTING 
VŠEM!!!VŠEM!!! (ZKRACOVÁNÍ, WD2, MĚSÍČNÍ, (ZKRACOVÁNÍ, WD2, MĚSÍČNÍ, 

KAŽDÉ ČÍSLO JINAK..KAŽDÉ ČÍSLO JINAK..☺☺))

•• DEADLINES, REPORTING DEADLINES, REPORTING 
VŠEM!!!VŠEM!!! (ZKRACOVÁNÍ, WD2, MĚSÍČNÍ, (ZKRACOVÁNÍ, WD2, MĚSÍČNÍ, 

KAŽDÉ ČÍSLO JINAK..KAŽDÉ ČÍSLO JINAK..☺☺))
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44 controlling, odbornost, pravidla/směrnice/audity, controlling, odbornost, pravidla/směrnice/audity, 
když se neví když se neví –– jde se za účetní(m)jde se za účetní(m)



Účetní profese, samé fórky☺



DĚKUJI VÁM
CITÁT DNE:

Well, of course it is worth it. It pays well. And allows you to have 
weekends off. But, it can be very stressful. There are many details 
that go into a financial. When the numbers are off, you have to 
dig to find the mistake. There are constant deadlines, and you 
have to have everything correct. You are usually in your own 
office with your desk by yourself, hanging a big sign on the door 
that reads "DO NOT ENTER" so you can have some quiet time to 
find that last couple dollars that got misplaced. 
Good luck! 


