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Pro mnoho českých podniků se tématem roku 2004 stal přechod na Mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví (dále jen „IFRS“), dříve nazývané Mezinárodní účetní standardy („IAS“).

Do roku 2003 umožňovaly české účetní předpisy obchodním společnostem používat pro sestavení 
konsolidovaných účetních závěrek místo českých předpisů IFRS. Dále platilo (a stále platí), že 
společnosti kótované na hlavním trhu pražské burzy cenných papírů musí předkládat Komisi pro 
cenné papíry účetní závěrky sestavené podle IFRS. Obchodní společnosti ale stále měly povinnost 
sestavovat nekonsolidovanou účetní závěrku podle českých účetních předpisů.

Vstupem ČR do Evropské unie dochází k zásadní změně pro všechny české společnosti, které jsou 
emitenty cenných papírů registrovaných na regulovaném (veřejném) trhu cenných papírů v Evropské 
unii (tj. od 1. května 2004 včetně trhu Burzy cenných papírů Praha a RM-Systému). Všechny tyto 
podniky musí pro sestavení svých nekonsolidovaných i konsolidovaných účetních závěrek povinně 
používat IFRS místo českých účetních předpisů, a to pro účetní období začínající 1. května 2004 
nebo později. Ostatní podniky nadále mohou používat IFRS místo českých předpisů pouze pro 
sestavení konsolidovaných účetních závěrek.

Bude-li společnost povinna zveřejnit své účetní závěrky sestavené podle IFRS (nekonsolidované 
i konsolidované) nejpozději za rok 2005, znamená to podle standardu IFRS 1 povinnost sestavit 
zahajovací rozvahu podle IFRS již k 1. lednu 2004 (pokud budou v roce 2005 vyžadovány 
srovnatelné údaje pouze za jedno předcházející účetní období), nebo dokonce již k 1. lednu 2003 
(pokud by byly v roce 2005 vyžadovány srovnávací údaje za dvě předcházející účetní období).

Cílem této publikace je upozornit na oblasti, jimiž se podniky přecházející na IFRS musí zabývat, 
pomoci získat základní orientaci v problémech, které při přechodu na IFRS mohou nastat, a také 
představit služby, které vám naše společnost může v souvislosti s aplikací IFRS nabídnout. 
Věříme, že tato publikace pro vás bude přínosná.

Petr Kříž 
partner
Auditorské a poradenské služby, PricewaterhouseCoopers
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Když se jistá společnost nedávno rozhodla poprvé sestavit svou účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví, byla nemile překvapena zjištěním, že míra návratnosti investic klesla z 16 % na 3 %. Teprve v tomto okamžiku 
si vedení společnosti uvědomilo, že přechod na IFRS znamená mnohem více než formální přepočítání číselných údajů.

Analýza důsledků
Mnoho společností, které zvažují přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 
(IFRS), dříve známé jako Mezinárodní účetní standardy (IAS), považuje tuto změnu jen za 
formální účetní operaci, kterou finanční ředitel a účetní oddělení zvládnou během chvilky. 
„Jde přece jen o změnu několika čísel,“ slýcháme často. Tento dojem je však nejen mylný, 
ale i nebezpečný. Přechod na IFRS znamená změnu elementárních účetních zásad. Vaši 
zaměstnanci se musí naučit nový jazyk a nový způsob práce. Trh bude dostávat úplně 
jinak připravené informace. Pro mnoho společností proto přechod na IFRS znamená 
zásadní změny, které zasáhnou všechny obchodní transakce od vztahů s investory až 
po každodenní postupy a mohou ovlivnit nejen životaschopnost některých výrobků, ale 
i vykazovanou ziskovost celého podniku.

Naplánovat a provést potřebné změny ve všech částech vaší společnosti si pravděpodobně 
vyžádá hodně času. Přitom však musíte pokračovat ve své podnikatelské činnosti jako 
obvykle. Skloubit projekt konverze s běžnou činností rozhodně není snadné, a proto 
doporučujeme připravit se na přechod na IFRS ze třech úhlů pohledu:

Změny číselných údajů
Náročným úkolem bude shromáždit a utřídit všechny číselné údaje, které budete pro 
IFRS potřebovat, a dále analyzovat, jak změna účetního rámce ovlivní informace, které 
zveřejňujete, segmentové výkaznictví a hodnotu vašich aktiv. To vám umožní připravit 

účetní závěrku podle IFRS, která bude srovnatelná s vašimi současnými statutárními 
účetními závěrkami a posléze je nahradí. Dále je důležité uvědomit si, jak informace 
připravené podle IFRS ovlivní tržní vnímání výkonu vašeho podniku.

Změny v podniku
Současně je třeba zjistit, jaké změny musíte provést ve svých účetních a vykazovacích 
postupech, ve finančních a informačních manažerských systémech, a také jakou kvalifikaci 
a znalosti potřebují vaši zaměstnanci na všech úrovních. Je možné, že tyto změny vytvoří 
zajímavou příležitost pro restrukturalizaci či centralizaci společnosti, pro snížení nákladů 
nebo racionalizaci práce. Musíte také vzít v úvahu, jak všechny tyto změny ovlivní vnímání 
vaší společnosti akcionáři a trhem.

Řízení změny 
Tyto změny bude nutné řídit, aby byly provedeny skutečně efektivně a aby během přechodu 
na IFRS váš podnik stále hladce fungoval. Kdo bude nejlepším vedoucím projektu? Měl by 
hlavní odpovědnost mít někdo, kdo zastává finanční funkci? Kdo dokáže nejlépe definovat 
potřebné zdroje, role a úkoly jednotlivých zaměstnanců, vytvořit projektový plán přechodu 
na IFRS, aktivně tento projekt řídit, rozhodovat o řešeních možných problémů a efektivně 
komunikovat s každým, koho se přechod na IFRS dotkne?

Změna situace vaší společnosti

Můžeme vám pomoci uvědomit si, jak povinné přijetí IFRS ovlivní vaši společnost, a připravit realizační studii. Naše zkušenosti a znalosti jsou 
zárukou toho, že změna účetního rámce vám nepřinese nepříjemná překvapení a že naopak dokážete využít výhod plynoucích z používání 
mezinárodně uznávaných standardů pro zlepšení situace své společnosti.

Podcenění náročnosti přechodu na IFRS, jakož i nedostatečné provedení této změny na všech úrovních vaší organizace může mít závažné důsledky. 
Máme s konverzemi tohoto typu bohaté zkušenosti, na jejichž základě jsme vyvinuli osvědčenou metodiku popsanou v této publikaci. Využití této 
metodiky usnadní vaší společnosti přechod na IFRS a fungování v novém účetně vykazovacím rámci a zkrátí dobu potřebnou k realizaci konverze.

Tato publikace shrnuje naše zkušenosti s přechody na IFRS a představuje metodiku, která vám umožní efektivně realizovat a úspěšně završit celý 
projekt konverze.



„Čím kvalitnější informace předložíte, tím uceleněji 
vás budou vnímat analytici – budou schopni 
rozpoznat skutečnou hodnotu společnosti, což 
ovlivní cenu akcií vaší společnosti.“

Respondent průzkumu PricewaterhouseCoopers

Společnosti na celém světě dnes zavádějí IFRS nebo se snaží 
přiblížit těmto účetním standardům. Pro povinný přechod některých 
typů společností na IFRS se zatím rozhodly Austrálie, Rusko, 
Evropská unie a některé země východní Evropy, na Blízkém 
východě i v Africe.

Měnící se prostředí účetního výkaznictví 
Nové informační technologie dramaticky 
změnily prostředí účetního výkaznictví 
zejména odstraněním fyzických bariér 
a celosvětovou dostupností mnoha 
informací. Na kapitálové trhy vstoupilo 
mnoho nových investorů, jejichž zájmy 
nejsou omezovány národními hranicemi 
– asijský investor může snadno investovat 
v Evropě nebo v Severní Americe 
a naopak.

„Informace jsou stavebním kamenem 
kapitálových trhů,“ tvrdí v úvodu své knihy 
„Jak upevnit důvěru veřejnosti“ její autoři, 
generální ředitel PricewaterhouseCoopers 
Samuel A. DiPiazza a Bob Eccles. 
Výkonnost globálního kapitálového trhu 
závisí na tom, budou-li včas dostupné 
transparentní, srovnatelné a relevantní 
informace.

Tyto informace nepožadují jen investoři 
a analytici, ale stále častěji se jich 
dožadují i další zainteresované subjekty, 
například zaměstnanci, dodavatelé, 
zákazníci, věřitelé a nevládní organizace. 
Ti všichni potřebují pro svá rozhodování 
co nejkvalitnější informace. Nemají přitom 
zájem jenom o informace uveřejněné 
jednou společností. Potřebují být schopni 
tuto společnost snadno porovnat i s jejími 
konkurenty bez ohledu na to, v které části 
světa sídlí či působí.

Zavádění IFRS nebo přibližování se těmto 
účetním standardům je dnes rychle se 
šířícím jevem na celém světě. Pro povinný 
přechod některých typů společností na 
IFRS se již rozhodly Austrálie, Rusko, 
Evropská unie a několik zemí Východní 
Evropy, Blízkého východu i Afriky, zatímco 
například Spojené státy, Jižní Afrika, 
Singapur či Malajsie usilují o postupné 
sbližování místních účetních principů 
s mezinárodními standardy. Může se zdát 
lákavé vyčkat na okamžik, kdy budou 
vytvořeny všechny IFRS, ale kdy – jestli 
vůbec – toho bude dosaženo? Vývoj 
standardů je dlouhodobý proces, ale 
informační požadavky jsou tu neustále 
a vnější tlaky jsou stále silnější.
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Výhody IFRS

„IFRS jsou odrazem ekonomické reality.“

Respondent průzkumu PricewaterhouseCoopers
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Přechodem na IFRS přijímáte globální 
jazyk účetního výkaznictví, díky 
němuž se vaše společnost stane 
srozumitelným subjektem globálního 
trhu. Mnohé organizace již zjistily, že 
přechod na IFRS jim pomohl vstoupit 
na světové kapitálové trhy, snížit náklady 
a stát se plnohodnotným účastníkem 
mezinárodního trhu.

Jestliže globální uživatelé nejsou schopni 
snadno porozumět vašemu účetnímu 
výkaznictví, nejsou zpravidla ochotni 
s vámi obchodovat ani do vaší společnosti 
investovat. Právě proto tolik společností 
na IFRS buď dobrovolně přechází, nebo 
je k tomu nuceno vládami svých států. 
Existence jednotného jazyka na celém 
světě zvyšuje důvěru ve společnosti, které 
ho používají, a zlepšuje jejich schopnost 
získávat finanční prostředky. Umožňuje 
také nadnárodním skupinám používat 
ve všech dceřiných společnostech 
jednotné účetnictví, což může zlepšit 
vnitřní komunikaci, kvalitu manažerského 
výkaznictví a rozhodování v rámci celé 
skupiny. Vyšší přesnost a konzistentní 
interpretace účetních informací v rámci 
IFRS také usnadňuje pořízení a prodej 
majetku.

Konkurence na mnoha trzích stále roste. 
IFRS umožňují, aby se společnosti 
na celém světě porovnávaly se svými 
konkurenty a aby investoři a další 
zainteresované subjekty srovnávali výkon 
jednotlivých společností. Společnosti, 
které nebudou schopny poskytnout 
srovnatelné informace (i kdyby jen proto, 
že jim to neumožňují národní zákony), 
budou v nevýhodě a jejich schopnost 
získat nový kapitál a zvyšovat hodnotu 
pro akcionáře může být ohrožena.



Přechod na IFRS je pro většinu společností náročný úkol. Úspěšná 
realizace vyžaduje, aby se do projektu aktivně zapojilo nejvyšší 
vedení podniku. V mnoha společnostech budou během několikaletého 
přechodu na IFRS souběžně probíhat další související projekty, 
do nichž bude třeba zapojit pracovníky celé společnosti.

IFRS jsou náročné…

Přechod na IFRS není jen změnou účetních pravidel. IFRS představují 
úplně nový způsob měření výkonu společnosti, zcela nová východiska 
účetnictví, která je nutné implementovat v rámci celé organizace. Zavedení 
IFRS změní způsob práce a vyžádá si i změnu ve strategickém řízení. 
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Informace připravené podle IFRS se 
mohou značně lišit od údajů, které 
vykazujete dnes. Největší rozdíly zpravidla 
vznikají v účtování o finančních nástrojích, 
podnikových kombinacích, leasingu či 
dlouhodobých smlouvách.

Přechod na IFRS má často vliv na mnoho 
dalších oblastí, mezi něž patří:

životaschopnost produktů – IFRS musí 
chápat nejen finanční ředitel. Například 
i produktoví manažeři ve finančních 
institucích si musí uvědomit, že požadavky 
IFRS na oceňování reálnou hodnotou 
mohou vyvolat nestabilitu určitých 
produktů a ohrozit důvěru investorů.

kapitálové nástroje – IFRS mají složitá 
pravidla pro klasifikaci dluhu a vlastního 
kapitálu. V důsledku toho může vyvstat 
nutnost překlasifikovat určité položky 
oproti stávajícímu způsobu vykazování.

deriváty a hedging – IFRS mohou 
vyvolat nestabilitu příjmů, protože deriváty 
musí být v rozvaze oceněny reálnou 
hodnotou. Nutnost zjistit vložené deriváty 
může dokonce vést k přezkoumání 
způsobu podnikání. Jestliže například 
finanční oddělení výrobní společnosti 
objeví devizová rizika ve smlouvách svých 
dceřiných společností, musí provést 
obtížné rozhodnutí o tom, zda a jak tato 
rizika zmírnit prostřednictvím zajišťovacích 
nástrojů.

zaměstnanecké požitky – pravidla 
IFRS pro penzijní plány a pro účtování 
o akciových opcích mohou změnit vaši 
politiku odměňování, což bude mít vliv 
na všechny zaměstnance. Tuto změnu 
musí finanční a personální oddělení velmi 
pečlivě řídit.

Mezi další oblasti změn patří například oceňování reálnou hodnotou, alokace kapitálu, 
segmentové výkaznictví, uznávání příjmů, revize hodnoty aktiv, odložená daň, peněžní toky, 
zveřejňování informací, dohody o výpůjčkách a podmínky v úvěrových smlouvách.

Zpravidla bývá při přechodu na IFRS nutné provést tyto kroky:

■ upravit účetní metody

■ změnit nebo upravit manažerské informační systémy 

■ vyhodnotit informační systémy a jejich omezení

■ upravit informační systémy, aby dokázaly zajistit požadované údaje

■ navrhnout soubory skupinového výkaznictví, které umožní shromažďovat informace 
od dceřiných společností

■ propojit požadavky interního a externího výkaznictví

…a jejich praktické důsledky ještě náročnější
Stále si myslíte, že přechod na IFRS je jednoduchý proces? Že to je jen formální operace, 
kterou provedou pracovníci finančního oddělení? To rozhodně ne. Společnosti, které již na 
IFRS přešly, dobře vědí, že tyto standardy kladou vysoké nároky na vedení podniku, jež 
musí být schopno efektivně komunikovat s trhem v novém obchodním jazyce. Je až příliš 
snadné podcenit objem a složitost práce, kterou tato změna vyžaduje. 

Jaké zdroje a kolik času budete potřebovat,

■ abyste porozuměli všem klíčovým oblastem změny a jejich možným důsledkům?

■ abyste projekt naplánovali, přidělili úkoly a vyřešili vzniklé problémy?

■ abyste vyškolili řadu pracovníků v různých odděleních na nový systém a připravili je 
na praktické důsledky IFRS pro jejich každodenní práci?

■ abyste dokázali získávat nové informace a zaručili jejich kvalitu? 

■ abyste ošetřili nejzávažnější změny ve finančních transakcích? 

■ abyste připravili rozpočty a výhled finančního vývoje podle IFRS?

■ abyste vytvořili komunikační strategii, která připraví trh a akcionáře na možné 
změny klíčových ukazatelů výkonu podniku v důsledku přechodu na IFRS? 

■ abyste posoudili důsledky IFRS pro daňová přiznání a pro účtování 
vnitropodnikových cen? 



„Předkládání konsolidovaných účetních závěrek podle IFRS 
vytváří pozitivní obraz o společnosti.“

 Respondent průzkumu PricewaterhouseCoopers

„Nenechávejte vše až na poslední chvíli – a nešetřete úsilím potřebným 
k řádnému vyškolení svých pracovníků.“

„Největším problémem při přechodu na IFRS je vypořádání se s rozdíly mezi systémy interního výkaznictví 
podle národních standardů a systémy externího výkaznictví podle IFRS.“

„Klíčem k úspěchu je získání správných informací od dceřiných společností.“

„Je třeba, abyste si pro přechod vypracovali realistický plán. Může trvat i déle než jedno účetní období, 
než se úplný účinek přechodu na IFRS projeví.“

Doporučení finančních ředitelů, kteří se zúčastnili průzkumu o přechodu na IFRS uspořádaného PricewaterhouseCoopers 

Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví? 9



Naše komplexní řešení TRANSITIONIFRS vám pomůže zahájit a řídit projekt přechodu na IFRS a poskytne vám průběžnou podporu a rady, 

které přitom budete potřebovat. TRANSITIONIFRS vám snadno a rychle zajistí kvalitní výzkum, školení a praktické rady.

Zavádíme IFRS – řešení TRANSITIONIFRS
Odborníci PricewaterhouseCoopers již pomáhali řadě společností úspěšně realizovat přechod na IFRS. Můžeme vám nabídnout cenné odborné i praktické zkušenosti, 
školicí a komunikační dovednosti i schopnost řídit změnu – to vše budete při tomto náročném projektu potřebovat.

Pro usnadnění konverze účetnictví na IFRS jsme vytvořili jednoduchou, ale efektivní metodiku založenou na nejnovějších technologiích. Základem této metodiky je 
robustní, leč snadno ovladatelná elektronická platforma IFRS, která umožňuje rychlou a snadnou spolupráci a komunikaci během celého procesu přechodu. Jejím 
prostřednictvím můžete sledovat a kontrolovat každou fázi projektu a využívat individuální podporu, kdekoliv a kdykoliv potřebujete.

Řešení TRANSITIONIFRS – tři kroky k úspěšné konverzi

Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3

Realizační 
studie 

Příprava 
a zahájení 
projektu

Analýza prvků 
finančních výkazů 
a provozní analýza

Zkušební 
konverze účtů

Realizace 
změny

Projektové řízení, řízení rizik, kontrola změn

Vztahy s akcionáři, komunikace, budování týmu, předávání dovedností a znalostí

Změny číselných údajů, změny v podnikání, řízení změny

Fáze 1 – Realizační studie 

Kvalitní prvotní analýza situace vám umožní 
kontrolovat celý proces změny. Jaké jsou hlavní 
přínosy této studie? 

Analýzou účtů zjistíme, jak IFRS ovlivní klíčové 
číselné údaje a poměrové ukazatele a jaké hlavní 
problémy mohou při konverzi účtů nastat.

Doporučíme způsob realizace, který zohlední možné 
provozní problémy, zajistí nutné zdroje a navrhne 
projektové řízení.

Realizační studie vám umožní kvalifikovaně zvolit 
nejvhodnější způsob přechodu na IFRS.

Fáze 2 – Zkušební konverze 

Příprava projektu. Cílem tohoto kroku je zajistit 
efektivní řízení projektu tak, aby nebyl narušen běžný 
chod společnosti. 

Analýza jednotlivých fází projektu a návrh 
řešení možných problémů. Tato fáze projektu je 
základem pro kvalifikovaná rozhodnutí o změně 
účetních pravidel podle IFRS, o strategii konverze 
a o provozních a systémových změnách.

Zkušební konverze účtů. Příprava úplné účetní 
závěrky podle IFRS, která však nebude zveřejněna. 
Společnost tak poprvé uvidí svou situaci v novém 
kontextu.

Fáze 3 – Realizace

Plynulý a úplný přechod celé organizace na IFRS.
V této fázi se postupně zaměříme na podnikové 
procesy, zaměstnance a systémy. Nová pravidla 
IFRS si vyžádají nové postupy, někdy i reorganizaci 
podniku a nové nebo zdokonalené informační 
systémy a systémy předávání znalostí.
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Metodika TRANSITIONIFRS:

■ vám zajistí kontrolu nad celým procesem konverze 

■ vám pomůže vyřešit možné provozní problémy a zvládnout procesní, 
systémové a organizační změny a změny ve výkaznictví

■ vám pomůže předem si ujasnit potřebné zdroje, role a úkoly jednotlivých 
zodpovědných pracovníků

■ klade důraz na předání znalostí, které vám zajistí trvalý prospěch a výhody 

TRANSITIONIFRS je osvědčená metodika konverze, 
kterou vždy upravujeme podle potřeb jednotlivých 
společností, aby odpovídala jejich specifickým 
požadavkům a problémům. Je proto vhodná pro 
velké i malé společnosti v každé zemi a ve všech 
průmyslových odvětvích.

Každá společnost má specifické potřeby a firemní kulturu. Některé společnosti nemusí absolvovat celý popsaný projektový cyklus 
a liší se i délka jednotlivých fází konverze. Metodiku TRANSITIONIFRS vždy upravíme podle vašich požadavků.

Zkušenost ukázala, že nejlepší způsob přechodu na IFRS se současně 
soustředí na tři oblasti, jejichž důležitost se průběžně mění: 

1. Změna číselných údajů 

Tato oblast zahrnuje změnu účetních a finančních údajů. Cílem je:

■ identifikovat hlavní problémy a rozdíly, které vzniknou přechodem z národních 
účetních pravidel na IFRS

■ zjistit, jaké další informace bude nutné upravit a zveřejnit, a zajistit vhodná 
vysvětlení případných rozdílů 

■ změnit stávající nebo vytvořit nová účetní pravidla a vypracovat první účetní 
závěrku podle IFRS 

■ vyhodnotit vliv konverze na životaschopnost určitých produktů a služeb a na 
celkový výkon společnosti a vyvodit odpovídající závěry

2. Změna myšlení 

Tato oblast sestává z organizačních změn, změn chování a procesů. 
Jejím cílem je:

■ vyhodnotit důsledky přechodu na IFRS pro vedení podniku a strukturu 
organizace

■ zajistit předávání znalostí na úrovni vedení i provozu

■ změnit výkaznictví a obchodní procesy a postupy tak, aby odpovídaly novému 
způsobu práce 

3. Změna informačních systémů

V této oblasti se zaměřujeme na nutné úpravy či nahrazení informačních systémů 
s cílem

■ identifikovat nedostatky v kvalitě a množství poskytovaných informací, jakož 
i systémové nedostatky 

■ vytvořit podrobnou systémovou strategii na podporu nových procesů a postupů 
a umožnit informované rozhodování o kapitálových investicích

■ postupně zavést nové systémy a zajistit, aby všichni pracovníci i společnost 
jako celek dokázali plnit nové úkoly
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„IFRS zvýšily srovnatelnost informací - přílohy 
účetní závěrky obsahují mnohem více informací, 
které investorům pomáhají v rozhodování.“ 

Respondent průzkumu PricewaterhouseCoopers

Řešení TRANSITIONIFRS je podporováno několika dalšími produkty 
PricewaterhouseCoopers, které můžete využít i samostatně. 
Smyslem těchto produktů je zajistit včasnou a komplexní podporu 
vašim pracovníkům při užívání IFRS, ať už jde o členy orgánů 
společnosti, předsedy představenstva, obchodní ředitele, pracovníky 
finančních oddělení atd...

Nástroje pro užívání IFRS
P2P IAS – od teorie k praxi

P2P IAS je samostatný elektronický nástroj, který vám pomůže rychle a efektivně pracovat 
v prostředí IFRS. Seznámí vaše zaměstnance se všemi hlavními oblastmi a problémy IFRS. 
Tento nástroj, vyvinutý ve spolupráci s Radou pro Mezinárodní účetní standardy (IASB), 
sestává ze 34 výukových modulů v celkové délce 21 hodin, které umožňují postupné 
vzdělávání v individuálním tempu. P2P IAS může být použito samostatně jako úvod k IFRS 
nebo jako součást integrovaného programu v rámci našich odborných seminářů. 

Máte-li zájem o další informace o tomto produktu, případně o praktickou ukázku, 
kontaktujte, prosím, Tomáše Baštu (+420 251 152 087, tomas.basta@cz.pwc.com).

Applying IFRS (Zavádíme IFRS) – jak zvolit správný postup?

Pro společnosti bývá při zavádění IFRS velmi obtížné seznámit se s úplným zněním těchto 
standardů a nalézt správná řešení při sestavování finančních výkazů. Můžeme vám tento 
proces zjednodušit prostřednictvím elektronického poradenství pro IFRS.

Naše on-line poradenství zahrnuje:

■ praktický návod pro přípravu výkazů strukturovaný podle vašich finančních výkazů 
a způsobu práce

■ více než 800 typických příkladů z praxe PricewaterhouseCoopers – každý příklad 
odpovídá na konkrétní otázku, již jsme řešili u svých klientů

■ odkazy na další informační zdroje včetně odpovídajících pasáží IFRS a jejich 
interpretací

■ pravidelné aktualizace a doplňování novými řešeními podle vývoje IFRS a jejich 
interpretací

Applying IFRS je jedna z mnoha součástí komplexní on-line knihovny účetního 
výkaznictví a poradenství, kterou obsahuje CD ROM Comperio IAS.

Comperio® IAS – vaše cesta ke znalostem

Tato elektronická knihovna vám umožní rychle a jednoduše najít správné odpovědi 
na vaše otázky v oblasti účetního výkaznictví. S její pomocí najdete příslušný standard, 
výklad či související téma v databázi IFRS. Vyhledávat můžete podle klíčových slov, 
témat nebo pojmů. Knihovna poskytuje úplný přístup k produktu Applying IFRS a krok 
za krokem vás provede procesem zavádění IFRS . 

Licence na Comperio IAS vás opravňuje k objednání další literatury o finančních 
a účetních tématech z různých zemí.

Comperio IAS si můžete objednat na webové stránce www.pwc.com/ifrs.

XBRL

XBRL (Extensible Business Reporting Language) neboli rozšiřitelný jazyk pro 
podnikové výkaznictví byl vytvořen nezávislým sdružením asi 170 organizací včetně 
PricewaterhouseCoopers a Nadace Výboru pro mezinárodní účetní standardy 
(International Accounting Standards Committee Foundation). XBRL je nová internetová 
technologie navržená pro elektronickou výměnu dat podnikového výkaznictví. Kombinace 
technologie a výkaznictví umožňuje, aby informace vykazované v rámci IFRS byly 
snadno dostupné, plně srovnatelné a celosvětově konsistentní.

Použití jazyka XBRL při přechodu na IFRS vám může usnadnit vytvoření finančních 
a řídicích struktur podle standardů IFRS, zjednodušit integraci výkazů podle IFRS se 
současným účetním systémem a usnadnit udržování účetního systému v budoucnosti.

XBRL je součástí naší metodiky TRANSITIONIFRS a je podporovaný i ostatními našimi 
nástroji. Může tak výrazně zefektivnit projekt konverze na IFRS. 

Máte-li zájem o další informace o XBRL, kontaktujte, prosím, Antonína Hamříka 
(+420 251 152 204, antonin.hamrik@cz.pwc.com).
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Kvalitu vykazovaných informací můžete zvýšit tím, že přechod 
na IFRS spojíte s dalšími projekty. 

Integrované služby pro IFRS
Odborné týmy

Při přechodu na IFRS můžete v případě potřeby spolupracovat s našimi dalšími odbornými 
týmy zaměřenými například na:

■ školení klientů

■ zaměstnanecké požitky

■ oceňování aktiv

■ finanční řízení

■ oceňování derivátů

■ oceňování nehmotného majetku 
a duševního vlastnictví 

ValueReporting™ 

Přijetí IFRS je jen jednou z mnoha změn v podnikovém výkaznictví, které nastanou 
v několika příštích letech.

Požadavky akcionářů na transparentnost, konzistentnost a srovnatelnost informací nutí 
společnosti vykazovat také informace jiného než finančního charakteru. Tyto informace 
se týkají faktorů ovlivňujících hodnotu podniku a jsou specifické pro jednotlivá průmyslová 
odvětví i pro jednotlivé podniky. ValueReporting představuje způsob uspořádání a 
vykazování těchto informací, který zajišťuje, aby byly komplexní a snadno pochopitelné. 
Toto řešení je vhodné pro interní i externí výkazy.

Máte-li zájem o další informace, navštivte, prosím, webovou stránku 
www.pwc.com/valuereporting.

SmartClose

Řešení SmartClose významně zrychluje a zkvalitňuje proces tvorby účetní závěrky 
a umožňuje rychleji poskytovat spolehlivější informace akcionářům i vedení podniku. 
SmartClose zahrnuje celý proces výkaznictví a lze jej na zakázku upravit tak, aby odpovídal 
individuálním potřebám konkrétního podniku.

Mezi přínosy SmartClose pro vaši organizaci patří zejména:

■ zvýšení transparentnosti a konkurenceschopnosti

■ zvýšení důvěryhodnosti na trhu i uvnitř organizace

■ rychlejší a kvalitnější rozhodování 

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte, prosím, Jiřího Halouzku (+420 251 152 042, 
jiri.halouzka@cz.pwc.com).

„Naučte se získávat znalosti z vnitřních zdrojů
a nepodceňujte vliv IFRS 

na mnoho oblastí vašeho podnikání.“

Rada finančního ředitele, který se zúčastnil průzkumu o přechodu na IFRS 
uspořádaného společností PricewaterhouseCoopers
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Během naší spolupráce na projektu přechodu na IFRS vám 
předáme maximum informací a znalostí. Celý proces konverze 
budete mít neustále pod kontrolou a vaši zaměstnanci se naučí 
pracovat v novém prostředí, využívat racionalizované procesy 
a zdokonalené systémy.

Proč právě s PricewaterhouseCoopers?
Nejenže dobře známe IFRS, ale máme zkušenosti s jejich úspěšnou implementací 
v různých podnikových a obchodních podmínkách. Nemusíte znovu objevovat to, 
co již bylo objeveno – využijte jedinečné zkušenosti a znalosti celosvětové sítě 
odborníků PricewaterhouseCoopers specializovaných na řízení změn i na IFRS 
a ulehčete si celý proces konverze pomocí nejmodernější elektronické platformy 
pro přechod na IFRS.

Obraťte se na nás
Rádi vám poskytneme další informace a navrhneme nejvhodnější způsob 
přechodu vaší společnosti na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví:

Petr Kříž, partner, petr.kriz@cz.pwc.com, tel.: +420 251 152 045

Pavel Kulhavý, senior manažer, pavel.kulhavy@cz.pwc.com, tel.: +420 251 152 046

Tomáš Bašta, senior manažer, tomas.basta@cz.pwc.com, tel.: +420 251 152 087

Petr Kohout, manažer, petr.kohout@cz.pwc.com, tel.: +420 251 151 237
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Petr Kříž, partner
Petr Kříž, partner v oddělení Auditorských 
a poradenských služeb PricewaterhouseCoopers, 
je prezidentem Komory auditorů České republiky, 
kterou zastupuje v Evropské federaci účetních znalců 
(FEE) a v Poradní komisi ministra financí pro další 
rozvoj účetnictví a auditu, a úřadujícím předsedou 
Národní účetní rady. Je kvalifikovaným členem britské 
Asociace certifikovaných účetních (ACCA). Petr Kříž je 
vynikajícím odborníkem na audit a účetní problematiku 
a přední českou autoritou pro účetnictví a audit bank 
a finančních institucí. Je častým poradcem České 
národní banky, Komise pro cenné papíry a Ministerstva 
financí ČR. Podílel se na připomínkovém řízení návrhu 
Mezinárodního účetního standardu 39 – Finanční 
nástroje: účtování a oceňování – i na jeho nedávné 
novelizaci. Své znalosti a zkušenosti uplatnil také při 
projektech přechodu různých klientů z odvětví bank 
a finančních institucí na IFRS.

petr.kriz@cz.pwc.com, +420 251 152 045

Pavel Kulhavý, senior manažer

Pavel Kulhavý má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním 
poradenských a auditorských služeb českým 
i nadnárodním společnostem působícím zejména 
v průmyslové výrobě a obchodu. Pracoval v poradenské 
centrále PricewaterhouseCoopers pro IFRS v Londýně, 
kde pomáhal klientům při přechodu na IFRS a 
vykazování podle IFRS. Je kvalifikovaným členem 
britské Asociace certifikovaných účetních (ACCA) 
a statutárním auditorem registrovaným v Komoře 
auditorů České republiky.

pavel.kulhavy@cz.pwc.com, +420 251 152 046

PricewaterhouseCoopers
náměstí Svobody 20
602 00  Brno

Tel.: +420 542 520 111

PricewaterhouseCoopers
Zámecká 20
702 00  Ostrava

Tel.: +420 595 137 111

PricewaterhouseCoopers
Kateřinská 40/466
120 00  Praha 2

Tel.: +420 215 151 111
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„Přechod na IFRS výrazně zvýšil 
transparentnost společnosti.“

 Respondent průzkumu PricewaterhouseCoopers

Tomáš Bašta, senior manažer
Specializací Tomáše Bašty je poradenství v oblasti 
IFRS. Pracoval dva roky v poradenské centrále 
PricewaterhouseCoopers pro IFRS v Londýně, kde 
získal praktické zkušenosti s aplikací IFRS, přípravou 
odborných kurzů pro podniky a s projekty přechodu 
na výkaznictví podle IFRS. Je kvalifikovaným členem 
britské Asociace certifikovaných účetních (ACCA) 
a členem Výboru pro IFRS Komory auditorů České 
republiky. V PricewaterhouseCoopers je členem 
regionální metodické skupiny pro IFRS pro střední 
a východní Evropu.

tomas.basta@cz.pwc.com, +420 251 152 087

Petr Kohout, manažer
Petr Kohout je odborníkem na získávání kapitálu, 
akvizice, prodeje podniků a oceňování podnikových 
aktiv a má také zkušenosti s poradenstvím při 
restrukturalizacích průmyslových podniků. V současnosti 
se specializuje zejména na sektor finančních služeb. 
V oddělení Finančního a kapitálového poradenství 
PricewaterhouseCoopers se rovněž zaměřuje na 
strategické oceňování podniků a nehmotných aktiv 
spojených s právy duševního vlastnictví, jako například 
obchodní značky, patenty, know-how a jiné.

petr.kohout@cz.pwc.com, +420 251 151 237
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