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Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá tématem účetní

závěrky, její kvalitou a využitelností pro investora.

Cílem práce je komparace účetní závěrky dle

Českých účetních standardů a dle Mezinárodních

účetních standardů IFRS. Teoretická část definuje

základní pojmy, které souvisí s tématem práce.

V praktické části jsou představeny vybrané

společnosti a je provedena analýza kvality jejich

účetních závěrek a analýza poměrových

ukazatelů.

Abstract

The bachelor thesis deals with the topic of

financial report, its quality and usefulness of

financial report for investor. The goal of the work

is to compare financial report according to Czech

Accounting Standards and International

Financial Reporting Standards. The theoretical

part defines basic concepts related to the topic

of the work. The practical part presents selected

companies, analyses quality of the financial

report and financial ratios.

Metodika

Teoretická část se zabývá problematikou sestavení účetní závěrky dle českých účetních pravidel a dle

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, dále definuje kvalitu účetní závěrky a její využitelnost

k tvorbě relevantních ekonomických rozhodnutí investora.

Praktická část v úvodu představuje dvě vybrané akciové společnosti, jedna vykazuje podle českých

účetních pravidel a druhá vykazuje dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Kvalita účetní

závěrky je analyzována podle pěti aspektů – věrné a poctivé zobrazení, relevantnost, srozumitelnost

a přehlednost, srovnatelnost a včasnost. Dále byly účetní závěrky porovnávány podle finanční situace

společností a následně byla provedena analýza poměrových ukazatelů.

Závěr

Účetní závěrka je zásadním

a někdy jediným ověřeným

zdrojem dat o účetní jednotce

pro investora.

Na základě analýzy kvality účetní

závěrky bylo zjištěno, že účetní

závěrka sestavená podle

Mezinárodních standardů

účetního výkaznictví je z hlediska

kvality lépe využitelná pro

investora při tvorbě relevantních

ekonomických rozhodnutí než

účetní závěrka sestavená dle

českých účetních pravidel.

Seznam použité literatury

Dvořáková, D. 2017. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních 

standardů IFRS. 5. aktualizované a přepracované vydání. Brno : BizBooks, 

2017. ISBN 978-80-265-0692-8.

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

Strouhal, J. a kol. 2016. Zveřejňování obchodních korporací. Praha : Wolters

Kluwer ČR, a. s., 2016. ISBN 978-80-7552-157-6.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví


