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Vzorová účetní závěrka společnosti International GAAP Holdings Limited je určena k ilustraci požadavků 
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato vzorová účetní 
závěrka obsahuje také další údaje, jejichž zveřejňování se považuje za nejlepší užívané postupy, především 
pokud je zveřejňování takových údajů obsaženo i ve vysvětlujících příkladech uvedených v konkrétním 
standardu.  
 
Vychází se z předpokladu, že International GAAP Holdings Limited sestavuje účetní závěrku podle IFRS už 
několik let. Proto se společnost nepovažuje za účetní jednotku, která uplatňuje IFRS poprvé. Pro specifické 
požadavky týkající se prvních účetních výkazů účetní jednotky podle IFRS by čtenáři měli nahlédnout do 
standardu IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a pro podrobnosti týkající se 
konkrétních požadavků na zveřejnění, které se vztahují na účetní jednotku uplatňující standardy IFRS poprvé, by 
měli nahlédnout do dotazníku společnosti Deloitte k ověření souladu s požadavky na vykazování a zveřejňování 
informací, konkrétně do části věnující se standardu IFRS 1. 
 
Tato vzorová účetní závěrka byla sestavena bez ohledu na případné další požadavky na zveřejňování dané 
místními zákony nebo předpisy.   
 
Vzorová účetní závěrka neobsahuje individuální účetní závěrku mateřské společnosti, kterou mohou vyžadovat 
místní zákony a předpisy a nebo kterou může účetní jednotka sestavit dobrovolně. Pokud účetní jednotka 
sestavuje individuální účetní závěrku, která je v souladu s IFRS, uplatní se požadavky standardu IAS 27 
Konsolidovaná a individuální účetní závěrka. Pro mateřskou společnost se bude požadovat individuální 
výsledovka, rozvaha, výkaz změn vlastního kapitálu a výkaz peněžních toků spolu s komentářem k účetním 
výkazům. 
 
U položek navrhovaných ke zveřejnění jsou uvedeny odkazy na základní požadavky obsažené v příslušných 
standardech a interpretacích.  
 
Ve vzorové účetní závěrce za rok 2007 ilustrujeme:  
 

� dodržování standardu IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování a následné úpravy standardu IAS 1 
Sestavování a zveřejňování účetní závěrky (které platí pro účetní období, jež začínají 1. ledna 2007 nebo 
po tomto datu),  

 
� dřívější dodržování standardu IFRS 8 Provozní segmenty (který platí pro účetní období, jež začínají  

1. ledna 2009 nebo po tomto datu). [Pro účetní jednotky, které se nerozhodly pro dřívější dodržování 
standardu IFRS 8 také ilustrujeme požadavky standardu IAS 14 Vykazování podle segmentů], a 

 
� dřívější dodržování interpretace IFRIC 13 Věrnostní zákaznické programy (která platí pro účetní období 

začínající 1.července 2008 nebo po tomto datu). 
 
V této vzorové účetní závěrce jsme v řádcích často uváděli položky s nulovou hodnotou, abychom znázornili 
položky, které se v praxi běžně vyskytují, ale které se neuplatnily pro společnost International GAAP Holdings 
Limited. To neznamená, že jsme ilustrovali všechna možná zveřejnění. Neznamená to však ani, že by účetní 
jednotky v praxi měly uvádět tyto řádky položek s „nulovými” hodnotami.  
 
Při prezentaci výsledovky, výkazu změn vlastního kapitálu a výkazu peněžních toků jsou znázorněny různé 
alternativy prezentace těchto finančních výkazů podle IFRS. Ti, co připravují účetní závěrku, by si měli vybrat 
alternativy, které nejlépe odpovídají jejich podmínkám. 
 
Na různých místech v textu také ukazujeme dopad zařazení závazku (v tomto případě umořovatelné kumulativní 
prioritní akcie) do kategorie nástrojů oceňovaných v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty. Hlavní část 
textu ilustruje, jaké informace je nutné vykázat a zveřejnit, jsou-li tyto nástroje oceněny zůstatkovou  hodnotou. 
Dodatečné poznámky (žlutý odstín) vysvětlují dopad zařazení  závazku do kategorie nástrojů oceňovaných 
v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty. 
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Odkaz International GAAP Holdings Limited 

IAS 1.8(b) 
IAS 1.46(b),(c) 

Konsolidovaná výsledovka 
za rok končící 31. prosince 2007 [Alt. č. 1] 

IAS 1.104 
 

 Bod Rok končící 
31/12/07 

 Rok končící 
31/12/06 

IAS 1.46(d),(e)   v tis. Kč  v tis. Kč 
 Pokračující činnosti    
     
IAS 1.81(a) Výnosy 5 140 918  151 840 
IAS 1.88 Náklady na prodeje  -87 899  -91 840 
      
IAS 1.83 Hrubý zisk  53 019  60 000 
      
IAS 1.83 Výnosy z investic 7 3 608  2 351 
IAS 1.83 Ostatní zisky a ztráty 8 934  1 005 
IAS 1.81(c) Podíl na zisku přidružených podniků 20 1 186  1 589 
IAS 1.88 Náklady na distribuci  -5 087  -4 600 
IAS 1.88 Náklady na marketingové činnosti  -3 293  -2 247 
IAS 1.88 Náklady na pronájem   -2 128  -2 201 
IAS 1.88 Administrativní náklady  -11 001  -15 124 
IAS 1.81(b) Finanční náklady 9 -5 034  -6 023 
IAS 1.88 Ostatní náklady  -2 656  -2 612 
      
IAS 1.83 Zisk před zdaněním  29 548  32 138 
IAS 1.81(d) Daň ze zisku 10 -11 306  -11 801 
      
IAS 1.83 Zisk za rok z pokračujících činností  18 242  20 337 
      
 Ukončované činnosti     
      
IAS 1.81(e) Zisk za rok z ukončovaných činností 11 8 310  9 995 
      
IAS 1.81(f) Zisk za rok 13 26 552  30 332 
      
 Připadající na:      
      
IAS 1.82(b)   Vlastníky mateřské společnosti  22 552  27 569 
IAS 1.82(a)   Menšinové podíly  4 000  2 763 
      
   26 552  30 332 
      
 Zisk na akcii 14    
      
 Z pokračujících a ukončených činností:     
      
IAS 33.66   Základní (v haléřích na akcii)  129,4 136,9 
      
IAS 33.66   Zředěný (v haléřích na akcii)  121,8 130,5 
     
 Z pokračujících činností:    
     
IAS 33.66   Základní (v haléřích na akcii)  81,7 87,3 
      
IAS 33.66   Zředěný (v haléřích na akcii)  76,9 83,2 
      
 

Pozn.: Uvedený formát seskupuje náklady podle jejich funkce. 
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Odkaz International GAAP Holdings Limited 

IAS 1.8(b) 
IAS 1.46(b),(c) 

Konsolidovaná výsledovka 
za rok končící 31. prosince 2007 [Alt. č. 2] 

IAS 1.104 
 

 Bod Rok končící 
31/12/07 

 Rok končící 
31/12/06 

IAS 1.46(d),(e)   v tis. Kč  v tis. Kč 
 Pokračující činnosti    
     
IAS 1.81(a) Výnosy 5 140 918  151 840 
IAS 1.83 Výnosy z investic 7 3 608  2 351 
IAS 1.83 Ostatní zisky a ztráty 8 934  1 005 
IAS 1.81(c) Podíl na zisku přidružených podniků 20 1 186  1 589 
IAS 1.88 Změna stavu výrobků a nedokončené výroby  -7 122   2 118 
IAS 1.88 Spotřeba surovin a materiálu  -70 393   -85 406  
IAS 1.88 Odpisy a amortizace 13 -12 412   -13 878  
IAS 1.88 Náklady na zaměstnanecké požitky 13 -9 803   -11 655  
IAS 1.81(b) Finanční náklady 9 -5 034   -6 023  
IAS 1.88 Náklady na poradenství  -3 120   -1 926  
IAS 1.88 Ostatní náklady  -9 214   -7 877  
      
IAS 1.83 Zisk před zdaněním  29 548  32 138 
IAS 1.81(d) Daň ze zisku 10 -11 306   -11 801  
      
IAS 1.83 Zisk za rok z pokračujících činností  18 242  20 337 
      
 Ukončované činnosti     
      
IAS 1.81(e) Zisk za rok z ukončovaných činností 11 8 310  9 995 
      
IAS 1.81(f) Zisk za rok 13 26 552  30 332 
      
 Připadající na:      
      
IAS 1.82(b)   Vlastníky mateřské společnosti  22 552  27 569 
IAS 1.82(a)   Menšinové podíly  4 000  2 763 
      
   26 552  30 332 
      
 Zisk na akcii 14    
      
 Z pokračujících a ukončovaných činností:     
      
IAS 33.66   Základní (v haléřích na akcii)  129,4 136,9 
      
IAS 33.66   Zředěný (v haléřích na akcii)  121,8 130,5 
     
 Z pokračujících činností:    
     
IAS 33.66   Základní (v haléřích na akcii)  81,7 87,3 
      
IAS 33.66   Zředěný (v haléřích na akcii)  76,9 83,2 
      
 

Pozn.: Uvedený formát seskupuje náklady podle jejich druhu. 
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Odkaz International GAAP Holdings Limited 

IAS 1.8(a) 
IAS 1.46(b),(c) 

Konsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2007 

IAS 1.104  Bod 31/12/07  31/12/06 
IAS 1.46(d),(e)   v tis. Kč  v tis. Kč 
 AKTIVA    
     
IAS 1.51 Dlouhodobá aktiva    
     
IAS 1.68(a) Pozemky, budovy a zařízení 15 111 235  134 461 
IAS 1.68(b) Investice do nemovitostí 16 136  132 
IAS 1.69 Goodwill 17 20 253  24 060 
IAS 1.68(c) Ostatní nehmotná aktiva 18 9 739  11 325 
IAS 1.68(e) Investice do přidružených podniků 20 8 425  7 269 
IAS 1.68(n) Odložená daňová pohledávka 10 -  - 
IAS 1.69 Pohledávky z finančního leasingu 26 830  717 
IAS 1.68(d) Ostatní finanční aktiva 22 10 411  9 656 
IAS 1.69 Ostatní aktiva 23 -  - 
      
 Dlouhodobá aktiva celkem  161 029  187 620 
      
IAS 1.51 Krátkodobá aktiva     
      
IAS 1.68(g) Zásoby 24 31 364  30 242 
IAS 1.68(h) Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky 25 18 490  16 292 
IAS 1.69 Pohledávky z finančního leasingu 26 198  188 
IAS 1.68(d) Ostatní finanční aktiva 22 8 757  6 949 
IAS 1.68(m) Splatné daňové pohledávky 10 85  60 
IAS 1.69 Ostatní aktiva 23 -  - 
IAS 1.68(i) Hotovost a peníze na bankovních účtech 46 20 199  19 778 
      
   79 093  73 509 
IAS 1.68A(a) Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji 12 22 336  - 
      
 Krátkodobá aktiva celkem  101 429  73 509 
      
 Aktiva celkem  262 458  261 129 
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Odkaz International GAAP Holdings Limited 

 Konsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2007 - pokračování 

  Bod 31/12/07  31/12/06 
   v tis. Kč  v tis. Kč 
     
 VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY    
     
 Kapitál a fondy    
     
IAS 1.69 Základní kapitál  28 32 439 48 672 
IAS 1.69 Rezervní  a ostatní fondy  29 4 237 3 376 
IAS 1.69 Nerozdělený zisk 30 110 351 94 986 
     
   147 027 147 034 
IAS 1.69 Částky vykázané přímo ve vlastním kapitálu, související s aktivy 

klasifikovanými jako držená k prodeji 12 - - 
     
IAS 1.68(p) Vlastní kapitál připadající vlastníkům mateřské společnosti  147 027 147 034 
     
IAS 1.68(o) Menšinové podíly 31 24 005 20 005 
     
 Vlastní kapitál celkem  171 032 167 039 
     
IAS 1.51 Dlouhodobé závazky    
IAS 1.69 Půjčky  32 32 611 31 478 
IAS 1.68(l) Ostatní finanční závazky 34 - - 
IAS 1.69 Závazky z požitků po ukončení pracovního poměru 39 508 352 
IAS 1.68(n) Odložený daňový závazek 10 4 587 3 693 
IAS 1.68(k) Rezervy 35 2 219 2 231 
IAS 1.69 Výnosy příštích období 41 79 95 
IAS 1.69 Ostatní závazky 36 180 270 
     
 Dlouhodobé závazky celkem  40 184 38 119 
     
IAS 1.51 Krátkodobé závazky    
     
IAS 1.68(j) Závazky z obchodního styku a jiné závazky 37 16 312 21 143 
IAS 1.69 Půjčky  32 22 446 25 600 
IAS 1.68(l) Ostatní finanční závazky 34 116 18 
IAS 1.68(m) Splatné daňové závazky 10 5 133 5 868 
IAS 1.68(k) Rezervy 35 3 356 3 195 
IAS 1.69 Výnosy příštích období 41 105 52 
IAS 1.69 Ostatní závazky 36 90 95 
     
   47 558 55 971 
IAS 1.68A(b) Závazky související s  aktivy klasifikovanými jako držené 

k prodeji 12 3 684 - 
     
 Krátkodobé závazky celkem  51 242 55 971 
     
 Závazky celkem  91 426 94 090 
     
 Vlastní kapitál a závazky celkem  262 458 261 129 
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Odkaz International GAAP Holdings Limited 

IAS 1.8(c)(i) 
IAS 1.46(b),(c) 

Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu  
za rok končící 31. prosince 2007 [Alt. č.  1] 

IAS 1.97(b),(c) 

 
Základní 

kapitál
Emisní 

ážio 
Rezervní 

fond 

Fond 
z přecenění 

majetku

Fond 
z přece-

nění 
investic 

Fond na 
zaměstna–

necké 
požitky 

vypořádané 
kap.  nástroji  

Fond ze 
zajišťova-

cích 
derivátů 

Fond 
z přepočtů 
cizích měn 

Opční 
prémie 

u konverti-
bilních 

dluhopisů 
Nerozděle-

ný zisk 

Podíl 
vlastníků 
mateřské 

společnosti 
Menšinové 

podíly Celkem 
IAS 1.46(d),(e)  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
              
 Stav k 1. lednu 2006 23 005 25 667 807 51 470 - 258 140 - 73 917 124 315 17 242 141 557 
IAS 1.96(d) Dopady změn v účetních pravidlech: 

věrnostní zákaznické programy (bod 2.2) - - - - - - - - - -21  -21  - -21  
               
 Po úpravě 23 005 25 667 807 51 470 - 258 140 - 73 896 124 294 17 242 141 536 
               
IAS 1.96(b) Zisk z přecenění majetku - - - 1 643 - - - - - - 1 643 - 1 643 
IAS 1.96(b) Zvýšení / snížení ze změny existujících závazků 

z ukončení provozu a uvedení do původního stavu a 
obdobných závazků - - - - - - - - - - - 

 
- - 

IAS 1.96(b) Zisk z realizovatelných investic  - - - - 81 - - - - - 81 - 81 
IAS 1.96(b) Zisk ze zajištění peněžních toků - - - - - - 316 - - - 316 - 316 
IAS 1.96(b) Kurzové rozdíly vzniklé z převodu zahraničních 

jednotek - - - - - - - 121 - - 121 - 121 
IAS 1.96(b) Související daň ze zisku   - - - -493  -24  - -95  -36  - - -648  - -648  
IAS 1.96(b) Čisté výnosy vykázané přímo ve vlastním kapitálu - - - 1 150 57 - 221 85 - - 1 513 - 1 513 
 Převody (po zohlednění příslušné daně):               
IFRS 7.23(d)   do zisku nebo ztráty ze zajišťování peněžních toků - - - - - - -60  - - - -60  - -60  
IFRS 7.23(e) 
 

  do vstupní pořizovací ceny zajištěné nefinanční 
položky ze zajištění peněžních toků. - - - - - - -141  - - - -141  

 
- -141  

IFRS 7.20(a) 
 

  do zisku nebo ztráty při prodeji realizovatelných    
investic  - - - - - - - - - - - - - 

IAS 1.96(a) Zisk za rok - - - - - - - - - 27 569 27 569 2 763 30 332 
               
IAS 1.96(c) Vykázané výnosy a náklady celkem - - - 1 150 57 - 20 85 - 27 569 28 881 2 763 31 644 
               
IAS 1.97(a) Vykázané úhrady vázané na akcie - - - - - 338 - - - - 338 - 338 
IAS 1.97(a) Vyplacené dividendy - - - - - - - - - -6 479  -6 479  - -6 479  
               
 Stav k 31. prosinci 2006 23 005 25 667 807 1 201 527 338 278 225 - 94 986 147 034 20 005 167 039 

              



Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2007 
 

9 

Odkaz International GAAP Holdings Limited 

 
Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu 
za rok končící 31. prosince 2007– alt. č. 1, pokračování [Alt. č. 1] 

 

 
Základní 

kapitál  
Emisní  

ážio 
Rezervní 

fond 

Fond z 
přecenění 

majetku 

Fond 
z přece-

nění 
investic 

Fond na 
zaměstna–

necké 
požitky 

vypořádané 
kap. nástroji  

Fond ze 
zajišťova-

cích 
derivátů 

Fond 
z přepoč-
tů cizích 

měn 

Opční 
prémie 

u konverti-
bilních 

dluhopisů 
Nerozděle-

ný zisk 

Podíl 
vlastníků 
mateřské 

společ-
nosti 

Menšino-
vé podíly Celkem 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
              
 Stav k 1. lednu 2007 23 005 25 667 807 1 201 527 338 278 225 - 94 986 147 034 20 005 167 039 
IAS 1.96(b) Zisk z realizovatelných investic  - - - - 94 - - - - - 94 - 94 
IAS 1.96(b) Ztráta ze zajištění čisté investice - - - - - - - -12  - - -12  - -12  
IAS 1.96(b) Zisk ze zajištění peněžních toků - - - - - - 436 - - - 436 - 436 
IAS 1.96(b) Kurzové rozdíly vzniklé z převodu zahraničních 

jednotek - - - - - - - 75 - - 75 - 75 
IAS 1.96(b) Související daň ze zisku   - - - - -28  - -131  -18  - - -177  - -177  
IAS 1.96(b) Čisté výnosy vykázané přímo ve vlastním kapitálu - - - - 66 - 305 45 - - 416 - 416 
 Převody (po zohlednění příslušné daně):               
IFRS 7.23(d)   do zisku nebo ztráty ze zajišťování peněžních toků - - - - - - -86  - - - -86  - -86  
IFRS 7.23(e) 
 

  do vstupní pořizovací ceny zajištěné nefinanční 
položky ze zajištění peněžních toků. - - - - - - -180  - - - -180  - -180  

   do zisku nebo ztráty při prodeji zahraniční jednotky - - - - - - - -84  - - -84  - -84  
IAS 1.96(a) Zisk za rok - - - - - - - - - 22 552 22 552 4 000 26 552 
               
IAS 1.96(c) Vykázané výnosy a náklady celkem - - - - 66 - 39 -39  - 22 552 22 618 4 000 26 618 
               
IAS 1.97(a) Vykázané úhrady vázané na akcie - - - - - 206 - - - - 206 - 206 
IAS 1.97(a) Emise kmenových akcií podle zaměstnaneckých 

opčních plánů 314 - - - - - - - - - 314 - 314 
IAS 1.97(a) Emise kmenových akcií za poskytnuté poradenské 

služby  3 5 - - - - - - - - 8 - 8 
IAS 1.97(a) Emise konvertujících nepodílových prioritních akcií 100 - - - - - - - - - 100 - 100 
IAS 1.97(a) Emise konvertibilních dluhopisů - - - - - - - - 834 - 834 - 834 
IAS 1.97(a) Náklady na emisi akcií  - -6  - - - - - - - - -6  - -6  
IAS 1.97(a) Zpětné odkoupení kmenových akcií -5 603  -10 853  - - - - - - - -555  -17 011  - -17 011  
IAS 1.97(a) Náklady na zpětné odkoupení akcií - -277  - - - - - - - - -277  - -277  
IAS 1.97(a) Převod do nerozděleného zisku - - - -3  - - - - - 3 - - - 
IAS 1.97(a) Vyplacené dividendy - - - - - - - - - -6 635  -6 635  - -6 635  
IAS 1.97(a) Související daň ze zisku  84 - - - - - - -242  - -158  - -158  
               
 Stav k 31. prosinci 2007 17 819 14 620 807 1 198 593 544 317 186 592 110 351 147 027 24 005 171 032 

               
 Pozn.: Diskusi o formátu výkazu změn vlastního kapitálu najdete na následující straně. 
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Odkaz International GAAP Holdings Limited 

IAS 1.8(c)(ii) 
IAS 1.46(b),(c) 

Konsolidovaný výkaz vykázaných výnosů a nákladů 
za rok končící 31. prosince 2007 [Alt. č. 2] 

IAS 1.104  Bod Rok končící 
31/12/07 

 Rok končící 
31/12/06 

IAS 1.46(d),(e)   v tis. Kč  v tis. Kč 
      

IAS 1.96(b) Zisk z přecenění majetku  -  1 643 
IAS 1.96(b)) Zvýšení / snížení ze změny existujících závazků z ukončení 

provozu a uvedení do původního stavu a obdobných závazků  -  - 
IAS 1.96(b) Zisk z realizovatelných investic účtovaný do vlastního kapitálu  94  81 
IAS 1.96(b) Zisk ze zajištění čisté investice účtovaný do vlastního kapitálu  -12   - 
IAS 1.96(b) Zisk ze zajištění peněžních toků účtovaný do vlastního kapitálu  436  316 
IAS 1.96(b) Kurzové rozdíly z převodu zahraničních jednotek  75  121 
IAS 1.96(b) Pojistně-matematický zisk/(ztráta) z plánu definovaných  požitků 

(viz pozn.)  -  - 
IAS 1.96(b) Ostatní [uveďte]  -  - 
IAS 1.96(b)) Daň ze zisku z výnosů a nákladů účtovaných přímo do vlastního 

kapitálu  -177   -648  
      

IAS 1.96(b) Čisté výnosy vykázané přímo ve vlastním kapitálu  416  1 513 
      
 Převody z vlastního kapitálu (po zohlednění příslušné daně):      
IFRS 7.23(d)   do zisku nebo ztráty při zajišťování peněžních toků  -86   -60  
IFRS 7.23(e)   do vstupní pořizovací ceny zajištěné nefinanční položky ze 

zajištění peněžních toků  -180   -141  
IFRS 7.20(a)   do zisku nebo ztráty při prodeji realizovatelných investic  -  - 
   do zisku nebo  ztráty při prodeji zahraniční jednotky  -84   - 
      
IAS 1.96(a) Zisk za rok  26 552  30 332 
      
IAS 1.96(c) Vykázané výnosy a náklady celkem za rok  26 618  31 644 
      

IAS 1.96(c) Připadající na:     
  Vlastníky mateřské společnosti  22 618  28 881 
  Menšinové podíly  4 000  2 763 
      
   26 618  31 644 

IAS 1.96(d) Vliv změn účetních pravidel     
      
 Připadající na vlastníky mateřské společnosti:     
  – snížení nerozděleného zisku na začátku roku 30 -  -21  
  – [uveďte]  -  - 
 Připadající na menšinové podíly  -  - 
   -  -21  
IAS 1.96(d) Vliv oprav chyb     
      
 Připadající na vlastníky mateřské společnosti:     
  – zvýšení/(snížení) nerozděleného zisku na začátku roku 30 -  - 
 Připadající na menšinové podíly  -  - 
   -  - 
 Pozn.: Standard IAS 1  vyžaduje, aby účetní závěrka obsahovala výkaz uvádějící všechny změny ve vlastním 

kapitálu (jak uvádí alt. č. 1 na předcházející straně) anebo změny ve vlastním kapitálu kromě změn, 
které vyplývají z kapitálových transakcí s vlastníky a výplat vlastníkům (jak uvádí alt. č. 2 výše). Alt. č. 2 
zobrazuje přístup, který uvádí změny ve vlastním kapitálu představující výnosy a náklady v samostatné 
části účetní závěrky. Při tomto způsobu vykazování se v komentáři musí uvést odsouhlasení počátečních 
a konečných stavů základního kapitálu, rezervních a ostatních fondů,  nerozděleného zisku a 
menšinového podílu.  (viz body 28 až 31). 

 Formát výkazu většinou závisí na zvoleném účetním pravidle. Pokud účetní jednotka zvolí možnost 
dostupnou podle odstavce 93A Standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky, aby vykázala pojistně-
matematické zisky a ztráty mimo výsledovku, musí se tyto pojistně-matematické zisky a ztráty uvést ve 
výkazu vykázaných výnosů a nákladů, jak je znázorněno výše. Účetní jednotka nemůže vykázat takovéto 
změny ve výkazu změn ve vlastním kapitálu, jak je znázorněno v alt. č. 1 na předcházejících stranách. 
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Odkaz International GAAP Holdings Limited 

IAS 1.8(d) 
IAS 1.46(b),(c) 

Konsolidovaný výkaz peněžních toků 
za rok končící 31. prosince 2007 [Alt. č. 1] 

IAS 1.104 
 

 Bod Rok končící 
31/12/07 

 Rok končící 
31/12/06 

IAS 1.46(d),(e)   v tis. Kč  v tis. Kč 
      
IAS 7.10 Peněžní toky z provozní činnosti     
IAS 7.18(a) Peněžní příjmy od zákazníků  211 138  214 487 
 Peněžní výdaje dodavatelům a zaměstnancům  -164 900   -151 190  
      
 Peněžní toky vytvořené z provozních operací  46 238  63 297 
IAS 7.31 Zaplacené úroky  -5 259   -6 154  
IAS 7.35 Zaplacená daň ze zisku  -13 724   -10 068  
      
 Čisté peněžní prostředky z provozní činnosti  27 255  47 075 

     
IAS 7.10 Peněžní toky z investiční činnosti     
 Výdaje za nabytí finančních aktiv   -5 393   -3 762  
 Příjmy z prodeje finančních aktiv  3 604  4 000 
IAS 7.31 Přijaté úroky  2 315  1 304 
 Licenční poplatky a další výnosy z investic   1 119  879 
 Dividendy přijaté od přidruženého  podniku  30  25 
IAS 7.31 Ostatní přijaté dividendy  156  154 
 Zálohy vyplacené spřízněným stranám   -5 637   -5 088  
 Příjmy ze splátek úvěrů poskytnutých spřízněným stranám   5 088  2 355 
 Výdaje za nabytí pozemků, budov a zařízení  -22 983   -11 902  
 Příjmy z vyřazení pozemků, budov a zařízení  9 872  22 295 
 Výdaje za nabytí investic do nemovitostí  -10   -12  
 Výdaje za nabytí nehmotných aktiv   -6   -358  
 Zaplacené náklady na vývoj   -502   -440  
IAS 7.39 Výdaje za nabytí dceřiných podniků 44 -622   - 
IAS 7.39 Příjmy z prodeje podniku  45 7 566  - 
      
 Čisté peněžní prostředky (použité v rámci)/ z investiční činnosti  -5 403   9 450 

     
IAS 7.10 Peněžní toky z financování     
 Příjmy z emise akcií  414  - 
 Příjmy z emise konvertibilních dluhopisů  4 950  - 
 Úhrada nákladů na emisi akcií  -6   - 
 Platby za zpětně odkoupené akcie:     
  – vlastníkům mateřské společnosti   -17 011   - 
  – menšinovým podílníkům   -  - 
 Úhrada nákladů souvisejících se zpětným odkupem akcií  -277   - 
 Příjmy z emise umořovatelných kumulativních prioritních akcií  15 000  - 
 Příjmy z emise nevypověditelných  dluhopisů   2 500  - 
 Úhrada nákladů na emisi dluhových nástrojů  -595   - 
 Příjmy z půjček  17 981  12 177 
 Splátky půjček  -37 792   -61 662  
IAS 7.31 Výplata dividend:     
  – vlastníkům mateřské společnosti  -6 635   -6 479  
  – menšinovým podílníkům  -  - 
      
 Čisté peněžní prostředky použité v rámci financování  -21 471   -55 964  

     
 Čistý přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  381  561 
 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku období  19 400  18 864 
IAS 7.28 Vliv změn měnových kurzů na zůstatky peněžních prostředků 

v cizích měnách  55  -25  
 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci období 46 19 836  19 400 

      

 Pozn.: Uvedený příklad znázorňuje přímou metodu vykazování peněžních toků z provozní činnosti. 
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Odkaz International GAAP Holdings Limited 

IAS 1.8(d) 
IAS 1.46(b),(c) 

Konsolidovaný výkaz peněžních toků 
za rok končící 31. prosince 2007 [Alt č. 2] 

IAS 1.104 
 

 Bod Rok končící 
31/12/07 

 Rok končící 
31/12/06 

IAS 1.46(d),(e)   v tis. Kč  v tis. Kč 
     
IAS 7.10 Peněžní toky z provozní činnosti    
IAS 7.18(b) Zisk za rok   26 552  30 332 
 Daň ze zisku vykázaná ve výsledovce  14 466  14 799 
 Finanční náklady vykázané ve výsledovce  5 184  6 157 
 Výnosy z investic vykázané ve výsledovce  -3 608   -2 351  
 Zisk z prodeje nebo vyřazení pozemků, budov a zařízení  -6   -67  
 Ztráta (zisk) z přecenění investic do nemovitosti  6  -8  
 Zisk z prodeje podniku   -1 940   - 
 Ztráta (zisk) z přecenění finančních aktiv na reálnou hodnotu 

vykázané ve výsledovce 
  

- 
  

- 
 Ztráta (zisk) převedená z vlastního kapitálu při prodeji 

realizovatelných finančních aktiv 
  

- 
  

- 
 Ztráta (zisk) převedená z vlastního kapitálu při snížení hodnoty 

realizovatelných finančních aktiv 
  

- 
  

- 
 Ztráta ze snížení hodnoty vykázaná u pohledávek z obchodního styku  63  430 
 Zrušení ztráty ze snížení hodnoty u pohledávek  z obchodního styku  -103   - 
 Podíl na zisku přidružených společností  -1 186   -1 589  
 Odpisy a amortizace dlouhodobých aktiv  14 179  17 350 
 Snížení hodnoty dlouhodobých aktiv vykázané ve výsledovce  1 219  - 
 Kurzový (zisk)/ztráta, netto  -144   68 
 Náklady vykázané ve výsledovce v souvislosti s úhradami vázanými 

na akcie vypořádanými kapitálovými nástroji 
  

206 
  

338 
 Náklady na vývoj účtované do výsledovky  502  440 
      
   55 390  65 899 
      
 Změny pracovního kapitálu     
  (Zvýšení)/snížení stavu pohledávek z obchodního styku a jiných 

pohledávek  
  

-4 143  
  

2 295 
  (Zvýšení)/snížení stavu zásob  -4 611   -2 008  
  (Zvýšení)/snížení stavu ostatních aktiv   -  - 
  Snížení stavu závazků z obchodního styku a jiných závazků   -539   -2 627  
  Zvýšení/(snížení) stavu rezerv  104  -325  
  Zvýšení stavu výnosů příštích období  37  63 
  Zvýšení/(snížení) stavu ostatních závazků  -  - 
      
 Peněžní toky vytvořené z provozních operací  46 238  63 297 
      
IAS 7.31 Zaplacené úroky  -5 259   -6 154  
IAS 7.35 Zaplacená daň ze zisku  -13 724   -10 068  
      
 Čisté peněžní prostředky z provozní činnosti  27 255  47 075 
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Odkaz International GAAP Holdings Limited 

 Konsolidovaný výkaz peněžních toků 
za rok končící 31. prosince 2007 - alt. č. 2, pokračování 

  Bod Rok končící 
31/12/07 

 Rok končící 
31/12/06 

   v tis. Kč  v tis. Kč 
     
IAS 7.10 Peněžní toky z investiční činnosti     
 Výdaje za nabytí finančních aktiv   -5 393   -3 762  
 Příjmy z prodeje finančních aktiv  3 604  4 000 
IAS 7.31 Přijaté úroky  2 315  1 304 
 Licenční poplatky a další výnosy z investic   1 119  879 
 Dividendy přijaté od přidruženého podniku  30  25 
IAS 7.31 Ostatní přijaté dividendy  156  154 
 Zálohy vyplacené spřízněným stranám   -5 637   -5 088  
 Příjmy ze splátek úvěrů poskytnutých spřízněným stranám   5 088  2 355 
 Výdaje za nabytí pozemků, budov a zařízení  -22 983   -11 902  
 Příjmy z vyřazení pozemků, budov a zařízení  9 872  22 295 
 Výdaje za nabytí investic do nemovitostí  -10   -12  
 Výdaje za nabytí nehmotných aktiv   -6   -358  
 Zaplacené náklady na vývoj   -502   -440  
IAS 7.39 Výdaje za nabytí dceřiných podniků 44 -622   - 
IAS 7.39 Příjmy z prodeje podniku  45 7 566  - 
      
 Čisté peněžní prostředky (použité v rámci)/ z investiční činnosti  -5 403   9 450 

    
IAS 7.10 Peněžní toky z financování     
 Příjmy z emise akcií  414  - 
 Příjmy z emise konvertibilních dluhopisů  4 950  - 
 Úhrada nákladů na emisi akcií  -6   - 
 Platby za zpětně odkoupené akcie:     
  – vlastníkům mateřské společnosti   -17 011   - 
  – menšinovým podílníkům   -  - 
 Úhrada nákladů souvisejících se zpětným odkupem akcií  -277   - 
 Příjmy z emise umořovatelných kumulativních prioritních akcií   15 000  - 
 Příjmy z emise nevypověditelných  dluhopisů   2 500  - 
 Úhrada nákladů na emisi dluhových nástrojů  -595   - 
 Příjmy z půjček  17 981  12 177 
 Splátky půjček  -37 792   -61 662  
IAS 7.31 Výplata dividend:     
  – vlastníkům mateřské společnosti  -6 635   -6 479  
  – menšinovým podílníkům  -  - 
      
 Čisté peněžní prostředky použité v rámci financování  -21 471   -55 964  

     
 Čistý přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  381  561 
 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku období  19 400  18 864 
IAS 7.28 Vliv změn měnových kurzů na zůstatky peněžních prostředků 

v cizích měnách  55  -25  
 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci období 46 19 836  19 400 

     
 

Pozn.: Uvedený příklad znázorňuje nepřímou metodu vykazování peněžních toků z provozní činnosti. 
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Odkaz International GAAP Holdings Limited 

  
IAS 1.8(e) 
IAS 1.46(b),(c) 

Komentář ke konsolidovaným účetním výkazům 
za rok končící 31. prosince 2007 
 

 
1. Všeobecné informace 

IAS 1.126(a) International GAAP Holdings Limited (dále jen „společnost“) je společnost s ručením omezeným registrovaná 
v zemi A. Adresa sídla společnosti a hlavní působiště podnikání jsou uvedeny v úvodu výroční zprávy. Hlavní 
podnikatelská činnost společnosti a jejích dceřiných podniků (dále jen “skupina”) je popsána v bodě 6. 
 

 
2. Aplikace nových a novelizovaných standardů   

 2.1. Standardy a interpretace platné v běžném období 
 

IAS 8.28 V běžném roce aplikovala skupina standard IFRS 7 Finanční nástroje – zveřejňování, který platí pro účetní 
období začínající 1. ledna 2007 nebo po tomto datu, a související úpravy standardu IAS 1  Sestavování a 
zveřejňování účetní závěrky. 
 

IFRS 7.43 Vlivem přijetí standardu IFRS 7 a změn ve standardu IAS 1 došlo k rozšíření množství informací 
zveřejňovaných v této účetní závěrce, které se týkají finančních nástrojů skupiny a řízení jejího kapitálu  (viz 
bod 40). 
 

 V běžném období jsou platné následující čtyři interpretace, které vydal Výbor pro interpretace mezinárodního 
účetního výkaznictví: IFRIC 7  Použití metody přepracování výkazů v IAS 29  Vykazování v hyperinflačních 
ekonomikách, IFRIC 8  Rozsah působnosti IFRS 2, IFRIC 9  Přehodnocení vložených derivátů a IFRIC 10  
Mezitimní účetní výkaznictví a snížení hodnoty. Přijetí těchto interpretací nevedlo k žádným změnám účetních 
pravidel skupiny. 
 

 2.2. Dřívější dodržování standardů a interpretací  
 

IAS 8.28(a) 
IAS 23(r2007).29 
 
IFRS 8.35 
IFRIC 13.10 

Skupina se rozhodla dodržovat následující standardy a interpretace před datem jejich účinnosti: 
• IAS 23 (novelizovaný)  Výpůjční náklady (účinný pro účetní období začínající 1.ledna 2009 nebo po 

tomto datu), 
• IFRS 8  Provozní segmenty (účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2009 nebo po tomto datu) a 
• IFRIC 13  Věrnostní zákaznické programy (účinný pro účetní období začínající 1.července 2008 nebo 

po tomto datu). 

 Změny provedené ve standardu IAS 23 neměly vliv na účetní pravidla skupiny. Hlavní změna standardu, která 
měla zrušit dříve existující možnost zaúčtovat do nákladů všechny výpůjční náklady v okamžiku vzniku, nemá 
na tuto účetní závěrku dopad, protože kapitalizace výpůjčních nákladů vzniklých u způsobilých aktiv byla vždy 
součástí účetních pravidel skupiny. 
 

 Standard IFRS 8 obsahuje požadavky na zveřejnění, jež vedly ke změnám vykazovatelných segmentů skupiny 
(viz bod 6.), ale na vykázané výsledky ani na finanční situaci skupiny dopad nemá. 
 

IAS 8.28(b),(c) Zahájení dodržování interpretace IFRIC 13 vedlo ke změně pravidel skupiny vztahujících se k účtování výnosů 
v případě věrnostních zákaznických programů. Program Maxibody, který nabízí výhody internetovým 
zákazníkům skupiny, spadá do rozsahu interpretace IFRIC 13. V rámci zmíněného programu se mohou on-line 
zákazníci nakupující elektronické zařízení skupiny zaregistrovat a v závislosti na objemu svých nákupů během 
následujících 12 měsíců sbírat věrnostní body, které mohou použít k získání slev při pozdějších nákupech. Dříve 
postupovala skupina při účtování o programu Maxibody tak, že zaúčtovala plnou výši úhrad za on-line prodeje 
jako výnos a jako samostatnou položku závazků zaúčtovala odhadované náklady na pozdější slevy. Standard 
IFRIC 13 však vyžaduje, aby takovéto transakce byly zaúčtovány jako „vícesložková výnosová transakce“ a aby 
úhrada přijatá za úvodní prodej byla rozdělena mezi prodej zařízení a nároky na slevu přiznané zákazníkovi. 
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IAS 8.28(d),(f) Tato změna účetního pravidla se aplikuje retrospektivně v souladu s přechodnými ustanoveními interpretace 
IFRIC 13. Vlivem této změny účetního pravidla na začátku srovnatelného období došlo ke snížení rezerv o  
63 tis. Kč a ke zvýšení výnosů příštích období o 84 tis. Kč. V návaznosti na tuto změnu byla dále provedena 
úprava o čistý dopad ve výši 21 tis. Kč proti počátečním nerozděleným ziskům. Změna neměla žádný 
výraznější vliv na odloženou daň. Výnosy za rok končící 31.12. 2007 se snížily o 37  tis. Kč (2006: 63 tis. Kč) a 
náklady na prodeje [ostatní náklady] vzrostly o 10 tis.  Kč (2006: snížily se o 48 tis.  Kč). Zisk za rok končící 
31.12.2007 se tudíž vlivem nových pravidel a postupů snížil o 47 tis.  Kč (2006: 15 tis.  Kč). K 31. 12. 2007 
činily výnosy příštích období ve spojitosti s programem 184 tis.  Kč (2006, přepočtená hodnota: 147 tis. Kč). 
 
 

 2.3 Ostatní vydané a dosud neúčinné standardy a interpretace 
 

IAS 8.30(a)  K datu schválení této účetní závěrky byly vydány, kromě standardů a interpretací, jež skupina začala dodržovat 
před jejich datem účinnosti (jak je uvedeno v bodě 2.2 výše), následující interpretace, které ještě nevstoupily v 
platnost: 
 
� IFRIC 11  IFRS 2 – Platby vlastními akciemi a platby akciemi ve skupině (datum účinnosti 1. března 2007) 
� IFRIC 12  Koncesní smlouvy na poskytování služeb (datum účinnosti 1. ledna 2008) 
� IFRIC 14  IAS 19 – Limit u aktiv z definovaných požitků, minimální požadavky na financování a jejich   

vzájemné souvislosti (datum účinnosti 1. ledna 2008) 
 

IAS 8.30(b) Podle odhadu členů představenstva začne skupina dodržovat všechny výše zmíněné interpretace při přípravě 
účetní závěrky za období začínající 1. lednem 2008 a jejich dodržování nebude mít v období, kdy budou 
interpretace aplikovány poprvé, žádný významný dopad na účetní závěrku skupiny. 
 

 
Pozn.:   Přehled interpretací je úplný k 31. srpnu 2007. Případný dopad nových nebo novelizovaných standardů 

a interpretací vydaných radou IASB po uvedeném datu, ale před vydáním účetní závěrky, by měl být 
rovněž posouzen a zveřejněn v účetní závěrce. 
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IAS 1.103(a)  
IAS 1.108 3. Důležitá účetní pravidla 

 
 Pozn.:  Níže jsou uvedeny příklady účetních pravidel a postupů, které by mohly být zveřejněny v této účetní 

závěrce účetní jednotky. Účetní jednotky musejí v přehledu významných účetních pravidel uvést 
východisko (nebo východiska) ocenění použitá při sestavování účetní závěrky a ostatní použitá účetní 
pravidla a postupy, které jsou důležité pro pochopení účetní závěrky. Účetní pravidlo může být 
významné s ohledem na povahu činnosti účetní jednotky i v případě, kdy hodnoty za běžné a předchozí 
období nejsou významné. 

 
 Při rozhodování o tom, zda má být určité účetní pravidlo zveřejněno, posuzuje vedení, zda by jeho 

zveřejnění pomohlo uživatelům pochopit způsob, jakým jsou transakce, ostatní události a podmínky 
zohledněny ve vykazovaných finančních výsledcích a vykázané finanční situaci. Zveřejnění konkrétních 
účetních pravidel a postupů je pro uživatele zvláště užitečné, jestliže jsou tato pravidla vybrána 
z několika alternativ nabízených standardy a interpretacemi.  

 
 Každá účetní jednotka posuzuje povahu předmětu své činnosti a odhaduje, jaká pravidla by měla být 

v účetní závěrce zveřejněna, aby splnila očekávání uživatelů účetní závěrky vzhledem k typu účetní 
jednotky. Vhodné je též zveřejnit všechna významná účetní pravidla, která specificky nevyžadují 
standardy IFRS, ale která jsou zvolena a aplikována v souladu se standardem IAS 8  Účetní pravidla, 
změny v účetních odhadech a chyby. 

 
 V zájmu zajištění úplnosti jsou v této vzorové účetní závěrce uvedena účetní pravidla vztahující se 

k některým nevýznamným položkám, přestože standardy IFRS jejich zveřejnění nevyžadují. 
 

 3.1. Prohlášení o shodě  
 

IAS 1.14 Účetní závěrka je sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. 
 

 3.2. Východiska sestavování účetní závěrky 
 

 Účetní závěrka je sestavena za použití oceňovací báze historických cen kromě přecenění určitých dlouhodobých 
aktiv a finančních nástrojů. V dalším textu jsou uvedena základní účetní pravidla. 
 

 3.3. Východiska pro konsolidaci 
 

 Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje účetní závěrku společnosti a subjektů (včetně jednotek zvláštního 
určení), které kontroluje (dceřiné podniky). Společnost kontroluje ty subjekty, ve kterých má moc ovládat  jejich 
finanční a provozní politiky tak, aby z jejich činností získávala užitek. 
 

 Výsledky dceřiných podniků, které společnost v průběhu roku získala nebo pozbyla, se zahrnují do 
konsolidované výsledovky od data akvizice, resp. do data pozbytí. 
 

 Účetní závěrky dceřiných podniků byly podle potřeby upraveny tak, aby se jejich účetní pravidla uvedla do 
souladu s pravidly, které používají ostatní společnosti v rámci skupiny. 
 

 Všechny vnitroskupinové transakce, zůstatky, výnosy a náklady byly při konsolidaci vyloučeny. 
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 Menšinové podíly na čistých aktivech (kromě goodwillu) konsolidovaných dceřiných podniků se vykazují 
odděleně od podílů skupiny na vlastním kapitálu. Menšinové podíly zahrnují hodnotu těchto podílů k datu  
původní podnikové kombinace  (viz bod 3.4.) a menšinový podíl na změnách vlastního kapitálu po datu 
kombinace. Ztráty připadající menšinovému podílu, které převyšují hodnotu menšinového podílu na vlastním 
kapitálu dceřiných podniků, se zúčtují s podílem skupiny s výjimkou ztrát v takovém rozsahu, v němž existuje 
držiteli menšinového podílu povinnost tyto ztráty umořit a je schopen provést dodatečnou investici k pokrytí 
těchto ztrát. 
 

 3.4. Podnikové kombinace 
 

 Akvizice dceřiných podniků se účtuje metodou koupě. Pořizovací náklad podnikové kombinace se stanoví  jako 
úhrn reálných hodnot (k datu směny) předaných aktiv, vzniklých nebo převzatých závazků a emitovaných 
nástrojů vlastního kapitálu, které skupina směňuje za kontrolu nad nabývaným podnikem, plus všechny náklady 
přímo přiřaditelné dané podnikové kombinaci. Identifikovatelná aktiva, závazky a podmíněné závazky 
nabývaného podniku, které vyhovují kritériím pro uznání podle IFRS 3, se vykazují v reálné hodnotě k datu 
akvizice, kromě dlouhodobých aktiv (nebo vyřazovaných skupin) klasifikovaných jako držená k prodeji podle 
IFRS 5 “Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti”, která se účtují a oceňují v reálné hodnotě 
snížené o náklady na prodej. 

 Goodwill, který vzniká při akvizici, se vykazuje jako aktivum a prvotně se oceňuje pořizovacím nákladem, což 
je přebytek pořizovacího nákladu podnikové kombinace nad podílem skupiny na čisté reálné hodnotě 
identifikovatelných aktiv, závazků a podmíněných závazků nabývaného podniku. Pokud po opětovném 
posouzení podíl skupiny na čisté reálné hodnotě identifikovatelných aktiv, závazků a podmíněných závazků 
nabývaného podniku převyšuje pořizovací náklad podnikové kombinace, tento přebytek  se vykáže okamžitě 
v zisku nebo ztrátě. 
 

 Podíl menšinových vlastníků na majetku nabývaného podniku se prvotně oceňuje hodnotou podílu menšinových 
vlastníků na čisté reálné hodnotě aktiv, závazků a podmíněných závazků. 
 

 3.5. Investice do přidružených podniků 
 

 Přidruženým podnikem je subjekt, ve kterém má skupina podstatný vliv a který není ani dceřiným podnikem,  
ani účastí ve společném podniku. Podstatný vliv je moc účastnit se rozhodování o finančních a provozních 
politikách jednotky subjektu, do něhož bylo investováno, ale není to ovládání ani spoluovládání takových politik. 
 

 Hospodářský výsledek, aktiva a závazky přidružených podniků byly v této účetní závěrce zachyceny 
ekvivalenční metodou, kromě investic klasifikovaných jako držené k prodeji. V takovém případě se postupovalo 
podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. Podle ekvivalenční metody se 
investice do přidružených podniků vykazují v konsolidované rozvaze v pořizovací ceně upravené o podíly 
skupiny na změnách ve vlastním kapitálu přidruženého podniku po datu akvizice, a po zohlednění ztrát ze 
snížení hodnoty jednotlivých investic. Ztráty přidruženého podniku, které převyšují podíl skupiny v daném 
přidruženém podniku (včetně všech dlouhodobých účastí, které jsou v podstatě součástí čisté investice skupiny v 
tomto přidruženém podniku), se vykazují pouze v případech, kdy skupině vznikly právní nebo mimosmluvní 
závazky nebo skupina zaplatila jménem přidruženéno podniku. 
 

 Jakýkoliv přebytek pořizovacího nákladu akvizice nad podílem skupiny na čisté reálné hodnotě 
identifikovatelných aktiv, závazků a podmíněných závazků přidruženého podniku k datu akvizice se vykazuje 
jako goodwill. Goodwill se zahrnuje do účetní hodnoty investice a při testování snížení jeho hodnoty se považuje 
za součást investice. Jakýkoliv přebytek podílu skupiny na čisté reálné hodnotě identifikovatelných aktiv, 
závazků a podmíněných závazků nad pořizovacím nákladem akvizice se po opětovném posouzení vykáže 
okamžitě v zisku nebo ztrátě. 
 

 Pokud subjekt skupiny obchoduje s přidruženým podnikem skupiny, zisky a ztráty plynoucí z takových transakcí 
jsou vyloučeny do výše podílu skupiny v daném přidruženém podniku. 
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 3.6. Účasti na společném podnikání 
 

 Společné podnikání je smluvní uspořádání, pomocí něhož skupina a další strany podnikají hospodářskou činnost, 
která je předmětem spoluovládání, kdy strategická finanční a provozní rozhodování týkající se činností 
společného podniku vyžadují jednomyslný souhlas všech stran, které sdílejí ovládání. 
 

 Pokud se subjekt skupiny zaváže vykonávat svoje činnosti přímo na základě dohody o společném podnikání, 
podíl skupiny na spoluovládaných aktivech a jakýchkoliv závazcích vzniklých společně všem spoluvlastníkům 
se vykazuje v účetní závěrce daného subjektu a zatřídí se podle povahy aktiv. Závazky a náklady, které vznikly 
přímo v souvislosti s podíly na spoluovládaných aktivech, se účtují na akruální účetní bázi. Výnosy z prodeje 
nebo využívání podílu skupiny na výstupu spoluovládaných aktiv a z jejího podílu na nákladech vyvolaných 
společným podnikáním se účtují, pokud je pravděpodobné, že ekonomický prospěch spojený s transakcemi bude 
plynout do dané skupiny, resp. z ní, a pokud je možné jejich hodnotu spolehlivě změřit. 
 

IAS 31.57 Dohody o společném podnikání, které zahrnují založení samostatného subjektu, ve kterém má každý 
spoluvlastník svůj podíl, se označují jako spoluovládané jednotky. Skupina vykazuje svoje podíly ve 
spoluovládané jednotce za použití poměrné konsolidace kromě investic klasifikovaných jako držené k prodeji. 
V takovém případě se postupuje podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. V 
konsolidované účetní závěrce se podíl skupiny na aktivech, závazcích, výnosech a nákladech spoluovládaných 
jednotek slučuje řádek po řádku s obdobnými položkami. 
 

 Jakýkoliv goodwill, který vznikne při akvizici podílu skupiny ve spoluovládané jednotce, se účtuje podle 
účetních pravidel skupiny platných pro goodwill z akvizice dceřiného podniku (viz. bod 3.7. níže). 
 

 Pokud skupina obchoduje se spoluovládanými jednotkami, nerealizované zisky a ztráty se eliminují do výše 
podílu skupiny v daném společném podnikání. 
 

 3.7. Goodwill 
 

 Goodwill, který vzniká při akvizici dceřiného podniku nebo spoluovládané jednotky, představuje přebytek 
pořizovacího nákladu podnikové kombinace nad podílem skupiny na čisté reálné hodnotě identifikovatelných 
aktiv, závazků a podmíněných závazků dceřiného podniku nebo spoluovládané jednotky k datu akvizice. 
Goodwill se prvotně účtuje jako aktivum v pořizovacích nákladech a následně se ocení pořizovacím nákladem 
sníženým o případné kumulované ztráty ze snížení hodnoty. 
 

 Pro účely testování snížení hodnoty se goodwill přiřadí každé pěnězotvorné jednotce skupiny, pokud se 
předpokládá, že budou mít prospěch ze synergie podnikové kombinace. Penězotvorná jednotka, k níž je přiřazen 
goodwill, musí být testována na snížení hodnoty jednou za rok nebo častěji, pokud existují náznaky možného 
snížení hodnoty takové jednotky. Pokud je zpětně získatelná částka penězotvorné jednotky menší než účetní 
hodnota této jednotky, ztráta ze snížení hodnoty je přiřazena tak, aby nejprve snížila účetní hodnotu goodwillu 
přiřazeného dané penězotvorné jednotce a poté účetní hodnotu ostatních aktiv jednotky poměrně na základě 
účetní hodnoty každého aktiva jednotky. Ztráta ze snížení hodnoty goodwillu se v následujících obdobích neruší. 
 

 Při prodeji dceřiného podniku nebo spoluovládané jednotky se příslušná částka goodwillu zahrne do zisku, resp. 
ztráty z prodeje.    
 

 Pravidla skupiny pro goodwill, který vzniká při akvizici přidruženého podniku, jsou popsána výše v bodě 3.5.  
 

 3.8. Dlouhodobá aktiva držená k prodeji 
 

 Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny aktiv a závazků se klasifikují jako držená k prodeji, pokud bude jejich 
účetní hodnota zpětně získána primárně prodejní transakcí spíše než pokračujícím užíváním. Tato podmínka se 
považuje za splněnou, jen když je prodej vysoce pravděpodobný, přičemž aktivum (nebo vyřazovaná skupina) je 
k dispozici pro okamžitý prodej v jeho současném stavu. Vedení musí usilovat o realizaci prodeje a zároveň 
musí být splnění podmínek pro uznání dokončení prodeje očekáváno do jednoho roku od data klasifikace. 
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 Dlouhodobá aktiva (a vyřazované skupiny) držená k prodeji se oceňují nižší z jejich předcházející účetní 
hodnoty a reálné hodnoty snížené o  náklady související s prodejem. 
 
 
 

IAS 18.35(a) 3.9. Účtování výnosů 
 

 Výnosy se oceňují v reálné hodnotě přijaté nebo nárokované protihodnoty. Výnosy se snižují o předpokládané 
vratky od odběratelů, rabaty a ostatní podobné slevy. 
 

 3.9.1. Prodej zboží 
 

 Výnosy z prodeje zboží se vykazují po splnění těchto podmínek: 
 

 • skupina převedla na kupujícího významná rizika a odměny z vlastnictví daného zboží, 
 • skupina si už nezachovává pokračující manažerskou angažovanost v míře obvykle spojované 

s vlastnictvím prodaného zboží, ani skutečnou kontrolu nad tímto zbožím,  
 • částka výnosů může být spolehlivě oceněna,  
 • je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s transakcí poplynou do účetní jednotky,  
 • vzniklé náklady nebo náklady, které  v souvislosti s transakcí  teprve vzniknou, mohou být spolehlivě 

oceněny. 
 

 Prodeje zboží, které v rámci programu Maxibody vedou k připsání bodů zákazníkům, jsou účtovány jako 
vícesložková výnosová transakce a reálná hodnota úhrad, které byly nebo budou přijaty, je rozdělena mezi 
dodané zboží a připsané body. Úhrady přiřazené připsaným bodům jsou oceněny na základě jejich reálné 
hodnoty – částky, za niž by mohly být připsané body prodány samostatně. Tyto úhrady nejsou v okamžiku 
realizace úvodního prodeje zaúčtovány jako výnosy, ale jsou odloženy a zaúčtovány do výnosů v okamžiku, kdy 
jsou připsané body využity a dojde ke splnění závazků skupiny. 
 

 3.9.2. Poskytování služeb  
 

 Výnosy ze smlouvy o poskytování služeb se vykazují s odkazem na stupeň dokončení smlouvy. Stupeň 
dokončení smlouvy se určuje takto: 
 

 • instalační poplatky se vykazují podle stupně dokončení instalace, která se určuje jako poměrná část 
předpokládaného celkového času potřebného na instalaci, která uplynula k datu sestavení účetní závěrky,  

 • poplatky za servis zahrnuté do ceny prodaných produktů se vykazují s odkazem na poměrnou část 
celkových nákladů na zabezpečování servisu prodaných produktů, přičemž se zohledňuje historický vývoj 
v počtu skutečně poskytnutých služeb u produktů prodaných v minulých obdobích, 

 • výnosy z časových a materiálových smluv se vykazují na základě smluvních sazeb podle počtu 
odpracovaných hodin a přímých nákladů, které vznikly při poskytování služeb. 

 
 Pravidla skupiny týkající se zachycování výnosů ze smluv o zhotovení jsou popsána níže v bodě 3.10. 

 
 3.9.3. Licenční poplatky 

 
 Výnosy z licenčních práv se vykazují na akruální bázi, v souladu s podstatou příslušné smlouvy. Licenční 

poplatky vypočítané na základě času se vykazují rovnoměrně během doby trvání licenční smlouvy. Licenční 
smlouvy založené na výrobě, tržbách a jiných ukazatelích se vykazují s odkazem na příslušné smluvní ujednání. 
 

 3.9.4. Přijaté dividendy a výnosové úroky  
 

 Výnosy z dividend se vykazují, jakmile vznikne právo akcionářů na přijetí platby. 
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 Časové rozlišení výnosových úroků se uskutečňuje s ohledem na neuhrazenou jistinu, přičemž se použije 
příslušná efektivní úroková míra, tj. úroková míra, která přesně diskontuje odhadované budoucí peněžní příjmy 
po očekávanou dobu trvání finančního aktiva na jeho čistou účetní hodnotu. 
 
 

 3.9.5. Příjmy z pronájmu  
 

 Pravidla skupiny týkající se výnosů z operativního leasingu jsou popsána níže v bodě 3.11.1. 
 

IAS 11.39(b), (c) 3.10. Smlouvy o zhotovení 
 

 V případě, že výsledek smlouvy o zhotovení je možné spolehlivě odhadnout, se výnosy a náklady  vykazují 
s ohledem na stupeň rozpracovanosti zakázky k datu sestavení rozvahy. Stupeň rozpracovanosti se určí na 
základě poměru vynaložených nákladů za dosud vykonanou práci k odhadnutým celkovým nákladům, kromě 
případů, kdy by uvedený výpočet o stupni rozpracovanosti nevypovídal. Odchylky ve smluvní práci, právní 
nároky a stimulační platby se zahrnují v rozsahu, v jakém byly dohodnuty s odběratelem. 
 

 V případě, že výsledek smlouvy o zhotovení není možné spolehlivě odhadnout, se výnosy vykazují v rozsahu 
těch vynaložených nákladů na smlouvu, u kterých je pravděpodobná jejich návratnost. Náklady smlouvy se 
vykazují jako náklady období, ve kterém vzniknou. 
 

 Pokud je pravděpodobné, že celkové náklady smlouvy překročí celkové výnosy z dané smlouvy, je očekávaná 
ztráta okamžitě vykázána jako náklad. 
 

 3.11. Leasing 
 

 Leasing je klasifikován jako finanční leasing, jestliže se převádějí všechna podstatná rizika a odměny vyplývající 
z vlastnictví daného majetku na nájemce. Jakýkoliv jiný typ leasingu se klasifikuje jako operativní leasing. 
 

 3.11.1. Skupina jako pronajímatel  
 

 Při finančním leasingu se dlužné částky od nájemců účtují jako pohledávky ve výši čisté finanční investice 
skupiny do leasingu. Výnos z  finančního leasingu je alokován do účetních období tak, aby odrážel konstantní 
periodickou míru návratnosti čisté investice skupiny do finančního leasingu. 
 

 Při operativním leasingu se výnos vykazuje rovnoměrně po dobu trvání leasingu. Počáteční přímé náklady, které 
vznikly v souvislosti se sjednáváním a uzavřením smlouvy o operativním leasingu, se přičítají k účetní hodnotě 
pronajímaného aktiva a účtují se rovnoměrně po dobu trvání leasingu. 
 

 3.11. 2. Skupina jako nájemce 
 

 Na počátku doby leasingu se aktiva pořízená formou finančního leasingu vykazují jako aktiva skupiny v jejich 
reálné hodnotě, nebo pokud je nižší, v současné hodnotě minimálních leasingových splátek. Odpovídající 
závazek vůči pronajímateli se zahrne do rozvahy jako závazek z finančního leasingu. 
 

 Leasingové splátky se rozdělují na finanční náklady a snížení nesplaceného závazku z leasingu tak, aby byla 
zajištěna konstantní úroková míra u zbývajícího zůstatku závazku. Finanční náklady se účtují přímo do zisku 
nebo ztráty, pokud přímo nesouvisí s najatým majetkem; v tom případě se aktivují v souladu s všeobecným 
pravidlem skupiny platným pro výpůjční náklady (viz bod 3.13. níže). Podmíněné nájemné se stává nákladem 
v obdobích, ve kterých bylo vynaloženo. 
 

 Leasingové platby v rámci operativního leasingu se vykazují jako náklad rovnoměrně po dobu trvání 
leasingového vztahu, pokud neexistuje jiná systematická základna, která by lépe odrážela rozložení 
ekonomických užitků nájemce z předmětu leasingu. Podmíněné nájemné na základě smluv o operativním 
leasingu se stává nákladem v obdobích, ve kterých bylo vynaloženo. 
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 V případě, že skupina využila pobídky k uzavření operativního leasingu, vykazují se takovéto pobídky jako 
závazky. Celkové užitky z pobídek se vykazují jako snížení nákladů na nájemné rovnoměrně během doby 
leasingu, pokud neexistuje jiná systematická základna, která by lépe odrážela rozložení ekonomických užitků 
nájemce z předmětu leasingu. 
 

 3.12. Cizí měny 
 

 Individuální účetní závěrka každého subjektu v rámci skupiny je předkládána v měně primárního ekonomického 
prostředí, ve kterém daný subjekt vyvíjí svoji činnost (funkční měna subjektu). Pro účely konsolidované účetní 
závěrky se výsledky a finanční pozice jednotlivých subjektů ve skupině vyjadřují v českých korunách (Kč), které 
jsou funkční měnou mateřské společnosti a měnou vykazování pro konsolidovanou účetní závěrku. 
 

 Při sestavování účetní závěrky individuálních subjektů se transakce v jiné měně, než je funkční měna daného 
subjektu (cizí měna), účtují za použití měnového kurzu platného k datu transakce. Ke každému rozvahovému dni 
se peněžní položky v cizí měně přepočítávají za použití závěrkového měnového kurzu. Nepeněžní položky, které 
jsou oceněny v reálné hodnotě vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají za použití měnového kurzu platného 
k datu určení reálné hodnoty. Nepeněžní položky, které jsou oceněny v historických cenách vyjádřených v cizí 
měně se nepřepočítávají. 
 

 Kurzové rozdíly se účtují do zisku nebo ztráty v období, ve kterém vznikly, kromě: 
 

 • kurzových rozdílů spojených s nedokončenými investicemi určenými k výrobním účelům v příštích 
obdobích, které jsou zahrnuty do pořizovací ceny těchto aktiv; tyto kurzové rozdíly se považují za úpravy 
nákladových úroků z půjček v cizí měně, 

 • kurzových rozdílů z transakcí uzavřených za účelem zajišťování určitých měnových rizik (viz bod 3.26.  
níže, účetní pravidla týkající se zajišťování), a 

 • kurzových rozdílů z peněžních položek ve formě pohledávky nebo závazku vůči zahraničním jednotkám, 
jejichž úhrada se neplánuje ani není pravděpodobné, že budou uhrazeny, přičemž tvoří součást čisté 
investice do zahraniční jednotky  a vykazují se ve fondu z přepočtu cizích měn a při pozbytí čisté investice 
se vykáží ve výsledovce. 

 
 Pro účely prezentace konsolidované účetní závěrky se aktiva a závazky zahraničních jednotek skupiny vyjadřují 

v Kč za použití měnových kurzů platných k rozvahovému dni. Výnosové a nákladové položky se přepočítají za 
použití průměrného měnového kurzu za dané období. Pokud měnové kurzy v tomto období významně kolísaly, 
použije se měnový kurz platný k datu transakce. Případné kurzové rozdíly se vykáží jako samostatná složka 
vlastního kapitálu skupiny - fond z přepočtu cizích měn. Tyto kurzové rozdíly se  vykáží ve výsledovce 
v období, kdy dojde k  pozbytí zahraniční jednotky.  
 

 S jakýmkoliv goodwillem a úpravami reálné hodnoty souvisejícími s pořízením zahraniční jednotky se zachází 
jako s aktivy a závazky dané zahraniční jednotky a jsou přepočteny kurzem platným k rozvahovému dni. 
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 3.13. Výpůjční náklady 
 

 Výpůjční náklady, které jsou přímo účelově vztaženy k akvizici, výstavbě nebo výrobě způsobilého aktiva, (tj. 
aktiva, které nezbytně potřebuje značné časové období k tomu, aby bylo připravené pro zamýšlené použití nebo 
prodej), se přičtou k pořizovací ceně takového aktiva až do okamžiku, kdy je aktivum v podstatné míře 
připravené pro zamýšlené použití nebo prodej.  
 
V případě, že k financování způsobilého aktiva jsou použity výpůjčky s pohyblivými sazbami a úrokové riziko 
se ošetří pomocí účinného zajištění peněžních toků, je účinná část derivátu zaúčtována do vlastního kapitálu a 
rozpuštěna do výsledovky ve chvíli, kdy způsobilé aktivum ovlivní výsledek hospodaření. V případě, že 
k financování způsobilého aktiva jsou použity výpůjčky s pevnou sazbou, které jsou zajištěny v rámci 
efektivního zajištění reálné hodnoty aplikovaného na úrokové riziko, zohledňují aktivované výpůjční náklady 
zajišťovanou úrokovou sazbu.  
 
Od výpůjčních nákladů, které splňují kritéria pro aktivaci, se odečtou investiční výnosy z dočasného investování 
specifických půjček až do jejich vydání na způsobilé aktivum. 

  
Všechny ostatní výpůjční náklady se vykazují ve výsledovce v období, ve kterém vznikly. 
 

IAS 20.39(a) 3.14. Státní dotace 
 

 Státní dotace se nevykazují, dokud neexistuje přiměřená jistota, že skupina splní s nimi spojené  podmínky a že 
dotace budou přijaty. 
 

 Státní dotace, jejichž základní podmínkou je, že skupina musí zakoupit, postavit nebo jinak získat dlouhodobá 
aktiva, se vykazují v rozvaze jako výnosy příštích období a po dobu ekonomické životnosti příslušných aktiv se 
přeúčtovávají do výnosů na systematickém a racionálním základě. 
 

 Ostatní státní dotace se systematicky vykazují do výnosů po dobu nutnou k jejich přiřazení k nákladům, které 
mají kompenzovat. Státní dotace, která se stane pohledávkou jako náhrada za již vzniklé náklady nebo již 
utrpěné ztráty nebo za účelem poskytnutí okamžité finanční pomoci skupině s žádnými budoucími souvisejícími 
náklady se uzná jako výnos období, ve kterém se stane pohledávkou. 
 

IAS 19.120A(a) 3.15. Náklady na důchodové požitky  
 

 Příspěvky do plánů definovaných příspěvků po ukončení pracovního poměru se vykazují do nákladů poté, kdy 
zaměstnanci vykonají služby, na základě kterých získají na dané příspěvky právo. 
 

 U plánů definovaných požitků se po ukončení pracovního poměru náklady na zabezpečení požitků určují pomocí 
přírůstkové metody (Projected Unit Credit Method), s pojistně-matematickým oceněním vždy k rozvahovému 
dni. Pojistně-matematické zisky a ztráty, které jsou ke konci předchozího roku vyšší než 10 % současné hodnoty 
závazků skupiny z plánu definovaných požitků, resp. nad 10 % reálné hodnoty aktiv plánu, podle toho, která 
hodnota je vyšší, se odepisují po dobu předpokládaného průměrného produktivního věku zaměstnanců 
zapojených do plánu. Náklady na minulé služby se vykazují okamžitě v rozsahu, v jakém se požitky skutečně 
poskytly, jinak se odepisují rovnoměrně po dobu průměrného období, dokud se požitky neposkytnou. 
 

 Závazky z požitků po skončení pracovního poměru vykázané v rozvaze představují současnou hodnotu závazků 
z definovaných požitků, upravenou o nevykázané pojistně-matematické zisky a ztráty a nevykázané náklady na 
minulé služby, a  sníženou o reálnou hodnotu aktiv plánu. Jakákoliv aktiva vyplývající z tohoto výpočtu jsou 
limitována do výše součtu nevykázaných pojistně-matematických ztrát a nákladů na minulé služby a současné 
hodnoty všech ekonomických přínosů ve formě vratek z plánu či snížení budoucích příspěvků do plánu. 
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 3.16. Úhrady vázané na akcie 
 

 Úhrady vázané na akcie vypořádané kapitálovými nástroji se zaměstnanci a dalšími smluvními stranami, které 
poskytují podobné služby, se oceňují reálnou hodnotou poskytnutých kapitálových nástrojů k datu poskytnutí. 
Podrobnosti o způsobu určování reálné hodnoty u úhrad vázaných na akcie vypořádaných kapitálovými nástroji 
jsou uvedeny v bodě 42. 
 

 Reálná hodnota u úhrad vázaných na akcie vypořádaných kapitálovými nástroji určená k datu poskytnutí se 
vykazuje v nákladech rovnoměrně po dobu rozhodného období na základě odhadu skupiny o počtu kapitálových 
nástrojů , které by měly být převedeny. Ke každému rozvahovému dni skupina přehodnocuje svůj odhad počtu 
kapitálových nástrojů, které by mohly být převedeny. Případný dopad revize původních odhadů je ve výsledovce 
zachycován po zbývající část rozhodného období a současně je odpovídajícím způsobem upraven fond na 
zaměstnanecké požitky vypořádané kapitálovými nástroji. 
 

 Uvedené pravidlo se vztahuje na všechny úhrady vázané na akcie vypořádané kapitálovými nástroji, které byly 
poskytnuty po 7. listopadu 2002 a převedeny po 1. lednu 2005. V účetní závěrce nebyla vykázaná žádná další 
částka týkající se jiných úhrad vázaných na akcie vypořádaných kapitálovými nástroji. 
 

 Úhrady vázané na akcie vypořádané kapitálovými nástroji s ostatními stranami se oceňují reálnou hodnotou 
přijatého zboží nebo služeb, kromě případů, kdy reálnou hodnotu není možné spolehlivě určit. V takovém 
případě se oceňují v reálné hodnotě poskytnutých kapitálových nástrojů oceněných k datu dodání zboží, resp. 
poskytnutí služby. 
 

 V případě úhrad vázaných na akcie vypořádaných v hotovosti se závazek ve výši podílu přijatého zboží  
nebo služeb vykazuje v současné reálné hodnotě, která se určuje vždy k rozvahovému dni. 
 

 3.17. Daně 
 

 Daň z příjmu zahrnuje splatnou a odloženou daň. 
 

 3.17.1. Splatná daň 
 

 Splatná daň se vypočítá na základě zdanitelného zisku za dané období. Zdanitelný zisk se odlišuje od zisku, který 
je vykázaný v konsolidované  výsledovce, protože nezahrnuje položky výnosů, resp. nákladů, které jsou 
zdanitelné nebo odčitatelné od základu daně v jiných letech, ani položky, které nejsou zdanitelné, resp. 
odčitatelné od základu daně. Závazek skupiny ze splatné daně se vypočítá pomocí daňových sazeb uzákoněných, 
resp. vyhlášených do rozvahového dne. 
 

 3.17.2. Odložená daň 
 

 Odložená daň se vykáže na základě rozdílů mezi účetní hodnotou aktiv a závazků v účetní závěrce  
a jejich daňovou základnou použitou pro výpočet zdanitelného zisku, a zaúčtuje se za použití závazkové metody 
vycházející z rozvahového přístupu. Odložené daňové závazky se uznávají obecně u všech zdanitelných 
přechodných rozdílů. Odložené daňové pohledávky se obecně uznávají u všech odčitatelných přechodných 
rozdílů v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že zdanitelný zisk, proti kterému se budou moci využít odčitatelné 
přechodné rozdíly, bude dosažen. Tyto pohledávky a závazky se nevykazují, pokud přechodný rozdíl vzniká 
z goodwillu nebo při prvotním vykázání (kromě podnikových kombinací) ostatních aktiv a závazků při transakci, 
která neovlivňuje zdanitelný ani účetní zisk. 
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 Odložené daňové závazky se vykazují u zdanitelných přechodných rozdílů, které vznikají v souvislosti s 
investicemi do dceřiných a přidružených podniků, a účastmi na společném podnikání kromě případů, kdy je 
skupina schopna načasovat zrušení přechodného rozdílu, přičemž je pravděpodobné, že přechodné rozdíly 
nebudou v dohledné budoucnosti zrušeny. Odložené daňové pohledávky z odčitatelných přechodných rozdílů, 
které vznikají v souvislosti s takovýmito investicemi a podíly, se vykazují pouze v rozsahu, v jakém je 
pravděpodobné, že zdanitelný zisk, proti kterému se budou moci využít odčitatelné přechodné rozdíly, bude 
dosažen, přičemž je pravděpodobné, že přechodné rozdíly budou v dohledné budoucnosti zrušeny .  
 

 Účetní hodnota odložených daňových pohledávek se posuzuje vždy k rozvahovému dni a snižuje se, pokud již 
není pravděpodobné, že budoucí zdanitelný zisk bude schopen odloženou daňovou pohledávku pokrýt v celkové 
nebo částečné výši. 
 

 Odložené daňové pohledávky a závazky se oceňují pomocí daňové sazby, která bude platit v období, ve kterém 
pohledávka bude realizována nebo závazek splatný, na základě daňových sazeb (a daňových zákonů) 
uzákoněných, resp. vyhlášených do rozvahového dne. Oceňování odložených daňových závazků a pohledávek 
zohledňuje daňové důsledky, které vyplynou ze způsobu, jakým skupina k rozvahovému dni očekává úhradu 
nebo vyrovnání účetní hodnoty svých aktiv a závazků. 
 

 Odložené daňové pohledávky a závazky se kompenzují, pokud ze zákona existuje právo na kompenzaci 
splatných daňových pohledávek proti splatným daňovým závazkům a pokud se vztahují  k daním ze zisku, které 
jsou vybírané stejným daňovým úřadem, přičemž skupina má v úmyslu zúčtovat svoje splatné daňové 
pohledávky a závazky na netto bázi. 
 
 

 3.17.3. Splatná a odložená daň za období  
 

 Splatná a odložená daň se vykazuje jako náklad nebo výnos a zahrnuje se do zisku nebo ztráty, kromě případů, 
kdy souvisí s položkami, které se účtují přímo do vlastního kapitálu (v tom případě se i daň vykazuje přímo do 
vlastního kapitálu), nebo pokud vzniká při prvotním zaúčtování podnikové kombinace. V případě podnikové 
kombinace je potřeba vzít v úvahu daňový efekt při stanovení goodwillu nebo přebytku podílu nabyvatele na 
čisté reálné hodnotě identifikovatelných aktiv, závazků a podmíněných závazků nad pořizovacím nákladem 
podnikové kombinace.  
 

IAS 16.73(a), (b) 3.18. Pozemky, budovy a zařízení  
 

 Pozemky a stavby používané ve výrobě a zásobování zbožím, pro poskytování služeb nebo pro administrativní 
účely se uvádějí v rozvaze v přeceněné částce, která odpovídá  reálné hodnotě k datu přecenění po odečtení 
následných oprávek a následných kumulovaných ztrát ze snížení hodnoty. Přecenění je prováděno s dostatečnou 
pravidelností tak, aby se účetní hodnota významně nelišila od reálné hodnoty, která by byla stanovena 
k rozvahovému dni. 
 

 Jakékoliv zvýšení hodnoty z přecenění takovýchto pozemků a staveb se účtuje ve prospěch vlastního kapitálu 
v položce fond z přecenění majetku. Zvýšení hodnoty se však uzná ve výsledovce v tom rozsahu, v němž se ruší 
předchozí přecenění téhož aktiva směrem dolů, které bylo uznáno ve výsledovce. Snížení účetní hodnoty 
vyplývající z přecenění takovýchto pozemků a staveb se účtuje do výsledovky ve výši převyšující případný 
zůstatek fondu z přecenění majetku související s předcházejícím přeceněním tohoto aktiva. 
 

 Odpisy přeceněných budov se účtují do výsledovky. Při následném prodeji nebo vyřazení přeceněného majetku 
se související přírůstek z přecenění, který zůstane ve fondu z přecenění majetku, převádí přímo do nerozděleného 
zisku. Kromě případů, kdy se aktivum odúčtuje, se z fondu z přecenění neprovádí žádný převod do 
nerozděleného zisku.  
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 Nedokončené investice určené k výrobním, nájemním, administrativním nebo zatím nespecifikovaným účelům 
se evidují v pořizovacích nákladech snížených o ztráty ze snížení hodnoty. Pořizovací náklady zahrnují poplatky 
za odborné služby a v případě způsobilého aktiva i výpůjční náklady, které se aktivují v souladu s účetním 
pravidlem skupiny. Odepisování takového aktiva, stejně jako odepisování ostatního majetku, se zahájí 
okamžikem, kdy je aktivum připraveno pro zamýšlené použití. 
 

 Pozemky vlastněné společností nejsou odepisovány. 
 

 Stroje a zařízení se vykazují v pořizovacích nákladech snížených o oprávky a  kumulované ztráty ze snížení 
hodnoty. 
 

 Odpisy se účtují tak, aby byla celá pořizovací cena aktiva nebo přeceněná částka (kromě pozemků vlastněných 
společností a nedokončených investic) alokována na celou dobu předpokládané doby použitelnosti daného 
aktiva, za použití metody lineárních odpisů. Předpokládaná doba použitelnosti, zbytkové hodnoty a metoda 
odpisování se prověřují vždy na konci účetního období, přičemž vliv jakýchkoliv změn v odhadech se účtuje 
prospektivně.  
 

 Aktiva pořízená formou finančního leasingu se odepisují po dobu předpokládané doby použitelnosti stejně jako 
vlastní aktiva, nebo po dobu trvání relevantního leasingu, pokud je tato doba kratší. 
 

 Zisk nebo ztráta z prodeje nebo vyřazení určité položky pozemků, budov a zařízení se určí jako rozdíl mezi 
výnosy z prodeje a účetní hodnotou daného aktiva a vykáže se ve výsledovce. 
 

IAS 40.75(a) 3.19. Investice do nemovitostí 
  

Investice do nemovitostí, tj. nemovitost držená za účelem dosažení příjmu z nájemného a/nebo za účelem 
zhodnocení, se prvotně ocení na úrovni pořizovacích nákladů, které zahrnují i vedlejší náklady spojené 
s pořízením nemovitosti. Po prvotním vykázání se investice do nemovitosti oceňují reálnou hodnotou. Zisky a 
ztráty ze změny reálné hodnoty investicí do nemovitostí se zahrnou do výsledovky v období, ve kterém k nim 
došlo. 
 

 3.20. Nehmotná aktiva 
 

 3.20.1. Samostatně pořízená nehmotná aktiva 
 

IAS 38.118(b) Samostatně pořízená nehmotná aktiva se vykazují v pořizovacích nákladech po odečtení kumulované amortizace 
a ztrát ze snížení hodnoty. Amortizace se účtuje rovnoměrně po dobu předpokládané doby použitelnosti. 
Předpokládaná doba použitelnosti a metoda amortizace se prověřují vždy na konci každého účetního období, 
přičemž vliv jakýchkoliv změn v odhadech se účtuje prospektivně.  
 

 3.20.2. Nehmotná aktiva vytvořená vlastní činností – výdaje na výzkum a vývoj 
 

 Výdaje na výzkumnou činnost se vykazují jako náklady v období, ve kterém byly vynaloženy. 
 

 Nehmotné aktivum vytvořené vlastní činností, vytvořené vývojem (nebo ve vývojové fázi interního projektu), je 
uznáno jako aktivum tehdy a pouze tehdy, když je možno prokázat všechny z následujících předpokladů : 
 

 • technická proveditelnost dokončení nehmotného aktiva je taková, že ho bude možné využívat nebo prodat,  
 • existuje záměr dokončit nehmotné aktivum a využívat jej nebo prodat,  
 • účetní jednotka je schopna nehmotné aktivum využít nebo prodat,  
 • je možné prokázat, jakým způsobem bude nehmotné aktivum vytvářet pravděpodobné budoucí 

ekonomické užitky,  
 • jsou dostupné odpovídající technické, finanční a ostatní zdroje pro dokončení vývoje a pro využití nebo 

prodej nehmotného aktiva,  
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 • účetní jednotka je schopna spolehlivě oceňovat výdaje související s nehmotným aktivem během jeho 
vývoje. 

 
 Částka prvotního uznání nehmotného aktiva vytvořeného vlastní činností zahrnuje celkové výdaje vynaložené od 

okamžiku, kdy nehmotné aktivum poprvé splnilo kritérium pro uznání uvedené výše. Pokud není možno vykázat 
žádné nehmotné aktivum vytvořené vlastní činností, výdaje na vývoj se účtují do výsledovky v období, 
ve kterém vznikly. 
 

IAS 38.118(b) Po prvotním vykázání se nehmotná aktiva vytvořená vlastní činností účtují v pořizovacích nákladech snížených 
o kumulovanou amortizaci a ztráty ze snížení hodnoty pomocí stejné metody jako při účtování samostatně 
pořízených nehmotných aktiv. 
 

 3.20.3. Nehmotná aktiva nabytá při podnikových kombinacích 
 

 Nehmotná aktiva nabytá při podnikových kombinacích se určují samostatně a vykazují se odděleně od goodwilu, 
pokud splní definici nehmotného aktiva a je možné spolehlivě určit jejich reálnou hodnotu. Pořizovacím 
nákladem takového nehmotného aktiva je jeho reálná hodnota k datu akvizice.  
 

IAS 38.118(b) Po prvotním vykázání se nehmotná aktiva nabytá při podnikových kombinacích účtují v pořizovacích nákladech 
snížených o kumulovanou amortizaci a ztráty ze snížení hodnoty pomocí stejné metody jako při účtování 
samostatně pořízených nehmotných aktiv. 
 
 

 3.21. Snížení hodnoty hmotných a nehmotných aktiv, kromě goodwillu 
 

 Ke každému rozvahovému dni skupina posuzuje účetní hodnotu hmotných a nehmotných aktiv, aby určila, zda 
existují náznaky, že aktivum může mít sníženou hodnotu. Pokud jakýkoliv takový náznak existuje, odhadne se 
zpětně získatelná částka takového aktiva, aby se určil rozsah případných ztrát ze snížení jeho hodnoty. Pokud 
není možno určit zpětně získatelnou částku jednotlivého aktiva, skupina stanoví zpětně  získatelnou částku 
penězotvorné jednotky, k níž aktivum náleží. Celopodniková aktiva se přiřadí k samostatné penězotvorné 
jednotce, pokud lze  určit rozumný a konzistentní základ pro jejich přiřazení. Jinak jsou celopodniková aktiva 
přiřazena k nejmenší skupině penězotvorných jednotek, pro kterou je možné určit rozumný a konzistentní základ 
pro jejich přiřazení.  
 

 Nehmotná aktiva s neurčitou dobou použitelnosti a nehmotná aktiva, která nejsou ještě používána, se testují na 
snížení jejich hodnoty každoročně a při každém náznaku možného snížení jejich hodnoty.  
 

 Zpětně získatelná částka se rovná reálné hodnotě aktiva snížené o náklady na prodej nebo hodnotě  
z užívání podle toho, která je vyšší. Při posuzování hodnoty z užívání se odhad budoucích peněžních toků 
diskontuje na jejich současnou hodnotu pomocí diskontní sazby před zdaněním, která vyjadřuje běžné tržní 
posouzení časové hodnoty peněz a specifická rizika pro dané aktivum, o které nebyly upraveny odhady 
budoucích peněžních toků.  
 

 Pokud je zpětně získatelná částka aktiva (nebo penězotvorné jednotky) nižší než jeho účetní hodnota, sníží se 
účetní hodnota aktiva (nebo penězotvorné jednotky) na jeho zpětně získatelnou částku. Ztráta ze snížení hodnoty 
se promítne přímo do výsledovky, ledaže je dané aktivum vedeno v přeceněné hodnotě. V takovém případě se 
ztráta ze snížení hodnoty posuzuje jako snížení přebytku z přecenění tohoto aktiva. 
 

 Pokud se ztráta ze snížení hodnoty následně zruší, účetní hodnota aktiva (nebo penězotvorné jednotky ) se zvýší 
na upravený odhad jeho zpětně získatelné částky, ale tak, aby zvýšená účetní hodnota aktiva nepřevýšila účetní 
hodnotu, která by byla stanovena, kdyby se v předchozích letech nevykázala žádná ztráta ze snížení hodnoty 
aktiva (nebo penězotvorné jednotky). Zrušení ztráty ze snížení hodnoty se přímo promítne do výsledovky, ledaže 
je aktivum vedeno v přeceněné hodnotě. V takovém případě se zrušení ztráty ze snížení hodnoty posuzuje jako 
zvýšení přecenění.   
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IAS 2.36(a) 3.22. Zásoby 
 

 Zásoby se oceňují na nižší z úrovní nákladů na jejich pořízení a čisté realizovatelné hodnoty. Náklady na 
pořízení zahrnují příslušnou část fixních a variabilních režijních nákladů, a účtují se pomocí metody 
nejvhodnější pro danou skupinu zásob, přičemž hodnota většiny zásob se oceňuje pomocí nákladového vzorce 
„první do skladu, první ze skladu“ (FIFO). Čistá realizovatelná hodnota zahrnuje předpokládanou prodejní cenu 
zásob sníženou o všechny odhadované náklady na dokončení a náklady nutné k uskutečnění prodeje. 
 

 3.23. Rezervy 
 

 Rezervy se vykáží, když má skupina současný (smluvní nebo mimosmluvní) závazek, který je důsledkem minulé 
události, přičemž je pravděpodobné, že skupina bude muset tento závazek vypořádat  a výši  takového závazku je 
možné spolehlivě odhadnout. 
 

 Částka vykázaná jako rezerva je nejlepším odhadem výdajů, které budou nezbytné k vypořádání současného 
závazku vykázaného k rozvahovému dni po zohlednění rizik a nejistot spojených s daným závazkem. Pokud se 
rezerva určuje pomocí odhadu peněžních toků potřebných k vypořádání současného závazku, účetní hodnota 
rezervy se rovná současné hodnotě těchto peněžních toků.  
 

 Pokud se očekává, že některé nebo veškeré výdaje, nezbytné k vypořádání rezervy, budou nahrazeny jinou 
stranou, vykáže se pohledávka na straně aktiv, pokud je prakticky jisté, že skupina náhradu obdrží a výši takové 
pohledávky je možné spolehlivě určit. 
 

 3.23.1. Nevýhodné smlouvy 
 

 Současné závazky vyplývající z nevýhodných smluv se účtují a oceňují jako rezervy. Nevýhodná smlouva se 
chápe jako smlouva skupiny, na základě které nevyhnutelné náklady na splnění závazků ve smyslu smlouvy 
převyšují předpokládané ekonomické užitky, jejichž přijetí se na základě takové smlouvy očekává.  
 

 3.23.2. Restrukturalizace 
 

 Skupina vykáže rezervu na restrukturalizaci, pokud má vypracovaný podrobný, oficiálně zdokumentovaný plán 
restrukturalizace a u těch, kterých se to týká, vyvolala reálné očekávání, že restrukturalizace bude provedena, a 
to tím, že zahájila implementaci jejího plánu nebo zveřejnila hlavní rysy těm, kteří  budou restrukturalizací 
ovlivněni. Ocenění rezerv na restrukturalizaci zahrnuje pouze přímé výdaje spojené s restrukturalizací, tj. částky 
nezbytně nutné pro provedení restrukturalizace, které nesouvisí s pokračujícími aktivitami účetní jednotky.  
 

 3.23.3. Záruční opravy 
 

 Rezervy na náklady na záruční opravy se vykazují k datu prodeje příslušných výrobků podle nejlepšího odhadu 
vedení, pokud jde o výdaje potřebné k vypořádání závazků skupiny. 
 

 3.23.4.  Podmíněné závazky pořízené v rámci podnikové kombinace 
 

 Podmíněné závazky pořízené v rámci podnikové kombinace jsou při prvotním vykázání oceněny reálnou 
hodnotou k datu pořízení. K následným rozvrhovým dnům jsou tyto podmíněné závazky oceněny buď v částce, 
která by se vykázala podle standartu IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky nebo v částce 
prvotně vykázané snížené o kumulativní odpisy vykázané v souladu s IAS 18 Výnosy, podle toho, která z částek 
je vyšší. 
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IFRS 7.21 
 

3.24. Finanční aktiva 
 

 Finanční investice se zaúčtují, resp. odúčtují, k datu transakce na základě smlouvy o koupi nebo prodeji 
investice, kde podmínky vyžadují dodat investici v časovém rámci určeném daným trhem, a oceňují se při 
prvotním vykázání reálnou hodnotou navýšenou o transakční náklady, kromě finančních aktiv v reálné hodnotě 
vykázané do zisku nebo ztráty, které se při prvotním vykázání oceňují reálnou hodnotou.  
 

 Finanční aktiva se klasifikují do těchto čtyřech kategorií: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku 
nebo ztráty, investice držené do splatnosti, realizovatelná finanční aktiva a úvěry a pohledávky. Klasifikace 
závisí na charakteru finančních aktiv a účelu použití, a určuje se při prvotním zaúčtování. 
 

 3.24.1. Metoda efektivní úrokové míry 
 

 Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu zůstatkové hodnoty finančního aktiva a alokace úrokového 
výnosu za dané období. Efektivní úroková míra je úroková míra, která přesně diskontuje předpokládanou výši 
budoucích peněžních příjmů (včetně všech poplatků zaplacených nebo přijatých, které tvoří nedílnou součást 
efektivní úrokové míry, transakčních nákladů a dalších prémií nebo diskontů)  po očekávanou dobu trvání 
finančního aktiva, nebo případně po kratší období. 
 

 Výnosy se vykazují na základě efektivní úrokové míry dluhových nástrojů, kromě finančních aktiv označených 
jako v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty. 
 

 3.24.2. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 
 

 Finanční aktiva se klasifikují jako v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, pokud jsou určena 
k obchodování nebo jsou označena jako oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty. 
 

 Finanční aktiva se klasifikují jako určená k obchodování, pokud:  
 
• byla pořízena v zásadě za účelem prodeje v blízké budoucnosti, nebo  
• jsou součástí identifikovaného portfolia finančních nástrojů, které jsou společně řízeny skupinou a u kterých 

je v poslední době doloženo obchodování realizované pro krátkodobý zisk, nebo 
• jsou derivátem, který neplní funkci účinného zajišťovacího nástroje.  

 
 Finanční aktivum, kromě finančního aktiva určeného k obchodování, je možné při prvotním vykázání označit 

jako finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, pokud: 
 
• takovéto označení vylučuje nebo významně omezuje oceňovací nebo účetní nejednotnost, která by jinak 

mohla vzniknout, nebo 
• finanční aktivum je součástí skupiny finančních aktiv nebo finančních závazků nebo obou, které jsou řízeny 

a jejichž výkonnost je hodnocena v souladu se zdokumentovanou strategií řízení rizik nebo investiční 
strategií účetní jednotky na základě reálné hodnoty a informace o této skupině jsou na tomto základě interně 
předávány, nebo 

• je součástí smlouvy, která obsahuje jeden nebo více vložených derivátů, a IAS 39 Finanční nástroje: 
účtování a oceňování umožňuje, aby se celá kombinovaná smlouva (aktiva nebo závazky) označovala jako 
v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty. 

 

 Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty se vykazují v reálné hodnotě, přičemž jakýkoliv 
výsledný zisk a nebo ztráta se účtuje do výsledovky. Čistý zisk nebo čistá ztráta zúčtovaná do zisku nebo ztráty 
zahrnuje jakékoliv dividendy nebo úroky získané z finančního aktiva. Způsob stanovení reálné hodnoty je 
uveden v bodě 40. 
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 3.24.3. Investice držené do splatnosti 
 

 Směnky a dluhopisy s pevně stanovenými nebo určitelnými platbami a pevnou splatností, které skupina hodlá a 
je schopná držet až do splatnosti, se klasifikují jako investice držené do splatnosti. Při vykazování se oceňují 
v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry po zohlednění snížení hodnoty.  
 

 3.24.4. Realizovatelná finanční aktiva 
 

 Nekótované akcie a kótované umořovatelné dluhopisy, které skupina vlastní a které se obchodují na aktivním 
trhu, se klasifikují jako realizovatelné a vykazují se v reálné hodnotě. Způsob určení reálné hodnoty je uveden 
v bodě 40. Zisky a ztráty ze změny reálné hodnoty se vykazují přímo do vlastního kapitál v položce fond z 
přecenění investic, kromě ztráty ze snížení hodnoty, úroků vypočítaných s použitím metody efektivní úrokové 
míry a kurzových rozdílů z peněžních aktiv, které se vykazují přímo do zisku nebo ztráty. V případě prodeje 
investic nebo snížení jejich hodnoty se kumulovaný zisk nebo ztráta, vykázané v minulém období ve fondu 
z přecenění investic, zahrnují do zisku a ztráty za dané období. 
 

 Dividendy z realizovatelných kapitálových nástrojů se účtují do zisku nebo ztráty, když  skupina získá právo 
obdržet dividendy. 
 

 Reálná hodnota realizovatelných peněžních aktiv denominovaných v cizí měně se určuje v dané cizí měně  
a přepočítává se za použití spotového kurzu k rozvahovému dni. Změna reálné hodnoty v důsledku kurzových 
rozdílů, která má za následek změnu zůstatkové hodnoty aktiva, se vykazuje v zisku nebo ztrátě. Ostatní změny 
reálné hodnoty  se vykazují ve vlastním kapitálu.  
 

 3.24.5. Úvěry a pohledávky 
 

 Pohledávky z obchodního styku, úvěry a jiné pohledávky s pevně stanovenými nebo určitelnými platbami, které 
nejsou kótované na aktivním trhu, se klasifikují jako úvěry a pohledávky. Úvěry a pohledávky se oceňují 
v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry po zohlednění jakékoli ztráty ze snížení 
hodnoty. Výnosové úroky se vykazují pomocí efektivní úrokové míry.  
 

 3.24.6. Snížení hodnoty finančních aktiv 
 

 Finanční aktiva, kromě aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, se posuzují z  hlediska existence 
náznaků snížení hodnoty vždy k rozvahovému dni. Hodnota finančních aktiv je snížena, jestliže existuje 
objektivní důkaz, že v důsledku jedné nebo více událostí, které se vyskytly po prvotním vykázání finančního 
aktiva, došlo ke snížení odhadovaných budoucích peněžních toků z investice.  
 

IFRS 7.B5(f) 
IFRS 7.37(b) 

V případě nekótovaných akcií klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva je významný nebo dlouhodobý 
pokles reálné hodnoty cenného papíru pod jeho pořizovací cenu považován za objektivní důkaz snížení hodnoty. 
 

 U všech ostatních finančních aktiv, včetně umořovatelných dluhopisů klasifikovaných jako realizovatelná 
finanční aktiva a pohledávek z finančního leasingu, by mezi objektivní důkazy snížení hodnoty patřily 
následující skutečnosti: 
 
• závažné finanční obtíže emitenta nebo protistrany, nebo 
• prodlení při splácení nebo nesplácení úroků nebo jistiny, nebo 
• situace, kdy je pravděpodobné, že na dlužníka bude vyhlášen konkurz nebo u něj dojde k finanční 

reorganizaci. 
 

 U některých kategorií finančních aktiv, jako jsou pohledávky z obchodních vztahů, je u aktiv, u kterých je 
zjištěno, že nedošlo ke snížení jejich hodnoty na úrovni jednotlivých položek, následně posouzeno, zda došlo ke 
snížení hodnoty u celé skupiny aktiv. Mezi objektivní důkazy snížení hodnoty u celého portfolia pohledávek by 
patřila dřívější zkušenost skupiny s realizací pohledávek, zvýšení počtu plateb v portfoliu, s jejichž úhradou je 
dlužník v prodlení více než 60 dní, nebo pozorovatelné změny národních nebo místních ekonomických 
podmínek, které dobou výskytu odpovídají době, kdy nedocházelo ke splácení pohledávek. 
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 V případě finančních aktiv oceněných zůstatkovou hodnotou se částkou snížení hodnoty rozumí rozdíl mezi 
účetní hodnotou aktiva a současnou hodnotou odhadovaných budoucích peněžních toků diskontovaných původní 
efektivní úrokovou mírou finančního aktiva. 
 

 Účetní hodnota finančního aktiva se snižuje o ztrátu ze snížení hodnoty přímo u všech položek finančních aktiv 
kromě pohledávek z obchodního styku, jejichž účetní hodnota se snižuje s použitím účtu opravných položek. 
V případě, že pohledávka z obchodního styku je považována za nedobytnou, odepíše se oproti účtu opravných 
položek. Následně realizované částky, které byly dříve odepsány, jsou započteny proti účtu opravných položek. 
Změny v účetní hodnotě účtu opravných položek se vykazují v zisku nebo ztrátě. 
 

 Kromě realizovatelných kapitálových nástrojů, pokud v následujícím období ztráta ze snížení hodnoty poklesne 
a tento pokles je možné objektivně připsat události, která nastala po zaúčtování ztráty ze snížení hodnoty, je tato 
dříve zaúčtovaná ztráta ze snížení hodnoty stornována prostřednictvím výsledovky. V důsledku tohoto storna 
však nesmí dojít k tomu, že účetní hodnota investice k datu storna snížení hodnoty bude vyšší, než by byla její 
zůstatková hodnota v případě, že by snížení hodnoty zaúčtováno nebylo.  
 

 V případě realizovatelných podílových cenných papírů se ztráty ze snížení hodnoty dříve zaúčtované v zisku 
nebo ztrátě nestornují prostřednictvím zisku nebo ztráty a případné zvýšení reálné hodnoty po vykázání ztráty ze 
snížení hodnoty se vykazuje přímo do vlastního kapitálu. 
 

 3.24.7 Odúčtování finančního aktiva 
 

 Skupina přistupuje k odúčtování finančního aktiva pouze v případě, kdy vyprší smluvní práva k peněžním tokům 
z aktiva nebo kdy převede na jiný subjekt toto finanční aktivum a následně i veškerá rizika a užitky spojené 
s jeho vlastnictvím. Jestliže skupina nepřevede ani si neponechá v podstatě všechna rizika a užitky spojené 
s vlastnictvím aktiva a ponechá si kontrolu nad aktivem, zaúčtuje podíl, který si na převáděném aktivu 
ponechává, a související závazek vyplývající z částek, které bude možná muset zaplatit. Pokud si skupina 
ponechá v podstatě všechna rizika a užitky spojené s vlastnictvím převáděného finančního aktiva, pokračuje 
v účtování o tomto finančním aktivu a zaúčtuje také zajištěnou výpůjčku. 
 

IFRS 7.21 
 

3.25. Finanční závazky a kapitálové nástroje  vydané skupinou 
 

 3.25.1. Klasifikace jako dluh nebo vlastní kapitál 
 

  

 Dluhové a kapitálové nástroje se klasifikují jako finanční závazky nebo jako vlastní kapitál podle obsahu 
smluvní dohody. 
 

 3.25.2. Kapitálové nástroje 
 

 Kapitálový nástroj je jakákoliv smlouva, dokládající zbytkový podíl na aktivech účetní jednotky po odečtení 
všech jejích závazků. Kapitálové nástroje vydané skupinou se vykazují v hodnotě přijatých plateb snížené o 
přímé náklady na emisi.  
 
 

 3.25.3. Složené nástroje 
 

IFRS 7.27 
 

Jednotlivé komponenty složených nástrojů vydaných skupinou se klasifikují samostatně jako finanční závazky a 
vlastní kapitál podle obsahu smluvní dohody. Reálná hodnota závazkové složky k datu emise se odhadne pomocí 
tržní úrokové sazby platné pro podobné nekonvertibilní nástroje. Tato částka se vykáže jako závazek na základě 
zůstatkové účetní hodnoty pomocí metody efektivní úrokové míry, pokud závazek nezanikne při konverzi, nebo 
k datu splatnosti daného nástroje. Kapitálová složka se vypočítá odečtením částky závazkové složky od reálné 
hodnoty celkového složeného nástroje. Tato částka snížená o vliv daně ze zisku se vykazuje ve vlastním kapitálu 
a není následně přeceňována.  
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 3.25.4. Závazky ze smluv o finančních zárukách 
 

 Závazky ze smluv o finančních zárukách se prvotně oceňují v reálné hodnotě a při následném ocenění buď: 
 

 • částkou závazku vyplývajícího ze smlouvy v souladu s IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná 
aktiva, nebo  

• částkou vykázanou při prvotním ocenění po zohlednění kumulativní amortizace v souladu s uvedenými 
zásadami vykazování výnosů, jak je uvedeno v bodě 3.9.4. výše. 

 
podle toho, která z uvedených hodnot je vyšší.  
 

 3.25.5. Finanční závazky 
 

 Finanční závazky se klasifikují jako finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty nebo jako 
ostatní finanční závazky. 
 
 

 3.25.6. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty  
 

 Finanční závazky se klasifikují jako finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, pokud 
jsou určeny k  obchodování nebo jsou označeny jako oceňované v reálné hodnotě  vykázané do zisku nebo 
ztráty. 
 

 Finanční závazky se klasifikují jako určené k obchodování, pokud: 
 
• byly pořízeny v zásadě za účelem zpětné koupě v blízké budoucnosti, nebo  
• jsou součástí identifikovaného portfolia finančních nástrojů, které jsou společně řízeny skupinou a u kterých 

je v poslední době doloženo obchodování realizované pro krátkodobý zisk, nebo 
• jsou derivátem, který neplní funkci účinného zajišťovacího nástroje.  
 

 Finanční závazky, kromě finančních závazků určených k obchodování, je možné při prvotním vykázání označit 
jako finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, pokud: 
 
• takovéto označení vylučuje nebo významně omezuje oceňovací nebo účetní nejednotnost, která by jinak 

mohla vzniknout, nebo 
• finanční závazek je součástí skupiny finančních aktiv nebo finančních závazků nebo obou, které jsou řízeny 

a jejichž výkonnost je hodnocena v souladu se zdokumentovanou strategií řízení rizik nebo investiční 
strategií účetní jednotky na základě reálné hodnoty a informace o této skupině jsou na tomto základě interně 
předávány, nebo 

• je součástí smlouvy, která obsahuje jeden nebo více vložených derivátů, a IAS 39 Finanční nástroje: 
účtování a oceňování umožňuje, aby se celá kombinovaná smlouva (aktiva nebo závazky) označovala jako 
v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty. 

 
IFRS 7.B5(e) Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty se vykazují v reálné hodnotě, přičemž 

jakýkoliv výsledný zisk a nebo ztráta se účtuje do zisku a ztráty. Čistý zisk nebo čistá ztráta zúčtovaná do zisku 
nebo ztráty zahrnuje jakékoliv úroky z finančního závazku. Způsob stanovení reálné hodnoty je uveden v bodě 
40. 
 

 3.25.7. Ostatní finanční závazky 
 

 Ostatní finanční závazky včetně půjček se prvotně oceňují v reálné hodnotě snížené o transakční náklady.  
 

 Ostatní finanční závazky se následně oceňují v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry.  
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 Metoda efektivní úrokové míry se používá k výpočtu zůstatkové hodnoty finančního závazku a alokace 
úrokového nákladu za dané období. Efektivní úroková míra je úroková míra, která přesně diskontuje odhadované 
budoucí peněžní platby po očekávanou dobu trvání finančního závazku nebo případně po kratší období. 
 

 3.25.8 Odúčtování finančních závazků 
 

 Skupina přistupuje k odúčtování finančních závazků pouze v situaci, kdy jsou povinnosti skupiny splněny, 
zrušeny nebo kdy skončí jejich platnost. 
 

IFRS 7.21 
 

3.26. Finanční deriváty 
 

 Skupina uzavírá množství smluv o finančních derivátech s cílem řídit úrokové a měnové riziko včetně 
forwardových měnových kontraktů, úrokových a měnových swapů. Detailnější informace o finančních 
derivátech jsou uvedeny v bodě 40.  
 

 Finanční deriváty se prvotně oceňují reálnou hodnotou k datu uzavření smlouvy o finančním derivátu a poté se 
přeceňují na reálnou hodnotu vždy k rozvahovému dni. Výsledný zisk nebo ztráta se vykazují přímo v zisku 
nebo ztrátě, pokud se derivát neoznačuje nebo nefunguje jako zajišťovací nástroj – v tom případě načasování 
jeho zaúčtování do zisku nebo ztráty závisí na charakteru zajišťovacího vztahu. Skupina označuje určité deriváty 
buď jako zajištění reálné hodnoty vykázaných aktiv nebo závazků, nebo jako závazné přísliby (zajištění reálné 
hodnoty), zajištění vysoce pravděpodobných očekávaných transakcí nebo zajištění měnového rizika ze 
závazného příslibu (zajištění peněžních toků), příp. zajištění čistých investic do zahraniční jednotky. 
 

 Derivát je vykázán jako dlouhodobé aktivum nebo dlouhodobý závazek, jestliže zbývající splatnost nástroje je 
delší než 12 měsíců a nástroj nebude dle očekávání realizován ani vypořádán do 12 měsíců. Ostatní deriváty jsou 
vykázány jako krátkodobá aktiva, resp. krátkodobé závazky. 
 

 3.26.1. Vložené deriváty 
 

 Deriváty vložené do jiných finančních nástrojů nebo jiných hostitelských smluv se z účetního hlediska posuzují 
jako samostatné deriváty, pokud neexistuje úzká souvislost mezi jejich riziky a charakteristikami a riziky a 
charakteristikami hostitelské smlouvy a pokud není hostitelská smlouva oceňována v reálné hodnotě, přičemž 
změny reálné hodnoty se vykazují do zisku nebo ztráty. 
 

 3.26.2. Zajišťovací účetnictví 
 

 Zajišťovací nástroje, které obsahují deriváty, vložené deriváty a nederivátové nástroje související s měnovým 
rizikem, skupina klasifikuje buď jako zajištění reálné hodnoty, zajištění peněžních toků anebo zajištění čistých 
investic do zahraniční jednotky. Zajištění měnového rizika ze závazného příslibu se účtuje jako zajištění 
peněžních toků. 
 

 Při vzniku zajišťovacího vztahu účetní jednotka zdokumentuje vztah mezi zajišťovacím nástrojem a zajištěnou 
položkou, cíle řízení rizika a strategii realizace různých zajišťovacích operací. Od vzniku zajištění skupina 
průběžně dokumentuje, zda je zajišťovací nástroj použitý v zajišťovacím vztahu vysoce účinný při kompenzaci 
změn reálné hodnoty nebo peněžních toků zajištěné položky.  
 

 Detailní informace o reálné hodnotě finančních derivátů použitých pro zajištění uvádí bod 40. Pohyby ve fondu 
ze zajišťovacích derivátů jako položky vlastního kapitálu  jsou uvedeny také [ve výkazu změn vlastního kapitálu/ 
v bodě 29].  
 

 3.26.3. Zajištění reálné hodnoty 
 

 Změny reálné hodnoty finančních derivátů, které se tak označují a splňují kritéria zajištění reálné hodnoty, se 
vykazují přímo do zisku nebo ztráty společně z jakýmikoliv změnami reálné hodnoty zajištěné položky, které 
souvisí se zajišťovaným rizikem. Změna reálné hodnoty zajišťovacího nástroje a změna zajištěné položky 
související se zajišťovaným rizikem jsou zaúčtovány na řádku výsledovky, který se týká zajištěné položky. 
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 Zajišťovací účetnictví končí, jestliže skupina zruší zajišťovací vztah, po vypršení zajišťovacího nástroje nebo 
jeho prodeji, výpovědí, resp. realizací předmětné smlouvy, nebo pokud přestane splňovat kritéria pro zajišťovací 
účetnictví. Úprava účetní hodnoty zajištěné položky vyplývající ze zajištěného rizika se realizuje do  zisku nebo 
ztráty od data předmětné úpravy.  
 

 3.26.4. Zajištění peněžních toků 
 

 Účinná část změn reálné hodnoty finančních derivátů, které se tak označují a splňují kritéria zajištění peněžních 
toků, se účtuje do vlastního kapitálu. Zisk anebo ztráta týkající se neúčinné části se vykazuje přímo do  zisku 
nebo ztráty a je zahnuta v řádku „ostatní zisky a ztráty“ výsledovky. 
 

 Částky časově rozlišené do vlastního kapitálu se přeřadí do výnosů nebo nákladů v období, ve kterém se v zisku 
nebo ztrátě vykáže zajištěná položka, a na stejném řádku výsledovky jako zaúčtovaná zajištěná položka. Pokud 
však zajištění očekávané transakce následně vyústí v zaúčtování nefinančního aktiva nebo nefinančního závazku,  
zisky a ztráty předtím rozlišené ve vlastním kapitálu se přesunou z vlastního kapitálu a jsou zahrnuty do  
pořizovacího nákladu aktiva nebo závazku. 
 

 Zajišťovací účetnictví končí, jestliže skupina zruší zajišťovací vztah, po vypršení zajišťovacího nástroje nebo 
jeho prodeji, výpovědí, resp. realizací předmětné smlouvy, nebo pokud přestane splňovat kritéria pro zajišťovací 
účetnictví. Úprava účetní hodnoty zajištěné položky vyplývající ze zajištěného rizika se realizuje do  zisku nebo 
ztráty od data předmětné úpravy. Jakýkoliv kumulovaný zisk nebo ztráta časově rozlišená do vlastního kapitálu 
zůstává ve vlastním kapitálu a vykazuje se až po konečném vykázání očekávané transakce do zisku nebo ztráty. 
Pokud se již neočekává další výskyt očekávané transakce, kumulované zisky nebo ztráty časově rozlišené ve 
vlastním kapitálu se vykáží přímo do  zisku nebo ztráty výsledovky.  
 

 3.26.5. Zajištění čistých investic do zahraniční jednotky  
 

 Zajištění čistých investic do zahraniční jednotky se účtuje stejně jako zajištění peněžních toků. Jakékoliv zisky 
nebo ztráty ze zajišťovacího nástroje týkající se účinné části zajištění se vykazují do vlastního kapitálu  
v položce fond z přepočtu cizích měn. Zisky nebo ztráty související s neúčinnou částí zajištění se vykazují přímo 
do zisku nebo ztráty na řádku „ostatní zisky a ztráty“ výsledovky.  
 

 Při prodeji zahraniční jednotky se zisky a ztráty časově rozlišené do fondu z přepočtu cizích měn vykáží  
v zisku nebo ztrátě. 
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4. Důležité účetní úsudky a klíčové zdroje nejistoty při odhadech  

 
Pozn.: Tyto příklady představují různé druhy zveřejňování informací, které mohou být v této oblasti 

vyžadovány. Zveřejněné události budou záviset na okolnostech jednotlivých účetních jednotek a na 
významných úsudcích a odhadech týkajících se výsledků a finanční situace účetní jednotky.  

 Místo zveřejnění těchto údajů v samostatné poznámce by možná bylo vhodnější jejich zahrnutí do 
příslušných bodů o aktivech a závazcích nebo do informací o relevantních účetních pravidlech. 

  
 Při uplatňování účetních pravidel skupiny uvedených v bodě 3 se od vedení vyžaduje, aby provedlo úsudky a 

vypracovalo odhady a předpoklady o výši účetní hodnoty aktiv a závazků, která není okamžitě zřejmá z jiných 
zdrojů. Odhady a příslušné předpoklady se realizují na základě zkušeností z minulých období a jiných faktorů, 
které se v daném případě považují za relevantní. Skutečné výsledky se od těchto odhadů mohou lišit. 
 

 Odhady a příslušné předpoklady se pravidelně prověřují. Opravy účetních odhadů se vykazují v období, 
ve kterém byl daný odhad opraven (pokud má oprava vliv pouze na příslušné období), nebo v období vytvoření 
opravy a v budoucích obdobích (pokud má oprava vliv na běžné i budoucí období).  
 

IAS 1.113 4.1. Důležité úsudky o uplatňování účetních pravidel 
 

 Při uplatňování účetních pravidel účetní jednotky provedlo vedení tyto důležité úsudky (mimo těch vyžadujících 
odhady – viz bod 4.2. níže), které měly významný vliv na částky vykázané v účetní závěrce.  
 

 4.1.1. Vykazování výnosů 
 

 V bodě 13 jsou popsány výdaje potřebné v průběhu roku na opravy zboží dodaného jednomu z hlavních 
zákazníků skupiny. Zboží bylo zákazníkovi dodáno v období ledna až července 2007 a zákazník krátce nato 
zjistil, že zboží je poškozené. Na základě jednání se dohodl harmonogram prací, který bude obsahovat výdaje 
skupiny až do roku 2009. Vzhledem ke zjištěným problémům muselo vedení zvážit, zda je vhodné vykázat 
výnosy z uvedených transakcí, ve výši 19 mil. Kč v běžném účetním období v souladu se všeobecnými pravidly 
skupiny platnými při vykazování výnosů při dodávce zboží, resp. zda by nebylo vhodnější vykázání odložit, 
dokud nebudou dokončeny opravy. 
 

 Při tomto rozhodování vedení detailně posoudilo kritéria vykazování výnosů z prodeje zboží, které určuje  
IAS 18 Výnosy a zvláště to, zda skupina převedla na kupujícího významná rizika a odměny z vlastnictví zboží. 
Po detailním vyčíslení závazků skupiny v souvislosti s opravami a na základě dohody o omezení možných 
požadavků zákazníka na další práce, resp. na výměnu zboží, se vedení ubezpečilo, že významná rizika a užitky 
byly převedeny a že vykázání výnosů v běžném účetním období je, spolu s vykázáním přiměřené rezervy na 
náklady spojené s opravami, náležité. 
 

 4.1.2. Finanční aktiva držená do splatnosti 
 

 S přihlédnutím k požadavkům týkajícím se kapitálu a likvidity prověřilo vedení skupiny finanční aktiva držená 
do splatnosti a potvrdilo pozitivní záměr skupiny a její schopnost držet tato aktiva do jejich splatnosti. Účetní 
hodnota finančních aktiv držených do splatnosti činí 6 863 mil. Kč (2006: 5 262 mil. Kč). Podrobnosti o těchto 
aktivech jsou uvedeny v bodě 22. 
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IAS 1.116 
IAS 1.120 

4.2. Klíčové zdroje nejistoty při odhadech 
 

 V této části se uvádějí základní předpoklady týkající se budoucnosti a další klíčové zdroje nejistoty při odhadech 
vypracovaných k rozvahovému dni, u nichž existuje významné riziko, že během příštího roku způsobí  závažné 
úpravy účetní hodnoty aktiv a závazků. 
 

 4.2.1. Návratnost nehmotných aktiv vytvořených vlastní činností  
 

 Vedení během roku přehodnotilo návratnost nehmotných aktiv skupiny vytvořených vlastní činností v rámci 
rozvoje elektronického obchodu skupiny a vykázaných v konsolidované rozvaze k 31. prosinci 2007 v částce  
0,5 mil. Kč.  
 

 Projekt úspěšně pokračuje a reakce zákazníka potvrdila předcházející odhady vedení týkající se předpokládaných 
výnosů projektu. Zvýšená aktivita konkurence ovšem přinutila vedení přehodnotit odhady týkající se budoucích 
podílů na trhu a předpokládané marže z těchto výrobků. Na základě výsledků detailní analýzy citlivosti je vedení 
přesvědčeno o návratnosti účetní hodnoty aktiva, a to i v případě nižších výnosů. Vzniklá situace se bude 
důkladně monitorovat a v případě, že si to situace na trhu vyžádá, provedou se v budoucích obdobích úpravy.  
 

 4.2.2. Snížení hodnoty goodwillu 
 

 Identifikace snížení hodnoty goodwillu si vyžaduje odhad hodnoty z užívání penězotvorných jednotek, ke 
kterým se goodwill přiřadí. Při výpočtu hodnoty by vedení mělo vypracovat odhad budoucích peněžních toků, 
které očekává, že získá z penězotvorných jednotek, a na výpočet současné hodnoty použít vhodnou diskontní 
sazbu.  
 

 Účetní hodnota goodwillu k rozvahovému dni byla 20,3 mil. Kč po vykázání ztráty ze snížení hodnoty ve výši 
15 tis. Kč v roce 2006. Podrobný výpočet  ztráty ze snížení hodnoty je uveden v bodě 17.  
 

 4.2.3. Doba použitelnosti pozemků, budov a zařízení 
 

 Jak je uvedeno v bodě 3.18. výše, skupina prověřuje odhady doby použitelnosti pozemků, budov a zařízení na 
konci každého účetního období. Během účetního období vedení zjistilo, že doba použitelnosti určitých položek 
zařízení by se měla vzhledem k vývoji nových technologií zkrátit.  
 

 Finanční dopad tohoto přehodnocení za předpokladu, že aktiva budou držena až do konce jejich doby 
použitelnosti, má za následek zvýšení konsolidovaných nákladů na odpisy běžného účetního období a během 
následujících 3 let o tyto částky:  

  V tis. Kč 
   
 2007 9 
 2008 7 
 2009 4 
 2010 2 
  

4.2.4.  Reálná hodnota derivátů a ostatních finančních nástrojů 
 
Jak je uvedeno v bodě 40, vedení uplatňuje při výběru vhodného postupu pro ocenění finančních nástrojů 
nekótovaných na aktivním trhu svůj úsudek. Používány jsou oceňovací postupy běžně aplikované účastníky trhu. 
U derivátů vycházejí předpoklady z publikovaných tržních sazeb upravených o specifické rysy daného nástroje. 
Ostatní finanční nástroje jsou oceněny pomocí analýzy diskontovaných peněžních toků na základě předpokladů 
podložených, je-li to možné, zjistitelnými tržními cenami nebo sazbami. Odhad reálné hodnoty nekótovaných 
akcií zahrnuje některé předpoklady, které nejsou podloženy zjistitelnými tržními cenami ani sazbami. Účetní 
hodnota akcií činí 5,940 mil. Kč (2006: 5,736 mil. Kč). Podrobnosti o použitých předpokladech a o výsledcích 
analýzy citlivosti týkající se těchto předpokladů jsou uvedeny v bodě 40. 
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5. Výnosy 

 
IAS 18.35(b) Analýza výnosů skupiny za období, z pokračujících a ukončovaných činností (bez výnosů z investic – viz  

bod  7):  
 

 Pokračující činnosti   
 

 
Rok končící 

31/12/07 
 Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
IAS 18.35(b) Výnosy z prodeje zboží 119 232 128 852 
IAS 18.35(b) Výnosy z poskytování služeb 16 388 18 215 
IAS 11.39(a) Výnosy ze smluv o zhotovení 5 298 4 773 
  140 918 151 840 
    
 Ukončované činnosti   
IAS 18.35(b) Výnosy z prodeje zboží 64 405 77 843 
    
  205 323 229 683 
  

 Na část výnosů skupiny z prodeje zboží v cizí měně se vztahuje zajištění peněžních toků. Výše uvedené částky, 
které jsou vykázané jako tržby z prodeje zboží, zahrnují přeúčtování účinné částky měnových derivátů použitých 
na zajištění výnosů v cizí měně. Tato částka zahrnutá do výnosů z pokračujících činností představuje __ mil. Kč 
(2006: __ mil Kč). Výnosy z ukončovaných činností představují __ mil. Kč (2006: __ mil. Kč).  
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 6A. Informace o segmentech [Alt. č. 1 – pro účetní jednotky, které aplikují standard IFRS 8] 

 Pozn.: Následující informace o segmentech mají být v souladu se standardem IFRS 8 – Provozní segmenty 
vykázány v konsolidované účetní závěrce skupiny s mateřskou společností (a v nekonsolidované nebo 
individuální účetní závěrce účetní jednotky),: 
 

• jejíž dluhové nebo kapitálové nástroje jsou veřejně obchodovány, nebo 
 

• která běžně nebo v daném okamžiku předkládá svou (konsolidovanou) účetní závěrku komisi pro cenné 
papíry nebo jinému regulačnímu orgánu pro účely emise jakékoli třídy nástrojů na veřejném trhu. 

 
Standard IFRS 8 je účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2009 nebo po tomto datu. Dřívější použití je 
povoleno. Účetní jednotka, která má povinnost vykazovat informace o segmentech, by měla před tím, než začne 
dodržovat standard IFRS 8, postupovat podle  standardu IAS 14 Vykazování podle segmentů (viz bod 6B). 
 

 6A.1. Zahájení dodržování standardu IFRS 8 Provozní segmenty 
 

IFRS 8.35 Skupina začala standard IFRS 8 – Provozní segmenty dodržovat před datem jeho účinnosti, a to od 1. ledna 2007. 
Standard IFRS 8 vyžaduje, aby provozní segmenty byly identifikovány na základě interních zpráv o složkách 
skupiny, které pravidelně kontroluje pracovník s rozhodovací pravomocí v provozních otázkách, aby bylo možné 
přidělit do příslušného segmentu zdroje a vyhodnotit jeho výkonnost. Oproti tomu předchozí standard (IAS 14  
Vykazování podle segmentů) požadoval, aby účetní jednotka vymezila pomocí přístupu rizika a výnosnosti dvě 
sady segmentů – oborové a územní. Systém interních finančních zpráv a výkazů účetní jednotky pro klíčové 
členy vedení přitom sloužil při vymezování těchto segmentů pouze jako výchozí bod. V důsledku toho dochází 
přijetím standardu IFRS 8 ke změně ve vymezování vykazovatelných segmentů skupiny. 
 

 6A.2. Výrobky a služby, z nichž plynou vykazovatelným segmentů výnosy 
 

IFRS 8.22 V předchozích letech byly informace o segmentech vykazované externě analyzovány na základě druhu zboží 
dodávaného a služeb poskytovaných provozními divizemi skupiny (tzn. elektronické zařízení, zboží pro volný 
čas, stavební činnost, hračky a „ostatní“). Informace předkládané pracovníkovi s rozhodovací pravomocí v 
provozních otázkách pro účely rozdělení zdrojů a vyhodnocení výkonnosti segmentu jsou ovšem specifičtěji 
zaměřeny na kategorii zákazníků u každého druhu zboží. Hlavními skupinami zákazníků jsou u tohoto zboží: 
přímý prodej hlavním zákazníkům, velkoobchod, maloobchodní prodejny a prodej po internetu. Vykazovatelné 
segmenty skupiny lze tedy podle standardu IFRS 8 rozdělit následovně: 
 

Elektronické zařízení  - přímý prodej 
   - velkoobchody a maloobchodní prodejny 
   - prodej po internetu 
Zboží pro volný čas  - velkoobchody 
   - maloobchodní prodejny 
Ostatní 

 
 Segmenty spojené se zbožím pro volný čas dodávají sportovní obuv a vybavení, vybavení pro externí sporty a – 

před ukončením provozu (viz níže) – hračky a jízdní kola. 
 

IFRS 8.16 Mezi ostatní provozy patří výstavba bytových domů, vývoj, prodej a instalace počítačového softwaru pro 
specializované obchodní aplikace a pronájem specializovaného skladovacího vybavení.  
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 Během roku došlo k ukončení dvou provozů. V předchozích letech se skupina zabývala výrobou a prodejem 
hraček a tyto činnosti byly vykazovány jako samostatný segment v souladu se standardem IAS 14. Tento provoz 
byl ukončen s účinností od 30. listopadu 2007 (viz bod 11.1.). Pro účely standardu IFRS 8 jsou výroba a prodej 
hraček zařazeny do vykazovatelného segmentu pokrývajícího zboží pro volný čas. 
 
Vedení rovněž oznámilo svůj záměr odprodat provoz skupiny zabývající se výrobou jízdních kol (viz bod 11.2.). 
Tento provoz je v souladu se standardem IFRS 8 zahrnut do vykazovatelného segmentu týkajícího se zboží pro 
volný čas.  
 

 Informace o vykazovatelých segmentech skupiny jsou popsány níže. Částky vykázané za předchozí rok byly 
přepočteny tak, aby vyhovovaly požadavkům standardu IFRS 8. 
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 6A.3. Výnosy a výsledky segmentů 
  

IFRS 8.23 
IFRS 8.23(a) 

Níže je uvedena analýza výnosů a výsledků skupiny podle vykazovatelných segmentů: 
 

  Výnosy  Zisk segmentu 
 

 
Rok končící 

31/12/07 
 Rok končící 

31/12/06  
Rok končící 

31/12/07 
 Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
 Pokračující činnost     
      
 Elektronické zařízení  

-přímý prodej 37 509  39 641 6 619  10 336 
 -velkoobchod a maloobchodní prodejny 20 194  22 534 7 265  5 954 
 -prodej po internetu 27 563  29 699 6 632  5 348 
 Zboží pro volný čas * 

 - velkoobchod 13 514  18 332 3 252  4 110 
  - maloobchodní prodejny 20 452  18 646 4 921  4 372 
 Ostatní 21 686  22 988 4 033  6 767 
        
 Z pokračujících činností celkem 140 918  151 840 32 722  36 887 
  

      
 Podíl na zisku podniku s podstatným 

vlivem 
    1 186  1 589 

 Výnosy z investic    3 608  2 351 
 Centrální administrativní náklady a 

mzdy vedoucích pracovníků    -2 934   -2 666  
 Finanční náklady    -5 034   -6 023  
        
IFRS 8.28(b) Zisk před zdaněním (z pokračujících 

činností)    29 548  32 138 
        
 * bez jízdních kol a hraček         

 Ukončované činnosti       
        
 Zboží pro volný čas 

- velkoobchod 26 505  32 035 4 606  7 034 
 - maloobchodní prodejny 37 900  45 808 6 560  7 507 
        
 Z ukončovaných činností celkem 64 405  77 843 11 166  14 541 
        
 Výnosy z investic    -  - 
 Centrální administrativní náklady a 

mzdy vedoucích pracovníků    -1 486   -1 414  
 Finanční náklady    -150   -134  
 Zisk z prodeje provozu    1 940  - 
        
IFRS 8.28(b) Zisk před zdaněním (z  ukončovaných 

činností)    11 470  12 993 
        
 Daň ze zisku (pokračující a ukončované 

činnosti)    -14 466   -14 799  
        
IFRS 8.28(a) Konsolidované výnosy (bez výnosů z 

investic) a zisk za rok 205 323  229 683 26 552  30 332 



Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2007 
 

40 

Odkaz International GAAP Holdings Limited 

  
 Komentář ke konsolidovaným účetním výkazům 

za rok končící 31. prosince 2007 – pokračování 
 

IFRS 8.23(b) Výše vykázané výnosy představují výnosy realizované s externími zákazníky. V roce 2007 nebyly realizovány 
žádné tržby s jinými provozními segmenty jednotky (2006: 0). 
 

  
IFRS 8.27 Účetní pravidla a postupy vztahující se na vykazovatelné segmenty jsou shodné s účetními pravidly a postupy 

skupiny popsanými v bodě 3. Zisk segmentu představuje zisk realizovaný každým segmentem bez rozdělení 
centrálních administrativních nákladů a mezd vedoucích pracovníků, podílu na zisku podniků s podstatným 
vlivem, výnosů z investic a finančních nákladů a daně ze zisku. Tato hodnota byla poskytnuta  pracovníkovi 
s rozhodovací pravomocí v provozních otázkách při alokaci zdrojů  na segment a hodnocení jeho výkonnosti. 

  
IFRS 8.23(f) Mimořádné náklady na opravné práce ve výši 4,17 mil. Kč zveřejněné v bodě 13 se týkají vykazovatelného 

segmentu „elektronické zařízení – přímý prodej“. 
 

 6A.4. Aktiva segmentu 
 

IFRS 8.23   31/12/07   31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
 Elektronické zařízení     
 – přímý prodej 42 584  40 263 
 - velkoobchod a maloob. prodejny 48 596  46 061 
 - prodej po internetu 32 648  32 817 
 Zboží pro volný čas    
 - velkoobchod 29 851  33 942 
 - maloobchodní prodejny 33 032  44 432 
 Ostatní 48 069  39 680 
 Aktiva segmentu celkem 234 780  237 195 
     
 Nepřiřazená aktiva 27 678  23 934 
     
IFRS 8.28(c) Konsolidovaná aktiva celkem 262 458  261 129 
     
IFRS 8.27 Pro účely sledování výkonnosti segmentu a alokace zdrojů mezi segmenty kontroluje pracovník s rozhodovací 

pravomocí v provozních otázkách hmotná, nehmotná a finanční aktiva přiřaditelná každému segmentu. Všechna 
aktiva jsou přiřazována vykazovatelným segmentům s výjimkou podílů v podnicích s podstatným vlivem, 
„ostatních“ finančních aktiv (viz bod 22.) a daňových pohledávek. Goodwill byl přiřazen vykazovatelným 
segmentům popsaným v bodě 17.2. Aktiva používaná několika vykazovatelými segmenty jsou přiřazena na 
základě výnosů realizovaných jednotlivými vykazovatelnými segmenty. 
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 6A.5. Další informace o segmentech 
    
IFRS 8.23(e)  Odpisy a amortizace Přírůstky dlouhodobých aktiv 
  Rok končící 

31/12/07  
Rok končící 

31/12/06  
Rok končící 

31/12/07  
Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
      
 Elektronické zařízení 

 -přímý prodej 2 697  3 039  4 183  2 144 
 -velkoobchod a maloobchodní 

prodejny 3 076 3 466 1 770 1 023 
 -prodej po internetu 2 067 2 329 3 205 2 382 
 Zboží pro volný čas 

-velkoobchod  
 

2 414 
 

3 108 
 

5 880 
 

1 547 
 -maloobchodní prodejny 2 889 4 240 4 234 2 901 
 Ostatní 1 036 1 168 4 610 2 275 
      
  14 179 17 350 23 882 12 272 
  
IFRS 8.23(i) Kromě výše vykázaných odpisů a amortizace byly zaúčtovány ztráty ze snížení hodnoty, a to ve výši 1,204 mil. 

Kč (2006: 0 Kč) v souvislosti s pozemky, budovami a vybavením a 15 tis. Kč (2006: 0 Kč) v souvislosti 
s goodwillem. Tyto ztráty ze snížení hodnoty bylo možné přiřadit následujícím vykazovatelným segmentům: 
 

  v tis. Kč 
   
 Elektronické zařízení   

 – přímý prodej 529 
 - velkoobchod a maloob. prodejny 285 
 - prodej po internetu 390 
   

  1 204 
 Ostatní (stavební činnost)                                                                                                                                    15 
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 6A.6. Výnosy z prodeje hlavních výrobků a služeb 
 

IFRS 8.32 Skupina realizovala následující výnosy z prodeje svých hlavních výrobků a služeb: 
  Rok končící 

31/12/07 
  Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
 Pokračující činnosti    
 Elektronické zařízení 85 266  91 874 
 Sportovní obuv a vybavení 21 003  22 850 
 Vybavení pro venkovní sporty 12 963  14 128 
 Stavební činnost 5 298  4 773 
 Ostatní 16 388  18 215 
     
  140 918  151 840 

     
 Ukončované činnosti    
 Hračky 54 505  69 180 
 Jízdní kola 9 900  8 663 
     
  64 405  77 843 
     
 Konsolidované výnosy (bez výnosů z investic) 205 323  229 683 
  
 6A.7.  Geografické informace 

 
 Skupina realizuje svou podnikatelskou činnost ve třech hlavních geografických oblastech – v zemi A (domovská 

země), v zemi B a v zemi C. 
 

IFRS 8.33(a), (b) Níže jsou uvedeny výnosy skupiny z prodejů externím odběratelům a informace o aktivech segmentu 
(dlouhodobá aktiva bez podílů v podnicích s podstatným vlivem, pohledávek z finančního leasingu a „ostatních“ 
finančních aktiv) podle geografických oblastí: 
 

  Výnosy z prodejů externím odběratelům Dlouhodobá aktiva  
  Rok končící 

31/12/07 
Rok končící 

31/12/06  
Rok končící 

31/12/07 
Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč v tis. Kč  v tis. Kč v tis. Kč 
       
 Země A 148 607 151 814  98 421 118 343 
 Země B 25 898 43 562  21 411 25 745 
 Země C 25 485 25 687  16 085 19 341 
 Ostatní 5 333 8 620  5 446 6 549 
       
  205 323 229 683  141 363 169 978 
  
 6A.8. Informace o hlavních zákaznících 

 
IFRS 8.34 Ve výnosech z přímých prodejů elektronického zařízení ve výši 37,5 mil. Kč (2006: 39,6 mil. Kč) (viz bod 6A.3. 

výše) jsou zahrnuty výnosy v přibližné výši 25,6 mil. Kč (2006: 19,8 mil. Kč), které byly realizovány při 
prodejích největším zákazníkům skupiny. 



Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2007 
 

43 

Odkaz International GAAP Holdings Limited 

  
 Komentář ke konsolidovaným účetním výkazům 

za rok končící 31. prosince 2007 – pokračování 
 

 
6B. Oborové a územní segmenty [Alt č. 2 – pro účetní jednotky, které aplikují standard 
IAS 14] 

 
 

Pozn.: Následující analýza podle oborových a územních segmentů je vyžadována IAS 14 Vykazování podle 
segmentů. IAS 14 vyžaduje, aby účetní jednotky, jejichž akcie, anebo dluhové cenné papíry jsou kótované 
na veřejném trhu, resp. účetní jednotky, které připravují emisi akcií nebo dluhových cenných papírů na 
veřejném trhu cenných papírů, uvedly členění na oborové a územní segmenty. V případě, že se účetní 
jednotka, jejíž cenné papíry nejsou veřejně obchodovatelné, dobrovolně rozhodne vykázat informace o 
segmentech v účetní závěrce podle IFRS, musí v plném rozsahu splnit požadavky IAS 14.   

 IAS 14 je nahrazen od data přijetí standardem IFRS 8 Provozní segmenty (viz bod 6A.). 

  
 6B.1 Oborové segmenty 

 
 6B.1.1 Produkty a služby v rámci jednotlivých oborových segmentů  

 
IAS 14.81 
IAS 1.126(b) 

Z hlediska řízení tvoří současnou organizační strukturu tři hlavní provozní divize – elektronické zařízení, zboží 
pro volný čas a stavební činnost. Tyto divize představují základ pro prvotní formát vykazování podle segmentů. 
Hlavní produkty a služby jednotlivých divizí: 
 

 Elektronické zařízení -  výroba a prodej elektronického zařízení v zemi A a v zahraničí; 
 Zboží pro volný čas -  výroba a prodej sportovní obuvi a vybavení, vybavení pro externí 

sporty a kol v zemi A a v zahraničí; 
 Stavební činnost -  výstavba a rekonstrukce bytových domů v zemi A. 

 
 Mezi ostatní provozy patří vývoj, prodej a instalace počítačového softwaru pro specializované obchodní aplikace 

a pronájem specializovaného skladovacího vybavení. 
 

 Během účetního období skupina prodala svou divizi hraček (byla vykazována jako samostatný segment 
v minulých letech) a představenstvo oznámilo svůj záměr odprodat provoz skupiny zabývající se výrobou 
jízdních kol, který byl zahrnut do výše uvedeného segmentu zboží pro volný čas (viz bod 11). 
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 6B.1.2.  Výnosy segmentu a výsledek segmentu 
 

IAS 14.5, 14.52  Výnosy segmentu  Výsledek segmentu 
 

 
Rok končící 

31/12/07  
Rok končící 

31/12/06  
Rok končící 

31/12/07  
Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
      
 Pokračující činnosti     
 Elektronické zařízení 85 266 91 874 22 734 27 214 
 Zboží pro volný čas (mimo jízdních kol) 33 966 36 978 9 841 9 482 
 Stavební činnost 5 298 4 773 1 425 1 245 
 Ostatní 16 388 18 215 1 411 2 038 
      
  140 918 151 840 35 411 39 979 
      
 Nepřidělené:   -5 863 -7 841  
      
 Zisk před zdaněním   29 548 32 138 
 Daň ze zisku účtovaná do nákladů   -11 306 -11 801  
      
 Zisk za rok z pokračujících činností    18 242 20 337 
      
 Ukončované činnosti     
 Hračky 54 505 69 180 7 561 10 193 
 Zboží pro volný čas (jízdní kola) 9 900 8 663 2 119 2 934 
      
  64 405 77 843 9 680 13 127 
      
 Nepřidělené:     
   Finanční náklady   -150 -134  
   Zisk z prodeje divize hraček   1 940 - 
      
 Zisk před zdaněním z ukončované 

činnosti   11 470 12 993 
 Daň ze zisku   -3 160 -2 998  
      
 Zisk za rok z ukončované činnosti   8 310 9 995 
      
IAS 14.67 Konsolidované výnosy (kromě výnosů 

z investic) a výsledek za rok 205 323 229 683 26 552 30 332 
  
 Výnosy vykázané výše představují výnosy realizované s externími zákazníky. V roce 2007 nebyly realizovány 

žádné výnosy s ostatními segmenty (2006: 0). 
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IAS 14.55,56 6B.1.3.  Aktiva a závazky segmentu 
  
  Aktiva  Závazky 
  31/12/07  31.12.2006  31.12.2007  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
      
 Elektronické zařízení 109 722  119 741 10 223  11 662 
 Zboží pro volný čas 63 185  50 382 -  1 169 
 Stavební činnost 18 494  20 012 3 104  2 552 
 Hračky -  11 412 -  5 267 
 Ostatní 24 101  15 139 1 143  838 
        
 Celkem za všechny segmenty 215 502  216 686 14 470  21 488 
 Eliminace -  - -  - 
 Nepřidělené 46 956  44 443 76 956  72 602 
        
IAS 14.67 Konsolidované 262 458  261 129 91 426  94 090 
  
 6B.1.4. Ostatní informace o segmentech 

 
IAS 14.57 
IAS 14.58 

 

Odpisy a amortizace Přírůstky dlouhodobých aktiv 
 

  Rok končící 
31/12/07  

Rok končící 
31/12/06  

Rok končící 
31/12/07  

Rok končící 
31/12/06 

  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
      
 Elektronické zařízení 7 840  8 834  9 158  5 549 
 Zboží pro volný čas 3 287 4 240 7 892 2 601 
 Stavební činnost 967 909 4 099 1 500 
 Hračky 2 016 3 108 2 222 1 847 
 Ostatní 69 259 511 775 
      
  14 179 17 350 23 882 12 272 
      
IAS 14.59 
 

Kromě výše vykázaných odpisů a amortizace byly zaúčtovány ztráty ze snížení hodnoty, a to ve výši 1,204 mil. 
Kč (2006: 0 Kč) v souvislosti s pozemky, budovami a vybavením a 15 tis. Kč (2006: 0 Kč) v souvislosti 
s goodwillem. Tyto ztráty ze snížení hodnoty bylo možné přiřadit  segmentům elektronického zařízení a stavební 
činnosti. 
 

 Mimořádné náklady na opravné práce ve výši 4,17 mil. Kč zveřejněné v bodě 13 se týkají vykazovaného 
segmentu „elektronické zařízení – přímý prodej“. 
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 6B.2 Územní segmenty 
 

IAS 14.81 Skupina vyvíjí činnost ve třech základních geografických oblastech – v zemi A, B a C. Níže jsou uvedeny 
výnosy skupiny z prodejů externím odběratelům a informace o aktivech segmentu podle geografických oblastí.  
 
 

IAS 14.69  Výnosy z prodeje odběratelům Aktiva segmentu Pořízení aktiv segmentu 
 

 
Rok končící 

31/12/07  
Rok končící 

31/12/06  31/12/07  31/12/06  
Rok končící 

31/12/07  
Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
           
 Země A 148 607  151 814  201 080  202 242  12 537  5 760 
 Země B 25 898  43 562  39 256  36 428  6 673  3 883 
 Země C 25 485  25 687  21 684  22 009  4 672  2 629 
 Ostatní 5 333  8 620  438  450  -  - 
             
  205 323  229 683  262 458  261 129  23 882  12 272 
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7. Výnosy z investic 

 
  Rok končící 

31/12/07 
 Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 Pokračující činnosti 

   
 Výnosy z pronájmu:   
IAS 17.47(e)  Výnosy z podmíněných budoucích splátek finančního leasingu  - - 
  Výnosy z operativního leasingu:   
IAS 40.75(f)   Investice do nemovitostí 18 14 
IAS 17.56(b)   Podmíněné nájemné - - 
  Ostatní - - 
    
  18 14 
     
IAS 18.35(b) Výnosové úroky:   
  Bankovní vklady  1 650 741 
  Realizovatelné investice  154 148 
  Ostatní úvěry a pohledávky 66 5 
  Investice držené do splatnosti 445 410 
IFRS 7.20(d)      Finanční aktiva se sníženou hodnotou - - 
    
IFRS 7.20(b)  2 315 1 304 
     
     
IAS 18.35(b) Licenční poplatky 579 428 
     
IAS 18.35(b) Přijaté dividendy  156 154 
     
 Ostatní (součet nevýznamných položek) 540 451 
    
  3 608 2 351 
  
IFRS 7.20(a) Tabulka uvádí přehled o výnosech z finančních aktiv podle kategorie aktiv: 
  
  Rok končící 

31/12/07 
 Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 Realizovatelná finanční aktiva  310 302 
 Úvěry a pohledávky (včetně hotovostních a bankovních zůstatků) 1 716 746 
 Investice držené do splatnosti 445 410 
    
  2 471 1 458 
 Výnosy z investic do nefinančních aktiv 1 137 893 
    
  3 608 2 351 
     
 Informace o výnosech vykázaných v souvislosti s finančními aktivy označenými jako v reálné hodnotě vykázané 

do zisku nebo ztráty jsou uvedeny v bodě 8. 
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8. Ostatní zisky a ztráty 

 
  Rok končící 

31/12/07 
 Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 Pokračující činnosti 

   
IAS 1.87(c) Zisk/(ztráta) z prodeje pozemků, budov a zařízení  6 67 
    
IAS 1.87(d) Zisk/(ztráta) z prodeje investic  - - 
    
IAS 20.39(b) Přijaté státní dotace na rekvalifikaci 731 979 
    
 Čisté kurzové zisky/(ztráty) (i) 114 -117 
    
IFRS 7.20(a) 
 

Změna reálné hodnoty finančních aktiv označených jako v reálné hodnotě 
vykázané do zisku nebo ztráty  - - 

    
IFRS 7.20(a) Změna reálné hodnoty finančních aktiv klasifikovaných jako určená 

k obchodování  - - 
    
IFRS 7.20(a) 
 

Změna reálné hodnoty finančních závazků označených jako v reálné hodnotě 
vykázané do zisku nebo ztráty  - - 

    
IFRS 7.20(a) Změna reálné hodnoty finančních pasiv klasifikovaných jako určené 

k obchodování  - - 
    
IAS 40.76(d) Změna reálné hodnoty investic do nemovitostí  -6 8 
    
IFRS 7.20(a) 
 

Přeúčtování zisku/(ztráty) z vlastního kapitálu při prodeji investic 
klasifikovaných jako realizovatelné investice  - - 

    
IFRS 7.24(b)  Neúčinnost zajištění  peněžních toků 89 68 
    
IFRS 7.24(c)  Neúčinnost zajištění čisté investice - - 
    
  934 1 005 
  
IAS 21.52(a) (i) Čisté kurzové zisky za rok představovaly 144 tis. Kč (2006: čistá kurzová ztráta 68 tis. Kč), z toho čistý 

zisk 114 tis. Kč (2006: čistá ztráta 117 tis. Kč) se týká pokračujících činností (viz předcházející text) a 
čistý zisk ve výši 30 tis. Kč (čistý zisk 49 tis. Kč) se vztahuje na ukončené činnosti (viz. bod 11).  

 
 Nebyly vykázány žádné další zisky ani ztráty v souvislosti s úvěry a jinými pohledávkami, resp. investicemi 

drženými do splatnosti, kromě těch, které jsou popsány v bodě 7, a kromě ztrát ze snížení hodnoty 
vykázaných/zrušených v souvislosti s pohledávkami z obchodního styku (viz body 13 a 25). 
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IFRS 7.20(a) V případě, že jsou umořovatelné kumulativní prioritní akcie vykázány jako finanční závazky v reálné hodnotě 
vykázané do zisku nebo ztráty, uvedou se v tomto bodě i následující položky: 
 

  v tis. Kč  v tis. Kč 
 Pokračující činnosti    
     
 Změna reálné hodnoty finančních závazků označených jako 

v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (i) -563  - 
     
 Změna reálné hodnoty finančních aktiv držených k obchodování (ii) -54  - 
     
  

(i) Čistá ztráta z umořovatelných kumulativních prioritních akcií označených jako v reálné hodnotě 
vykázané do zisku a ztráty zahrnuje vyplacené dividendy za rok v částce 613 tis. Kč. 

 
(ii)  Úrokový swap, který ekonomicky zajišťuje reálnou hodnotu kumulativních prioritních akcií, ale 

pro který nebylo použito zajišťovací účetnictví. Čistá ztráta z úrokového swapu zahrnuje čistý 
úrok 3 tis. Kč zaplacený v průběhu roku.   
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9. Finanční náklady 
 

  Rok končící 
31/12/07 

 Rok končící 
31/12/06 

  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 Úroky z bankovních kontokorentních účtů a úvěrů 4 412 6 186 
 Úroky ze závazků z finančního leasingu 75 54 
 Dividendy z umořovatelných kumulativních prioritních akcí, klasifikovaných jako 

finanční závazky (bod 32) 613 - 
 Úroky z konvertibilních dluhopisů  110 - 
 Úroky z věčných (nevypověditelných) dluhopisů  52 - 
 Ostatní nákladové úroky 25 - 
IFRS 7.20(b) Nákladové úroky celkem  5 287 6 240 
IAS 23(r2007). 
26(a) Minus: částky zahrnuté do pořizovacích nákladů způsobilého aktiva  -11  -27  

    
  5 276 6 213 
    
IFRS 7.24(a) Ztráta/(zisk) z derivátů použitých v zajišťovacím účetnictví pro zajištění reálné 

hodnoty   5 - 
IFRS 7.24(a) (Zisk)/ztráta z úprav o zajišťovanou položku v zajišťovacím účetnictví pro 

zajištění reálné hodnoty   -5  - 
    
  - - 
IFRS 7.23(d) Zisky z přecenění na reálnou hodnotu převedené z vlastního kapitálu a vztahující 

se k  úrokovým swapům označeným jako zajištění peněžních toků -120  -86  
 Odvíjení diskontu rezerv  28 30 
IFRS 5.17 Odvíjení diskontu nákladů na prodej dlouhodobých aktiv klasifikovaných jako 

aktiva určená k prodeji  - - 
 Ostatní finanční náklady - - 
    
  5 184 6 157 
    
 Vztahující se k:    
  Pokračujícím činnostem 5 034 6 023 
  Ukončovaným činnostem 150 134 
    
  5 184 6 157 
    
IAS 23(r2007). 
26(b) 

Vážený průměr míry aktivace aplikovaný na celkový objem úvěrů je 8,0 % p.a. (2006: 7,8 % p.a.).  

 Pokud jsou kumulativní prioritní akcie klasifikovány jako finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku 
nebo ztráty, dividenda z kumulativních prioritních akcií nebude vykázána jako součást finančních nákladů výše. 
Místo toho bude uvedena v bodě 8 v souladu s účetní politikou skupiny vykazovat jakýkoliv úrok zaplacený 
z finančních závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty v čistém zisku nebo ztrátě.  
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 10. Daň ze zisku 
 

 10.1. Daň ze zisku zúčtovaná do výsledovky 
 

 
Rok končící 

31/12/07 
 Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
IAS 12.79 Daňový náklad:   
  Splatná daň zúčtovaná do nákladů 12 973 14 347 
 Úpravy zúčtované v běžném roce v souvislosti se splatnou daní minulých let  - - 
 Odložená daň zúčtovaná do nákladů v souvislosti se vznikem a zrušením 

přechodných rozdílů  1 643 538 
  Odložená daň přeúčtovaná z vlastního kapitálu do výnosů  -150  -86  
    
  1 493 452 
 Vliv změny daňových sazeb a legislativy  - - 
 Snížení hodnoty (nebo zrušení dřívějšího snížení hodnoty) odložených daňových 

pohledávek  - - 
 Daňový náklad/(výnos) v souvislosti se změnami účetních pravidel, které není 

možno vykázat retrospektivně  - - 
    
 Celková daň zúčtovaná do nákladů/(výnosů) 14 466 14 799 
 Vztahující se k:    
  Pokračujícím činnostem  11 306 11 801 
  Ukončovaným činnostem (bod 11) 3 160 2 998 
    
  14 466 14 799 
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IAS 12.81(c) Sesouhlasení celkové daně za rok s účetním ziskem: 
 

 
Rok končící 

31/12/07 
 Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 Zisk z pokračujících činností  29 548 32 138 
 Zisk z ukončovaných činností 11 470 12 993 
    
 Zisk z činnosti 41 018 45 131 
    
 Daň ze zisku zúčtovaná do nákladů vypočítaná sazbou 30%  12 305 13 539 
    
 Vliv výnosů osvobozených od daně  - - 
 Vliv daňově neuznatelných nákladů při určování zdanitelného zisku  2 231 1 326 
 Daňový vliv koncesí (výzkum a vývoj a ostatní daňové úlevy)  -75  -66  
 Ztráta ze snížení hodnoty goodwillu, která je daňově neuznatelným nákladem  5 - 
 Vliv přecenění aktiv pro daňové účely  - - 
 Vliv neuplatněných daňových ztrát a odpočtů, které nebyly vykázané jako 

odložené daňové pohledávky  - - 
 Vliv dříve neuplatněných daňových ztrát a kompenzací, které jsou nyní vykázané 

jako odložené daňové pohledávky  - - 
 Vliv rozdílných daňových sazeb dceřiných podniků působících v jiných 

jurisdikcích  - - 
IAS 12.81(d) Vliv zůstatků odložené daně v důsledku změny sazby daně ze zisku z __ % na __ 

% (s účinností od [uvést datum]) - - 
    
  14 466 14 799 
 Úpravy vykázané v běžném roce v souvislosti se splatnou daní za předcházející 

roky  - - 
    
 Daň ze zisku vykázaná ve výsledovce  14 466 14 799 
    
 
IAS 12.81(c) 

 
Sazba daně použitá při sesouhlasení za roky 2007 a 2006 je 30procentní sazba daně z příjmů právnických osob, 
kterou podle daňové legislativy země A musejí odvést právnické osoby v zemi A ze svých zdanitelných zisků.  
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IAS 12.81(a) 10.2. Daň ze zisku vykázaná přímo ve vlastním kapitálu  
 

 
 

Rok končící 
31/12/07 

 Rok končící 
31/12/06 

  v tis. Kč  v tis. Kč 
 Splatná daň    
 Náklady na emisi akcií -1  - 
 Náklady na zpětné odkoupení akcií -8  - 
    
  -9  - 
 Odložená daň   
 Z výnosů  a nákladů vykázaných přímo ve vlastním kapitálu:    
     Přecenění pozemků, budov a zařízení  - 493 
  Přepočet zahraničních jednotek 22 36 
  Přecenění finančních nástrojů vykázaných jako zajištění peněžních toků  131 95 
      Přecenění finančních nástrojů klasifikovaných jako zajištění čisté investice -4  - 
  Přecenění realizovatelných finančních aktiv  28 24 
  Pojistně matematické pohyby v plánech definovaných zaměstnaneckých 

požitků  - - 
  Účetní úpravy vlastního kapitálu - - 
  177 648 
 Převody do výsledovky:   
  Převod z vlastního kapitálu do výsledovky při zajišťování peněžních toků  -114  - 
  Převod do výsledovky při prodeji zahraniční jednotky  -36  - 
  -150  - 
 Z transakcí s vlastníky mateřské společnosti    
  Prvotní vykázání kapitálové složky složených finančních nástrojů  242 - 
  Náklady na emisi akcií a zpětné odkoupení, které jsou odčitatelné od základu 

daně po dobu 5 let  -75  - 
  Nadměrný odpočet v souvislosti s úhradami vázanými na akcie  - - 
  Ostatní [uveďte] - - 
  167 - 
    
 Celková odložená daň vykázaná přímo ve vlastním kapitálu 194 648 
    
  185 648 
    
 10.3. Splatné daňové pohledávky a závazky   
  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
 Splatné daňové pohledávky   
 Vliv daňových ztrát, které je možno zpětně uplatnit  - - 
 Pohledávka z vrácení daní  85 60 
 Ostatní [uveďte] - - 
    
  85 60 
 Splatné daňové závazky   
 Závazky z daně ze zisku  5 133 5 868 
 Ostatní [uveďte] - - 
    
  5 133 5 868 
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10.4. Odložená daň 
 

 Odložené daňové pohledávky/ (závazky) vznikají z následujících titulů: 
          
IAS 12.81(a), (g) 2006 

Počáte
ční stav 

Zúčtované do 
výsledovky 

Zúčtované 
do vl. 

kapitálu 

Přeúčtované 
z vl. kapitálu 

do 
výsledovky 

Přírůstky/ 
úbytky  

Kurzové 
rozdíly

Změny 
daňové 

sazby 
Konečný 

stav 
 

 
v tis. 

Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
 Dočasné rozdíly        

 Zajištění peněžních toků -110 - -95  86 - - - -119  

 Investice zúčtované do vlastního 
kapitálu 

-791 -477  - - - - - -1 268  

 Pozemky, budovy a zařízení -2 540 -188  -493  - - - - -3 221  

 Finanční leasing -29 7 - - - - - -22  

 Nehmotná aktiva -669 97 - - - - - -572  

 Finanční aktiva v reálné hodnotě 
vykázané do zisku nebo ztráty - - - - - - - - 

 Realizovatelná finanční aktiva -202 - -24  - - - - -226  

 Kurzové rozdíly týkající se 
zahraničního dceřiného podniku 22 - -36  - - - - -14  

 Rezervy 1 692 -20  - - - - - 1 672 

 Pochybné pohledávky 122 129 - - - - - 251 

 Ostatní finanční závazky 9 -4  - - - - - 5 

 Ostatní [uveďte] -97 -84  - - - - - -181  

         

  -2 593 -540  -648  86 - - - -3 695  

 Neuplatněné daňové ztráty a odpočty        

 
Daňové ztráty - - - - - - - - 

 Zahraniční daňové odpočty  - - - - - - - - 

 Ostatní  - 2 - - - - - 2 

         

         

  - 2 - - - - - 2 

         

  -2 593 -538  -648  86 - - - -3 693  
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IAS 12.81(a), (g) 2007 

Počáte
ční stav 

Zúčtované do 
výsledovky 

Zúčtované 
do vl. 

kapitálu 

Přeúčtované 
z vl. kapitálu 

do 
výsledovky 

Přírůstky/ 
úbytky  

Kurzové 
rozdíly 

Změny 
daňové 

sazby 
Konečný 

stav
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
 Dočasné rozdíly        
 Zajištění peněžních toků -119 - -131  114 - - - -136  
 Zajištění čisté investice - - 4 - - - - 4 
 Investice zúčtované do vlastního 

kapitálu -1 268 -356  - - - - - -1 624  
 Pozemky, budovy a zařízení -3 221 -1 532  - - 517 - - -4 236  
 Finanční leasing -22 18 - - - - - -4  
 Nehmotná aktiva -572 214 - - - - - -358  
 Realizovatelná finanční aktiva  -226 - -28  - - - - -254  
 Konvertibilní dluhopisy - 9 -242  - - - - -233  
 Kurzové rozdíly týkající se 

zahraničního dceřiného podniku -14 - -22  36 - - - - 
 Rezervy 1 672 42 - - - - - 1 714 
 Pochybné pohledávky 251 -8  - - -4  - - 239 
 Ostatní finanční závazky 5 2 - - - - - 7 

 
Neuplatněné daňové ztráty a 

odpočty  75     75 
 Ostatní (uveďte) -181 -32 - - - - - 213 
  -3 695 -1 643  -344  150 513 - - -5 019  
         
 Neuplatněné daňové ztráty a odpočty        

 
 
Daňové ztráty - - - - - - - - 

 Zahraniční daňové odpočty  - - - - - - - - 
 Ostatní  2 - - - - - - 2 
         
  2 - - - - - - 2 
         
  -3 693 -1 643  -344  150 513 - - -5 017  
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Zůstatky odložené daně vykázané v rozvaze: 

  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 Odložené daňové závazky 4 587 3 693 
 Přímo související s aktivy drženými k prodeji (bod 12) 430 - 
    
  5 017 3 693 
  

10.5. Nevykázané odložené daňové pohledávky 
 

  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
IAS 12.81(e) K rozvahovému dni nebyly vykázány tyto odložené daňové pohledávky:  

   
 Daňové ztráty – výnos - - 
 Daňové ztráty – vlastní kapitál 11 11 
 Neuplatněné daňové odpočty (expirace [datum]) - - 
 Přechodné rozdíly - - 
    
  11 11 
    
 Nevykázané daňové ztráty je možné uplatnit do roku 2009.  

 
 

 10.6. Nevykázané zdanitelné přechodné rozdíly související s investicemi a majetkovými podíly  
 

  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
IAS 12.81(f) Zdanitelné přechodné rozdíly související s investicemi do dceřiných podniků, 

poboček a přidružených podniků a s účastí ve společném podnikání, v souvislosti 
s kterými nebyl vykázán odložený daňový závazek, se vztahují na:    

 Domácí dceřiné podniky 120 125 
 Zahraniční dceřiné podniky - - 
 Přidružené podniky a spoluovládané jednotky - - 
 Ostatní [uveďte] - - 
    
  120 125 
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11. Ukončované činnosti 
 

 11.1. Prodej divize na výrobu hraček  
 

IFRS 5.30 
IFRS 5.41 

Dne 28. září 2007 představenstvo uzavřelo dohodu o prodeji divize výroby hraček. Výnosy z prodeje výrazně 
převýšily účetní hodnotu předmětných čistých aktiv, proto při překlasifikaci této divize do aktiv držených 
k prodeji nebyla vykázána ztráta ze snížení hodnoty. Prodej divize výroby hraček je v souladu s dlouhodobou 
politikou skupiny zaměřovat se na výrobu elektronického zařízení a zboží pro volný čas. Prodej byl dokončen 30. 
listopadu 2007. S účinností od tohoto data převzal kontrolu nad divizí výroby hraček nabyvatel. Podrobnější údaje 
o vyřazených aktivech a závazcích jsou uvedeny v bodě 45.  
 

 11.2. Plán prodeje divize jízdních kol 
 

IFRS 5.30 
IFRS 5.41 

Dne 30. listopadu 2007 představenstvo oznámilo, že má v úmyslu prodat také divizi jízdních kol skupiny. Prodej 
je v souladu s dlouhodobou politikou skupiny zaměřovat se na elektronické zařízení a zboží pro volný čas. 
Skupina intenzivně hledá kupce pro divizi jízdních kol. Předpokládaný prodej by se mohl uskutečnit do  
31. července 2008. Při prvotní překlasifikaci této divize do aktiv držených k prodeji nebyla vykázána ztráta ze 
snížení hodnoty.  
 

 11.3. Analýza výsledku hospodaření z ukončovaných činností  
 

IFRS 5.34 V tabulce je uveden společný hospodářský výsledek ukončovaných činností (tj. divizí výroby hraček a jízdních 
kol) zahrnutý ve výsledovce. Údaje o zisku a peněžních tocích z ukončovaných činností za minulé účetní období 
byly upraveny, aby zahrnovaly činnosti klasifikované jako ukončované činnosti v běžném roce.  
 

  Rok končící 
31/12/07 

 Rok končící 
31/12/06 

  v tis. Kč  v tis. Kč 
IFRS 5.33(b) Zisk za rok z ukončovaných činností   
    
 Výnosy 64 405 77 843 
 Ostatní zisky   30 49 
    
  64 435 77 892 
 Náklady -54 905  -64 899  
    
 Zisk před zdaněním  9 530 12 993 
IAS 12.81(h) Příslušná daň ze zisku zaúčtovaná do nákladů  -2 524  -2 998  
    
  7 006 9 995 
    
 Zisk/(ztráta) z přecenění na reálnou hodnotu snížený(á) o náklady na prodej  - - 
 Zisk/(ztráta) z vyřazení činností (včetně zrušení fondu z přepočtu cizích měn ve 

výši 0,12 mil. Kč  při vyřazení dceřiného podniku)  1 940 - 
IAS 12.81(h) Příslušná daň ze zisku zaúčtovaná do nákladů  -636  - 
    
  1 304 - 
 Zisk za rok z ukončovaných činností 8 310 9 995 
    



Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2007 
 

58 

Odkaz International GAAP Holdings Limited 

  
 Komentář ke konsolidovaným účetním výkazům 

za rok končící 31. prosince 2007 – pokračování 
 

IFRS 5.33(c) 11.4. Peněžní toky z ukončovaných činností    
  

Čisté peněžní toky z provozních činností  6 381 7 078 
 Čisté peněžní toky z investičních činností  2 767 - 
 Čisté peněžní toky z financování  -5 000  - 
    
 Čisté peněžní toky 4 148 7 078 
    
 Divize jízdních kol byla klasifikována a zaúčtována k 31. prosinci 2007 jako vyřazovaná skupina držená k prodeji 

(viz bod 12).  
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 12. Dlouhodobá aktiva držená k prodeji  

  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
     
 Pozemky držené k prodeji (viz bod 12.1. níže) 1 260  - 
 Aktiva související s divizí jízdních kol (viz bod 12.2. níže)   21 076  - 
     
  22 336  - 
     
 Závazky související s dlouhodobými aktivy drženými k prodeji (viz bod 12.2. níže) 3 684  - 
  
 12.1. Pozemky držené k prodeji 

 
IFRS 5.41 Skupina má v úmyslu v průběhu nejbližších 10 měsíců prodat parcelu, kterou nevyužívá. Tento majetek využívala 

v minulosti divize hraček. V současnosti se hledá kupec. Při prvotní překlasifikaci tohoto pozemku do aktiv 
držených k prodeji, ani k 31.prosinci 2007, nebyla vykázána ztráta ze snížení hodnoty.  
 

 12.2. Divize jízdních kol  
 

IFRS 5.41 
IFRS 5.38 

Jak je uvedeno v bodě 11, skupina má v úmyslu odprodat svoji divizi jízdních kol a očekává, že prodej se 
uskuteční do 31. července 2008. Hlavní třídy aktiv a závazků činností klasifikovaných jako aktiva držená 
k prodeji jsou k rozvahovému dni následující:  
 

  
  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 Goodwill 1 147 - 
 Budovy, pozemky a zařízení  16 944 - 
IAS 2.36(c) Zásoby 830 - 
 Pohledávky z obchodního styku  1 980 - 
 Peníze a peněžní ekvivalenty  175 - 
    
 Aktiva divize jízdních kol klasifikovaná jako držená k prodeji  21 076 - 
    
 Závazky z obchodního styku  -3 254  - 
 Splatná daň - - 
 Odložený daňový závazek  -430  - 
 Závazky divize  jízdních kol vztahující se k aktivům klasifikovaným jako držená 

k prodeji  -3 684  - 
    
 Čistá aktiva divize jízdních kol klasifikovaná jako držená k prodeji  17 392 - 
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 13. Zisk za rok 
 

  

 Zisk za rok byl vypočítán po úpravách těchto nákladových (výnosových) položek:    
 

 
Rok končící 

31/12/07 
 Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
IFRS 7.20(e) 13.1. Ztráta ze snížení hodnoty finančních aktiv    
    
 Ztráta ze snížení hodnoty pohledávek z obchodního styku (bod 25)  63 430 
 Ztráta ze snížení hodnoty realizovatelných kapitálových nástrojů  - - 
 Ztráta ze snížení hodnoty realizovatelných dluhových nástrojů - - 
 Ztráta ze snížení hodnoty finančních aktiv držených do splatnosti - - 
 Ztráta ze snížení hodnoty úvěrů v zůstatkové hodnotě - - 
    
  63 430 
    
 Storno zaúčtované ztráty ze snížení hodnoty pohledávek z obchodního styku  -103  - 
    
 13.2. Odpisy a amortizace    
    
 Odpisy pozemků, budov a zařízení  12 587 15 794 
IAS 36.126(a) Snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení 1 204 - 
IAS 38.118(d) Amortizace nehmotných aktiv  1 592 1 556 
IAS 36.126(a) Snížení hodnoty goodwillu  15 - 
    
IAS 1.93 Odpisy a amortizace celkem  15 398 17 350 
    
 Vztahující se k:    
  Pokračujícím činnostem 12 412 13 878 
  Ukončovaným činnostem 2 986 3 472 
    
  15 398 17 350 
    
IAS 38.126 13.3. Výdaje na výzkum a vývoj zaúčtované do nákladů  502 440 
    
 13.4. Náklady na zaměstnanecké požitky    
    
 Požitky po skončení pracovního poměru  (viz bod 39)    
IAS 19.46  Plány definovaných příspěvků  160 148 
IAS 19.120A(g)  Plány definovaných požitků 586 556 
    
  746 704 
IFRS 2.50 Úhrady vázané na akcie (viz bod 42)    
IFRS 2.51(a)  Úhrady vázané na akcie vypořádané kapitálovými nástroji 206 338 
IFRS 2.51(a)  Úhrady vázané na akcie vypořádané v hotovosti - - 
    
  206 338 
    
IAS 19.142 Požitky při ukončení pracovního poměru - - 
 Jiné zaměstnanecké požitky  13 426 14 397 
    
IAS 1.93  14 378 15 439 
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 Vztahující se k:    
  Pokračujícím činnostem 9 803 11 655 
  Ukončovaným činnostem 4 575 3 784 
    
  14 378 15 439 
    
IAS 1.86 Během roku byly vykázány náklady na opravné práce, které je třeba vykonat v souvislosti s dodávkou výrobků 

jednomu z hlavních odběratelů skupiny, ve výši 4,17 mil. Kč. Tato částka byla zahrnuta do položek [náklady na 
prodeje/pořizovací náklad zásob a náklady na zaměstnanecké požitky]. Částka představuje odhad nákladů na 
práce, které je třeba vykonat podle dohodnutého harmonogramu do roku 2009. V běžném účetním období byly 
zaúčtovány náklady ve výši 1,112 mil. Kč, přičemž do dalšího účetního období byla přenesena rezerva ve výši 
3,058 mil. Kč tak, aby byly zohledněny předpokládané výdaje v letech 2008 a 2009 (viz bod 35).  
 

 14. Zisk na akcii 
 

 Pozn.: IAS 33 Zisk na akcii vyžaduje, aby informace o zisku na akcii byla vykazována v konsolidovaných účetních 
závěrkách skupiny s mateřskou společností (a v individuálních účetních závěrkách účetní jednotky): 

• jejíž dluhové nebo kapitálové nástroje jsou veřejně obchodovány nebo  

• která běžně nebo v daném okamžiku předkládá svou (konsolidovanou) účetní závěrku komisi pro cenné 
papíry nebo jinému regulačnímu orgánu pro účely emise jakékoli třídy nástrojů na veřejném trhu. 

 Rozsah působnosti IAS 33 se upravil (jak je uvedeno výše) s účinností od používání IFRS 8 Provozní     segmenty 
(účetní období začínající dnem 1. ledna 2009 nebo po tomto datu, dřívější dodržování je povoleno). Před 
používáním IFRS 8 vykazují podle IAS 33 informace o zisku na akcii ty účetní jednotky, jejichž kmenové akcie 
nebo potenciální kmenové akcie jsou veřejně obchodované, a subjekty, které připravují emisi akcií nebo 
potenciálních kmenových akcií na veřejném trhu cenných papírů.  

  
  Rok končící 

31/12/07 
 Rok končící 

31/12/06 
  haléře na 

akcii  
haléře na 

akcii  
    
 Základní zisk na akcii   
    
 Z pokračujících činností 81,7 87,3 
IAS 33.68 Z ukončovaných činností 47,7 49,6 
    
 Základní zisk na akcii celkem 129,4 136,9 
    
 Zředěný zisk na akcii   
    
 Z pokračujících činností 76,9 83,2 
IAS 33.68 Z ukončovaných činností 44,9 47,3 
    
 Zředěný zisk na akcii celkem 121,8 130,5 
  



Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2007 
 

62 

Odkaz International GAAP Holdings Limited 

  
 Komentář ke konsolidovaným účetním výkazům 

za rok končící 31. prosince 2007 – pokračování 
 

 14.1. Základní zisk na akcii 
  
 Zisk a vážený průměrný počet kmenových akcií používaný při výpočtu základního zisku na akcii:  
  Rok končící 

31/12/07 
 Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
   
 Zisk za rok připadající vlastníkům mateřské společnosti  22 552 27 569 
 Ostatní [uveďte] - - 
    
 Zisk pro účely zjištění celkového základního zisku na akcii  22 552 27 569 
 Zisk za rok z ukončovaných činností pro účely určení základního zisku na akcii 

z ukončovaných činností  -8 310  -9 995  
 Ostatní [uveďte] - - 
 Zisk pro účely zjištění základního zisku na akcii z pokračujících činností  14 242 17 574 
     
  Rok končící 

31/12/07 
 Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
     
IAS 33.70(b) Vážený průměrný počet kmenových akcií používaný při výpočtu základního zisku 

na akcii (všechny ukazatele) 17 432 20 130 
  
 14.2. Zředěný zisk na akcii 

 
IAS 33.70(a) Zisk pro účely zjištění všech ukazatelů zředěného zisku na akcii se rovná zisku, který byl použit pro účely zjištění 

ekvivalentních ukazatelů základního zisku na akcii.  
IAS 33.70(b) Sesouhlasení váženého průměrného počtu kmenových akcií používaného při výpočtu zředěného zisku na akcii 

s váženým průměrným počtem kmenových akcií používaným při výpočtu základního zisku na akcii:  
 

  Rok končící 
31/12/07 

 Rok končící 
31/12/06 

  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 Vážený průměrný počet kmenových akcií používaný při výpočtu základního zisku 

na akcii  17 432 20 130 
 Akcie, které se posuzují jako vydané bez úhrady v souvislosti se:   
     Zaměstnaneckými opcemi  161 85 
     Částečně splacenými kmenovými akciemi  923 900 
     Konvertibilními dluhopisy  - - 
     Ostatní [uveďte] - - 
 Vážený průměrný počet kmenových akcií používaný při výpočtu zředěného zisku 

na akcii (všechny ukazatele) 18 516 21 115 
  
IAS 33.70(c) Následující potenciální kmenové akcie nemají ředicí vliv, proto nejsou zahrnuty do váženého průměrného počtu 

kmenových akcií používaného při výpočtu zředěného zisku na akcii:  
 

  Rok končící 
31/12/07 

 Rok končící 
31/12/06 

  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 Konvertibilní dluhopisy  4 500 - 
 Ostatní [uveďte] - - 
    
  4 500 - 
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 14.3. Vliv změn účetních pravidel  
 

IAS 8.28(f) Změny v účetních pravidlech skupiny během roku jsou podrobně popsány v bodě 2.2. Tyto změny měly dopad na 
vykázaný zisk na akcii v rozsahu, ve kterém ovlivnily hospodářské výsledky vykázané v letech 2007 a 2006.  
 

 Údaje o uvedených dopadech na základní a zředěný zisk na akcii jsou zahrnuty v tabulce:  
 

  Základní zisk na akcii  Zředěný zisk na akcii 
 

 
Rok končící 

31/12/07 
 Rok končící 

31/12/06  
Rok končící 

31/12/07 
 Rok končící 

31/12/06 
 

 
haléře na 

akcii  
haléře na 

akcii   
haléře na 

akcii  
haléře na 

akcii 
 Vliv změny účtování o věrnostních 

zákaznických programech: 
       

         
  Pokračující a ukončované činnosti -0,3  -0,1  -0,3  -0,1 
         
  Pokračující činnosti -0,3  -0,1  -0,3  -0,1 
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 15. Pozemky, budovy a zařízení 
 

IAS 16.73(a) 
IAS 16.73(d),(e) 

 

Vlastní 
pozemky v 

reálné hodnotě  
Budovy v 

reálné hodnotě 

Zhodnocení 
pronajatého 

majetku v 
pořizovacích 

nákladech 

Stroje a 
zařízení v 

pořizovacích 
nákladech 

Zařízení z 
finančního 
leasingu  v 

pořizovacích 
nákladech Celkem 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
 Pořizovací náklady nebo přeceněná 

částka      
       
 Stav k 1. lednu 2006 14 750 13 666 306 156 534 630 185 886
 Přírůstky - 1 205 - 10 657 40 11 902
 Úbytky - - - -27 286  - -27 286 
 Akvizice prostřednictvím podnikových 

kombinací - - - - - -
 Překlasifikace do aktiv držených k 

prodeji - - - - - -
 Zvýšení hodnoty z přecenění  1 608 37 - - - 1 645
 Čisté kurzové rozdíly  - - - - - -
 Ostatní [uveďte] - - - - - -
       
 Stav k 1. lednu 2007 16 358 14 908 306 139 905 670 172 147
 Přírůstky - - - 22 983 - 22 983
 Úbytky -1 530  -1 184  -16  -19 147  -624  -22 501 
 Akvizice prostřednictvím podnikových 

kombinací - - - 454 - 454
 Překlasifikace do aktiv držených k 

prodeji -1 260  -1 357  - -20 785  - -23 402 
 Zvýšení (snížení) hodnoty z přecenění  - - - - - -
 Čisté kurzové rozdíly - - - - - -
 Ostatní [uveďte] - - - - - -
       
 Stav k 31. prosinci 2007 13 568 12 367 290 123 410 46 149 681
       
 Oprávky a snížení hodnoty     
        
 Stav k 1. lednu 2006 - -1 521  -30  -25 019  -378  -26 948  
 Eliminace při vyřazení aktiv - - - 5 058 - 5 058 
 Eliminace při přecenění - -2  - - - -2  
 Eliminace při překlasifikaci do aktiv 

držených k prodeji - - - - - - 
 Ztráta ze snížení hodnoty vykázaná v 

zisku nebo ztrátě - - - - - - 
IAS 36.126(b)  Zrušení ztráty ze snížení hodnoty 

vykázané v zisku nebo ztrátě - - - - - - 
 Odpisy - -892  -55  -14 717  -130  -15 794  
 Čisté kurzové rozdíly  - - - - - - 
 Ostatní [uveďte] - - - - - - 
        
 Stav k 1. lednu 2007  - -2 415  -85  -34 678  -508  -37 686  
 Eliminace při vyřazení aktiv - 102 4 5 967 500 6 573 
 Eliminace při přecenění - - - - - - 
 Eliminace při překlasifikaci do aktiv 

držených k prodeji - 153 - 6 305 - 6 458 
IAS 36.126(a) Ztráta ze snížení hodnoty vykázaná v 

zisku nebo ztrátě - - - -1 204  - -1 204  
IAS 36.126(b)  Zrušení ztráty ze snížení hodnoty 

vykázané v zisku nebo ztrátě - - - - - - 
 Odpisy - -721  -53  -11 803  -10  -12 587  
 Čisté kurzové rozdíly  - - - - - - 
 Ostatní [uveďte] - - - - - - 
        
 Stav k 31. prosinci 2007 - -2 881  -134  -35 413  -18  -38 446  
        
IAS 17.31(a) Účetní hodnota       

 K 31. prosinci 2006 16 358 12 493 221 105 227 162 134 461 
        
 K 31. prosinci 2007 13 568 9 486 156 87 997 28 111 235 



Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 200Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2007 
 

65 

Odkaz International GAAP Holdings Limited 

  
 Komentář ke konsolidovaným účetním výkazům 

za rok končící 31. prosince 2007 – pokračování 
 

 Celková hodnota pozemků, budov a zařízení ve vlastnictví skupiny k 31. prosinci 2007 byla 129 439 mil. Kč 
(2006: 134 461 mil. Kč), přičemž zahrnuje částky popsané výše (2007: 111 235 mil. Kč; 2006: 134 461 Kč) a 
aktiva překlasifikovaná do skupiny aktiv držených k prodeji (2007: 18 204 Kč; 2006: nula). 

IAS 36.130(a) to 
(g) 

V průběhu tohoto období skupina provedla odhad zpětně získatelné částky výrobního závodu a zařízení, a to 
vzhledem k probíhajícímu programu modernizace a uvedení nových výrobních linek do provozu. Tato aktiva 
jsou používána ve vykazovatelném segmentu elektronického zařízení. Na základě prověrky byla zaúčtována 
ztráta ze snížení hodnoty ve výši 1,09 mil. Kč, která se promítla do výsledovky. Zpětně získatelná částka 
příslušných aktiv byla určena na základě jejich hodnoty z užívání. Ke stanovení hodnoty z užívání byla použita 
diskontní sazba ve výši 9%. Při předchozím odhadu zpětně získatelné částky těchto aktiv v roce 2005 byla 
použita diskontní sazba ve výši 8%.  
 

IAS 36.131 Skupina vykázala dodatečné ztráty ze snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení za běžný rok ve výši 0,114 mil. 
Kč. Tyto ztráty je možno přisoudit opotřebování, jehož rozsah převýšil očekávání. 
  

IAS 36.126(a) Ztráty ze snížení hodnoty jsou uvedeny v položce [odpisy a amortizace/náklady na prodeje] ve výsledovce. 
 

IAS 16.73(c) Při výpočtu odpisů byly použity tyto doby životnosti:  
 

 Budovy  20 – 30  let 
 Zhodnocení pronajatého majetku   5 – 7    let 
 Stavby a zařízení   5 – 15  let 
 Zařízení pořízené formou fin. leasingu      5       let 
  

 15.1. Vlastní pozemky a budovy účtované v reálné hodnotě  
 

IAS 16.77(a) to  
(d) 

Firma R & P Trent provedla nezávislé ocenění pozemků a budov skupiny, aby určila jejich reálnou hodnotu. 
Ocenění, které je v souladu s mezinárodními oceňovacími standardy, bylo určeno na základě diskontovaných 
peněžních toků za použití 10procentní diskontní sazby. K ocenění došlo k 31. prosinci 2007.  
 

IAS 16.77(e) Kdyby byly pozemky a budovy skupiny (kromě pozemků a budov překlasifikovaných do aktiv držených 
k prodeji, resp. zahrnutých do vyřazované skupiny) oceněny na základě modelu oceňování pořizovacími náklady, 
jejich účetní hodnota by byla následující:  
 

  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 Vlastní pozemky 11 957 14 750 
 Budovy 9 455 12 460 
    

 15.2. Aktiva daná do zástavy  
 
IAS 16.74(a) 
IFRS 7.14(b) 
 
 
IFRS 7.14(a) 

 
Vlastní pozemky a budovy s účetní hodnotou  přibližně 23 mil. Kč (2006: přibližně 28, 8 mil. Kč) byly dány do 
zástavy k zajištění půjček skupiny (viz bod 32). Vlastní pozemky a budovy byly zastaveny k bankovní hypotéce. 
Skupina nemůže dát tato aktiva do zástavy k jiným půjčkám ani je prodat jiné jednotce.  
 

Kromě výše uvedeného jsou i závazky skupiny z  finančního leasingu (viz bod 38) zaručeny vlastnickým právem 
pronajímatele k pronajatým aktivům s účetní hodnotou 28 tis. Kč (2006: 162 tis. Kč). 
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 16. Investice do nemovitostí   

  2007  2006 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
IAS 40.76 V reálné hodnotě    
     
 Stav na začátku roku 132  112 
 Přírůstky z následných výdajů 10  12 
 Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací -  - 
 Jiné akvizice -  - 
 Úbytky  -  - 
 Aktiva překlasifikovaná jako držená za účelem prodeje -  - 
 Čistá (ztráta)/zisk z úprav reálné hodnoty (6)  8 
 Čisté kurzové rozdíly -  - 
 Převody -  - 
 Jiné změny -  - 
     
 Zůstatek na konci roku  136  132 
  
IAS 40.75(d),(e) Reálná hodnota investic skupiny do nemovitostí k 31. prosinci 2007 byla určena na základě ocenění firmou 

R & P Trent (nezávislí znalci v oboru oceňování, kteří nejsou v žádném spojení se skupinou) k uvedenému datu. 
Firma R & P Trent je členem Institutu oceňovatelů v zemi A s příslušnou kvalifikací a předchozími zkušenostmi 
s oceňováním nemovitostí v obdobných lokalitách. Ocenění, které je v souladu s Mezinárodními oceňovacími 
standardy,  se určilo na základě údajů o tržních cenách při transakcích s obdobnými nemovitostmi. 

  
Všechny investice do nemovitostí jsou ve vlastnictví skupiny.  
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 17. Goodwill 
 

 Pozn.: Penězotvorné jednotky uvedené níže jsou stanoveny v návaznosti na vykazovatelné segmenty stanovené 
skupinou podle IFRS 8 Provozní segmenty (viz bod 6A výše). Před dodržováním IFRS 8 by se účetní jednotky měly 
odkazovat na segmenty vykazované podle IAS 14 Vykazování podle segmentů (viz bod 6B nahoře).  

  2007 2006 
  v tis. Kč v tis. Kč 
   

IFRS 3.74,75 Pořizovací náklady  
   
 Stav na začátku roku  24 060 24 060 
 Přírůstky z podnikových kombinací uskutečněných během roku 435 - 
 Snížení v důsledku realizace v minulosti nevykázaných odložených daňových 

pohledávek - - 
 Odúčtování při prodeji dceřiného podniku -3 080  - 
 Překlasifikace do aktiv držených k prodeji  -1 147  - 
 Vliv kurzových rozdílů  - - 
 Jiné [uveďte] - - 
    
 Zůstatek na konci roku  20 268 24 060 
    
 Kumulovaná ztráta ze snížení hodnoty    
    
 Stav na začátku roku - - 
 Ztráta ze snížení hodnoty vykázaná v běžném roce  -15  - 
 Odúčtování při prodeji dceřiného podniku - - 
 Překlasifikace do aktiv držených k prodeji  - - 
 Vliv kurzových rozdílů - - 
    
 Zůstatek na konci roku -15  - 
    
 Účetní hodnota   
    
 Na začátku roku 24 060 24 060 
    
 Na konci roku 20 253 24 060 
   
 Celková hodnota goodwillu skupiny k 31. prosinci 2007 byla 21,4 mil. Kč (2006: 24,06 mil. Kč). Tato částka 

přitom zahrnuje výše uvedené sumy (2007: 20,253 mil. Kč; 2006: 24,06 mil. Kč) a goodwill klasifikovaný jako 
držený za účelem prodeje (2007: 1,147 mil. Kč; 2006: nula). 
 

 17.1. Roční test na snížení hodnoty  
 

IFRS 3.76 
IAS 36.130 

Během účetního období skupina posoudila zpětně získatelnou částku goodwillu a zjistila, že část hodnoty 
goodwillu týkající se určité části segmentu Stavební činnosti se snížila o 15 tis. Kč (2006: nula). Zpětně 
získatelná částka příslušné penězotvorné jednotky byla stanovena s odkazem na její hodnotu z užívání. Ve 
výpočtu hodnoty z užívání byl použit diskontní faktor ve výši 10 % p. a. (2006: 10 % p. a.).  

 Hlavním faktorem snížení hodnoty penězotvorné jednotky byla změna ve stavebních směrnicích v průběhu roku 
vyžadující zaregistrování a certifikaci stavebních podniků podílejících se na vládních zakázkách. Vedení se 
rozhodlo neregistrovat společnost Murphy Construction pro účely vládních zakázek. Vedení se rozhodlo zaměřit 
se na stavební činnosti skupiny prostřednictvím dalších provozních jednotek ve společnosti Subthree Limited, a 
proto se rozhodlo odepsat goodwill související s aktivitami v Murphy Construction.  
Žádné další odpisy aktiv penězotvorné jednotky nebyly potřebné. Goodwill je zahrnut ve vykazovatelném 
segmentu Ostatní v bodě 6A. 
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 17.2. Přiřazení goodwillu penězotvorným jednotkám  
 

IAS 36.134, 135 Pro účely testování snížení hodnoty byla hodnota goodwillu přiřazena následujícím penězotvorným jednotkám 
takto:  
 

 • Zboží pro volný čas – maloobchod 
• Elektronické zařízení – prodej po internetu 
• Hračky (prodáno v roce 2007) 
• Stavební činnost – Murphy Construction 
• Stavební činnost – ostatní 
• Jízdní kola (klasifikované jako držené k prodeji k 31. prosinci 2007) 
• Finanční činnosti (Subsix Limited – pořízeno v roce 2007) 
• Distribuce (Subseven Limited – pořízeno v roce 2007) 
 

  
 Před vykázáním ztráty ze snížení hodnoty byla účetní hodnota goodwillu (jiného než určeného k prodeji) 

přiřazena penězotvorným jednotkám takto:  
 

  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
     
 Zboží pro volný čas – maloobchod 9 840  9 840 
 Elektronické zařízení – prodej po internetu 8 478  8 478 
 Hračky -  3 080 
 Stavební činnost – Murphy Construction 15  15 
 Stavební činnost – ostatní 1 500  1 500 
 Jízdní kola -  1 147 
 Finanční činnosti 139  - 
 Distribuce 296  - 
     
  20 268  24 060 
     
 Zboží pro volný čas – maloobchod 

 
 Zpětně získatelná hodnota této penězotvorné jednotky se určuje na základě výpočtu hodnoty z užívání, která 

vychází z prognózovaných peněžních toků dle finančních rozpočtů schválených vedením na období pěti let a z 
diskontní sazby 10 % p. a. (2006: 9,5 % p. a.). 
 

 Prognózy peněžních toků v rámci rozpočtovaného období se zakládají na identických předpokládaných hrubých 
maržích pro rozpočtovaná období a na stejném inflačním navýšení cen materiálů během rozpočtovaného období. 
Hodnota peněžních toků pokrývající období delší než pět let se odvodila pomocí rovnoměrné míry růstu ve výši 5 
% p. a. Tato míra růstu je dlouhodobá průměrná míra růstu na mezinárodním trhu se zbožím pro volný čas. Podle 
názoru vedení by případná změna klíčových předpokladů, na kterých se zakládá zpětně získatelná hodnota, 
neznamenala, že celková účetní hodnota těchto penězotvorných jednotek převýší jejich celkovou zpětně 
získatelnou hodnotu. 
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 Elektronické zařízení – prodej po internetu 
 

 Zpětně získatelná hodnota segmentu a penězotvorné jednotky „elektronické zařízení – prodej po internetu“ je 
určená na základě výpočtu hodnoty z užívání, ve kterém se používá prognóza peněžních toků podle finančních 
rozpočtů schválených vedením na období pěti let a diskontní sazba 10 % p. a. (2006: 10 % p. a.). Výše peněžních 
toků pokrývajících období delší než pět let se odvodila pomocí rovnoměrné míry růstu ve výši 11 % p. a. Tato 
míra růstu je o 0,5 % větší než dlouhodobá průměrná míra růstu mezinárodního trhu s elektronickým zařízením. 
Penězotvorná jednotka internetového obchodu má kromě jiného užitek z ochrany 20letého patentu na pomůcky ze 
série Z elektronického zařízení (uděleného v roce 2002), které jsou stále považovány za jeden z nejšpičkovějších 
modelů na trhu. Vedení je přesvědčeno, že míra růstu 11 % p. a. je rozumným odhadem vzhledem k patentu, 
k záměru vyrábět další výrobky spojené s produkcí pomůcek a vzhledem k úmyslu zaměřit výrobu na toto 
odvětví. Podle názoru vedení by možná změna klíčových předpokladů, na kterých se zakládá zpětně získatelná 
hodnota, neznamenala, že účetní hodnota segmentu „elektronické zařízení – prodej po internetu“ převýší její 
zpětně získatelnou hodnotu. 
 

 Stavební činnost – Murphy Construction 
 

 Goodwill související se společností Murphy Construction vznikl v roce 2004, kdy skupina podnik koupila. Podnik 
dále uspokojivě fungoval, ale nepodařilo se mu dosáhnout žádného významnějšího navýšení tržního podílu. 
Během roku zavedla vláda v zemi A nová nařízení, která vyžadovala registraci a certifikaci stavebních podniků 
podílejících se na vládních zakázkách. S ohledem na neuspokojivé výsledky společnosti Murphy Construction po 
akvizici podniku a na rozhodnutí zaměřit se na stavební činnosti skupiny prostřednictvím dalších provozních 
jednotek ve společnosti Subthree Limited se vedení rozhodlo nezaregistrovat společnost Murphy Construction pro 
účely vládních zakázek. Tato společnost tak prakticky přišla o možnost uzavřít v budoucnu podobnou smlouvu. 
Vedení se následně rozhodlo odepsat goodwill přímo spojený se společností Murphy Construction. Žádné další 
odpisy aktiv této společnosti nejsou považovány za nutné. Smlouvy, které byly v platnosti ke konci roku, budou 
v plné míře dodrženy bez toho, že by v souvislosti s nimi vznikla skupině ztráta. 

  
Stavební činnost – ostatní  
 

 Zpětně získatelná hodnota zbývající části stavební činnosti je určená na základě výpočtu hodnoty z užívání, ve 
kterém se používá prognóza peněžních toků dle finančních rozpočtů schválených vedením na období pěti let a 
diskontní sazba 10 % p. a. (2006: 10 % p. a.). Výše peněžních toků pokrývajících období delší než pět let se 
odvodila pomocí rovnoměrné míry růstu ve výši 8 % p. a. Tato míra růstu nepřevyšuje dlouhodobou míru růstu na 
stavebním trhu v zemi A. Podle názoru vedení by jakákoliv možná budoucí změna klíčových předpokladů, na 
kterých se zakládá zpětně získatelná hodnota, neznamenala, že účetní hodnota stavební činnosti převýší její 
zpětně získatelnou hodnotu.  
 

  
 Klíčové předpoklady použité pro výpočet hodnoty z užívání segmentů „Zboží pro volný čas“ a „Elektronické 

zařízení“:  
 

 Plánovaný tržní podíl Průměrný tržní podíl v období bezprostředně předcházejícím 
rozpočtovanému období plus nárůst tržního podílu o 1 – 2 % ročně. 
Předpokládané hodnoty odrážejí zkušenosti z minulosti, kromě 
koeficientu růstu, který je konzistentní s plány vedení zaměřit se na tyto 
trhy. Podle vedení je plánovaný roční růst tržního podílu na období 
následujících pěti let dosažitelný. 
 

 Plánovaná hrubá marže Průměrné hrubé marže dosažené v období bezprostředně předcházejícím 
rozpočtovanému období narostly díky opatřením na zvýšení 
hospodárnosti. Odrážejí zkušenosti z minulosti (kromě zvýšení 
hospodárnosti). Podle vedení je zvýšená hospodárnost od 3 do 5 % ročně 
dosažitelná. 
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 Inflační navýšení cen materiálů Prognózované indexy spotřebitelských cen během rozpočtovaného 
období podle zemí, ve kterých se nakupuje materiál. Hodnoty klíčových 
předpokladů jsou konzistentní s externími zdroji informací. 
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 18. Ostatní nehmotná aktiva 
  Aktivované 

náklady na 
vývoj Patenty Obchodní značky Licence Celkem 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
IAS 38.118(c),(e) Pořizovací náklady     
      
 Stav k 1. lednu 2006 3 230 5 825 4 711 6 940 20 706
 Přírůstky - - - - -
 Přírůstky z vlastního vývoje 358 - - - 358
 Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací - - - - -
 Úbytky aktiv nebo klasifikovaná jako aktiva držená 

k prodeji 
- - - - -

 Čisté kurzové rozdíly - - - - -
 Jiné [uveďte] - - - - -
      
 Stav k 1. lednu 2007 3 588 5 825 4 711 6 940 21 064
 Přírůstky - - - - -
 Přírůstky z vlastního vývoje 6 - - - 6
 Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací - - - - -
 Úbytky aktiv nebo klasifikovaná jako aktiva držená 

k prodeji - - - - -
 Čisté kurzové rozdíly - - - - -
 Jiné [uveďte] - - - - -
      
 Zůstatek k 31. prosinci 2007 3 594 5 825 4 711 6 940 21 070
      
 Kumulovaná amortizace a snížení hodnoty nehmotných aktiv     
      
 Stav k 1. lednu 2006 -1 000  -874  -3 533  -2 776  -8 183 
 Amortizace-náklady  -682  -291  -236  -347  -1 556 
 Úbytky aktiv nebo klasifikovaná jako aktiva držená 

k prodeji - - - - -
IAS 36.130(b) Ztráty ze snížení hodnoty účtované do zisku nebo 

ztráty - - - - -
IAS 36.130(b) Zrušení ztrát ze snížení hodnoty účtované do zisku 

nebo ztráty - - - - -
 Čisté kurzové rozdíly  - - - - -
 Jiné [uveďte] - - - - -
      
 Stav k 1. lednu 2007 -1 682  -1 165  -3 769  -3 123  -9 739 
 Amortizace-náklady  -718  -291  -236  -347  -1 592 
 Úbytky aktiv nebo klasifikovaná jako aktiva držená 

k prodeji - - - - -
IAS 36.130(b) Ztráty ze snížení hodnoty účtované do zisku nebo 

ztráty - - - - -
IAS 36.130(b) Zrušení ztrát ze snížení hodnoty účtované do zisku 

nebo ztráty - - - - -
 Čisté kurzové rozdíly  - - - - -
 Jiné [uveďte] - - - - -
      
 Stav k 31. prosinci 2007 -2 400  -1 456  -4 005  -3 470  -11 331
      
 Účetní hodnota     
      
 Stav k 31. prosinci 2006 1 906 4 660 942 3 817 11 325
      
 Stav k 31. prosinci 2007 1 194 4 369 706 3 470 9 739
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IAS 38.118(d) [Náklady na amortizaci byly vykázány v řádku „Odpisy a amortizace” ve výsledovce. / Ze zaúčtovaných nákladů 
na amortizaci běžného roku byla částka 1,03 mil. Kč (2006: 0,98 mil. Kč) zahrnuta do nákladů na marketingové 
činnosti a zbytek do ostatních nákladů.] 
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 IAS 38.118(a) Při výpočtu amortizace byly použity tyto doby životnosti:  

 
 Aktivované náklady na vývoj      5       let 
 Patenty 10 – 20  let 
 Obchodní značky    20       let 
 Licence    20       let 

 
 18. 1. Významná nehmotná aktiva  

 
IAS 38.122(b) Skupina vlastní patent na výrobu pomůcek série Z elektronického zařízení. Celá účetní hodnota patentu 2,25 mil. 

Kč (2006: 2,4 mil. Kč) se bude amortizovat po dobu 15 let (2006: 16 let). 
  

  
 19. Dceřiné podniky 

 
 Přehled údajů o dceřiných podnicích k 31. prosinci 2007: 

 
 

Název dceřiného 
podniku 

Místo založení (nebo 
registrace) a 

provozování činnosti Majetkový podíl 

Podíl na 
hlasovacích 

právech Hlavní předmět činnosti 
      

 Subone Limited Země A 100 100 Výroba elektronického 
zařízení 
 

 Subtwo Limited Země A 45 45 Výroba zboží pro volný čas 
 

 Subthree Limited Země A 100 100 Výroba bytových komplexů 
 

 Subfour Limited Země B 70 70 Výroba zboží pro volný čas 
 

 Subfive Limited Země C 100 100 Výroba elektronického 
zařízení 
 

 Subsix Limited Země A 100  100 Finanční činnosti 
 

 Subseven Limited Země A 100 100 Distribuce 

  
IAS 27.40(c) Ačkoliv společnost nevlastní více než 50procentní podíl na vlastním kapitálu podniku Subtwo Limited a neovládá 

tedy ani více než 50 % jeho hlasovacích práv, je oprávněná jmenovat a odvolávat většinu členů představenstva, 
které tento dceřiný podnik řídí. Z toho vyplývá, že společnost dceřiný podnik Subtwo Limited ovládá a zahrnula 
ho do této konsolidované účetní závěrky. 
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 20. Investice do přidružených podniků 
 

IAS 28.37(a) Přehled údajů o přidružených podnicích skupiny: 

    Majetkový podíl 
Zveřejněná reálná 

hodnota 

 
Název přidruženého 

podniku 
Hlavní předmět 

činnosti 

Místo založení a 
provozování 
činnosti 

2007 
% 

2006 
% 

2007 
v tis. Kč 

2006 
v tis. Kč 

        

 A Plus Limited (i) Doprava Země M 35 35 2 231 2 079 

 B Plus Limited (ii) Zpracování ocele Země A 17 17 - - 
 C Plus Limited  Finance  Země A 40 40 - - 
 D Plus Limited (iii) Doprava Země R 35 25 - - 
  
 (i) Podle dohody akcionářů má společnost právo uplatnit 37 % hlasovacích práv na valných hromadách 

akcionářů podniku A Plus Limited. 
 

IAS 28.37(c) (ii) A čkoliv skupina vlastní menší než 20procentní majetkový podíl v podniku B Plus Limited a její podíl na 
hlasovacích právech podniku B Plus Limited je menší než 20 %, má v tomto přidruženém podniku 
podstatný vliv, neboť má smluvní právo jmenovat dva členy jeho představenstva.  

 
IAS 28.37(e) (iii) Ú četní závěrka D Plus Limited je sestavována každý rok k 31. říjnu. Datum konce účetního období se 

určilo při registraci společnosti, přitom v zemi C není povolena změna tohoto data. Při uplatnění 
ekvivalenční metody byla použita účetní závěrka D Plus Limited za rok končící 31. října 2007 (2006:  
31. října 2006), ve které byly provedeny příslušné úpravy o dopady významných transakcí od uvedeného 
data do 31. prosince 2007 (2006: 31. prosince 2006). 

 
IAS 28.37(b) Souhrn finančních informací o přidružených podnicích ve skupině: 

 
  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
     
 Aktiva celkem 42 932  38 178 
 Závazky celkem -14 848   -12 218  
     
 Čistá aktiva  28 084  25 960 
     
 Podíl skupiny na čistých aktivech přidružených podniků 8 425  7 269 
     
 

 
Rok končící 

31/12/07 
 Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
     
 Výnosy celkem 12 054  11 904 
     
 Zisk za období 3 953  5 479 
     
 Podíl skupiny na zisku přidružených podniků za období 1 186  1 589 
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 21. Účasti ve společném podnikání 
 

IAS 31.56 Skupina má tyto významné účasti ve společném podnikání: 
 

  a) 25procentní vlastnický podíl na nemovitostech v centru města A. Skupina má nárok na poměrný podíl na 
výnosech z nájemného a nese poměrný podíl na nákladech. 

  b) 33,5procentní vlastnický podíl a stejný podíl na hlasovacích právech spoluovládaného podniku JV Electronics 
Limited založeného v zemi C. 

IAS 31.56 Na základě poměrné konsolidace JV Electronics Limited obsahuje účetní závěrka skupiny tyto částky: 
 

  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
     
 Krátkodobá aktiva 1 800  1 850 
     
 Dlouhodobá aktiva 8 993  9 854 
     
 Krátkodobé závazky 936  785 
     
 Dlouhodobé závazky 5 858  5 521 
     
     
 

 
Rok končící 

31/12/07 
 Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
     
 Výnosy 2 124  2 005 
     
 Náklady 1 787  1 763 
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IFRS 7.7 22. Ostatní finanční aktiva 
    
  Krátkodobá  Dlouhodobá 
  31/12/07  31/12/06  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
     
IFRS 7.7 Deriváty označené a účinné jako zajišťovací 

nástroje vykazované v reálné hodnotě       
      
 Forwardové měnové kontrakty 244  220  -  - 
 Úrokové swapy 72  37  212  140 
         
  316  257  212  140 
      
IFRS 7.8(a) Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku 

nebo ztráty 
   

 
     
 Nederivátová finanční aktiva označená jako v reálné 

hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty -  -  -  - 
 Deriváty určené k obchodování, které nejsou určeny 

pro zajišťovací účetnictví -  -  -  - 
 Nederivátová finanční aktiva určená k obchodování -  -  -  - 
         
  -  -  -  - 
         
IFRS 7.8(b) Investice držené do splatnosti vykazované 

v zůstatkové hodnotě        
         
 Směnky (i) 4 304  3 604  2 059  1 658 
 Dluhopisy (ii) 500  -  -  - 
         
  4 804  3 604  2 059  1 658 
         
IFRS 7.8(d) Realizovatelné investice vykazované v reálné hodnotě        
         
 Umořovatelné dluhopisy (iii) -  -  2 200  2 122 
 Akcie/podíly (iv) -  -  5 940  5 736 
         
  -  -  8 140  7 858 
         
IFRS 7.8(c) Úvěry vykázané v zůstatkové hodnotě        

         
 Úvěry poskytnuté spřízněným stranám (v) 3 637  3 088  -  - 
 Úvěry poskytnuté jiným subjektům -  -  -  - 
         
  3 637  3 088  -  - 
         
  8 757  6 949  10 411  9 656 
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IFRS 7.7 
 

(i) Skupina vlastní směnky s pohyblivou úrokovou sazbou. Vážená průměrná úroková sazba těchto cenných 
papírů je 7,10 % p. a. (2006: 7,0 % p. a.) Doba splatnosti směnek je od 3 do 18 měsíců od rozvahového dne. 

 
 (ii) Dluhopisy s úrokem 6 % p. a. splatným v měsíčních intervalech, s dobou splatnosti v březnu 2008.  

 
 (iii) Skupina vlastní umořovatelné dluhopisy s úrokem 7 % p. a. Dluhopisy budou odkoupitelné za nominální 

hodnotu v roce 2010. 
 

IAS 28.37(d) (iv) Skupina vlastní 20 % (2006: 20 %) kmenových akcií společnosti Rocket Corp Limited, která se zabývá 
rafinací a distribucí ropných produktů. Ředitelé skupiny se nedomnívají, že skupina má v této společnosti 
podstatný vliv, jelikož zbylých 80 % kmenových akcií vlastní jeden akcionář, který zároveň řídí každodenní 
chod společnosti.  

 
IAS 24.17(b) (v) Skupina poskytla několika klíčovým členům vedení a spoluovládanému podniku krátkodobé úvěry se 

sazbami srovnatelnými s průměrnou komerční úrokovou sazbou. Další informace o těchto úvěrech jsou 
uvedeny v bodě 43. 
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IAS 1.74 23. Ostatní aktiva 
  
  
  Krátkodobá Dlouhodobá 
  31/12/07  31/12/06  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
      
 Poskytnuté zálohy - - - - 
 Ostatní [uveďte] - - - - 
      
  - - - - 
    
    
IAS 2.36(b) 24. Zásoby   

  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 Materiál 9 972  10 322 
 Nedokončená výroba 4 490  4 354 
 Hotové výrobky 17 732  15 566 
     
  32 194  30 242 
 Klasifikované jako součást vyřazované skupiny určené k prodeji (viz bod 12) -830   - 
     
  31 364  30 242 
  

IAS 2.36(d) Náklady na pořízení zásob vykázané v nákladech během období v souvislosti s pokračujícími a ukončovanými 
činnostmi byly 127,38 mil. Kč (2006: Kč 139,86 mil.). 
 

IAS 2.36(e),(f),(g) Náklady na pořízení zásob vykázané v nákladech zahrnují 2,34 mil. Kč (2006: 1,86 mil. Kč) v souvislosti se 
snížením hodnoty zásob na čistou realizovatelnou hodnotu. Částka nákladů na pořízení zásob je také ovlivněna 
zrušením dříve vykázaného snížení hodnoty ve výši  0,5 mil. Kč (2006: 0,4 mil. Kč). Snížení hodnoty provedené 
v předcházejících obdobích bylo rozpuštěno v důsledku zvýšení prodejní ceny na některých trzích.  
 

IAS 1.52 Realizace zásob v hodnotě 1,29 mil. Kč (2006: 0,86 mil. Kč) se očekává po uplynutí období delšího než 12 
měsíců.  
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 25. Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky 
 

  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 Pohledávky z obchodního styku 18 034 16 880 
 Opravná položka k pohledávkám -798  -838  
    
  17 236 16 042 
    
 Časově rozlišené příjmy z prodeje (bod 45) 960 - 
 Pohledávky z operativního leasingu - - 

IAS 11.42(a) Pohledávky za odběrateli ze smluv o zhotovení (bod 27) 240 230 
 Jiné [uveďte] 54 20 
    
  18 490 16 292 
  
 25.1. Pohledávky z obchodního styku 

 
 Pohledávky skupiny z obchodního styku (po odečtení opravné položky) k 31. prosinci 2007 představovaly 19,216 

mil. Kč (2006: 16,042 mil. Kč) a zahrnovaly výše uvedenou částku (2007: 17,236 mil. Kč; 2006: 16,042 mil. Kč) 
a pohledávky z obchodního styku klasifikované jako držené k prodeji (2007: 1,98 mil. Kč; 2006: 0). 
 

IFRS 7.36(c),37 
 

Průměrná doba splatnosti při prodeji zboží je 60 dní. Během prvních 60 dní od data fakturace se k pohledávkám z 
obchodního styku neúčtuje žádný úrok z prodlení. Poté se účtuje úrok 2 % p. a. z neuhrazené částky. Skupina 
vytvořila 100procentní opravnou položku ke všem pohledávkám po splatnosti déle než 120 dní, protože 
zkušenosti z minulosti ukazují, že pohledávky po splatnosti více než 120 dní jsou obvykle nedobytné. 
K pohledávkám z obchodního styku po splatnosti od 60 do 120 dní se vytváří opravná položka na základě 
odhadované nedobytnosti pohledávek z prodeje zboží, která vychází z předchozích zkušeností s nesplácením 
pohledávek.  
 

IFRS 7.36(c) 
IFRS 7.34(c) 

Před akceptováním nového odběratele hodnotí skupina bonitu potenciálního zákazníka na základě externího 
úvěrového bodovacího systému a určuje úvěrový limit pro daného zákazníka. Limity a hodnocení přidělené 
zákazníkovi se přehodnocují dvakrát ročně. Osmdesát procent pohledávek z obchodního styku, které nejsou po 
splatnosti, ani nemají sníženou hodnotu, má přiděleno nejlepší hodnocení podle externího úvěrového bodovacího 
systému, který používá skupina. Ze zůstatku pohledávek z obchodního styku k 31. prosinci 2007 jsou pohledávky 
za společností E, největším odběratelem skupiny (viz bod 6A.8 a 40.10.), v částce 2,1 mil. Kč (2006: 1,7 mil. 
Kč). Pohledávky za žádným jiným z odběratelů nepředstavují více než 5 % celkového zůstatku pohledávek z 
obchodního styku. 
 

IFRS 7.36(c),37 Zůstatek pohledávek skupiny z obchodního styku obsahuje pohledávky s účetní hodnotou 1,562 mil. Kč (2006: 
1,033 mil. Kč), které jsou k datu sestavení účetní závěrky po splatnosti a ke kterým skupina netvořila opravné 
položky, protože nedošlo k významné změně bonity zákazníka a tyto pohledávky se i nadále považují za dobytné. 
Skupina nedrží žádnou zástavu jako zajištění inkasa těchto pohledávek. Průměrné stáří těchto pohledávek je 84 
dní (2006: 85 dní). 
 

IFRS 7.37(a) Věková struktura pohledávek po splatnosti, jež nemají sníženou hodnotu 
  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 60-90 dní 1 100 700 
 90-120 dní 462 333 
    
 Celkem 1 562 1 033 
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IFRS 7.16 Pohyby opravné položky k pochybným pohledávkám  
 

 
 

Rok končící     
31/12/07 

 Rok končící 
31/12/06 

  v tis. Kč  v tis. Kč 
     
 Stav na počátku roku 838  464 
 Zaúčtovaná ztráta ze snížení hodnoty pohledávek 63  430 
 Pohledávky odepsané v průběhu roku -  -32  
 Pohledávky inkasované v průběhu roku -  -24  
 Zrušení ztráty ze snížení hodnoty  -103   - 
 Odvíjení diskontu -  - 
     
IFRS 7.20(e) Stav na konci roku 798  838 
  
IFRS 7.33(a), (b) Při určování dobytnosti pohledávek z obchodního styku skupina zvažuje všechny změny bonity pohledávek  

z obchodního styku od data jejich vzniku až do data účetní závěrky. Koncentrace úvěrového rizika je omezená, 
protože klientská základna je rozsáhlá a odběratelé nejsou vzájemně propojeni. Na základě těchto skutečností se 
vedení domnívá, že k již existujícím opravným položkám k pochybným pohledávkám není třeba vytvářet další 
opravné položky. 
 

IFRS 7.37(b) 
 
 
IFRS 7.37(c) 

Opravná položka k pochybným pohledávkám zahrnuje opravné položky tvořené k jednotlivým pohledávkám z 
obchodního styku ve výši 63 tis. Kč (2006: 52 tis. Kč) za subjekty v likvidaci. Vykázané snížení hodnoty 
představuje rozdíl mezi účetní hodnotou takové specifické pohledávky z obchodního styku a současnou hodnotou 
očekávaného výtěžku z likvidace. Skupina nemá žádný kolaterál k těmto zůstatkům.  
 

IFRS 7.37(b) Věková struktura pohledávek se sníženou hodnotou 
  
 

 
Rok končící 

31/12/07 
 Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
 Pohledávky se sníženou hodnotou   
 60-90 dní 5 5 
 90-120 dní 6 11 
 120 a více dní 52 36 
    
 Celkem 63 52 
  
  
 25.2. Odúčtování finančních aktiv 

 
IFRS 7.13 
IFRS 7.14(a) 

Během běžného období skupina převedla pohledávky z obchodního styku v hodnotě 1,052 mil. Kč (2006: 0) na 
subjekt, se kterým není ekonomicky spojena. V rámci tohoto převodu poskytla adresátovi převodu úvěrovou 
záruku na očekávané ztráty z těchto pohledávek. Na základě toho skupina i nadále vykazuje tyto pohledávky v 
plné účetní hodnotě a peněžní prostředky přijaté při převodu jako zajištěnou půjčku (viz bod 32). Účetní hodnota 
převedené krátkodobé pohledávky, která byla dána do zástavy k půjčce, byla k datu sestavení účetní závěrky 
0,946 mil. Kč. Účetní hodnota souvisejícího závazku je 0,923 mil. Kč. 
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 26. Pohledávky z finančního leasingu 

 26.1. Smlouvy o finančním leasingu 
 

IAS 17.47(f) 
IFRS 7.7 
 

Skupina uzavřela smlouvy o finančním leasingu na některá svá skladovací vybavení. Všechny smlouvy jsou 
uzavřeny v Kč. Průměrná doba trvání finančního leasingu je 4 roky.  

 26.2. Pohledávky z finančního leasingu 

IAS 17.47(a)  
Minimální leasingové 

splátky  
Současná hodnota minimálních 

leasingových splátek 
  31/12/07  31/12/06  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
      
 Splatné do jednoho roku 282  279  198  188 
 Splatné ve 2. až 5. roce (včetně) 1 074  909  830  717 
         
  1 356  1 188  1 028  905 
IAS 17.47(b) Minus: nerealizované finanční výnosy -328   -283   n/a  n/a 
 Současná hodnota pohledávky z 

minimálních leasingových splátek 1 028  905  1 028  905 
IAS 17.47(d) Opravná položka k pohledávkám 

z leasingu -  -  -  - 
         

  1 028  905  1 028  905 
    
 Vykázané v účetní závěrce jako:   
    Krátkodobé pohledávky z finančního leasingu  198 188 
    Dlouhodobé pohledávky z finančního leasingu 830 717 
    
  1 028 905 
  

IAS 17.47(c) Odhad nezaručené zbytkové hodnoty aktiv, která jsou předmětem finančního leasingu, je k rozvahovému dni 
37 tis. Kč (2006: 42 tis. Kč). 
 

IFRS 7.7 
 

Při každém leasingu se k datu uzavření smlouvy určí implicitní úroková sazba leasingu. Průměrná smluvně 
dohodnutá efektivní roční úroková sazba je přibližně 10,5 % p.a. (2006: 11 % p.a.). 
 

IFRS 7.15 Zůstatky pohledávek z finančního leasingu jsou zajištěny pronajímaným skladovacím vybavením. 
Skupina nesmí v případě, že nájemce plní své povinnosti, zajištění prodat ani znovu zastavit. 
 

 26.3. Reálná hodnota 
 
IFRS 7.25 
IFRS 7.27 

 
Reálná hodnota zůstatků pohledávek z finančního leasingu je odhadnuta na 1 070 500 Kč (2006: 919 000 Kč) za 
použití diskontní sazby 8,5% (2006: 8,25%) na základě sazby pro kótované pětileté swapy a za použití úvěrové 
přirážky, která zohledňuje zajištění zůstatků pohledávek. 
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 27. Smlouvy o zhotovení 
 

 Nedokončené smlouvy k rozvahovému dni: 
 

 
 

31/12/07 31/12/0
6 

  v tis. Kč v tis. Kč 
    

IAS 11.40(a) Dosud vynaložené náklady na zakázky plus vykázaný zisk minus vykázaná 
ztráta k rozvahovému dni 1 517  1 386 

 Minus: průběžná fakturace -1 313   -1 171  
     
  204  215 
     
 V účetní závěrce jsou jako zůstatky pohledávek / závazků ze smluv o 

zhotovení vykázány tyto částky: 
   

     
IAS 11.42(a) Pohledávky za odběrateli ze smluv o zhotovení (bod 25) 240  230 
IAS 11.42(b) Závazky k odběratelům ze smluv o zhotovení (bod 37) -36   -15  
     
  204  215 
  
IAS 11.40(b),(c) Zádržné, tj. částky, které odběratelé neuhradili za práce vykonané v rámci smluv o zhotovení, k 31. prosinci 2007 

představuje 75 tis. Kč (2006: 69 tis. Kč). Zálohy přijaté od odběratelů v souvislosti se smlouvami o zhotovení 
představují 14 tis. Kč (2006: 0). 
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 28. Základní kapitál 
 

  Základní kapitál Emisní ážio 
  31/12/07  31/12/06  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
      

IAS 1.76(a) 14 844 000 plně splacených kmenových 
akcií (2006: 20 130 000) 14 844 20 130 14 625 25 667 

IAS 1.76(a) 2 500 000 částečně splacených 
kmenových akcií ( 2006: 2 500 000) 1 775 1 775 - - 

IAS 1.76(a) 1 200 000 plně splacených 10procentních 
konvertujících nepodílových 
prioritních akcií  (2006: 1 100 000) 1 200 1 100 -5  - 

      
  17 819 23 005 14 620 25 667 
  
 

 
Počet  
akcií  

Základní 
kapitál   

Emisní  
ážio 

  v tis.   v tis. Kč  v tis. Kč 
     
IAS 1.76(a) 28.1. Plně splacené kmenové akcie     
     
IAS 1.97(a) Stav k 1. lednu 2006 a 1. lednu 2007 20 130 20 130 25 667 
 Emise akcií podle zaměstnaneckých opčních plánů (bod 42) 314 314 - 
 Emise akcií za poskytnuté poradenské služby  3 3 5 
 Zpětné odkoupení akcií -5 603  -5 603  -10 853  
 Náklady na zpětné odkoupení akcií  - - -277  
 Související daň ze zisku - - 83 
     
 Stav k 31. prosinci 2007 14 844 14 844 14 625 
  
 Plně splacené kmenové akcie s nominální hodnotou 1 Kč mají 1 hlas na akcii a je s nimi spojené právo na 

dividendy. 
 

IFRS 2.48 Reálná hodnota akcií vydaných za poskytnuté poradenské služby se určuje podle tržních cen za podobné 
poradenské služby. 
 

 
 

Počet  
akcií  

Základní 
kapitál   

Emisní  
ážio 

  v tis.   v tis. Kč  v tis. Kč 
     
IAS 1.76(a) 28.2. Částečně splacené kmenové akcie    
     
IAS 1.97(a) Stav k 1. lednu 2006 a 1. lednu 2007 2 500 1 775 - 
 Pohyby [uveďte] - -  

     
 Stav k 31. prosinci 2007 2 500 1 775 - 
  
 Částečně splacené kmenové akcie s nominální hodnotou 1 Kč mají 1 hlas na akcii, ale není s nimi spojené právo 

na dividendy. 
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Počet  
akcií  

Základní 
kapitál   

Emisní  
ážio 

  v tis.   v tis. Kč  v tis. Kč 
     

IAS 1.76(a) 28.3. Konvertující nepodílové prioritní akcie    
     
IAS 1.97(a) Stav k 1. lednu 2006 a 1. lednu 2007 1 100 1 100 - 
 Emise akcií  100 100 - 
 Náklady na emisi akcií - - -6  
 Související daň ze zisku - - 1 
     
 Stav k 31. prosinci 2007 1 200 1 200 -5  
  
 S konvertujícími nepodílovými prioritními akciemi s nominální hodnotou 1 Kč se pojí nárok na vyplacení 

dividend ve výši 10 %, které mají prioritu před výplatou dividend vlastníkům kmenových akcií. Konvertující 
nepodílové prioritní akcie se převedou na kmenové akcie v poměru 1 : 1 s termínem převodu 1. listopadu 2011.    
S konvertujícími nepodílovými prioritními akciemi se nepojí žádná práva na získání podílu na přebytku aktiv 
nebo na zisku.  
 

 28.4. Opce na akcie poskytnuté podle zaměstnaneckého opčního plánu  
 

IAS 1.76(a) K 31. prosinci 2007 drželi jednatelé a vedoucí pracovníci opce v celkové výši 196 000 kmenových akcií (z toho 
60 000 nepřevedených), přitom platnost 136 000 opcí končí 30. března 2008 a u zbytku 28. září 2008. K 31. 
prosinci 2006 drželi jednatelé a vedoucí pracovníci opce v celkové výši 290 000 kmenových akcií, přitom platnost 
140 000 opcí končí 31. března 2007 a u zbytku 29. září 2007. 
 

 S opcemi na akcie poskytnutými podle zaměstnaneckého opčního plánu se nepojí práva na dividendy ani žádná 
hlasovací práva. Další podrobnosti o zaměstnaneckém opčním plánu jsou uvedeny v bodě 42. 
 

 28.5. Umořovatelné kumulativní prioritní akcie  
 

 Umořovatelné kumulativní prioritní akcie emitované společností se klasifikují jako závazky (viz bod 32).  
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IAS 1.74 29. Fondy 
  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 Všeobecný rezervní fond 807 807 
 Přecenění majetku 1 198 1 201 
 Přecenění investic 593 527 
 Zaměstnanecké požitky vypořádané kapitálovými nástroji 544 338 
 Zajištění finančními deriváty 317 278 
 Přepočet cizí měny 186 225 
 Opční prémie u konvertibilních dluhopisů  592 - 
 Jiné [uveďte] - - 
    
  4 237 3 376 
    
  2007  2006 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
IAS 1.97(c) 29.1. Všeobecný rezervní fond   
    
 Stav na začátku roku 807 807 
 Pohyby [uveďte] - - 
    
 Stav na konci roku 807 807 
  
IAS 1.76(b) Všeobecný rezervní  fond se používá příležitostně pro převod zisků z nerozděleného zisku. Pro pravidelné 

převody nejsou žádná pravidla. 
  
  2007 2006 
  v tis. Kč v tis. Kč 
    
IAS 1.97(c) 29.2. Fond z přecenění majetku   
    
IAS 16.77(f)  Stav na začátku roku 1 201 51 
 Zvýšení z přecenění majetku - 1 643 
IAS 36.126(c) Ztráty ze snížení hodnoty - - 
IAS 36.126(d) Zrušení ztrát ze snížení hodnoty - - 
 Odložený daňový závazek z přecenění majetku - -493  
 Zúčtování odloženého daňového závazku z přecenění - - 
 Převod do nerozděleného zisku  -3  - 
 Převod do vlastního kapitálu v souvislosti s dlouhodobými aktivy drženými 

k prodeji - - 
 Jiné [uveďte] - - 
    
 Stav na konci roku 1 198 1 201 
  
IAS 1.76(b) Fond z přecenění majetku vzniká při přecenění pozemků a budov. V případě prodeje přeceněných pozemků a 

budov se příslušná realizovaná část oceňovacích rozdílů převede přímo do nerozděleného zisku.  
 

IAS 16.77(f) Výplaty akcionářům z fondu z přecenění majetku jsou možné pouze tehdy, pokud je to v souladu se stanovami 
společnosti a příslušnou zákonnou úpravou. Částky z fondu lze použít i při zpětném odkupu akcií. V obecné 
rovině neexistuje omezení výplaty „prémiových akcií“ z fondu z přecenění majetku. Výplatu peněžních 
prostředků z  fondu z přecenění majetku však stanovy společnosti neumožňují. Toto omezení se nevztahuje na 
částky převedené do nerozděleného zisku. Vedení společnosti v současnosti neuvažuje o žádných výplatách  
z fondu z přecenění majetku.  
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  2007  2006 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    

IAS 1.97(c) 29.3 Fond z přecenění investic   
    
 Stav na začátku roku 527 470 

Zvýšení z přecenění realizovatelných finančních aktiv  94 81 IFRS 7.20(a) 
   

IFRS 7.20(a) 
 

Převod kumulativního (zisku)/ztráty do výsledovky z prodeje 
realizovatelných finančních aktiv - - 

IFRS 7.20(a) 
 

Převod kumulativního (zisku)/ztráty do výsledovky při snížení hodnoty 
realizovatelných finančních aktiv - - 

 Související daň ze zisku -28 -24 
    
 Stav na konci roku  593 527 
  
IAS 1.76(b) Fond z přecenění investic vzniká při přecenění realizovatelných finančních aktiv. V případě prodeje přeceněných 

finančních aktiv se příslušná část oceňovacích rozdílů vztahující se k daným aktivům vykáže ve výsledovce. Při 
snížení hodnoty přeceněných finančních aktiv se příslušná část zúčtuje z fondu do výsledovky. 
  

  2007 2006 
  v tis. Kč v tis. Kč 
    
IAS 1.97(c) 29.4. Fond na zaměstnanecké požitky vypořádané  kapitálovými nástroji   
    
 Stav na začátku roku 338 - 
 Úhrady vázané na akcie  206 338 
 Jiné [uveďte] - - 
    
 Stav na konci roku 544 338 
  
IAS 1.76(b) Fond na zaměstnanecké požitky vypořádané kapitálovými nástroji vzniká při poskytnutí opcí na akcie 

zaměstnancům podle zaměstnaneckého opčního plánu. Podrobnější informace o úhradách zaměstnancům 
vázaných na akcie jsou uvedeny v bodě 42.  
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  2007 2006 
  v tis. Kč v tis. Kč 
    
IAS 1.97(c) 29.5. Fond ze zajišťovacích derivátů   
    
 Stav na začátku roku 278 258 

Zisk/(ztráta) ze zajištění peněžních toků   IFRS 7.23(c) 
  Forwardové měnové kontrakty 209 -41 
  Úrokové swapy 227 357 
  Měnové swapy - - 
 Daň ze zisku vztahující se k ziskům/ztrátám vykázaným ve vlastním kapitálu -131 -95 

Převod do výsledovky    IFRS 7.23(d) 
  Forwardové měnové kontrakty -3 - 
  Úrokové swapy -120 -86 
  Měnové swapy - - 
 Daň ze zisku vztahující se k částkám převedeným do výsledovky 37 26 
IFRS 7.23(e) Převod do počáteční účetní hodnoty zajišťované položky    
  Forwardové měnové kontrakty -257 -201 

 Daň ze zisku vztahující se k částkám převedeným do počáteční účetní    
hodnoty zajišťované položky  77 60 

 Jiné [uveďte] - - 
    
 Stav na konci roku 317 278 
  

IAS 1.76(b) Fond ze zajišťovacích derivátů představuje zisky a ztráty z účinného zajištění peněžních toků. Kumulativní 
časově rozlišený zisk nebo ztráta ze zajišťovacích derivátů se účtuje do výsledovky v případě, že má zajišťující 
transakce vliv na zisk nebo ztrátu nebo se zahrne jako úprava základu do zajišťované nefinanční položky 
v souladu s příslušnými účetními pravidly.  
 

IFRS 7.23(d) Zisky a ztráty převedené v průběhu běžného období z vlastního kapitálu do výsledovky jsou zahrnuty 
v následujících řádcích výsledovky:  
 

 
 

Rok končící 
31/12/2007  

Rok končící 
31/122006 

  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 Výnosy  - - 
 Jiné příjmy  - - 
 Finanční náklady -120  -86  
 Ostatní náklady -3   

 Daň ze zisku  37 26 
 Jiné [uveďte] - - 
    
  -86  -60  
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  2007  2006 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
IAS 1.97(c) 29. 6. Fond z přepočtu cizích měn   
    
 Stav na začátku roku 225 140 
 Ztráta ze zajištění čisté investice -12  - 
 Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních jednotek 75 121 
 Odložená daň související se ztrátou ze zajištění čisté investice 4 - 
 Odložená daň související s přepočtem zahraničních jednotek -22  -36  
 Zisk zúčtovaný při prodeji zahraničního dceřiného podniku  -120  - 
 Daň ze zisku související se ziskem zúčtovaným při prodeji zahraničního 

dceřiného podniku 
36 - 

 Jiné [uveďte] - - 
    
 Stav na konci roku 186 225 
  
IAS 1.76(b) Kurzové rozdíly související s přepočtem z funkční měny zahraničních dceřiných podniků skupiny do Kč se účtují 

přímo na účet fondu z přepočtu cizích měn. Ve fondu z přepočtu cizích měn jsou zahrnuty zisky a ztráty z 
přepočtu zajišťovacích derivátů, které jsou označeny jako zajištění čistých investic do zahraniční jednotky. 

  
 2007  2006 

  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
IAS 1.97(c) 29.7. Opční prémie u konvertibilních dluhopisů   
    
 Stav na začátku roku - - 
 Emise konvertibilních dluhopisů 834 - 
 Související daň ze zisku -242 - 
    
 Stav na konci roku 592 - 
  
IAS 1.76(b) Opční prémie u konvertibilních dluhopisů představuje kapitálovou složku (práva převodu) ve výši 4,5 mil. 5,5% 

konvertibilních dluhopisů vydaných v běžném roce (viz bod 33). 
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 30. Nerozdělený zisk a dividendy 
 

  2007  2006 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    

IAS 1.97(a),(b) Stav na začátku roku 94 986 73 917 
 Vliv změny v účtování věrnostních zákaznických programů - -21  
    
 Počáteční stav (upravený)  94 986 73 896 
 Podíl vlastníků mateřské společnosti na čistém zisku za rok  22 552 27 569 
 Výplata dividend -6 635  -6 479  
 Zpětné odkoupení akcií  -555  - 
 Pojistně matematické zisky/(ztráty) z plánu definovaných požitků zúčtované 

přímo do nerozděleného zisku  - - 
 Související daň ze zisku - - 
 Převod z fondu z přecenění majetku  3 - 
 Jiné [uveďte] - - 
    
 Stav na konci roku 110 351 94 986 
  
IAS 1.95 Dne 23. května 2007 byly držitelům plně splacených kmenových akcií vyplaceny dividendy ve výši 32,1 haléřů 

na akcii (celkový objem dividend: 6,515 mil. Kč). V květnu 2006 vyplacené dividendy představovaly 31,64 
haléřů na akcii (celkový objem dividend: 6,369 mil. Kč). 
 

 Během roku byly vyplaceny dividendy z konvertujících nepodílových prioritních akcií ve výši 10 haléřů na akcii 
(2006: 10 haléřů na akcii), přitom celkový objem dividend byl 0,12 mil. Kč (2006: 0,11 mil. Kč). 
 

IAS 1.125(a) 
IAS 10.13 

V souvislosti s běžným rokem vedení navrhuje, aby byla dividenda ve výši 26,31 haléřů na akcii vyplacena 
akcionářům 25. května 2008. Výše této dividendy musí být schválena akcionáři na valné hromadě a v této účetní 
závěrce není vykázána v závazcích. Navrhovaná dividenda je splatná všem akcionářům zaregistrovaným 
v seznamu akcionářů k 21. dubnu 2008. Odhaduje se, že celkový objem vyplacených dividend by měl být 3,905 
mil. Kč. Výplata těchto dividend nebude mít pro skupinu žádné daňové důsledky. 
 

 Kromě toho byly vyplaceny dividendy v objemu 613 tis. Kč (2006: 0) z umořovatelných kumulativních 
prioritních akcií klasifikovaných jako závazky (viz bod 32). 
 

 31.  Menšinové podíly  
  2007  2006 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
IAS 1.97(c) Stav na začátku roku 20 005 17 242 

 Podíl na zisku běžného období 4 000 2 763 
    
 Stav na konci roku 24 005 20 005 
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 32. Přijaté úvěry a půjčky 
 

  Krátkodobé Dlouhodobé 
  31/12/07  31/12/06  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
       
 Nezaručené – v zůstatkové hodnotě      
 Bankovní kontokorentní účty 520 314 -  - 
 Směnky (i) 358 374 -  542 
 Úvěry a půjčky od:      
    Spřízněných  stran (ii) 12 917 14 932 -  19 192 
    Jiných subjektů (iii) 3 701 3 518 -  - 
 Umořovatelné kumulativní prioritní akcie 

(iv) - - 15 000  - 
 Konvertibilní dluhopisy (bod 33) - - 4 144  - 
 Nevypověditelné dluhopisy (v) - - 1 905  - 
 Jiné [uveďte] - - -  - 
       
  17 496 19 138 21 049  19 734 
       
 Zaručené – v zůstatkové hodnotě      
 Bankovní kontokorentní účty 18 64 -  - 
 Bankovní úvěry (vi) 4 000 6 344 10 982  11 060 
 Úvěry od jiných subjektů - - 575  649 
 Převedené pohledávky (vii) 923 - -  - 
 Závazky z finančního leasingu (viii) (bod 

38) 9 54 5  35 
 Jiné [uveďte] - - -  - 
       
  4 950 6 462 11 562  11 744 
       
  22 446 25 600 32 611  31 478 
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 32.1 Shrnutí úvěrových smluv 
   

IFRS 7.7 
 

(i) Směnky s variabilní úrokovou sazbou byly vydány v roce 2000. Na tyto směnky se vztahuje vážená 
průměrná efektivní úroková sazba 6,8 % p. a. (2006: 6,8 % p. a.). 

 
 (ii) Závazky vůči spřízněným stranám ve skupině. Úrok 8,0 % – 8,2 % p. a. se účtuje z nesplaceného zůstatku 

úvěru (2006: 8,0 % – 8,2 % p. a.).  
 

 (iii) Úv ěry s fixní úrokovou sazbou, které poskytla finanční společnost, se splatností méně než 3 roky (2006: 4 
roky). Na tyto úvěry se vztahuje vážená průměrná efektivní úroková sazba 8,15 % p. a. (2006: 8,10 % p. a.). 
Skupina má část úvěrů zajištěnou prostřednictvím úrokového swapu, jehož předmětem je výměna fixní 
úrokové sazby za variabilní. Nesplacený zůstatek se upravuje o pohyby reálné hodnoty zajišťovaného rizika, 
konkrétně mezibankovních sazeb v zemi A. 

 
 (iv) 1. června 2007 bylo vydáno 3 000 000 7 % umořovatelných kumulativních prioritních akcí v emisní ceně  

5 Kč za akcii. Tyto akcie jsou umořitelné 31. května 2009 za 5 Kč za akcii. 
 

 (v) 27. srpna 2007 bylo vydáno 2 500 6 % nevypověditelných dluhopisů v hodnotě jistiny. Skupina vykázala 
náklady na emisi ve výši 0,595 mil. Kč. 

 
 (vi) Zaručení hypotékou na vlastní pozemky a budovy skupiny (viz bod 15). Běžná vážená průměrná efektivní 

úroková sazba pro bankovní úvěry je 8,30 % p. a. (2005: 8,32 % p. a.). 
 

 (vii) Zaručení zatížením určitých pohledávek z obchodní činnosti skupiny (viz bod 25).  
 

 (viii)  Zaručení pronajatými aktivy. Pro půjčky platí kombinace variabilních a fixních úrokových sazeb. Lhůta    
pro jejich splacení nepřekračuje 5 let.  

 
 32.2 Porušení úvěrových smluv 

IFRS 7.18 V roce 2007 byla skupina za první čtvrtletí v prodlení s úhradou úroků z jednoho ze svých úvěrů v účetní hodnotě 
5 mil. Kč. Prodlení bylo důsledkem dočasného nedostatku finančních prostředků k datu, kdy byly úroky splatné, 
z důvodu technického problému s vypořádáním. Dlužné úroky ve výši 107 500 Kč byly v plné výši uhrazeny 
následující den, včetně dodatečných úroků a penále. Věřitel nepožadoval zrychlené splacení úvěru a úvěrové 
podmínky se nezměnily. Vedení prověřilo postupy skupiny spojené s vypořádáním, aby se ujistilo, že k podobné 
situaci již nedojde.  
 

 Pokud jsou umořovatelné kumulativní prioritní akcie vykázány jako finanční závazky v reálné hodnotě vykázané 
do zisku nebo ztráty, umořovatelné kumulativní prioritní akcie budou uvedeny jako závazky v reálné hodnotě 
vykázané do zisku nebo ztráty v bodě 34. 
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 33. Konvertibilní dluhopisy 
 

IFRS 7.7 
 

Emise konvertibilních dluhopisů společnosti v hodnotě 4,5 mil. Kč se uskutečnila 1. září 2007 v emisní ceně 1,11 
Kč za dluhopis. Cena konverze je stanovena ve výši 30% prémie k ceně kmenové akcie k datu vydání 
konvertibilních dluhopisů. 
 

 Výměna se může uskutečnit kdykoliv od 1. července 2011 do 31. srpna 2011. Nevyměněné dluhopisy budou k 1. 
září 2011 umořeny za 1 Kč. Z dluhopisů se budou čtvrtletně vyplácet úroky ve výši 5,5 % p. a. až do data 
vypořádání. 
 

IAS 32.28 Čisté příjmy z emise konvertibilních dluhopisů byly rozděleny na závazkovou a kapitálovou složku, která 
vyjadřuje hodnotu vložené opce na konverzi konvertibilních dluhopisů na akcie skupiny, takto: 
 

         v tis. Kč 
   
 Výnosy z emise (po odpočtu rozvržených transakčních nákladů) 4 950 
 Závazková složka k datu emise  -4 116 
   
 Kapitálová složka 834 
   
 Kapitálová složka 834 tis. Kč byla zaúčtována do vlastního kapitálu (opční prémie u konvertibilních dluhopisů – 

viz bod 29.7.). 
  

IFRS 7.7 
  

Výše úrokového nákladu za běžný rok se vypočítá pomocí efektivní úrokové sazby ve výši 8%. Závazková 
složka je oceněna zůstatkovou hodnotou. Rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou závazkové složky k datu emise 
(4,116 mil. Kč) a k 31. prosinci 2007 (4, 144 mil. Kč) představuje efektivní úrokovou sazbu sníženou o zaplacené 
úroky k tomuto datu.  
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 34. Jiné finanční závazky 
 

  Krátkodobé  Dlouhodobé 

  31/12/07 31/12/06  31/12/07  
31/12/0

6 
 

 v tis. Kč v tis. Kč  v tis. Kč  
v tis. 

Kč 
      
 Smlouvy o finančních zárukách 24 18 -  -
      
 Deriváty označené a účinné jako 

zajišťovací nástroje vykazované v reálné 
hodnotě       

 Forwardové měnové kontrakty 87 - -  -
 Úrokové swapy 5 - -  -
 Měnové swapy - - -  -
 Jiné [uveďte] - - -  -
      
  92 - -  -
      
 Finanční závazky v reálné hodnotě 

vykázané do zisku nebo ztráty     
 Nederivátové finanční závazky v reálné 

hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty - - -  -
 Deriváty k obchodování, které nejsou    

určené k zajištění - - -  -
 Nederivátové finanční závazky určené k 

obchodování  - - -  -
      
  - - -  -
 Jiné [uveďte] - - -  -
      
  116 18 -  -
      
 Pokud jsou umořovatelné kumulativní prioritní akcie vykázány jako finanční závazky v reálné hodnotě vykázané 

do zisku nebo ztráty, níže uvedené částky budou zahrnuty v  bodě 34. 
  
  Krátkodobé Dlouhodobé 
  31/12/07 31/12/06 31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč  v tis. Kč 
       
 Finanční závazky v reálné hodnotě 

vykázané do zisku nebo ztráty      
       
 Nederivátové finanční závazky v reálné   

hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (i) - - 14 950  - 
 Deriváty k obchodování, které nejsou    

určené k zajištění (ii) - - 51  - 
 Nederivátové finanční závazky určené 

k obchodování - - -  - 
       
  - - 15 001  - 
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 (i) 3 000 000 7% umořovatelných kumulativních prioritních akcií byly vydány 1. června 2007 v ceně  
5 Kč za akcii. Akcie jsou umořitelné 31. května 2009 za 5 Kč za akcii. Akcie jsou nezajištěné půjčky 
skupiny a jsou označeny jako v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty.  

(ii)       Úrokový swap, jehož předmětem je výměna fixní úrokové sazby za variabilní, ekonomicky zajišťuje   
reálnou hodnotu úrokového rizika kumulativních prioritních akcií. Swap je splatný 31.5.2009. 

  
Je vyžadováno následující vysvětlení: 
 

 Skupina  vykazuje umořovatelné kumulativní prioritní akcie jako finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do 
zisku nebo ztráty v souladu se standardem IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování. Prioritní akcie jsou 
fixně úročeny a jsou splatné 31.5.2009. Za účelem snížení úrokového rizika skupina uzavřela úrokový swap, jehož 
předmětem je výměna fixní úrokové sazby za variabilní. Dohodnutá jistina swapu je 15 mil. Kč, což odpovídá 
jistině kumulativních umořovatelných prioritních akcií. Swap je splatný 31.5.2009. Označení prioritních akcií 
jako finančních nástrojů v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty eliminuje účetní nesoulad, který by 
vznikal, pokud by byl závazek oceněn zůstatkovou hodnotou a derivát oceněn v reálné hodnotě vykázané do zisku 
nebo ztráty.  
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IAS 1.74 35. Rezervy 
 

  Krátkodobé Dlouhodobé 
  31/12/07 31/12/06  31/12/07 31/12/06 
  v tis. Kč v tis. Kč  v tis. Kč v tis. Kč 
      
 Zaměstnanecké požitky (i) 583 2 492 676 1 896 
 Rezerva na opravné práce (ii) 1 940 - 1 118 - 
 Záruční opravy (iii) 528 295 - - 
 Nevýhodné leasingové smlouvy (iv) 

(bod 48) 305 408 425 335 
 Náklady na restrukturalizaci 

a ukončení činnosti (v)  - - - - 
 Náklady na ukončení provozu a 

uvedení do původního stavu (vi) - - - - 
 Jiné [uveďte] - - - - 
      
  3 356 3 195 2 219 2 231 
      

  
IAS 8.28(b),(c) V minulých letech skupina také vykázala rezervu na očekávané náklady spojené se splněním závazků 

k zákazníkům v rámci programu Maxibody. V důsledku dřívějšího dodržování IFRIC 13 Věrnostní zákaznické 
programy (viz bod 2.2.) tato rezerva už není dále vykazována. Účetní závěrka byla upravena retrospektivně. 
Rezerva dříve vykazovaná v rámci programu Maxibody byla k 31. prosinci 2006 ve výši 111 tis. Kč (1. ledna 
2006: 63 tis. Kč). 
 

  
Zaměstna-

necké 
požitky 

Opravné 
práce Záruční opravy 

Nevýhodné 
leasingové 

smlouvy 

Restrukturali
zace 

/Ukončení 
činnosti 

Ukončení 
provozu a 

uvedení do 
původního stavu 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
        
IAS 37.84(a) Stav k 1. lednu 2007 4 388 - 295 743 - - 
IAS 37.84(b) Přírůstky rezerv  - 4 170 338 369 - - 
IAS 37.84(c) Snížení v důsledku 

provedených úhrad/na úkor 
budoucích ekonomických 
užitků -3 174  -1 112  -90  -310  - - 

IAS 37.84(d)  Snížení v důsledku přecenění 
nebo vyrovnání závazků 
bez vzniku nákladů - - -15  -100  - - 

IAS 37.84(e) Zrušení diskontace a vliv 
změn diskontní sazby - - - 28 - - 

 Podmíněný závazek 
vykázaný z akvizice 
Subsix Limited (i) 45 - - - - - 

 Jiné [uveďte] - - - - - - 
IAS 37.84(a) Stav k 31. prosinci 2007 1 259 3 058 528 730 - - 
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IAS 37.85(a),(b) (i) Rezerva na zaměstnanecké požitky představuje časové rozlišení nevyčerpaných dovolených, poskytnutých 
věrnostních příspěvků za odpracované roky a nárok zaměstnanců na náhradu mzdy. Při akvizici Subsix 
Limited skupina vykázala dodatečný podmíněný závazek v souvislosti s nedořešenými nároky zaměstnanců 
na náhradu mzdy vůči danému subjektu. Tento závazek byl vyrovnán v únoru 2007. 

 
IAS 37.85(a),(b) (ii) Rezerva na opravné práce souvisí s předpokládanými náklady na dohodnuté práce související s opravami 

výrobků dodaných jednomu z hlavních odběratelů skupiny (viz. bod 13). Předpokládané výdaje jsou 1,94 
mil. Kč v roce 2007 a 1,118 mil. Kč v roce 2008. Při určování výše rezervy na opravné práce se tyto sumy 
nediskontovaly, protože vliv diskontace není významný.  

 
IAS 37.85(a),(b) (iii)  Rezerva na záruční opravy představuje současnou hodnotu nejlepšího odhadu vedení týkajícího se budoucích 

výdajů, které si vyžádá realizace programu skupiny poskytovat 12měsíční záruční lhůtu na určité 
elektronické zařízení. Odhad vychází z dosavadního vývoje záručních oprav a může se měnit v důsledku 
zavedení nových materiálů, úpravy výrobních postupů nebo v důsledku jiných okolností, které mají vliv na 
kvalitu produktů. 

 
IAS 37.85(a),(b) (iv) Rezerva na nevýhodné leasingové smlouvy představuje současnou hodnotu budoucích splátek nájemného, 

které v současnosti představují závazek skupiny podle nevypověditelných nevýhodných smluv 
o operativním leasingu, po odpočtu očekávaných výnosů z leasingu včetně případných odhadovaných 
budoucích výnosů z podnájmu. Tento odhad se může změnit v důsledku změny využití pronajatých prostor 
a případných dohod o podnájmu. Platnost současných smluv o leasingu se pohybuje od 3 do 5 let.  

 
IAS 37.85(a), (b) (v) Rezerva na restrukturalizaci a náklady na ukončení činnosti představuje současnou hodnotu nejlepšího 

odhadu vedení týkajícího se přímých nákladů na restrukturalizaci, které se netýkají pokračujících činností 
skupiny, včetně ekonomických užitků z ukončení činnosti. Předpokládaný termín ukončení restrukturalizace 
je [datum]. 

 
IAS 37.85(a), (b) (vi) Rezerva na náklady na ukončení provozu a uvedení do původního stavu představuje současnou hodnotu 

nejlepšího odhadu vedení týkajícího se budoucích výdajů v souvislosti s odstraněním technického 
zhodnocení pronajatého majetku. Tento odhad vyšel z cenové nabídky externího smluvního partnera. 
Platnost současných leasingových smluv se pohybuje od 3 do 5 let. 
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 36. Ostatní závazky 
 

  Krátkodobé  Dlouhodobé 
  31/12/07  31/12/06  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
       
 Leasingové pobídky (bod 48) 90 90 180 270 
IAS 20.39(b) Časové rozlišení státních dotací - - - - 
 Jiné [uveďte] - 5 - - 
       
  90 95  180 270 
  
  
 37. Závazky z obchodního styku a jiné závazky 

 
  31/12/2007  31/12/2006 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 Závazky z obchodního styku 16 276 21 128 
IFRS 2.51(b) Úhrady vázané na  akcie vypořádané v hotovosti  - - 
IAS 11.42(b) Závazky vůči odběratelům ze smluv o zhotovení (bod 27) 36 15 
 Jiné [uveďte] - - 
    
  16 312 21 143 
  
 Celkové závazky z obchodního styku k 31. prosinci 2007 představovaly 19,53 mil. Kč (2006: 21,128 mil. Kč) 

a zahrnovaly výše uvedenou sumu (2007: 16,276 mil. Kč; 2006: 21,128 mil. Kč) a závazky z obchodního styku 
týkající se aktiv klasifikovaných jako držené k prodeji (2007: 3,254 mil. Kč; 2006: 0). 

 
IFRS 7.7 
 

Průměrná splatnost při nákupu určitého zboží ze země B je 4 měsíce. Za prvních 60 dní od data fakturace se k 
závazkům z obchodního styku neúčtují úroky z prodlení. Poté se účtují úroky ve výši 2 % p. a. z nesplaceného 
zůstatku. Skupina má zavedeny zásady řízení finančního rizika, které mají zabezpečit, aby všechny závazky byly 
uhrazeny v termínu splatnosti. 
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 38. Závazky z finančního leasingu 
 

  
 38.1. Leasingové smlouvy 

 
IAS 17.31(e) 
IFRS 7.7 
 

Finanční leasing se vztahuje na výrobní zařízení s dobou leasingu 5 let. Skupina má na základě leasingové 
smlouvy možnost odkoupit zařízení po skončení leasingu za nominální hodnotu. Závazky skupiny z finančního 
leasingu jsou zaručeny vlastnickým právem pronajímatele k pronajatým aktivům. 
 

 38.2. Závazky z finančního leasingu 
 

IAS 17.31(b) 

 
Minimální leasingové 

splátky   

Současná hodnota 
minimálních leasingových 

splátek 
  31/12/07  31/12/06  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
        
 Do 1 roku 10 58  9  54 
 Od 1 do 5 let 6 44  5  35 
 5 let a více - -  -  - 
        
  16 102  14  89 
 Minus budoucí finanční náklady -2 -13  -  - 
 Současná hodnota min. leasingových 

splátek 14 89  14  89 
     
 V účetní závěrce jako:    
      Krátkodobé půjčky (bod 32) 9  54 
      Dlouhodobé půjčky  (bod 32) 5  35 
     
  14  89 
 38.3 Reálná hodnota 

 
IFRS 7.25 Reálná hodnota závazků z finančního leasingu se přibližně shoduje s účetní hodnotou. 
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 39. Plány požitků po ukončení pracovního poměru  
 

 39.1. Plány definovaných příspěvků 
 

 Skupina realizuje plán definovaných příspěvků po skončení pracovního poměru určený všem zaměstnancům 
dceřiných podniků v zemi C. Aktiva tohoto plánu se vykazují odděleně od majetku skupiny ve fondech pod 
kontrolou správců. Jestliže zaměstnanec vystoupí z plánu před převodem příspěvků v plné výši, částka splatná ze 
strany skupiny se sníží o výši propadnutých příspěvků. 
 

 Zaměstnanci dceřiného podniku skupiny v zemi B jsou zapojeni do státního programu důchodového zabezpečení, 
který spravuje vláda dané země. Dceřiný podnik je povinen přispívat do tohoto plánu určitým procentem ze 
mzdových nákladů (na financování důchodů). Jediným závazkem skupiny v souvislosti se státním programem 
důchodového zabezpečení je odvádět určené příspěvky. 
 

IAS 19.46 Celkové náklady ve výsledovce ve výši 160 tis. Kč (2006: 148 tis. Kč) představují závazky skupiny z odvodů 
příspěvků do uvedených plánů podle podmínek daného plánu. K 31. prosinci 2007 nebyly do těchto plánů 
odvedeny příspěvky ve výši 8 tis. Kč  (2006: 8 tis. Kč) týkající se účetního období 2007 (2006). Tyto částky byly 
uhrazeny po rozvahovém dni. 
 

 39.2. Plány definovaných požitků 
  

IAS 19.120A(b) Skupina financuje plán definovaných požitků určený zaměstnancům dceřiných podniků v zemi A. Podle tohoto 
plánu mají zaměstnanci právo na důchodový požitek ve výši 40 a 45 % z poslední výplaty při dosažení 
důchodového věku 65 let. Po odchodu do důchodu se těmto zaměstnancům neposkytují žádné jiné požitky. 

 Poslední pojistněmatematické ocenění aktiv tohoto plánu a současné hodnoty závazků z definovaných požitků 
provedl pojistný matematik F. G. Ho, člen Institutu pojistných matematiků země A, k 31. prosinci 2007. Ocenění 
současné hodnoty závazků z definovaných požitků a souvisejících nákladů na běžnou službu a nákladů na 
minulou službu bylo provedeno za použití přírůstkové pojistněmatematické metody. 
 

IAS 19.120A(n) Základní předpoklady použité pojistným matematikem při oceňování: 
  Ocenění k  
  31/12/2007  31/12/2006 
  %  % 
     
 Diskontní sazba 5,52  5,20 
 Očekávané výnosy z aktiv plánu 12,08  10,97 
 Očekávaná míra růstu mezd 5,00  5,00 
 Očekávané výnosy z práva na náhradu -  - 
 Ostatní [uveďte] -  - 
  
IAS 19.120A(g) Částky ve výsledovce v souvislosti s plánem definovaných požitků: 
 

 
Rok končící 
31/12/2007  

Rok končící 
31/12/2006 

  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 Náklad na běžné služby 463 442 
 Úroky ze závazků 164 137 
 Očekávané výnosy aktiv z plánu -276 -249 
 Očekávané výnosy z práva na náhradu - - 
 Pojistněmatematické ztráty/(zisky) zúčtované v daném roce 235 226 
 Náklad na minulé služby - - 
 Ztráty/(zisky) ze všech krácení či vypořádání  - - 
 Úpravy kvůli zohlednění omezení aktiv plánu definovaných požitků - - 
  586 556 
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IAS 19.120A(g) [Částka zaúčtovaná za daný rok je ve výsledovce zahrnuta v nákladech na zaměstnanecké požitky. NEBO: Z 
částky zaúčtované za běžný rok je 412 tis. Kč (2006: 402 tis. Kč) ve výsledovce zahrnuto v nákladech na prodeje 
a zbytek v administrativních nákladech.] 
 

IAS 19.120A(f) Částka vykázaná v rozvaze, která vznikla ze závazků účetní jednotky v souvislosti s plánem definovaných 
požitků: 
 

  31/12/2007  31/12/2006 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
IAS 19.120A(d) Současná hodnota plně profinancovaných závazků z definovaných požitků 5 905 5 808 
 Reálná hodnota aktiv plánu -4 202  -4 326  
    
  1 703 1 482 
IAS 19.120A(d) Současná hodnota neprofinancovaných závazků z definovaných požitků - - 
 Deficit  1 703 1 482 
 Nevykázané čisté pojistněmatematické ztráty  -873  -1 098  
 Nevykázané náklady na minulé služby -322  -32  
 Omezení vykázaných aktiv  - - 
 Reálná hodnota práva na náhradu vykázaného jako aktivum - - 
 Ostatní [uveďte] - - 
    
 Čistá pasiva ze závazků z definovaných požitků 508 352 
    
IAS 19.120A(c) Změny současné hodnoty závazků z definovaných požitků v běžném období: 
  2007  2006 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
    
 Počáteční zůstatek závazků z definovaných požitků 5 808 5 814 
 Náklady na současné služby 463 442 
 Nákladové úroky 164 137 
 Příspěvky od účastníků plánu  - - 
 Pojistněmatematické ztráty/(zisky) 230 135 
 Náklady na minulé služby - - 
 Ztráty/(zisky) z krácení - - 
 Závazky zaniklé při vypořádání  - - 
 Převod závazků při podnikové kombinaci - - 
 Kurzové rozdíly z plánů zahraničních jednotek - - 
 Vyplacené požitky -760  -720  
 Ostatní [uveďte] - - 
    
 Konečný zůstatek  závazků z definovaných požitků 5 905 5 808 
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IAS 19.120A(e) Změny současné hodnoty aktiv plánu v běžném období: 
  2007  2006 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
     
 Počáteční zůstatek reálné hodnoty aktiv plánu  4 326 4 788 
 Očekávaná návratnost aktiv plánu 276 249 
 Pojistněmatematické zisky/(ztráty) 220 -91  
 Kurzové rozdíly z plánů zahraničních jednotek - - 
 Příspěvky od zaměstnavatele 140 100 
 Příspěvky od účastníků plánu - - 
 Vyplacené požitky -760  -720  
 Aktiva pořízená při podnikové kombinaci - - 
 Aktiva rozdělená při vypořádání - - 
 Ostatní [uveďte] - - 
    
 Konečný zůstatek reálné hodnoty aktiv plánu 4 202 4 326 
  
IAS 19.120A(j),(l) Hlavní kategorie aktiv plánů a očekávaná míra návratnosti k rozvahovému dni pro jednotlivé kategorie: 
     
  Očekávaná návratnost  Reálná hodnota aktiv plánu 
  2007  2006  31/12/2007  31/12/2006 
  %  %  v tis. Kč  v tis. Kč 
        
 Kapitálové nástroje 15,01  12,03  1 026 986 
 Dluhové nástroje 9,59  7,49  1 980 1 850 
 Nemovitosti 12,21  12,76  1 196 1 490 
 Ostatní [uveďte] -  -  - - 
        
 Vážený průměr očekávané návratnosti 12,08  10,97  4 202 4 326 
  
IAS 19.120A(l) Celková očekávaná míra návratnosti představuje vážený průměr očekávané návratnosti různých kategorií aktiv 

plánu ve vlastnictví subjektu. Odhad vedení týkající se předpokládané návratnosti se zakládá na historickém 
vývoji trendů a prognóz analytiků ohledně trhu pro aktiva na následující dvanáctiměsíční období.  
 

IAS 19.120A(m) Skutečný výnos z aktiv plánu byl 0,72 mil. Kč (2006: 0,354 mil. Kč).  
 

IAS 19.120A(k) Aktiva plánu zahrnují kmenové akcie International GAAP Holdings Limited v reálné hodnotě 0,38 mil. Kč 
(2006: 0,252 mil. Kč) a nemovitosti, které využívá dceřiný podnik společnosti International GAAP Holdings 
Limited, s reálnou hodnotou 0,62 mil. Kč (2006: 0,62 mil. Kč).  
 

IAS 19.120A(p) Vývoj kvalifikovaných úprav: 
  31/12/2007  31/12/2006  31/12/2005  31/12/2004 
  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
         
 Současná hodnota závazků z definovaných 

požitků 5 905  5 808  5 814 
  

4 113 
         
 Reálná hodnota aktiv plánu -4 202   -4 326   -4 788   -3 298  
         
 Deficit 1 703  1 482  1 026  815 
         
 Kvalifikované úpravy závazků plánu 230  135  210  193 
         
 Kvalifikované úpravy aktiv plánu 220  -91   156  148 
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 V souladu s přechodnými ustanoveními novely IAS 19 Zaměstnanecké požitky z prosince 2004 se uvedené údaje 
zveřejňují prospektivně od účetního období roku 2004. 
 

IAS 19.120A(q),  Skupina očekává, že v příštím ročním období zaplatí do plánu definovaných požitků příspěvky ve výši 0,44 mil. 
Kč (2006: 0,44 mil. Kč). 

  
 40. Finanční nástroje  

 
 

Poznámka: Níže jsou uvedeny příklady typů vykazování, které může být v této oblasti požadováno. Jednotlivé   
uvedené skutečnosti budou záviset na okolnostech konkrétních subjektů, důležitosti úsudků a na 
odhadech výsledků a finanční pozice 

  
IAS 1.124A,124B 40.1. Řízení kapitálového rizika  

 
 Skupina řídí svůj kapitál tak, aby zabezpečila, že subjekty skupiny budou schopné pokračovat v činnosti jako 

zdravě fungující podniky při maximalizaci výnosu pro akcionáře pomocí optimalizace poměru mezi cizími 
a vlastními zdroji. Celková strategie skupiny se nezměnila od roku 2006. 
 

 Strukturu kapitálu skupiny tvoří cizí zdroje, tj. půjčky uvedené v bodě 32, peníze a peněžní ekvivalenty a vlastní 
kapitál připadající na vlastníky mateřské společnosti, který zahrnuje základní kapitál, fondy a nerozdělený zisk, 
jak se uvádí v bodech 28, 29 a 30.  
 

 40.1.1. Podíl zadluženosti 
 

 Výbor pro řízení rizik skupiny prověřuje kapitálovou strukturu dvakrát ročně. Součástí prověrky je také 
posouzení kapitálových nákladů a rizik spojených s jednotlivými kategoriemi kapitálu. Skupina má plánovaný 
podíl zadluženosti mezi 20-25 % stanovený jako podíl čistého zadlužení k vlastnímu kapitálu. Na základě 
doporučení výboru skupina očekává zvýšení podílu zadluženosti k 25 % kvůli vydání nových dluhopisů a 
vyplacení dividend. 
 

 Podíl zadluženosti na konci roku byl následující: 
  31/12/2007  31/12/2006 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
     
 Dluh (i) 55 057  57 078 
 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (ii) -19 836  -19 400  
 Čistý dluh 35 221 37 678 
    
 Vlastní kapitál 171 032 167 039 
    
 Podíl zadluženosti k vlastnímu kapitálu 21% 23% 
  
 (i) Dluhem se rozumí dlouhodobé a krátkodobé půjčky, jak jsou uvedeny v bodě 32. 

        (ii)           Vlastní kapitál zahrnuje kapitál a fondy skupiny. 
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IFRS 7.21 
 

40.2.Významná účetní pravidla 
 

 Přehled přijatých významných účetních zásad a pravidel včetně kritérií vykazování, oceňovacích základen a 
základů pro uznávání výnosů a nákladů podle jednotlivých tříd finančních aktiv, finančních závazků 
a kapitálových nástrojů je uveden v bodě 3. 
 

 40.3. Kategorie finančních nástrojů 
  31/12/2007  31/12/2006 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
 Finanční aktiva   
    
 V reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty   
IFRS 7.8(a) Určená k obchodování - - 
IFRS 7.8(a) Označená jako v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty  (viz níže) - - 
    
 Finanční deriváty použité v zajišťovacím účetnictví 528 397 
    
IFRS 7.8(b) Investice držené do splatnosti 6 863 5 262 
    
IFRS 7.8(c) Úvěry a pohledávky (včetně peněz a peněžních ekvivalentů) 42 326 39 158 
    
IFRS 7.8(d) Realizovatelná finanční aktiva 8 140 7 858 
    
 Finanční závazky   
    
 V reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty   
IFRS 7.8(e) Určené k obchodování - - 
IFRS 7.8(e) Označené jako v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (viz níže) - - 
    
 Finanční deriváty použité v zajišťovacím účetnictví 92 - 
    
IFRS 7.8(f) Oceněné zůstatkovou hodnotou 71 369 78 221 
    
 Smlouvy o finančních zárukách 24 18 
    
 Úvěry a pohledávky označené jako v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 

 
 Účetní hodnota úvěrů a pohledávek označených jako v reálné hodnotě 

vykázané do zisku nebo ztráty   
-  - 

IFRS 7.9(c) 
 

Kumulované změny reálné hodnoty, které vyplývají ze změn úvěrového rizika 
 

-  - 

IFRS 7.9(c) 
 

Změny reálné hodnoty, které vyplývají ze změn úvěrového rizika, vykázané 
během běžného období  
 

-  - 

IFRS 7.9(a) 
 

K datu účetní závěrky skupina neeviduje významnou koncentraci úvěrového rizika u úvěrů a jiných pohledávek 
označených jako v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty. Uvedená účetní hodnota představuje 
maximální míru úvěrového rizika vyplývající z úvěrů a pohledávek. 
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IFRS 7.9(d) Úvěrové deriváty související s úvěry a pohledávkami v reálné hodnotě 
 

  31/12/07  31/12/06 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
     
 Reálná hodnota na začátku období -  - 
 Realizováno v průběhu období -  - 
 Změna reálné hodnoty -  - 
 Reálná hodnota na konci období -  - 
  
  
 Pokud jsou umořovatelné kumulativní prioritní akcie vykázány jako finanční závazky v reálné hodnotě vykázané 

do zisku nebo ztráty, jsou požadovány níže uvedené informace : 
 

 Finanční závazky oceněné v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty: 
  31/12/2007  31/12/2006 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
     
IFRS 7.10(a) Kumulované změny v reálné hodnotě vyplývající ze změn úvěrového rizika -5  - 
IFRS 7.10(a) 
 

Změny v reálné hodnotě vyplývající ze změn úvěrového rizika vykázané 
v daném roce (i) -5  - 

  
IFRS 7.10(b) Rozdíl mezi účetní hodnotou a hodnotou při splatnosti  
 Kumulativní prioritní akcie v reálné hodnotě 14 950  - 
 Částka splatná při splatnosti 15 000  - 
  -50  - 
  
 (i) Změna reálné hodnoty vyplývající ze změny úvěrového rizika je vypočtena jako rozdíl mezi celkovou 

změnou reálné hodnoty kumulativních prioritních akcií ve výši 50 Kč a změnou reálné hodnoty 
prioritních akcií v důsledku změny samotných faktorů ovlivňujících tržní riziko (45 Kč). Změna reálné 
hodnoty jako důsledku vlivu faktorů spojených s tržním rizikem byla vypočtena pomocí standardních 
úrokových výnosových křivek k rozvahovému dni a konstantní marže úvěrového rizika. Výše reálné 
hodnoty kumulativních umořovatelných prioritních akcií byla odhadnuta na základě diskontování 
budoucích peněžních toků pomocí kotovaných standardních úrokových výnosových křivek 
k rozvahovému dni a na základě nabídek od věřitelů na půjčky s podobnou splatností, podle nichž byla 
určena marže úvěrového rizika. 
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IFRS 7.31 40.4 Cíle řízení finančního rizika 
  
 Úsek „Treasury“ společný pro celou skupinu poskytuje podniku služby, koordinuje přístup na domácí 

a mezinárodní finanční trhy, monitoruje a řídí finanční rizika související s operacemi skupiny prostřednictvím 
interních zpráv o rizicích, které obsahují analýzu rizik podle stupně a velikosti. Finanční rizika zahrnují tržní 
rizika (včetně měnového rizika, rizika reálné hodnoty úrokové sazby a cenového rizika), úvěrová rizika, rizika 
likvidity a rizika úrokové sazby peněžních toků.  
 

 Skupina používá finanční deriváty k zajištění rizik a minimalizaci jejich dopadů. Používání finančních derivátů 
se řídí zásadami skupiny, které schvaluje představenstvo a které obsahují písemně stanovená pravidla pro řízení  
měnového rizika, rizika úrokových sazeb, úvěrového rizika, dále principy používání derivátových a 
nederivátových finančních nástrojů a investování přebytečné likvidity. Dodržování pravidel a limitů expozice 
vůči jednotlivým rizikům průběžně prověřují interní auditoři. Skupina nevyužívá finančních nástrojů (včetně 
finančních derivátů) ani s nimi neobchoduje za účelem spekulace. 
 

 Úsek Treasury společný pro celou skupinu čtvrtletně předkládá zprávu Výboru pro řízení rizik skupiny, 
nezávislému útvaru, který monitoruje rizika a zásady implementované ke zmírnění vlivu rizik. 
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IFRS 7.33 40.5 Tržní riziko 
 

IFRS 7.22 Vzhledem ke svým aktivitám je skupina vystavena především finančnímu riziku změn měnových kurzů (viz bod 
40.7)  a úrokových sazeb (viz bod 40.8.). Skupina používá množství finančních derivátů k řízení expozice vůči 
úrokovému a kurzovému riziku, včetně: 
 

 � forwardových měnových kontraktů k zajištění měnového rizika, které vzniká při exportu elektronického 
zařízení ze země B do země C, 

 � úrokových swapů ke zmírnění rizika rostoucích úrokových sazeb a  
 � forwardové cizoměnové smlouvy k zajištění měnového rizika vyplývajícího z přepočtu investic skupiny 

v zahraniční jednotce Subfour Limited, která používá měnu B jako svou funkční měnu. 
 

 Expozice vůči tržním rizikům se měří metodou hodnoty v riziku (value-at-risk, VaR), doplněnou o analýzu 
citlivosti. 
 

FRS 7.33(c)  Expozice skupiny vůči tržním rizikům ani způsob řízení a měření těchto rizik se nezměnily. 
 

IFRS 7.41 40.6.  Analýza hodnoty v riziku -  „value-at-risk“ (VaR) 
 

 Míra rizika VaR odhaduje s určitou spolehlivostí možnou ztrátu zisku před zdaněním za určité časové období. 
Metoda VaR je statisticky definovaný přístup založený na pravděpodobnosti, který zohledňuje volatilitu trhu 
stejně jako diverzifikaci rizika rozpoznáním vyrovnávacích pozic a korelací mezi produkty a trhy. Rizika je 
možno měřit konzistentně na všech trzích pro všechny produkty a míry jednotlivých rizik je možno agregovat a 
získat tak jedinou hodnotu rizika. Pokud skupina používá jednodenní hodnotu VaR 99 %, znamená to 
99procentní pravděpodobnost, že denní ztráta nepřevýší vykázanou VaR. 
 

 K výpočtu jednodenní hodnoty rizika se používají metodiky VaR zahrnující historickou simulaci a variačně-
kovariační metodu. Kromě těchto dvou metod se k určení možné budoucí expozice vyplývající z různých 
portfolií na měsíční bázi používají simulace Monte Carlo. 
 

  
 Průměr Minimum Maximum Konec roku 

 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
 

Historická VaR  
(99 %, jednodenní)  
podle typu rizika v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

          

 Měnový kurz 980 1 340 546 943 1 200 1 600 980 1 350 

 Úroková sazba 115 60 85 45 150 95 105 55 

 Diverzifikace -45  -40  - - - - -55  -50  

 Celková expozice vůči 
riziku VaR 1 050 1 360 - - - - 1 030 1 355 

  
 Zatímco VaR zachycuje expozici skupiny vůči měnovým a úrokovým rizikům, analýza citlivosti vyhodnocuje 

dopad přiměřeně možných změn úrokových sazeb nebo měnových kurzů v průběhu roku. Delší časové období 
analýzy citlivosti doplňuje VaR a pomáhá skupině vyhodnotit její vystavení tržnímu riziku. Detaily analýzy 
citlivosti vůči měnovému riziku a úrokovému riziku jsou popsány v bodech 40.7. a 40.8. níže. 
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 40.7. Řízení měnového rizika  
 

IFRS 7.33, 34 
 

Skupina provádí určité transakce denominované v cizí měně, ze kterých vyplývá riziko spojené s fluktuací 
měnových kurzů. Expozice vůči riziku měnových kurzů se řídí v rámci parametrů schválených zásad pomocí 
forwardových měnových kontraktů. 
 

 Zůstatková hodnota peněžních aktiv a peněžních závazků skupiny denominovaných v cizí měně k datu účetní 
závěrky: 

  Závazky  Aktiva 
  2007  2006  2007  2006 
  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
         
 Měna země B 8 297 7 469  1 574 1 671 
 Měna země C 186 135  - - 
 Jiné  - -  - - 
  
 40.7.1. Citlivost na kurzové změny 

 
 Skupina je vystavena měnovému riziku hlavně v souvislosti se zemí B (měna B) a zemí C (měna C). 

 
IFRS 7.40(b) 
IFRs 7.34(a) 

Následující tabulka zobrazuje citlivost skupiny na 10procentní posílení a oslabení české koruny vůči příslušným 
cizím měnám. Deset procent představuje míru citlivosti, při které se klíčovým řídícím zaměstnancům předkládá 
interní hlášení o měnovém riziku, a podle odhadu vedení představuje přiměřeně možnou změnu měnových 
kurzů. Analýza citlivosti zahrnuje jen neuhrazené peněžní položky denominované v cizí měně a upravuje jejich 
přepočet na konci účetního období o 10procentní změnu měnových kurzů. Analýza citlivosti zahrnuje externí 
půjčky a půjčky zahraničním jednotkám v rámci skupiny v případě, že je půjčka denominovaná v jiné měně než 
je měna věřitele nebo dlužníka. Pozitivní hodnota indikuje nárůst zisku a ostatního vlastního kapitálu v případě 
posílení české koruny o 10 % vůči příslušné měně. Pro 10% oslabení české koruny vůči příslušné měně by zde 
byl stejný, ale opačný dopad na zisk a ostatní vlastní kapitál a částky uvedené níže by byly záporné.  
 

  Dopad měny B  Dopad měny C  
  2007  2006  2007  2006  
  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  
         
IFRS 7.40(a) Zisk nebo ztráta 834 1 792 (i) 134  257 (iii) 
IFRS 7.40(a) Ostatní vlastní kapitál 962 1 232 (ii) 70  69 (iv) 
  
 (i) Vztahuje se hlavně na riziko neuhrazených pohledávek a závazků v měně B na konci roku v rámci 

skupiny. 
 

 (ii)  Jde o výsledek změny reálné hodnoty finančních derivátů určených k zajištění peněžních toků a zajištění 
čistých investic. 

 
 (iii)  Vztahuje se hlavně na riziko neuhrazených závazků v měně C na konci roku v rámci skupiny. 

 
 (iv) Jde především o výsledek změny reálné hodnoty finančních derivátů určených k zajištění peněžních toků.  

 
IFRS 7.33(c) Citlivost skupiny na cizí měnu se v běžném období snížila hlavně v důsledku prodeje investic v měně B a snížení 

tržeb v měně B v posledním čtvrtletí účetního období, což se projevilo ve snížení stavu pohledávek z obchodního 
styku denominovaných v měně B. 
 

IFRS 7.42 Podle názoru vedení analýza citlivosti nereprezentuje měnové riziko obsažené ve finančním nástroji, protože 
expozice vůči měnovému riziku na konci roku neodráží stav expozice během roku. Tržby denominované v měně 
B jsou sezonní s menším objemem tržeb v posledním čtvrtletí účetního období, což znamená snížení pohledávek 
denominovaných v měně B na konci roku. 
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 40.7.2. Forwardové měnové kontrakty 
 

IFRS 7.22, 33, 34  
 

Skupina ve smyslu svých zásad uzavírá forwardové měnové kontrakty ke krytí specifických úhrad a přijatých 
plateb denominovaných v cizích měnách v rozsahu od 70 do 80 % celkové expozice. Skupina uzavírá 
forwardové měnové kontrakty i proto, aby řídila riziko spojené s předpokládanými prodejními a nákupními 
operacemi do 6 měsíců v rozsahu od 40 do 50 % celkové expozice. Při realizaci předpokládaného prodeje nebo 
nákupu je provedena úprava základu účetní hodnoty zajišťované nefinanční položky. 
 

 V běžném roce označila skupina některé forwardové smlouvy jako zajištění své čisté investice do společnosti 
Subfour Limited, která používá měnu B jako svou funkční měnu. Pravidla a postupy skupiny byly prověřeny a 
s ohledem na časté pohyby měny B bylo přijato rozhodnutí zajistit až 50 % čistých aktiv společnosti Subfour 
Limited proti měnovému riziku při přepočtu zahraniční jednotky. Skupina používá průběžnou strategii zajištění 
pomocí smluv s platností do 6 měsíců. V okamžiku splatnosti forwardové smlouvy uzavírá skupina novou 
smlouvu vedenou jako samostatný zajišťovací vztah.  
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 Tabulka uvádí otevřené cizoměnové forwardové kontrakty (CM) k datu účetní závěrky: 
 

 Otevřené forwardové 
měnové kontrakty 

Průměrný měnový 
kurz Cizí měna Hodnota kontraktu  Reálná hodnota 

  2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
    v tis. CM v tis. CM v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
 Zajištění peněžních 

toků         
 Nákup měny B         
 Do 3 měsíců 0,770 0,768 2 493 2 010 3 238 2 617 152 110 
 Od 3 do 6 měsíců 0,768 0,750 1 974 1 958 2 570 2 611 92 34 
          
 Prodej měny B         
 Do 3 měsíců 0,780 0,769 982 1 028 1 259 1 337 -70 26 
          
 Nákup měny C         
 Do 3 měsíců 86,29 85,53 12 850 20 000 149 234 -5 50 
          
 Zajištění čisté 

investice         
 Prodej měny B         
 Od 3 do 6 měsíců 0,763 - 1 000 - 1 297 - -12 - 
          
        157 220 
  

IFRS 7.34(a) Pozn.: Uvedená tabulka uvádí příklad souhrnných kvantitativních údajů o expozici vůči měnovému riziku k datu 
účetní závěrky, které interně dostávají klíčoví řídící zaměstnanci. 

  
 Skupina uzavřela kontrakty na dodávku elektronického zařízení zákazníkům v zemi B. K zajištění rizika 

měnových kurzů z předpokládaných budoucích transakcí skupina uzavřela forwardové měnové kontrakty na 
období nepřevyšující 3 měsíce, které jsou označeny jako zajištění peněžních toků. 
 

IFRS 7.23(a) 
 

Celková částka nerealizovaných ztrát z forwardových měnových kontraktů časově rozlišených do fondu ze 
zajištění souvisejících s expozicí vůči předmětným předpokládaným budoucím transakcím k 31. prosinci 2007 
byla  70 tis. Kč (2006: nerealizovaný zisk 26 tis. Kč). Předpokládá se, že prodej se uskuteční během prvních 3 
měsíců příštího účetního období a poté se částka časově rozlišená ve vlastním kapitálu rozpustí do zisku nebo 
ztráty. 
 

 Skupina uzavřela kontrakty na nákup materiálu od dodavatelů ze země B a C. K zajištění rizika měnových kurzů 
z předpokládaných budoucích nákupů skupina uzavřela forwardové měnové kontrakty na období nepřevyšující 6 
měsíců, které jsou označeny jako zajištění peněžních toků 
 

IFRS 7.23(a) 
 

Celková částka nerealizovaných zisků z forwardových měnových kontraktů časově rozlišených do fondu ze 
zajištění souvisejících s předmětnými předpokládanými budoucími nákupními transakcemi byla k 31. prosinci 
2007 239 tis. Kč (2006: nerealizovaný zisk 194 tis. Kč). Předpokládá se, že nákup se uskuteční během prvních 6 
měsíců příštího účetního období a poté se částka časově rozlišená ve vlastním kapitálu zahrne do účetní hodnoty 
materiálu. Dále se předpokládá, že materiál se přemění na zásoby a prodá do 12 měsíců od nákupu a tehdy bude 
mít částka časově rozlišená ve vlastním kapitálu vliv na zisk nebo ztrátu. 
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IFRS 7.23(b) 
 

Na začátku třetího čtvrtletí roku 2007 skupina snížila předpověď tržeb z prodeje elektronického zařízení do země 
B v důsledku zvýšené místní konkurence a vyšších přepravních nákladů. Skupina měla proti měnovým rizikům 
zajištěny budoucí tržby ve výši 1,079 mil. Kč, z toho realizace tržeb ve výši 97 tis. Kč se již nepředpokládá a 
realizace 982 tis. Kč je vysoce pravděpodobná. Proto skupina přeúčtovala zisk 3 tis. Kč z forwardových 
měnových kontraktů souvisejících s prognózovanými transakcemi, jejichž realizace se už neočekává, z fondu ze 
zajištění do zisku nebo ztráty. 
 

IFRS 7.24(c) K 31. prosinci 2007 Skupina nevykázala neúčinnost zajištění do výsledovky z titulu zajištění čisté investice  
v Subfour Limited.  
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IFRS 7.33, 34 
 

40.8. Řízení úrokového rizika 
 
Skupina je vystavena riziku změn úrokových sazeb, jelikož subjekty skupiny si půjčují finanční prostředky 
s fixními a variabilními úrokovými sazbami. Skupina řídí úrokové riziko tak, že udržuje vhodnou kombinaci 
půjček s fixními a variabilními sazbami pomocí smluv o úrokových swapech a forwardových úrokových 
kontraktů. Zajištění se pravidelně vyhodnocuje, aby se sladily názory na vývoj úrokových sazeb s definovanou 
mírou přijatelného rizika; optimální strategie zajištění se zabezpečuje cílenými úpravami struktury rozvahy nebo 
ochranou nákladových úroků pomocí odlišných úrokových cyklů. 
 

 Expozice skupiny vůči úrokovým sazbám na finanční aktiva a finanční závazky je detailně popsaná dále v části 
řízení rizika likvidity. 
 

 40.8.1. Analýza citlivosti úrokových sazeb 
 

IFRS 7.40(b) 
IFRS 7.34(a) 
 
 
 

Níže uvedená analýza citlivosti se stanovila na základě expozice vůči úrokovým sazbám na derivátové a 
nederivátové nástroje k rozvahovému dni. U závazků s pohyblivou sazbou je analýza připravena za předpokladu, 
že výše závazku k rozvahovému dni byla v průběhu celého roku ve stejné výši. Při interním vykazování 
úrokového rizika klíčovým řídícím zaměstnancům se používá zvýšení nebo snížení o 50 bazických bodů, což 
představuje odhad vedení týkající se přiměřeně možné změny úrokových sazeb. 
 

IFRS 7.40(a) Kdyby byly úrokové sazby o 50 bazických bodů vyšší/nižší a všechny ostatní proměnné by zůstaly konstantní: 
 • zisk skupiny za období končící 31. prosince 2007 by se zvýšil/snížil o 43 tis. Kč (2006: snížení/zvýšení o 

93 tis. Kč); to platí zejména pro expozice skupiny vůči úrokovým sazbám na půjčky s variabilní sazbou, a 
 • ostatní kapitálové fondy skupiny by se zvýšily/snížily o 19 tis. Kč (2006: snížení/zvýšení o 12 tis. Kč) 

zejména v důsledku změny reálné hodnoty realizovatelných nástrojů s fixní úrokovou sazbou.  
 

IFRS 7.33(c) Citlivost skupiny na úrokové sazby se během běžného období snížila zejména v důsledku snížení dluhových 
nástrojů s variabilní úrokovou sazbou a zvýšení úrokových swapů. 
 

 40.8.2. Smlouvy o úrokových swapech 
 

IFRS 7.22, 33, 34  
 

Na základě smluv o úrokových swapech se skupina zavazuje směnit rozdíl mezi výší fixních a variabilních 
úrokových sazeb vypočítaných z dohodnutých jistin. Takovéto smlouvy umožňují, aby skupina zmírnila riziko 
dopadu změny úrokových sazeb na reálnou hodnotu vydaných dluhových nástrojů s fixní sazbou a expozici 
peněžních toků dluhových nástrojů s variabilní sazbou. Reálná hodnota úrokových swapů k rozvahovému dni se 
určuje diskontováním budoucích peněžních toků k rozvahovému dni a úvěrového rizika vyplývajícího ze 
smlouvy (viz tabulka). Průměrná úroková sazba se určuje na základě zůstatků na konci  účetního období. 
 

 Tabulky uvádějí dohodnuté jistiny a ostatní podmínky smluv o úrokových swapech, které byly k rozvahovému 
dni otevřené: 
 

 Zajištění peněžních toků  
  

 
Průměrná dohodnutá fixní 

úroková sazba Dohodnutá jistina Reálná hodnota 
 Otevřené úrokové swapy 

(příjem variabilní úrokové 
sazby) 2007  2006  2007  2006  2007  2006 

  %  %  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
          
 Do 1 roku 7,45  6,75  1 000 4 000 72 37 
 Od 1 do 2 let  7,15  7,05  2 000 1 620 55 47 
 Od 2 do 5 let  6,75  6,50  3 000 1 359 130 93 
 Nad 5 let  7,05  -  1 000 - 27 - 
          
      7 000 6 979 284 177 
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IFRS 7.34(a) 
Pozn.: Uvedená tabulka uvádí příklad souhrnných kvantitativních údajů o expozici vůči úrokovému riziku 

k datu účetní závěrky, které interně dostávají klíčoví řídící zaměstnanci. 

 Úrokové swapy jsou splatné čtvrtletně. Variabilní sazba na úrokové swapy představuje příslušnou mezibankovní 
sazbu (země A). Skupina uhradí rozdíl mezi fixní a variabilní úrokovou sazbou na netto bázi. 
 

IFRS 7.22, 23(a) Všechny smlouvy o úrokových swapech, při kterých se částka variabilních úrokových sazeb mění za sumu 
fixních úrokových sazeb, se označují jako zajištění peněžních toků s cílem snížit expozici skupiny vůči 
peněžním tokům z variabilních úrokových sazeb půjček. Úrokové swapy a platby úroků z úvěru se vyskytují 
současně a částka časově rozlišená do vlastního kapitálu se vykazuje do výsledovky během doby, po kterou 
variabilní úrokové sazby z půjčky ovlivňují výsledovku. 

  
Zajištění reálné hodnoty 

 
 

Průměrná dohodnutá 
fixní úroková sazba 

 
Dohodnutá jistina Reálná hodnota 

 Otevřené úrokové swapy 
(příjem fixní úrokové 
sazby) 2007  2006  2007  2006  2007  2006 

  %  %  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
             
 Do 1 roku 8,15  -  3 701  -  -5   - 
 [popište] -  -  -  -  -  - 
      3 701  -  -5   - 
  
 Jestliže jsou umořovatelné kumulativní  akcie oceněny v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, jsou 

požadovány  následující informace: 
 

 
 

Průměrná dohodnutá 
fixní úroková sazba 

 
Dohodnutá jistina Reálná hodnota 

 Otevřené úrokové swapy 
(příjem fixní úrokové 
sazby) 2007  2006  2007  2006  2007  2006 

  %  %  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč  v tis. Kč 
             
 Úrok. swapy k obchodování 

od 1 do 2 let 7,5  -  15 000  -  -51  - 
      15 000  -  -51  - 
  
  

IFRS 7.34(a) 

 

Pozn.: Uvedená tabulka uvádí příklad souhrnných kvantitativních údajů o expozici vůči úrokovému riziku k datu 
účetní závěrky, které interně dostávají klíčoví řídící zaměstnanci. 

  
IFRS 7.39(a) Úrokové swapy jsou splatné čtvrtletně. Variabilní sazba na úrokové swapy představuje příslušnou mezibankovní 

sazbu (země A). Skupina uhradí rozdíl mezi fixní a variabilní úrokovou sazbou na netto bázi. 
 

IFRS 7.24(a) Všechny smlouvy o úrokových swapech, při kterých se částka fixních úrokových sazeb mění za sumu variabilních 
úrokových sazeb, se označují a jsou účinné jako zajištění reálné hodnoty vzhledem k úrokové sazbě. Během 
běžného období bylo zajištění expozice reálné hodnoty vůči pohybům úrokových sazeb stoprocentně účinné, 
v důsledku čehož se účetní hodnota úvěru upravila o sumu 5 tis. Kč, která byla zahrnuta do výsledovky, do které 
byla současně zahrnuta i reálná hodnota úrokového swapu. 
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 40.9. Jiná cenová rizika 
 

 Skupina je vystavena riziku změny ceny  svých akcií. Akcie si skupina ponechává spíše ze strategických důvodů 
než k obchodování. S těmito akciemi skupina aktivně neobchoduje. 
 

 40.9.1. Analýza citlivosti ceny akcií 
 

IFRS 7.40(b) Analýza citlivosti (uvedená níže) byla koncipována na základě expozice vůči riziku změny ceny akcií k datu 
účetní závěrky. 
 

IFRS 7.40(a) Kdyby ceny akcií byly o 5 % vyšší/nižší: 
 
• čistý zisk za rok končící 31. prosince 2007 by zůstal nezměněn, jelikož majetkové investice se klasifikují 

jako realizovatelné a žádné účasti nebyly prodány ani nedošlo ke snížení jejich hodnoty, a 
• ostatní kapitálové fondy by se snížily/zvýšily o 297 tis. Kč (2006: snížení/zvýšení o 286 tis. Kč)  v důsledku 

změny reálné hodnoty realizovatelných podílů. 
 

IFRS 7.40(c) Citlivost skupiny vůči cenám akcií se od minulého roku významně nezměnila. 
 
 

IFRS 7.36, appB9 
 
IFRS 7.34(b), 
appB8 
 

40.10.  Řízení úvěrového rizika 
 
Úvěrové riziko zohledňuje riziko, že smluvní strana nedodrží své smluvní závazky, v důsledku čehož skupina 
utrpí ztrátu. Skupina přijala zásadu, že bude obchodovat jen s důvěryhodnými smluvními partnery a že podle 
potřeby musí získat dostatečnou zástavu či ručení jako prostředek ke zmírnění rizika finanční ztráty v důsledku 
nedodržení závazků. Skupina vstupuje do transakcí pouze se subjekty hodnocenými „investičním stupněm“ a 
vyšším hodnocením. Tyto informace, jsou-li k dispozici, poskytují nezávislé ratingové agentury. Pokud 
k dispozici nejsou, využívá skupina při hodnocení svých největších zákazníků jiné veřejně dostupné údaje a svou 
vlastní obchodní evidenci. Expozice skupiny a úvěrové ratingy jejích smluvních partnerů se průběžně sledují a 
celková výše uzavřených operací se rozděluje mezi schválené smluvní partnery, které každoročně prověřuje a 
schvaluje výbor pro řízení úvěrového rizika. 
 

 Pohledávky z obchodního styku zahrnují velký počet zákazníků z různých odvětví a geografických oblastí. 
Průběžné úvěrové hodnocení se provádí ve vztahu k finanční situaci účtů pohledávek a podle potřeby se sjednává 
pojištění splacení pohledávky. 
 

IFRS 7.34(c) Skupina není vystavená žádnému významnému úvěrovému riziku individuálního smluvního partnera nebo 
skupiny smluvních partnerů s podobnými charakteristikami. Skupina stanovuje protistrany podle podobných 
charakteristik, pokud jsou to spřízněné strany. Koncentrace úvěrového rizika v žádném případě v průběhu roku 
nepřesáhla 5% hrubých peněžních aktiv. Úvěrové riziko likvidních finančních prostředků a finančních derivátů je 
omezené, jelikož smluvními partnery jsou banky s vysokým úvěrovým ratingem mezinárodních agentur 
hodnotících úvěrový rating. 
 

IFRS 7.B9 Kromě situace uvedené v tabulce účetní hodnota finančních aktiv vykázaná v účetní závěrce netto, snížená o 
ztráty ze snížení hodnoty, vyjadřuje maximální expozici skupiny vůči úvěrovému riziku bez ohledu na hodnotu 
jakéhokoliv přijatého ručení či zástavy: 
 

 Finanční aktiva a jiné úvěrové expozice Maximální úvěrové riziko 
  2007  2006 
  v tis. Kč  v tis. Kč 
     
 Záruka, kterou poskytl dceřiný podnik s cílem zajistit financování sesterského 

podniku ovládaného vzdálenou mateřskou společností skupiny 18 000 15 000 
 Záruka poskytnutá bance za úvěr spoluovládané jednotce - - 
 Jiné [uveďte] - - 
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IFRS 7.34(c) Níže uvedená tabulka ukazuje úvěrové rámce a zůstatky pěti největších smluvních partnerů ke konci účetního 
období za použití symbolů Standard and Poor. 

 
   31/12/07 31/12/06 
 Smluvní 

partner Země 
Rati
ng 

Úvěrový  
rámec 

Zůstatková 
hodnota 

Úvěrový  
rámec 

Zůstatková 
hodnota 

    v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
 Společnost A Země A AA 9 000 7 940 9 000 7 900 
 Společnost B Země A A 10 000 7 450 10 000 7 360 
 Společnost C Země A A 7 500 7 300 7 500 7 350 
 Společnost D Země A B 8 000 5 800 8 000 5 650 
 Společnost E Země A B 8 000 2 100 8 000 1 700 
 Společnost F Země B BB 800 750 800 700 
      
 40.11. Řízení likvidního  rizika 

 
 
 

IFRS 7.33, 39(b)  Konečnou zodpovědnost za řízení rizika likvidity nese představenstvo, které vytvořilo přiměřený rámec k řízení 
likvidního rizika s cílem řídit krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé financování a požadavky řízení likvidity. 
Skupina řídí likvidní riziko prostřednictvím zachovávání průměrné výše fondů, bankovních zdrojů a úvěrových 
nástrojů, průběžným sledováním předpokládaných a skutečných peněžních toků a přizpůsobováním doby 
splatnosti finančních aktiv a závazků. V bodě 47 je uveden seznam dodatečných úvěrových zdrojů, které má 
skupina k dispozici pro další snížení likvidního rizika, které však zatím nebyly čerpány. 

  
40.11.1. Tabulky likvidního a úrokového rizika 
 

IFRS 7.34, 35, 
39(a)] 

Následující tabulky znázorňují zbytkovou dobu splatnosti nederivátových finančních závazků skupiny. Tabulky 
byly sestaveny na základě nediskontovaných peněžních toků finančních závazků se zohledněním nejdříve 
možných termínů, kdy se od skupiny může žádat splacení těchto závazků. Tabulka zahrnuje peněžní toky z úroků 
i jistiny.  
 

IFRS 7.34(a) Pozn.: Uvedené tabulky znázorňují váženou průměrnou efektivní úrokovou míru a sesouhlasení s účetní 
hodnotou v rozvaze jako příklad souhrnných kvantitativních údajů o expozici vůči úrokovým sazbám 
k datu účetní závěrky, které interně dostávají klíčoví řídící zaměstnanci. 

 

 

Vážená 
průměrná 

efektivní 
úroková míra 

Do 1 
měsíce  

1 – 3 
měsíce  

 Od 3 
měsíců do 

1 roku  1 – 5 let  
5 let  

a více Celkem 
  % v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
 2007        

 Bezúročné - 12 081 13 126  - - 25 207 

 Závazky z finančního leasingu 7,00 1 2 7 6 - 16 

 Nástroje s variabilní úrokovou 
sazbou 

8,18 893 339 3 136 6 890 - 11 258 

 Nástroje s fixní úrokovou sazbou 7,56 1 735 4 825 12 389 30 035 2 898 51 882 

 Smlouvy o finančních zárukách - - - - - - - 
         

   14 710 18 292 15 532 36 931 2 898 88 363 

 2006        

 Bezúročné - 11 181 16 182  - - 27 363 

 Závazky z finančního leasingu 7,00 5 10 43 44 - 102 

 Nástroje s variabilní úrokovou 
sazbou 

8,08 7 701 1 409 7 045 24 921 - 41 076 

 Nástroje s fixní úrokovou sazbou 8,03 1 554 3 129 7 238 15 945 - 27 866 

 Smlouvy o finančních zárukách - - - - - - - 

   20 441 20 730 14 326 40 910 - 
 

96 407 
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 Na konci roku nebylo pravděpodobné, že smluvní partner smlouvy o finančních zárukách uplatní nárok na 

základě smlouvy. V důsledku toho je částka uvedená výše 0.  
 

IFRS 7.34, 35 
 

Následující tabulka uvádí předpokládanou splatnost nederivátových finančních aktiv skupiny. Tabulky byly 
sestaveny na základě nediskontovaných zbytkových splatností finančních aktiv včetně úroku získaného z těchto 
aktiv kromě případů, při kterých skupina očekává, že peněžní toky se vyskytnou v jiném účetním období. 

 

 

Vážená průměrná 
efektivní úroková 

míra 
Do 1 

měsíce  
1 – 3 

měsíce  

 Od 3 
měsíců do 

1 roku  1 – 5 let  
5 let  

a více Celkem 
  % v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
 2007        
 Bezúročné - 11 216 9 426 941 - - 21 583 

 Nástroje s variabilní úrokovou 
sazbou 

5,75 20 979 1 367 3 944 2 448 - 28 738 

 
Nástroje s fixní úrokovou sazbou 

 
7,38 42 85 2 815 2 681 - 

 
5 623 

         

   32 237 10 878 7 700 5 129 - 55 944 

 2006        

 Bezúročné - 8 493 8 516 248 - - 17 257 

 Nástroje s variabilní úrokovou 
sazbou 

4,83 20 418 1 125 5 204 1 911 - 28 658 

 Nástroje s fixní úrokovou sazbou 7,00 - - - 2 600 - 2 600 

         

   28 911 9 641 5 452 4 511 - 
 

48 515 

  
IFRS 7.39(b) Skupina má přístup k úvěrovým rámcům, u nichž činil zůstatek nevyužité částky k rozvahovému datu 9,268 mil. 

Kč. Skupina očekává, že splní své další závazky z provozních peněžních toků a z výnosů ze splatných finančních 
aktiv. Skupina odhaduje, že se jí podaří zachovat stávající poměr dluhu k vlastnímu kapitálu, tedy 20-25 %, a že 
se tento poměr zvýší na 25 %, a to prostřednictvím emise nových dluhopisů a rozšířením využití zajištěných 
bankovních úvěrových rámců. 
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IFRS 7.34, 35 Uvedená tabulka uvádí analýzu likvidity skupiny týkající se finančních derivátů. Tabulka byla sestavena na 
základě nediskontovaných čistých přírůstků/úbytků peněžních toků z finančních derivátů, které se vypořádávají 
v čisté výši, a nediskontovaných hrubých přírůstků/úbytků těchto derivátů, které se vypořádávají v hrubé výši. 
Pokud závazek nebo pohledávka nejsou fixní, vykázaná výše se odvodila z předpokládaných úrokových sazeb 
podle výnosových křivek k datu účetní závěrky. 
 

  Do 1 
měsíce 

1 – 3 
měsíce 

Od 3 měsíců 
do 1 roku 1 – 5 let 5 let a více 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
 2007      
 Vypořádání v čisté výši:      
    Úrokové swapy 11 50 205 302 121 
 Forwardové měnové kontrakty -5 -21 13 - - 
 Vypořádání v hrubé výši:      
 Forwardové měnové kontrakty 12 35 - - - 
    Měnové swapy - - - - - 
       
  18 64 218 302 121 
       
 2006      
 Vypořádání v čisté výši:      
 Úrokové swapy 7 18 22 160 82 
 Forwardové měnové kontrakty 10 15 9 - - 
 Vypořádání v hrubé výši:      
 Forwardové měnové kontrakty 65 132 21 - - 
 Měnové swapy - - - - - 
       
  82 165 52 160 82 
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 40.12. Reálná hodnota finančních nástrojů 
 

IFRS 7.27 
 

Reálné hodnoty finančních aktiv a finančních závazků se určují takto: 
 
• reálná hodnota finančních aktiv a finančních závazků se standardními vztahy a podmínkami, které se 

obchodují na aktivním likvidním trhu, se určuje na základě cen kotovaných na trhu,  
 
• reálná hodnota jiných finančních aktiv a finančních závazků (kromě finančních derivátů) se určuje                     

v souladu s všeobecně uznávanými oceňovacími modely na základě analýzy diskontovaných peněžních toků 
pomocí cen pozorovatelných aktuálních operací na trhu a cen kotovaných na trhu pro obdobné nástroje, 

 
 • reálná hodnota finančních derivátů se vypočítá pomocí kotovaných cen. Pokud tyto ceny nejsou dostupné, 

vypočítává se na základě analýzy diskontovaných peněžních toků pomocí vhodné výnosové křivky 
odpovídající duraci lineárních derivátů pomocí opčního oceňovacího modelu pro deriváty obsahující opci, a 

 
 • reálná hodnota smluv o finančních zárukách se vypočítá pomocí opčního oceňovacího modelu, kde 

hlavními předpoklady jsou pravděpodobnost nesplnění závazku určitým smluvním partnerem 
extrapolovaná z úvěrových informací na trhu a částka ztráty vyplývající z nesplnění závazku. 

 

 
40.12.1 Kótované ceny 
 

 Finanční aktiva v této skupině zahrnují kótované umořovatelné dluhopisy, směnky a obligace. Finanční závazky 
zahrnují směnky a nevypověditelné dluhopisy. 

  
40.12.2.  Deriváty 
 

 Cizoměnové forwardové smlouvy jsou oceněny pomocí kótovaných devizových kurzů a výnosových křivek 
odvozených z kótovaných úrokových sazeb odpovídajících splatnosti smluv. 

 Úrokové swapy jsou oceněny současnou hodnotou budoucích peněžních toků odhadnutou a diskontovanou na 
základě příslušných výnosových křivek odvozených z kótovaných úrokových sazeb.  
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IFRS 7.27 
 

V účetní závěrce jsou vykázány nekótované akcie, které se oceňují reálnou hodnotou (bod 22). Reálná hodnota 
se odhaduje pomocí modelu diskontovaných peněžních toků, který vychází z některých předpokladů, které není 
možné podložit pozorovatelnými tržními cenami nebo sazbami. Při určování reálné hodnoty se používá faktor 
růstu zisků ve výši 5,2 % (2006: 4,9 %) a diskontní faktor (upravený o míru rizika) ve výši 12,2 % (2006: 11,9 
%). Pokud by tyto vstupy do modelu byly o 10 % vyšší/nižší, zatímco všechny ostatní proměnné by byly 
konstantní, účetní hodnota akcií by se snížila/zvýšila o 7 tis. Kč (2006: snížila/zvýšila o 8 tis. Kč). 

IFRS 7.25, 29(a) Kromě situace uvedené v následující tabulce se vedení společnosti domnívá, že účetní hodnota finančních aktiv a 
finančních závazků vykázaných v účetní závěrce ve výši zůstatkových hodnot se přibližuje jejich reálné hodnotě: 
 

  2007  2006 
 

 
Účetní 

hodnota 
Reálná 

hodnota  
Účetní 

hodnota 
Reálná 

hodnota 
  v tis. Kč v tis. Kč  v tis. Kč v tis. Kč 
      
 Finanční aktiva      
 Úvěry a pohledávky:     
     [uveďte]  - -  - - 
 Investice držené do splatnosti:      
      Směnky 6 363 6 370  5 262 5 263 
      Obligace  500 502  - - 
      
 Finanční závazky      
 Půjčky:     
       Směnky 358 360 916 920 
      Umořovatelné kumulativní prioritní 

akcie  
15 000 14 950 - - 

      Konvertibilní dluhopisy  4 144 4 150 - - 
      Nevypověditelné dluhopisy 1 905 2 500 - - 
      Bankovní půjčky s fixní sazbou 11 000 10 650 11 000 10 840 
      Půjčky od spřízněných stran s fixní 

sazbou  
10 000 9 800 10 000 9 900 

      Půjčky od ostatních subjektů 3 701 3 680 3 518 3 450 
      
IFRS 7.27 40.12.3. Předpoklady použité pro stanovení reálné hodnoty finančních aktiv a závazků 

 
 Vyplatitelné kumulativní prioritní akcie 

 
K diskontování peněžních toků byla použita úroková sazba 7,43 %, která vycházela z kotované swapové sazby 
pro 18měsíční půjčku s úrokem 7, 15 % a  z konstantní marže úvěrového rizika.  
 

IFRS 7.27 Konvertibilní dluhopisy 
 
Reálná hodnota závazkové složky konvertibilních dluhopisů byla stanovena za předpokladu umoření 1. září 2010 
a za použití úrokové sazby 7,95 %, která vycházela z kotované swapové sazby pro 32měsíční půjčku s úrokem 
6,8 %  a  z konstantní marže úvěrového rizika. 
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 41. Výnosy příštích období 
 

 Výnosy příštích období plynoucí z povinnosti skupiny v rámci programu Maxibody 
  v tis. Kč 
   
 Zůstatek k 1. lednu 2006  
     Původně vykázáno - 
     Dopad změny v účetních pravidlech týkajících se věrnostních zákaznických programů (viz    

bod 2.2.) 
 

84 
   
 Po úpravě 84 
 Odložený výnos v důsledku přidělených věrnostních bodů 76 
 Vykázaný výnos po splnění povinnosti při uplatnění věrnostních bodů zákazníky -13 
   
 Zůstatek k 1. lednu 2007 147 
 Odložený výnos v důsledku přidělených věrnostních bodů 83 
 Vykázaný výnos po splnění povinnosti při uplatnění věrnostních bodů zákazníky -46 
   
 Zůstatek k 31. prosinci 2007 184 
   
 Vykázáno v rozvaze jako    
  Krátkodobé  Dlouhodobé 
  31/12/07 31/12/06  31/12/07 31/12/06 
  v tis. Kč v tis. Kč  v tis. Kč v tis. Kč 
      
 Výnosy příštích období 105 52 79 95 
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IFRS 2.44 42. Úhrady vázané na akcie  
 

 Zaměstnanecký opční plán 
 

IFRS 2.45(a)  Skupina má schéma odměňování, které umožňuje jednatelům a vedoucím pracovníkům získat akcie společnosti. 
V souladu s tímto plánem, jak jej schválili akcionáři na poslední valné hromadě, se jednatelům a vedoucím 
pracovníkům, kteří ve skupině odpracovali více než pět let, mohou nabídnout opce na odkoupení kmenových 
akcií v realizační ceně 1,00 Kč za kmenovou akcii. 
 

 Když zaměstnanec uplatní opci na odkup akcií, každá opce se vymění za jednu kmenovou akcii International 
GAAP Holdings Limited. Příjemce při přijetí opce nic neplatí ani mu nevzniká žádný závazek. S opcemi nejsou 
spojena práva na dividendy ani hlasovací práva. Opce se mohou uplatnit kdykoliv od data poskytnutí až do data 
jejich expirace. 
 

 Počet poskytnutých opcí se vypočítá podle vzorce vycházejícího z výkonnosti pracovníků schváleného akcionáři 
na předcházející valné hromadě, který musí schválit i odměňovací komise. Tento vzorec slouží k odměňování 
jednatelů a vedoucích pracovníků na základě výsledků skupiny a jednotlivých pracovníků podle kvalitativních i 
kvantitativních kritérií aplikovaných na následující finanční ukazatele a služby zákazníkům: 
 

� zvýšení ceny za akcii,  � snížení počtu záručních oprav, 

� nárůst čistého zisku, � výsledky průzkumů spokojenosti klientů, 

 

� zvýšení výnosnosti pro akcionáře, � snížení fluktuace pracovníků. 
 

 Poskytnuté opce expirují do 12 měsíců od data vystavení nebo do měsíce po odchodu jednatele nebo vedoucího 
pracovníka z funkce podle toho, které datum nastane dříve. 

 
IFRS 2.45(a) Během běžného a předcházejícího období byly v platnosti následující smlouvy o úhradách vázaných na akcie: 

 

 Série vydaných opcí Počet 
Datum 

poskytnutí 
Datum 

expirace 
Realizační 

cena  

Reálná 
hodnota  

k datu 
poskytnutí 

     v Kč v Kč 
       
 (1) Vydané 31. března 2006 (*) 140 000 31/03/06 31/03/07 1,00 1,15 
 (2) Vydané 30. září 2006 (*) 150 000 30/09/06 29/09/07 1,00 1,18 
 (3) Vydané 31. března 2007 (*) 160 000 31/03/07 30/03/08 1,00 1,20 
 (4) Vydané 29. září 2007 (**) 60 000 29/09/07 28/09/08 1,00 1,05 
  
 (*)   V souladu s podmínkami smluv o úhradách vázaných na akcie se opce vydané během účetního období 

končícího 31. prosince 2006 a opce vydané 31. března 2007 převedou k datu jejich vydání. 
 

 (**)   V souladu s podmínkami smluv o úhradách vázaných na akcie se opce vydané 29. září 2007 převedou na 
zaměstnance po jednom roce zaměstnání, pokud cena akcie International Group Holdings Limited, podle 
záznamů burzy cenných papírů v zemi A, překročí 4,00 Kč. Tyto opce je možné uplatnit k datu převodu.  
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IFRS 2.46, 47(a) Vážený průměr reálné hodnoty opcí na akcie poskytnutých během účetního období je 1,16 Kč (2006:  
1,17 Kč). Opce byly oceněny podle binomického modelu oceňování opcí. V odůvodněných případech se 
předpokládaná doba do splatnosti použitá v tomto modelu upravila na základě nejlepšího odhadu vedení  
o vliv nepřevoditelnosti, omezení týkající se realizovatelnosti (včetně pravděpodobnosti splnění tržních podmínek 
souvisejících s opcemi) a o předpoklady týkající se fungování. Předpokládaná volatilita vychází z kolísání cen 
akcií za posledních pět let. Ke zohlednění vlivu dřívějšího uplatnění opcí se předpokládalo, že jednatelé a vedoucí 
pracovníci si uplatní opce po datu jejich převodu, kdy se cena akcie bude rovnat dvaapůlnásobku realizační ceny. 
 

 Vstupní údaje do oceňovacího modelu Série opcí 
  Série č. 1 Série č. 2 Série č. 3 Série č. 4 
      

 Cena akcie k datu poskytnutí 2,64 2,67 2,69 2,53 
 Realizační cena 1,00 1,00 1,00 1,00 
 Předpokládaná volatilita 15,20% 15,40% 13,10% 13,50% 
 Doba do splatnosti opce  1 rok  1 rok 1 rok 1 rok 
 Dividendový výnos 13,27% 13,12% 13,00% 13,81% 
 Bezriziková úroková sazba  5,13% 5,14% 5,50% 5,45% 
 Jiné [uveďte] - - - - 

  
IFRS 2.45(b) Sesouhlasení ještě neuplatněných opcí na akcie, které byly poskytnuty podle zaměstnaneckého opčního  plánu na 

začátku a na konci účetního období: 
 

  2007  2006 
 

 
Počet  
opcí 

Vážený 
průměr 

realizační 
ceny   

Počet  
opcí 

Vážený 
průměr 

realizační 
ceny 

   v Kč   v Kč 
       

 Stav na začátku účetního období 290 000 1.00  - - 
 Poskytnuté během účetního období 220 000 1.00  290 000 1.00 
 Propadlé během účetního období - -  - - 
 Realizované během účetního období -314 000 1.00  - - 
 Expirované během účetního období - -  - - 
       
 Stav na konci účetního období 196 000 1.00  290 000 1.00 
       
 Realizovatelné na konci účetního období 136 000 1.00  290 000 1.00 
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 Opce realizované během účetního období 
 

IFRS 2.45(c) Během účetního období byly realizovány následující opce na akcie poskytnuté podle zaměstnaneckého opčního 
plánu: 
 

 
2007 
Série opcí 

Počet 
realizovaných  

opcí Datum realizace 
Cena akcie 

k datu realizace 
    v Kč 
     

 (1) Vydané 31. března 2006 30 000 05/01/07 2,50 
 (1) Vydané 31. března 2006 45 000 31/01/07 2,25 
 (1) Vydané 31. března 2006 65 000 15/03/07 2,75 
 (2) Vydané 30. září 2006 65 000 03/07/07 2,95 
 (2) Vydané 30. září 2006 85 000 28/08/07 3,15 
 (3) Vydané 31. března 2007 24 000 20/12/07 3,50 

     
  314,000   
     
 

2006 
Série opcí 

Počet 
realizovaných  

opcí Datum realizace 
Cena akcie 

k datu realizace 
    v Kč 
     
 [uveďte série opcí] - - - 
     
 Stav na konci účetního období 

 
IFRS 2.45(d) Ještě neuplatněné opce na akcie měly na konci účetního období realizační cenu 1,00 Kč (2006: 1,00 Kč) a vážený 

průměr jejich zůstatkové doby do splatnosti byl 145 dní (2006: 184 dní). 
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 43. Transakce se spřízněnými stranami  
 

IAS 24.12 
IAS 1.126(c) 

Přímou mateřskou společností skupiny je X Holdings Limited (zaregistrovaná v zemi M) a konečnou ovládající 
stranou je Y Holdings Limited (zaregistrovaná v zemi N). 
 

 Transakce společnosti s dceřinými podniky, které jsou jejími spřízněnými stranami, byly při konsolidaci 
eliminovány a v tomto bodě nejsou uvedeny. V dalším textu se uvádějí podrobné informace o transakcích skupiny 
s ostatními spřízněnými stranami. 
 

 
 
IAS 24.17,18 
 

43.1. Obchodní transakce 
 
V průběhu roku společnosti ve skupině uskutečnily tyto obchodní transakce se spřízněnými stranami, které nejsou 
členy skupiny: 
 

  
Prodej zboží Nákup zboží Závazky spřízněných stran 

Pohledávky spřízněných 
stran 

  Rok končící Rok končící Rok končící Rok končící     
  31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/06 31/12/07 31/12/06 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč  v tis. Kč v tis. Kč 

 X Holdings Limited 693 582 439 427 209 197 231 139 

 Dceřiné podniky  
Y Holdings Limited 1 289 981 897 883 398 293 149 78 

 Přidružené podniky 398 291 - - 29 142 - - 

          

IAS 24.21 Prodej výrobků spřízněným stranám se uskutečnil za obvyklé ceny skupiny s průměrnou slevou 5 %. Nákup se 
uskutečnil za tržní ceny se slevami zohledňujícími množství nakoupeného zboží a vztahy mezi stranami. 
 

 Nevyrovnané zůstatky nejsou zajištěné a uhradí se v hotovosti. Nebyly poskytnuty ani přijaty žádné záruky. 
V tomto účetním období nebyly v souvislosti se špatnými nebo pochybnými pohledávkami od spřízněných stran 
zaúčtovány žádné náklady. 
 

 43.2. Půjčky spřízněným stranám 
  31/12/07 31/12/06 
  v tis. Kč v tis. Kč 
    
 Půjčky členům klíčového managementu 656 107 
 Půjčky spoluovládaným jednotkám 2 981 2 981 
    
  3 637 3 088 
  
 Skupina poskytla některým členům klíčového managementu a spoluovládaným jednotkám krátkodobé úvěry za 

sazby srovnatelné s průměrnou komerční úrokovou sazbou. 
  
 43..3 Odměny členům klíčového managementu 

 
IAS 24.16 Ředitelům a ostatním členům klíčového managementu byly během roku vyplaceny tyto odměny: 
  
  31/12/07 31/12/06 
  v tis. Kč v tis. Kč 
    
 Krátkodobé zaměstnanecké požitky 1 368 1 027 
 Požitky po skončení pracovního poměru 160 139 
 Ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky 115 176 
 Úhrady vázané na akcie 94 86 
    
  1 737 1 428 
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 Výši odměn ředitelům a členům výkonného managementu určuje výbor pro odměňování, který zohledňuje 

pracovní výkony jednotlivců a trendy na trhu. 
 

 43.4. Ostatní transakce se spřízněnými stranami 

IAS 24.17,18 
 

Kromě uvedených skutečností poskytla společnost X Holdings Limited společnosti určité administrativní služby, 
za které se fakturoval a uhradil manažerský poplatek 0,18 mil. Kč (2006: 0,16 mil. Kč) na základě průměrného 
rozdělení nákladů, které vznikly příslušným administrativním oddělením. 
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 44. Nabytí dceřiných podniků 
 

IFRS 3.67(a) to 
(d) 

44.1. Nabyté dceřiné podniky 

 

 

Hlavní 
předmět 
činnosti 

Datum 
akvizice 

Podíl 
získaných 

akcií 
Pořizovací 

náklad 
    (%) v tis. Kč 
 2007     
 Subsix Limited Financování 15/07/07 100 430 
 Subseven Limited Distribuce 30/11/07 100 792 
      
     1 222 
 2006     
 [uveďte]    - 
      
     - 
      
 44.2. Analýza pořízených aktiv a závazků 
IFRS 3.67(f) 
IAS 7.40(a),(c),(d)  Subsix Limited Subseven Limited   
 

Čistá pořízená aktiva 
Účetní 

hodnota 

Úprava 
reálné 

hodnoty 

Reálná 
hodnota při 

pořízení 
Účetní 

hodnota 

Úprava 
reálné 

hodnoty 

Reálná 
hodnota při 

pořízení 

Celková 
reálná 

hodnota 
při 

pořízení 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
         
 Krátkodobá aktiva:        

 Peníze a peněžní ekvivalenty 200 - 200 - - - 200 

 Pohledávky z obchodního styku a 
jiné pohledávky   87 - 87 105 - 105 192 

 Zásoby - - - 62 -5 57 57 
         

 Dlouhodobá aktiva:        

 Nedokončený výzkum a vývoj  - - - - - - - 

 Budovy a zařízení 50 35 85 312 57 369 454 
         

 Krátkodobé závazky:        

 Závazky z obchodního styku  
a ostatní závazky -23 - -23 -35 - -35 -58 

         

 Dlouhodobé závazky:        

 Odložený daňový závazek -2 -11 -13 - - - -13 

 Podmíněné závazky - -45 -45 - - - -45 

         

  312 -21 291 444 52 496 787 

 Goodwill při akvizici       435 
         
        1 222 
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 44.3. Reálná hodnota stanovená prozatímně 

IFRS 3.69 Prvotní zaúčtování akvizice Subsix Limited k rozvahovému dni bylo stanoveno pouze prozatímně. Pro daňové 
účely se požaduje, aby se daňová hodnota aktiv Subsix Limited znovu vyčíslila na základě tržní hodnoty a na 
základě jiných faktorů. K datu sestavení finální verze této účetní závěrky nebylo ukončeno nezbytné tržní ocenění 
ani jiné kalkulace, proto úpravy uvedeného odloženého daňového závazku a goodwillu byly stanoveny jen 
prozatímně na základě nejlepšího odhadu vedení týkajícího se jejich pravděpodobné daňové hodnoty. Tržní 
ocenění získané pro daňové účely může mít dopad i na vykázanou reálnou hodnotu jiných aktiv nabytých při 
podnikové kombinaci. 
 

 44.4. Pořizovací náklad akvizice 

IFRS 3.67(d),(h), 
IAS 7.40(b) 

Pořizovací náklad akvizice Subsix Limited byl uhrazen v hotovosti. Pořizovací náklad akvizice Subseven Limited 
se skládal z hotovosti 392 tis. Kč a pozemků a staveb v celkové reálné hodnotě 400 tis. Kč.  
 

 44.5. Čistý úbytek peněžních prostředků při nabytí 
   

 
 

Rok končící 
31/12/07 

Rok končící 
31/12/06 

IAS 7.40(A) Celková protihodnota za nabytí 1 222 - 
 Minus: nepeněžní odměna za Subseven Limited -400 - 
    
IAS 7.40(B) Protihodnota za nabytí zaplacená v hotovosti 822 - 
IAS 7.40(C) Minus: nabyté zůstatky peněz a peněžních ekvivalentů  -200 - 

    
  622 - 
  
 44.6. Goodwill vzniklý z podnikové kombinace 

IFRS 3.67(h) Z podnikové kombinace vznikl goodwill, protože náklad pořízení kombinace zahrnoval prémii uhrazenou za 
akvizici Subsix Limited v souvislosti se získáním kontroly této společnosti. Zaplacená protihodnota za kombinaci 
zahrnovala navíc částky vztahující se k užitku z předpokládaných synergií, zvyšování výnosů, budoucího vývoje 
trhu a získané pracovní síly Subsix Limited. Tyto užitky nejsou vykázány odděleně od goodwillu jako samostatná 
aktiva, protože budoucí ekonomické užitky, které z nich vzniknou, není možno spolehlivě ocenit. 
 

 Skupina získala jako součást akvizice i seznam klientů a klientské vztahy Subseven Limited. Tato aktiva nemohla 
být spolehlivě oceněna a zaúčtována odděleně od goodwillu, protože nejsou identifikovatelná, tj. není možné je 
od skupiny oddělit a prodat, přesunout, postoupit na základě licence, pronajmout ani vyměnit, ať už individuálně 
nebo spolu s jakýmikoliv smlouvami, které se k nim vztahují. 
 

 44.7. Dopad akvizice na výsledky skupiny 

IFRS 3.67(i) Čistý zisk za období zahrnuje i částku 35 tis. Kč vyplývající z činnosti Subsix Limited od data akvizice a částku 
13 tis. Kč připadající na koupi Subseven Limited. 
 

FRS 3.70 Kdyby se tyto podnikové kombinace uskutečnily 1. ledna 2007, výnosy skupiny z pokračujících činností by 
představovaly 163,5 mil. Kč a  zisk z pokračujících činností by byl  20,1 mil. Kč. Podle vedení skupiny tyto pro 
forma (hypotetické) údaje představují přibližnou míru výkonnosti kombinované skupiny na ročním základě a 
poskytují referenční bod pro porovnání s budoucími obdobími. 
 

 Při určování pro forma výnosů a zisku skupiny (jako kdyby byly Subsix Limited a Subseven Limited získány na 
začátku běžného účetního období)  vedení: 
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 � vypočítalo odpisy a amortizaci získaných budov a zařízení na základě jejich reálné hodnoty při prvotním 
vykázání podnikové kombinace a ne na základě jejich účetní hodnoty vykázané v účetní závěrce před 
akvizicí, 

 � určilo výpůjční náklady na úrovni financování, hodnocení úvěrů a podílu celkových dluhů na vlastním 
kapitálu po podnikové kombinaci a 

 � vyloučilo náklady pořizované společnosti, které jí vznikly před akvizicí a které ji měly ochránit před 
prodejem. 

 

 45. Prodej podniku  
 

 
Během účetního období skupina prodala svoji divizi výroby hraček. Detaily prodeje: 
 

 
45.1. Účetní hodnota prodaných čistých aktiv 
 

 
 

Rok končící 
31/12/07 

Rok končící 
31/12/06 

IAS 7.40(d)  v tis. Kč v tis. Kč 
    
    

 Krátkodobá aktiva 288 - 
 Peníze a peněžní ekvivalenty 1 034 - 
 Pohledávky z obchodního styku 2 716 - 
 Zásoby   
    
 Dlouhodobá aktiva 5 662 - 
 Pozemky, budovy a zařízení 3 080 - 
 Goodwill při konsolidaci   
    
 Krátkodobé závazky -918 - 
 Závazky   
    
 Dlouhodobé závazky -4 342 - 
 Půjčky  -526 - 

            Odložené daňové závazky   
  6 994 - 
 Úbytek čistých aktiv  - - 
 Menšinový podíl 1 820 - 

    
  8 814 - 
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IAS 7.40(a) 45.2. Protihodnota při nabytí   
 

 
Rok končící 

31/12/07 
Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč v tis. Kč 
    

IAS 7.40(B) Peníze a peněžní ekvivalenty 7 854 - 
 Časově rozlišené příjmy z prodeje (bod 25) 960 - 

    
  8 814 - 
    
 45.3. Čistý přírůstek peněžních prostředků při prodeji   
 

 
Rok končící 

31/12/07 
Rok končící 

31/12/06 
  v tis. Kč v tis. Kč 
    

 Protihodnota uhrazená v penězích a peněžních ekvivalentech 7 854 - 
IAS 7.40(C) Minus: vyřazené zůstatky peněz a peněžních ekvivalentů -288 - 

    

  7 566 - 
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 46. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 
 

IAS 7.45 Pro účely výkazu peněžních toků zahrnují peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty pokladní hotovost, peníze na 
bankovních účtech a investice do nástrojů peněžního trhu po zohlednění záporných zůstatků na kontokorentních 
účtech. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci účetního období vykázané ve výkazu peněžních toků 
je možné sesouhlasit s příslušnými položkami v rozvaze takto: 

  
  31/12/2007 31/12/2006 
  v tis. Kč v tis. Kč 
    

 Hotovost a zůstatky na bankovních účtech  20 199 19 778 
 Bankovní kontokorentní účty -538 378 
    
  19 661 19 400 
 Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnuté ve vyřazované skupině držené k prodeji 

(bod 12) 175 - 
    
  19 836 19 400 
  
IAS 7.43 47. Nepeněžní transakce a zdroje financování 

 
 47.1. Nepeněžní investování a finanční transakce 

 
 Během účetního období roku 2007 skupina vyřadila pozemky, budovy a zařízení v celkové reálné hodnotě 0,4 

mil. Kč, aby získala dceřiný podnik, jak se uvádí v bodě 44. Toto vyřazení není vykázáno ve výkazu peněžních 
toků. 
 

Navíc skupina získala příjmy z emise akcií ve výši 8 tis. Kč ve formě konzultačních služeb, jak je popsáno v bodě 
28.1. 
 

 Během účetního období 2006 skupina získala zařízení v hodnotě 40 tis. Kč na základě smlouvy o finančním 
leasingu. Tato akvizice se odrazí ve výkazu peněžních toků během doby finančního leasingu prostřednictvím 
leasingových splátek. 
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 47.2. Zdroje financování 
 

  31/12/2007 31/12/2006 
  v tis. Kč v tis. Kč 
IAS 7.50 Nezaručené bankovní kontokorenty posuzované ročně a splatné na požádání:   

 � použitá částka 520 314 
 � nepoužitá částka 1 540 2 686 
    
  2 060 3 000 

    
 Nezaručené směnky k akceptaci posuzované ročně:   
 � použitá částka 358 916 
 � nepoužitá částka 1 142 1 184 
    
  1 500 2 100 

    
 Zaručené bankovní kontokorentní účty   
 � použitá částka  18 64 
 � nepoužitá částka 982 936 
    
  1 000 1 000 

    
 Zaručené bankovní úvěry s různou dobou splatnosti do roku 2009, které mohou 

být prodlouženy po vzájemné dohodě:   
 � použitá částka 15 905 17 404 
 � nepoužitá částka 5 604 7 811 

    
  21 509 25 215 
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 48. Smlouvy o operativním leasingu 
 

 48.1. Skupina jako nájemce 
 

 48.1.1. Smlouvy o leasingu 
 

IAS 17.35(d) 
IFRS 7.7 
 

Operativní leasing se vztahuje na skladové prostory s dobou leasingu od 3 do 7 let s možností prodloužení o další 
3 roky. Všechny smlouvy o operativním leasingu obsahují klauzuli o přezkoumání trhu pro případ, že skupina 
využije možnost obnovit smlouvu. Skupina nemá možnost po skončení smlouvy o leasingu odkoupit pronajímaná 
aktiva. 
 

 48.1.2. Platby zaúčtované do nákladů 
   

 
 

Rok končící 
31/12/07 

Rok končící 
31/12/06 

  v tis. Kč v tis. Kč 
    
IAS 17.35(c) Minimální leasingové splátky 2 008 2 092 
IAS 17.35(c) Podmíněné nájemné - - 
IAS 17.35(c) Přijaté platby z podnájmu - - 
    
  2 008 2 092 
    
IAS 17.35(a) 48.1.3. Závazky nevypověditelných operativních leasingů 

 
  31/12/07 31/12/06 
  v tis. Kč v tis. Kč 
    
 Do 1 roku 1 734 1 908 
 Od 1 do 5 let 3 568 4 336 
 5 let a více  1 618 2 526 
    
  6 920 8 770 
  
 Ve vztahu k nevypověditelným operativním leasingům byly vykázány tyto závazky: 

 
  31/12/07 31/12/06 
  v tis. Kč v tis. Kč 
 Nevýhodné leasingové smlouvy (bod 35)   
 Krátkodobé  305 408 
 Dlouhodobé  425 335 
 Leasingové pobídky (bod 36)   
 Krátkodobé  90 90 
 Dlouhodobé  180 270 
    
  1 000 1 103 
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 48.2. Skupina jako pronajímatel 
 

 48.2.1. Smlouvy o leasingu 
 

IAS 17.56(c) Operativní leasing se vztahuje na investice do nemovitostí ve vlastnictví skupiny s dobou leasingu od 5 do 10 let 
s možností prodloužení o dalších 10 let. Všechny smlouvy o operativním leasingu obsahují klauzuli o 
přezkoumání trhu pro případ, že nájemce využije možnost obnovit smlouvu. Nájemce nemá možnost koupit 
nemovitost po skončení smlouvy o leasingu. 
 

IAS 40.75(f) Výnosy z leasingu nemovitostí, které skupina získala z investic do nemovitostí na základě operativního leasingu, 
představují 18 tis. Kč (2006: 14 tis. Kč). Přímé provozní náklady spojené s investicemi do nemovitostí za dané 
období představovaly 4 tis. Kč (2006: 3 tis. Kč). 
 

IAS 17.56(a) 48.2.2. Pohledávky z nevypověditelných operativních leasingů 
  31/12/07 31/12/06 
  v tis. Kč v tis. Kč 
    
 Do 1 roku 18 18 
 Od 1 do 5 let 54 72 
 5 let a více  - - 
    
  72 90 
    
  
  
 49. Smluvní závazky k výdajům 

 
  31/12/07 31/12/06 
  v tis. Kč v tis. Kč 
    
IAS 16.74(c) Smluvní závazky plynoucí z pořízení pozemků, budov a zařízení 4 856 6 010 
  
IAS 40.75(h) Skupina navíc uzavřela smlouvu o správě a údržbě svých investic do nemovitostí na následujících 5 let, což si 

vyžádá roční náklady 3 500 Kč. 
  
IAS 31.55 Podíl skupiny na kapitálových závazcích spoluovládané jednotky JV Electronic Limited: 

 
  31/12/07 31/12/06 
  v tis. Kč v tis. Kč 
    
 Smluvní závazky plynoucí z pořízení pozemků, budov a zařízení 983 192 
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 50. Podmíněné závazky a podmíněná aktiva 
 

  31/12/07 31/12/06 
  v tis. Kč v tis. Kč 
 50.1. Podmíněné závazky   
    
IAS 37.86(a) Soudní případy (i) - - 
    
IAS 31.54(a) Podmíněné závazky skupiny z podílů ve spoluovládaných jednotkách (ii) 110 116 
    
IAS 28.40(a) Podíl skupiny na podmíněných závazcích přidružených podniků (iii) 150 14 
    
IAS 37.86(b) (i) Jeden ze subjektů ve skupině je žalovanou stranou v soudním sporu, který se týká údajného nesplnění 

povinnosti subjektu dodat zboží v souladu se smluvními podmínkami. Vedení se s ohledem na vyjádření 
právníků domnívá, že obvinění bude možné úspěšně vyvrátit, a tudíž nedojde ke vzniku žádných nákladů 
ani ztrát. Spor by mohl být dle očekávání urovnán v příštích 18 měsících. 

 
 (ii)  V souvislosti s podíly skupiny ve společných podnicích došlo ke vzniku řady podmíněných závazků. 

Částka zveřejněná v účetní závěrce představuje souhrnnou výši těchto podmíněných závazků, za něž 
odpovídá skupina jako investor. Rozsah, v jakém bude vyžadován odtok finančních prostředků, bude 
záviset na tom, zda bude výkonnost společných podniků v budoucnu horší nebo lepší, než se 
v současnosti očekává. Skupina nenese podmíněnou odpovědnost za závazky ostatních spolupodílníků ve 
společných podnicích. 

 (iii)  Podíl skupiny na podmíněných závazcích přidružených podniků. Rozsah, v jakém bude vyžadován odtok 
finančních prostředků, bude záviset na tom, zda bude výkonnost přidružených podniků v budoucnu horší 
nebo lepší, než se v současnosti očekává. 

 
 50.2. Podmíněná aktiva   
  31/12/07 31/12/06 
  v tis. Kč v tis. Kč 
    
IAS 37.89 Reklamace vadného zboží (i) 140 - 
  
 (i) Společnost ve skupině má neuhrazenou reklamaci vůči dodavateli za dodání vadného zboží. Na základě 

jednání k dnešnímu dni je vedení přesvědčeno, že reklamace bude úspěšná a že získá refundaci ve výši 
0,14 mil. Kč. 

 
 51. Události po rozvahovém dni 

 
IAS 10.21 Dne 18. ledna 2008 prostory Subfive Limited vážně poškodil požár. Pojišťovna v současnosti zpracovává 

uplatněné nároky na náhradu škody, předpokládá se však, že náklady na obnovu převýší získané odškodné o 8,3 
mil. Kč. 
 

 52. Schválení účetní závěrky 
 

IAS 10.17 Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem ke zveřejnění dne 15. března 2008. 
 

 


