Okruhy problémů z finančního účetnictví ke SZZ
v hl. specializaci Účetnictví a finanční řízení podniku
{1. SZZ studijní plán B: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A ŘÍZENÍ}
{1. SZZ studijní plán C, D: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A AUDITING}
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Obecné přístupy ke konstrukci soustav účtů.
Koncepční rámec účetnictví vymezený světovými standardy:
obsah, význam, důsledky pro běžné účetnictví, pro účetní výkazy
a jejich ověřování.
Předpoklady: trvání podniku a akruální báze: vymezení, nástroje
k jejich zajištění, důsledky přijatých předpokladů pro běžné
účetnictví, vliv na obsah a vypovídací schopnost výkazů.
Obecně uznávané účetní zásady a jejich důsledky pro zobrazování
transakcí (hospodářských operací) a pro vykazování aktiv, dluhů,
vlastního kapitálu, výnosů a nákladů. Ověřování „true and fair
view“ ve vykázaných skutečnostech.
Rozvaha: definice aktiv, dluhů a vlastního kapitálu; obecná kritéria
pro klasifikaci aktiv a dluhů. Úprava rozvahy podle směrnic EU,
požadavky stanovené Mezinárodními účetními standardy
IAS/IFRS. Legislativní úprava rozvahy v ČR.
Hlavní odlišnosti požadavků na strukturu účetních výkazů a na
ocenění aktiv, dluhů, nákladů a výnosů a na vyhodnocení
vlastního kapitálu (včetně zisku) v základních bilančních teoriích.
Výsledovka (výkaz zisků a ztrát): smysl, definice prvků (nákladů
a výnosů), systémové vazby s rozvahou. Účelové versus druhové
členění (struktura) nákladů provozní činnosti a jeho vliv na
metodiku odvození výsledku hospodářské činnosti.
Výkaz peněžních toků (cash flow): účel, metody sestavení,
požadavky IAS/IFRS, legislativní úprava v ČR. Vypovídací
schopnost výkazu (s ohledem na metodu sestavení), využití při
řízení. Výkaz změn ve vlastním kapitálu: účel, způsoby sestavení,
vypovídací schopnost.
Účetní uzávěrka a účetní závěrka. Funkce, cíle, vymezení obsahu
a účetně-metodické stránky. Příloha k účetním výkazům, její
význam a obsah. Konsolidované účetní výkazy: podstata,
konsolidační rámec, metody konsolidace, vypovídací schopnost.
Účetnictví v počítačovém prostředí. Ověřování účetní závěrky,
jeho zásady, legislativní rámec a pravidla.
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Oceňování aktiv a dluhů: význam, obecné důsledky, oceňovací
základny (modely), jejich zhodnocení. Zásady oceňování podle
směrnic EU, podle IAS/IFRS a podle české legislativy. Princip
opatrnosti. Zachování majetkové podstaty podniku.
Finanční analýza na bázi účetních výkazů: funkce ve finančním
řízení, cíle analýzy. Úpravy údajů pro potřeby analýz. Přehled
elementárních a vyšších metod, jejich výhody a úskalí.
Auditing. Legislativní prostředí pro vykonávání auditorské profese
v ČR a EU, činnost auditora (asistenta auditora), audit účetní
závěrky, postup prací, metody a techniky, zpráva auditora.
Auditorské služby jiné než audit. Profesní auditorské standardy.
[plán B] Neziskové organizace: charakteristika, specifika činnosti
a zvláštnosti financování. Důsledky pro účetnictví, včetně účetního
výkaznictví.
[plány C, D] Podstata spojování podniků, způsoby spojování
podniků, účetní metody pro zobrazování spojování podniků podle
IAS/IFRS, podle US-GAAP a podle českých účetních předpisů.
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