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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá výkaznictvím softwarových společností dle IFRS ve srovnání 

s US GAAP. Definuje softwarovou společnost a charakterizuje odvětví jako velmi 

dynamické, bohaté na podnikové kombinace. Popisuje praktiky při vykazování nehmotných 

aktiv, výzkumu a vývoje software a externí pořízení software. Software vytvořený vlastní 

činností bývá aktivován velmi zřídka, což způsobuje podhodnocení aktiv. Nejčastěji jsou 

vykázána nehmotná aktiva z  akvizic. Práce popisuje uznávání výnosů z poskytování software 

dle současných pravidel IFRS a US GAAP a dle novelizovaných pravidel. Srovnává vybrané 

aspekty vykazování v segmentech B2C, B2B, sociálních sítí, informační bezpečnosti a 

internetových vyhledávačů. V závěru hodnotí současnou situaci v segmentech z pohledu 

relevance standardů k monetizačním modelům a nehmotnému majetku softwarových 

společností a poskytuje možné výhledy do budoucna. 

Klíčová slova: 
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Úvod 

Tato práce se zabývá účetnictvím softwaru u velkých softwarových společností 

z pohledu vývojářů software, případně poskytovatelů softwarových služeb.  

V současné době většina největších technologických společností využívá všeobecně 

uznávané účetní principy dle pravidel FASB. Důvodem je, že ty největší technologické 

společnosti, navzdory asijské expanzi, pochází z USA. Zajímavostí je, že největší čínské 

technologické společnosti rovněž převážně využívají US GAAP. Přední evropské společnosti 

v oboru využívají spíše IFRS. Navzdory harmonizaci účetních úprav jsou v oblasti 

technologie podstatné rozdíly mezi úpravami. Klíčové bude rovněž sledovat implementaci 

společného standardu pro rozpoznávání výnosů IFRS 15, který by měl být účinný s největší 

pravděpodobností od roku 20181. Tento standard je dále rozebírán v třetí části práce. 

Sektor vývoje softwaru a obecně technologií je rovněž specifický vysokým podílem 

výzkumu a vývoje a podléhá v současné době obrovské dynamice. Již v roce 1965 vyslovil 

spoluzakladatel firmy Intel, Dany Moore, hypotézu, že se počet tranzistorů, které mohou být 

umístěny na integrovaný obvod, při zachování stejné ceny zhruba každých 18 měsíců 

zdvojnásobí a toto pravidlo trvá až do dnešních dob. Pro tento hardware musí ovšem existovat 

software, ať již pro sálový počítač pro složité matematické úlohy, účetní software nebo 

aplikaci pro počítání kilometrů při běhání. Narůstající konkurence v oboru a požadavky 

uživatelů tlačí ještě více na rychlost a uživatelskou přívětivost aplikací, což v softwarových 

společnostech vyvolává tlak na maximální efektivnost vývoje nového software.  

Mění se rovněž požadavky uživatelů, kteří chtějí kromě již zmíněné rychlosti, 

přesnosti a uživatelské přívětivosti aplikace i nízkou cenu. Odvětví došlo do situace, kdy 

relativní cena softwaru k příjmům uživatelů je nejnižší v historii. Vývojáři software na tento 

trend reagují vytvářením složitých monetizačních modelů. Trendem je neplatit nic předem, 

platit pouze za doplňkové služby anebo nechat platit pouze určitou skupinu, většinou firmy. 

V roce 2014 vykázal Facebook zisk ve výši 2,54 miliard dolarů. Zdrojem těchto příjmů je 

převážně reklama. Tato rekordní částka je přisuzována průkopnickému využití přenosných 

zařízení pro reklamu. S úplně jiným modelem bychom se setkali u antivirového programu, 

operačního systému nebo počítačové hry.  Dalším trendem, který výrazně zasahuje do 

                                                 
1 V aktuálně vydané úpravě IFRS 15 je účinnost od 1.1.2017, ale v nedávné době IASB předběžně rozhodla o 

návrhu na posunutí účinnosti na 1.1.2018  
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softwarového průmyslu a v návaznosti i do účetnictví je rozvoj online aplikací a cloudu, kdy 

již není jednoznačně možné najít rozdíl mezi softwarem a webovou stránkou. 

Cílem této práce je demonstrovat účetní řešení dle IFRS, respektive US GAAP u 

velkých softwarových společností po stránce vykazování nehmotných aktiv, uznávání 

nákladů, výnosů a jejich monetizačních modelů. Dle mého pozorování jsou v těchto oblastech 

softwarové společnosti nejspecifičtější. 

První část práce se zabývá definicí softwarové společnosti a softwarového odvětví. 

Terminologie v odvětví je velmi nekonzistentní a pro účely práce je nutné ji sjednotit.  

Druhá část práce se věnuje nehmotným aktivům, výzkumu a vývoji software, kritériím 

pro uznání nákladů na vývoj a požadavkům pro další odpisování software a to primárně dle 

IFRS, ve srovnání s US GAAP.  

Třetí část práce se zaměřuje na uznávání výnosů z prodeje/licencování/poskytování 

softwaru dle současných IFRS/US GAAP standardů, ve srovnání s konvergovaným 

standardem IFRS 15.  

Čtvrtá část, která je klíčovou v této práci, srovnává výkaznictví společností ve 

vybraných  segmentech vývoje a poskytování software. Přiblíženy budou vybrané aspekty 

výkaznictví v segmentech: B2C (Business to Customer), sociálních sítí, B2B (Business to 

Business), informační bezpečnosti a segmentu internetových vyhledávačů.  

Práce klade důraz zejména na část účetního výkaznictví dle IFRS, které bude 

porovnáváno s US GAAP a minoritně s českou účetní legislativou. 

Cílem práce je uceleně představit specifika účetního výkaznictví softwarových 

společností a demonstrovat použití IFRS a US GAAP v tomto odvětví. Cílem práce naopak 

není podrobná analýza ustanovení standardů, analýza finančních dat, hledání nejvhodnějšího 

monetizačního modelu nebo analýza ziskovosti a účinnosti vývoje. Na druhé straně nelze se 

těmto aspektům úplně vyhnout, takže budou některé kapitoly do finanční analýzy a 

monetizačních modelů zasahovat, ale cílem práce nebude vybraná data hodnotit z finančního 

hlediska. Monetizační modely budou vysvětlovány do nezbytné podrobnosti, aby mohlo být 

efektivně diskutováno účetní zachycení. Práce se nebude zabývat goodwillem, jeho 

vykazováním a testy snížení hodnoty ve větší míře, než je nutné pro správnou interpretaci 

práce.  
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Již na tomto místě je nutné zmínit některé limitace práce, které pramení zejména 

z nemožnosti získat kvalitní data přímo ze společností. Ačkoliv bylo mojí snahou postavit 

práci na účetních závěrkách společností, které vykazují kvalitní a co možná nejpodrobnější 

data, z důvodu agregace je zde určité zkreslení. Dalším problémem je nedostatek aktuálních 

vědeckých prací na téma účetnictví, uznávání nákladů a vykazování výnosů v technologickém 

průmyslu v českém nebo anglickém jazyce. Ačkoliv se mi podařilo nalézt vědecké práce, 

pochází z let 20042 a 20073 a z těchto prací již nelze vycházet. Technologie se mění tak 

rychle, že loňská práce již nebude aktuální. Práce bude vycházet zejména z mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví (dále IFRS) vydaných IASB a všeobecně uznávaných 

účetních principů (dále US GAAP) vydaných FASB, účetních závěrek společností z oboru 

software, interpretací prací předních poradenských společností. Tyto práce budou vždy 

kriticky hodnoceny, jelikož jejich primárním účelem je propagace dané společnosti. Převážně 

bude v práci pracováno s originálním zněním standardů dostupných na ifrs.org a asc.fasb.org, 

výjimečně budou z důvodu terminologie využívány standardy dostupné na kacr.cz.   

                                                 
2 SAVAGE, Arline, Joseph H. CALLAGHAN a Eileen PEACOCK. Accounting for the Development Costs of 

Internal‐Use Software. Journal of Information Systems: Spring 2004, Vol. 18, No. 1, pp. 111-126. 
3 BEN‐MENACHEM, Mordechai a Ilanit GAVIOUS. Accounting Software Assets: A Valuation Model for 

Software. In: Journal of Information Systems [online]. 2007, s. 117-132 [cit. 2015-05-19]. DOI: 

10.2308/jis.2007.21.2.117. 
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1 Softwarové společnosti a softwarový průmysl 

Předně je nutné zmínit, že existuje nespočet definic na toto téma a tyto definice nejsou 

zakotveny v legislativě České republiky, EU ani USA. Definice, která vznikla v předchozím 

roce, je již letos nepravdivá. Anglicky psané zdroje převážně definují tyto výrazy: softwarový 

průmysl (software industry), softwarová společnost (software company) a internetová 

společnost (internet company).  

„Internetovou společností je taková společnost, u které je většina zisků generována na 

internetu nebo jejíž aktivity jsou založeny na stálém využívání internetu. Typickým příkladem 

mohou být společnosti, které prodávají zboží přes internet anebo společnosti, které poskytují 

na internetu různé jiné služby.“ 4 Často jsou tyto společnosti také nazývány jako „dot-com 

companies“. Do této definice spadají největší e-shopy jako Amazon, eBay, poskytovatelé 

zájezdů Priceline.com, vyhledávače - Google, Yahoo, Yandex (Rusko), Baidu (Čína) anebo 

sociální sítě Facebook, Twitter, Tencent (Čína) anebo i plně internetové CRM systémy, jako 

např. Salesforce. 

Za software lze dle slovníku Pricentonské univerzity považovat jakýkoliv program, 

který poskytuje instrukce počítači nebo zpracovává elektronická data a není přitom 

hardwarem.5 

Za složitější se jevilo nalézt v akademických zdrojích definici softwarové společnosti. 

Nejpřesnější definici, která odpovídá současnému stavu technologií, jsem nalezl na veřejné 

encyklopedii Wikipedia: „Softwarový průmysl zahrnuje [softwarové] společnosti zabývající 

se vývojem, údržbou a distribucí software, které používají různé byznys modely, zejména 

zaměřené na licencování/údržbu software (on-premise) nebo cloudově zaměřené (jako např. 

SaaS, PaaS, IaaS, MaaS, AaaS apod. - definované dále v práci). Průmysl rovněž zahrnuje 

softwarové služby, jako jsou školení, dokumentace nebo konzultace.“6 Často jsou tyto 

společnosti označovány zkratkou IVS (Independent Software Vendors). Do těchto společností 

patří např. Microsoft, SAP, Oracle. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o společnosti, které jsou 

                                                 
4 ZARZECKI, Dariusz. Valuing Internet Companies. Selected Issues. In: Folia Oeconomica Stetinensia. 2010. 

DOI: 10.2478/v10031-010-0015-5 
5 Software. Wordreference.com Dictionary of English [online]. 2015 [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: 

http://www.wordreference.com/definition/software 
6 Software industry. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Software_industry 
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schopné nainstalovat software na server uvnitř společnosti, účetně jej oddělit od účetní 

jednotky a dále poskytnout.  

Úskalím všech těchto definic je cíl rozdělit to, co začíná být stále pevněji svázáno. 

Internet není nic jiného, než kombinace softwarových a hardwarových prostředků a dnešní 

moderní on-premise software nedokáže efektivně fungovat bez internetu a internetový byznys 

je rovněž poháněný softwarem. Společnosti, které dříve chtěli mít veškerý software hostovaný 

na svých počítačích, přechází na cloudové služby a snaží se co nejvíce vytěžit z dot-com 

společností. Příkladem může být nedávná migrace České spořitelny na Google Apps.7  

Pro účely této práce bude za softwarovou společnost označena jakákoliv společnost, která 

primárně poskytuje software nebo infrastrukturu přes internet nebo poskytuje jakýmkoliv 

způsobem software na stanice klientů a v obou případech tento software zároveň i vyvíjí 

anebo jej pořídila v podnikové kombinaci.  

Tato práce se nebude zabývat e-shopy a obecně eCommerce, jako je např. Amazon, 

Alzanebo DameJidlo, jelikož tyto společnosti primárně vydělávají prodejem zboží nebo 

služeb. Také se práce nebude zabývat portály, které sice prodávají software, ale nevyvíjejí jej, 

vydělávají na marži (například Stahuj.cz).  

Prostředí v oblasti softwarových společností je velmi dynamické a akvizice jsou 

v oblasti technologií nejrychlejším i nejspolehlivějším způsobem, jak dosahovat trvalé 

konkurenční výhody. Pro vysvětlení je možné využít akvizici Facebook a Instagram. 

Instagram je sociální síť, která slouží pouze pro sdílení obrázků a to výhradně z mobilních 

zařízení. Instagram získal výraznou výhodu nad Facebookem díky tomu, že dokázal vytvořit 

prostředí, kam se nepřidávají rodiče uživatelů, jelikož často nejsou tak zdatní při využívání 

mobilních zařízení. Díky zaměření na vizuální obsah dosahuje Instagram výrazně vyššího 

zapojení uživatelů než na Facebooku a z důvodu nižší penetrace firem se uživatelé necítí 

obtěžováni reklamou. Uživatelé tedy začali využívat nejenom Facebook, ale i Instagram. 

Facebook využívali pro účely komunikace se širokým okruhem přátel a s týmy ze školy a 

Instagram pro komunikaci se svými přáteli. Facebook v tuto chvíli měl prostředky i kapacity, 

aby vytvořil konkurenční síť, ale jen velmi složitě by dokázal motivovat uživatele, aby 

opustili Instagram. Rozhodl se tedy Instagram koupit za jednu miliardu dolarů – z toho 300 

                                                 
7 Petr Beneš o přechodu České spořitelny na Google Apps. Netmail [online]. 2013 [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: 

http://netmail.eu/blog/petr-benes-o-prechodu-ceske-sporitelny-na-google-apps?language=cs 
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tisíc v hotovosti a 700 tisíc v akciích. Podobná situace byla u aplikace WhatsApp, kterou 

Facebook koupil za 22 miliard dolarů.8  

Přesuneme-li se od sociálních sítí k vyhledávačům, Google a jeho dceřiné společnosti 

v roce 2014 provedly 34 akvizic, zejména společností, které se zabývají prací s daty, umělou 

inteligencí a mobilními aplikacemi. Největší akvizicí byla akvizice Nest Labs, Inc (3,2 

miliardy USD) a Dropcam (555 milionů USD), obě společnosti se zabývají řízením a 

monitorováním domácností. Tyto akvizice předpovídají, že se Google brzy pokusí řídit naše 

domy, spotřebu energie, teplotu apod. 9 

V roce 2014 došlo i k zajímavé akvizici společnosti AVG, která koupila Location 

Labs. AVG díky tomu prohloubila svoji penetraci do mobilních zařízení a získala vztahy 

s americkými mobilními operátory.  

Aktuálně jsou obecně velmi žádané akvizice s mobilními start-upy, jelikož velké 

společnosti dlouho váhaly se vstupem na mobilní trhy. Úspěšní v tomto směru jsou Facebook 

i Google. Facebook dlouhodobě oznamuje růst tržeb z mobilních zařízení a Google díky 

mobilním zařízením letos poprvé předběhl Seznam na českém trhu.  

V praktické části práce je demonstrováno, že všechny společnosti, ať již účtující dle 

US GAAP nebo IFRS byly v oblasti akvizicí velmi aktivní. Účetní řešení těchto akvizic se 

řídí dle standardu IFRS 3. Vždy byly u sledovaných společností přeceňovány jednotlivé 

složky aktiv, vznikal goodwill (nebo šťastná koupě) z důvodu synergických efektů a byla 

rozlišena nová aktiva, jako např. databáze zákazníků, interně vyvinuté systémy, brandové 

názvy nebo unikátní technologie. V rámci goodwillu byli také vykázáni nově získaní 

zaměstnanci, kteří se řadí k těm nejlepším ve svém oboru.  

V technologických společnostech je rovněž běžné uzavírání smluv o společném 

podnikání. Ačkoliv, dle KMPG, ne vždy jsou tato společná podnikání řešena jako společné 

podnikání i účetně.10 Společné podnikání bylo do roku 2013 řízeno standardem IAS 31 – 

                                                 
8 OKYLE, Carly. From Instagram to WhatsApp: A Snapshot of Facebook's Acquisitions (Infographic). In: 

Entrepreneur - Start, run and grow your business. [online]. 2014 [cit. 2015-03-20]. Dostupné z: 

http://www.entrepreneur.com/article/239909 
9 List of mergers and acquisitions by Google. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mergers_and_acquisitions_by_Google 
10 The Application of IFRS: Technology companies. KPMG. [online]. 2011 [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: 

http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/iline-of-business-

publications/pages/application-of-ifrs-technology-companies.aspx 

http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/iline-of-business-publications/pages/application-of-ifrs-technology-companies.aspx
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/iline-of-business-publications/pages/application-of-ifrs-technology-companies.aspx
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Účasti ve společném podnikání a interpretací SIC 13 - Spoluovládané jednotky – nepeněžní 

vklady spoluvlastníků. Od roku 2013 je účinný standard IFRS 11 – Společná ujednání. 

Příkladem nedávného společného ujednání může být ujednání Microsoftu a BesTV, kteří 

budou společně vyvíjet a distribuovat na čínský trh konzole XBOX 360 a pro ně určené hry.11  

Dalším specifikem softwarových společností je časté využívání odměn vázaných na 

akcie. Za účelem motivace zaměstnanců a udržení největších kapacit v oboru je využívají 

všechny sledované společnosti. Motivace a udržení zaměstnanců je v technologickém oboru 

velmi důležitá, jelikož schopných lidí je v tomto oboru stále málo a jejich udržení je pro 

rozvoj společnosti klíčové. Tento závěr podporuje i KPMG: „Více než v jakémkoliv jiném 

sektoru, technologické společnosti využívají úhradu vázanou na akcie. Často se jedná o 

společnosti s velkými ambicemi, ale minimální hotovostí,…“12  

                                                 
11 BesTV and Microsoft to bring Xbox One to China in September. Microsoft Official [online]. 2014 [cit. 2015-

03-28]. Dostupné z: http://news.microsoft.com/2014/04/30/bestv-and-microsoft-to-bring-xbox-one-to-china-in-

september/ 
12 KPMG, The Application of IFRS: Technology companies, str. 9. 
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2 Nehmotná aktiva v softwarových společnostech – 

vývoj, pořízení, oceňování  

Tato kapitola je rozdělena do čtyř částí. Nejdříve jsou uvedeny související 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví a kodifikace US GAAP. V další části jsou 

vydefinována nehmotná aktiva a způsoby jejich pořízení, oceňování a odepisování. Poslední 

část se zabývá vývojem software.   

2.1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 

Nehmotnými aktivy se v IFRS věnuje několik standardů.13 Stěžejním standardem je 

IAS 38 – Nehmotná aktiva. Vývojem software se dále zabývá interpretace SIC-32 Nehmotná 

aktiva a náklady na webové stránky. Software, který je nedílnou součástí hardwaru a dané 

zařízení nemůže bez tohoto konkrétního software fungovat, bude upraven v rámci IAS 16 – 

Pozemky, budovy a zařízení. Například software v palubním počítači nového automobilu 

bude vykázán společně s automobilem. Náklady na vývoj větších softwarových projektů 

mohou spadat do kompetence standardu IAS 11 – Smlouvy o zhotovení. IAS 11 se podrobněji 

věnují kapitoly 3.1 a 3.4.5 a nebude nyní podrobněji popisován.  

Standardy uvedené v předchozím odstavci byly zkoumanými společnostmi nejčastěji 

využívány pro vykazování nákladů z hlavní činnosti podnikání. Nejčastěji u B2C segmentu se 

lze setkat se stavem, kdy je software vedený jako zásoba ve smyslu IAS 2 – Zásoby, zejména 

ve smyslu distribuce software.  

Software by za určitých specifických podmínek mohl být upravován i IFRS 5 - 

Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. Pokud by společnost, která se 

nezabývá vývojem ani distribucí software (anebo se zabývá jiným oborem software), 

například v rámci akvizice, pořídila software a určila by jej k prodeji, byl by tento software 

vykazovaný dle IFRS 5. Jedná se v segmentu o vzácné podmínky, které nebyly v žádné ze 

sledovaných společností dosaženy.   

Vykazováním nehmotných aktiv se intenzivně věnuje i standard IFRS 3 – Podnikové 

kombinace. Jak bude dále v práci popsáno, vykazování nehmotných aktiv je výrazně 

limitováno. Praktická část této práce dokazuje, že nehmotná aktiva jsou převážně vykazována 

                                                 
13 IASB. eIFRS [online]. 2015 [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: http://eifrs.ifrs.org 
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při podnikových kombinacích. IFRS 3 popisuje, která aktiva mohou být vykázána a v jakém 

ocenění.  

Pro úplnost je možné doplnit i IAS 17 – Leasingy pro pořízení nehmotných aktiv 

formou pronájmu anebo IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv, jelikož nehmotná aktiva musejí být 

testována na snížení hodnoty – zejména aktiva, která nejsou odpisována.  

2.2 US všeobecně uznávané účetní principy (US GAAP) 

V rámci všeobecně uznávaných účetních principů se uznáváním nákladů na vývoj 

software zabývají kodifikace ASC 985 – Software a ASC 350 – Nehmotná aktiva – Goodwill 

a další. ASC 985-20 se věnuje výhradě softwaru pro prodej, pronájem nebo jiné obchodní 

využití, ASC 350-40 se zabývá softwarem pro interní použití a ASC 350-50 se zabývá 

náklady na vývoj webových stránek. Další kodifikace ASC-985-330 se věnuje softwarovým 

zásobám, ASC 985-705 se zabývá náklady na prodeji a služby v oblasti software a zábavy, 

ASC 985-730 se věnuje výzkumu a vývoji software.  

Tyto kodifikace tvoří ucelený přehled pro vykazování software a souvisejících 

nákladů, potažmo i výnosů, které budou předmětem další kapitoly. Na první pohled je vidět, 

že US GAAP poskytuje technologickým společnostem jasnější instrukce než IFRS. Důvodem 

je zejména historické zaměření US GAAP na konkrétní odvětví a důležitost odvětvových a 

zvykových praktik. Tato podrobnost klade menší důraz na kvalifikaci účetní jednotky a 

poskytuje jasnější postupy. Na druhou stranu, je velmi nepřehledná a může být pro účetní 

jednotku svazující. IFRS preferuje jiný model, který je více zaměřený na principy a konkrétní 

aplikace již záleží na výkladu a potřebách účetní jednotky.  

2.3 Pořízení nehmotných aktiv 

Existují dvě základní metody pořízení software, a to externí pořízení anebo vývoj. U 

vývoje je ještě nutné specifikovat, zda je to vývoj aktiva pro externí využití (například 

sociální síť pro neurčité uživatele), vývoj aktiv na zakázku (vývoj informačního systému pro 

konkrétního klienta) anebo vývoj aktiva pro interní využití (vývoj interního mzdového 

systému). Následně je nutné zvážit aspekty jako pravděpodobnost úspěšného dokončení 

vývoje a pravděpodobnost budoucích ekonomických užitků pro rozhodnutí o korektním 

vykázání aktiva. Tyto aspekty budou dále v kapitole rozebrány. Základní postupy a definice 

při vykazování nehmotných aktiv jsou podobné napříč IFRS a US GAAP. Primárně tedy 
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budou vždy rozebrány IFRS a následovat bude srovnání s příslušnými ustanovením US 

GAAP. 

2.3.1 Definice pojmů nehmotné aktivum, výzkum a vývoj 

Za aktivum je dle IFRS považován „zdroj ovládaný účetní jednotkou v důsledku 

minulých událostí, u kterého se očekává plynutí budoucích ekonomických užitků do účetní 

jednotky.“ Za nehmotné aktivum je považováno „nepeněžní aktivum bez fyzické podstaty.“ 14  

Tyto dvě definice jsou klíčové pro vykazování nehmotných aktiv v individuální a 

konsolidované účetní závěrce dle IFRS. Dle IAS 38 lze uznat jakékoliv nehmotné aktivum, 

které splňuje definici nehmotného aktiva a kritéria pro uznání.  

Aby aktivum splňovalo kritéria pro uznání, musí být identifikovatelné (oddělitelné od 

účetní jednotky nebo vzniklé ze smluvních nebo jiných zákonných práv), jednotka musí 

aktivum ovládat a musí být schopna určit budoucí ekonomické užitky plynoucí z tohoto 

aktiva. Aktivum se poté uzná pouze tehdy, pokud je pravděpodobné, že budoucí ekonomické 

užitky poplynou do účetní jednotky a je možné spolehlivě ocenit pořizovací náklady aktiva.15 

 

Obrázek 1: Koncept identifikovatelnosti a ocenitelnosti nehmotných aktiv podle IFRS 316 

Pojmový aparát této práce za vývoj software považuje vše od prvního nápadu software 

vyvinout až po otestování v různých alfa a beta verzích a uvolnění softwaru k prodeji nebo 

používání. Takto se běžně pojem využívá v IT společnostech. IFRS, konkrétně IAS 38, pojem 

chápe odlišně a zároveň rozlišuje pojmy výzkum (Research) a vývoj (Development).  

„Výzkum je v tomto standardu definován jako původní a plánované zkoumání 

prováděné s cílem získat nové vědecké nebo technické poznatky a vědomosti. Příkladem 

výzkumu jsou různé činnosti zaměřené na získání nových poznatků, hledání alternativních 

materiálů, zařízení, procesů a také formulace, návrh, vyhodnocení a konečný výběr možných 

alternativ pro nové nebo zdokonalené materiály, zařízení, procesy nebo služby. Tyto činnosti 

                                                 
14 IAS 38, odst. 8. 
15 IAS 38, odst. 9 – 24. 
16 SVAČINA, Pavel. 2010. Oceňování nehmotných aktiv. 1. vyd. Praha: Ekopress, 214 s. ISBN 978-80-86929-

62-0. 

Neidentifikovatelné = samostatně 

neocenitelné vlivy

Oddělitelná Neoddělitelná Goodwill

Nehmotné složky

Identifkovatelné = samostatně ocenitelná 

aktiva
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jsou označovány jako „fáze výzkumu“. V této fázi nemůže účetní jednotka doložit existenci 

nehmotného aktiva, které by mělo přinést pravděpodobné ekonomické užitky. Z tohoto 

důvodu jsou výdaje na výzkum vždy vykázány do nákladů běžného období.  

Vývojem se rozumí použití výsledků výzkumu nebo jiných poznatků k plánování nebo 

navrhování nových nebo podstatně zdokonalených materiálů, zařízení, výrobků, postupů nebo 

služeb před zahájením komerční výroby. Dalším příkladem vývoje je konstrukce a testování 

prototypů, zdokonalených materiálů, postupů, systémů i řízení zkušebního provozu, který 

není stále připraven pro komerční použití. Nehmotné aktivum ve fázi vývoje lze uznat jako 

aktivum, pokud je účetní jednotka schopna prokázat následující skutečnosti: 

- technickou proveditelnost dokončení nehmotného aktiva 

- svůj záměr dokončit nehmotné aktivum (například pomoci podnikatelského plánu) 

- svou schopnost nehmotné aktivum používat nebo prodat 

- způsob, jakým bude aktivum vytvářet pravděpodobné budoucí ekonomické užitky 

- dostupnost zdrojů pro dokončení vývoje a použití, prodeje nehmotného aktiva 

- svou schopnost spolehlivě oceňovat výdaje přiřaditelné NA během jeho vývoje 

Pouze při splnění všech těchto podmínek je účetní jednotka povinna vykázat v rozvaze 

i nehmotné aktivum ve fázi vývoje. Od okamžiku, kdy společnost splní tato kritéria, pohlíží se 

na tento vývoj jako na nehmotné aktivum pořízené vlastní činností. Od této chvíle jsou výdaje 

vynaložené na nehmotné aktivum chápány jako pořizovací náklady nehmotného aktiva 

vytvořeného vlastní činností. Těmito náklady jsou zejména náklady na materiál a služby, 

osobní náklady, poplatky za registraci zákonného práva, odpisy a za určitých okolností i 

úroky.“17 Ustanovení předchozích odstavců jsou často citovány v účetních závěrkách 

společností.  

2.3.2 Výzkum a vývoj software  

V oblasti software je možné jakýkoliv software, který se začne programovat 

kompetentní osobou, teoreticky považovat za aplikovaný vývoj. V oblasti software jsou 

taxonomie všech programovacích jazyků zdarma anebo za relativně nízké ceny dostupné. 

Každý se teoreticky může naučit, jak naprogramovat libovolnou aplikaci. Firma samotná si 

nemůže vymyslet nové příkazy programovacího jazyka. Argumentovat lze firmami jako  

                                                 
17 BLAŽEK, Michal. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a ocenitelná práva v českých účetních předpisech. 

Praha, 2012. Bakalářská práce. Vedoucí práce Simona Jirásková. 
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Google či Oracle, které vynalezly vlastní programovací jazyk, Java v případě Oracle anebo 

Google App Script (vycházející z Javy). Přesto, každý jazyk musí být možné přeložit, aby 

komunikoval na strojové úrovni jedniček a nul a veškeré jeho instrukce by se daly vyjádřit 

v nižších programovacích jazycích, jako je např. Assembler.18 Je tedy nezpochybnitelné, že 

každá společnost může teoreticky naprogramovat to samé, jako její konkurent. Přinejmenším, 

má k tomu zdroje. Více se touto úvahou zabývají Eisenhardt, K. a  Martin, J.19, kteří popírají, 

že zdroje rozhodují o úspěchu (Resource Based View), ale tvrdí, že o úspěchu rozhoduje 

schopnost společnosti zdroje integrovat, rekonfigurovat, získávat a uvolňovat, čímž lze získat 

konkurenční výhodu nebo dokonce změnit trh. Tyto schopnosti se nazývají „dynamické 

schopnosti“ (v originále Dynamic Capabilities), které jsou definovány jako organizační a 

strategické postupy, kterými firmy dokážou stále kombinovat zdroje, ať již trh roste, padá 

nebo stagnuje.20,21  

Přesunu-li se ze strategické roviny zpět k účetní, za náklady na výzkum software dle 

pojmového aparátu IAS 38 by měl být považován pouze takový výzkum software, který je 

unikátní a nějakým způsobem přispívá k inovacím v rámci informačních technologií a není 

jasné, zda bude úspěšný. V podstatě tedy pokus o vytvoření nové funkcionality. Příkladem 

může být výzkum nových technik rozpoznávání virů (viz například sektor zabezpečení 

v praktické části), výzkum nových algoritmů pro rychlejší a přesnější indexování webu 

(Google) anebo výzkum nových filtrů pro ještě přesnější a důvěryhodnější grafiku – např. 

chování vody dle skutečnosti (Ubisoft). Žádná ze sledovaných společností v praktické části 

neaktivovala prvotní výzkum, jelikož tento výzkum nesplnil požadavky pro uznání. Avšak, 

všechny sledované společnosti vykazující dle IFRS i US GAAP zveřejnili (a mají i tuto 

povinnost) ve své výroční zprávě informaci o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje. Na 

výzkum a vývoj zpravidla poskytují vyspělé země daňové úlevy a i jsou tyto aktivity znakem 

schopností společnosti inovovat a růst.  

                                                 
18 MAREK, Rudolf. Učíme se programovat v jazyce Assembler pro PC. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003, 

228 s. ISBN 80-722-6843-0. 
19 Eisenhardt, K. a  Martin, J. (2000) ‘Dynamic capabilities: What are they?’ Strategic Management Journal, 21 

pp. 1105-1122. 

20 V originále: „The firm’s processes that use resources—specifically the processes to integrate, reconfigure, 

gain and release resources—to match and even create market change. Dynamic capabilities thus are the 

organizational and strategic routines by which firms achieve new resource configurations as markets emerge, 

collide, split, evolve, and die.“ 

21 Eisenhardt, K. a  Martin, J. (2000) ‘Dynamic capabilities: What are they?’ Strategic Management Journal, 21 

pp. 1105-1122. 
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Pokud společnost dokáže realizovat tento výzkum a započne s vývojem, zpravidla 

dokáže v průběhu vývoje splnit kritéria pro aktivaci software. Jak ale uvádí zkoumané 

společnosti, kritéria jsou často splněna těsně před uvedením software na trh. Společnosti 

nemohou dříve prokázat schopnost dokončit vývoj a existenci budoucích ekonomických 

užitků z aktiva. Veškeré náklady ve fázi výzkumu i ve fázi vývoje před splněním kritérií pro 

uznání musí být vykázány jako náklady období. 22 Situaci přehledně definuje následující 

schéma: 

 

Obrázek 2: Model aktivace nákladů23 

Na rozdíl od US GAAP, IFRS nedefinuje technologickou proveditelnost, takže záleží 

na posudku společnosti nebo znalce, kdy určí tento bod. Od tohoto bodu až po bod, kdy je 

software připravený k využívání a prodeji mohou být náklady aktivovány.  

Dle US GAAP technologická proveditelnost počítačového softwaru je dosažena, když 

jednotka ukončila všechny plány, návrhy24, kódování a testování, které je nezbytné k dosažení 

rozhodnutí, že produkt může být poskytován, včetně jeho návrhových specifikací, včetně 

funkcí, možností a technického výkonu. Minimálně musí společnost ověřit jednu 

z následujících aktivit, aby dokázala technickou proveditelnost:  

                                                 
22 Introduction to International Financial Reporting Standards. In: 2014 Interpretation and Application of 

International Financial Reporting Standards. Hoboken, NJ, USA: John Wiley, 2014, s. 1. DOI: 

10.1002/9781118870372.ch1. ISBN 9781118870372. Dostupné také z: 

http://doi.wiley.com/10.1002/9781118870372.ch1 
23 PRICEWATERHOUSECOOPERS. Navigating the move to IFRS: Global insights for technology companies 

[online]. 2009 [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: www.pwc.com/en_US/us/technology-innovation-
center/assets/tech_sector_IFRS_guide.pdf, str. 23. 
24 V originále „design“ – dle českého výkladu by design obsahoval pouze vzhledovou stránku. Dle výkladu 

informačních systémů se za design považuje spíše návrh architektury systému, modelování jeho funkčnosti a až 

jako minoritní vzhledová stránka. 
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a) Je k dispozici funkční detailní návrh programu. Tento bod je dále upřesněn dalšími 

třemi požadavky, které v podstatě vyjadřují, že program již obsahuje všechny 

podstatné.  

b) Existuje funkční model, který byl ověřen testováním.  

Všechny další náklady po prokázání technické proveditelnosti mohou být aktivovány, 

a to včetně přiměřených fixních nákladů, které se vztahují např. k programátorům nebo 

prostorám, kde programují. Nemohou být alokovány obecné a administrativní fixní náklady, 

jelikož je nelze přesně přiřadit. 25 

Nabízí se diskutabilní otázky – koupí si hráč hru kvůli prvotřídním grafickým 

efektům? Povede se antivirové společnosti přesvědčit zákazníka, že jejich technologie 

odhalení virů je lepší než konkurenční? Pomůže Googlu nový vyhledávací algoritmus 

k větším příjmům za reklamu? Na tyto otázky by společnost měla být schopná uspokojivě 

odpovědět, aby mohla vývoj aktivovat. V případě, že nebude možné R&D aktivovat, budou 

veškeré náklady vykázané jako náklady období.  

Software, který byl aktivován by měl být pravidelně testován na snížení hodnoty a 

jakmile dojde k ukončení vývoje, mělo by být aktivum reklasifikováno jako nehmotné 

aktivum s danou dobou použitelnosti a následně odpisováno. Pokud je aktivum určené pro 

prodej, měla by být zvolena odpisová metoda v závislosti na realizovaných tržbách. 

Samozřejmostí je testování aktiva na snížení hodnoty v průběhu celé doby použitelnosti.  

Dle PwC je časové období mezi dosažením technologické proveditelnosti a ukončením 

vývoje natolik krátké, že se technologickým společnostem většinou nevyplatí výdaje 

aktivovat.26 Tento závěr potvrzuji společnosti účtující dle US GAAP v praktické části této 

práce.  

Předchozí postup se zabýval zejména vývojem software, který je určen k prodeji, 

poskytování nebo licencování externím uživatelům, kdy při splnění kritérií pro uznání musí 

společnost vývoj aktivovat.  

                                                 
25 FASB. Accounting Standard Codification [online]. 2015 [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: https://asc.fasb.org, 

ASC 975 
26 PricewaterhouseCoopers, str. 23. 
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Software vyvinutý pro interní využití 

Pokud se společnost rozhodne vyvinout vlastní systém, který bude používat nadále ve 

své společnosti, budou související náklady vykázány jako náklady období. Důvodem je, že 

nelze spolehlivě prokázat budoucí ekonomický prospěch plynoucí z aktiva. Příkladem může 

být např. software pro zpracování mezd, který vyvinulo IT oddělení pro účetní oddělení.  

Na druhou stranu, pan Mládek uvádí na svých webových stránkách zajímavý příklad, 

kdy je možné dle standardu IAS 8 odst. 1227 odchýlit se od IFRS a využít pravidla uvedená 

v US GAAP.28 Vývoj softwaru za účely interního používání se řídí standardem ASC 350-40. 

Standard rozděluje vývoj interně generovaného software do 4 fází:  

1. Přípravná fáze (Preliminary Project Stage) – všechny náklady v této fázi budou 

vynaloženy jako náklady období. Jedná se zejména o náklady na výběr dodavatele, 

definici funkcí systému, výběr technologie, najmutí konzultantů, atd.  

2. Vývojová fáze aplikace (Application Development Stage) 

a. Interní a externí náklady vynaložené k vývoji software pro interní 

používání mohou být aktivovány.  

b. Náklady na software, který umožní přístup nebo přenos dat ze starého 

systému do nového mohou být aktivovány.  

c. Náklady na školení zaměstnanců v této fázi budou náklady období.  

d. Náklady na přenos a úpravy dat, kromě nákladů na prvotní přenos dat jsou 

náklady období. 

3. Poimplementační-provozní fáze (Postimplementation-Operation Stage) – Interní i 

externí náklady na školení nebo údržbu během této fáze budou náklady období.  

4. Aktualizace a vylepšení (Upgrades and Enhancements)  

a. Náklady na aktualizace a vylepšení mohou být aktivovány, pokud je 

pravděpodobné, že tyto výdaje jsou příčinou nové dodatečné funkcionality. 

b. Náklady na údržbu jsou náklady období. 

                                                 
27 Při hodnocení popsaném v odstavci 10 může vedení rovněž zvažovat nejnovější rozhodnutí a prohlášení 

ostatních tvůrců standardů, kteří stanovují pravidla a zásady a kteří používají podobné koncepční rámce při 

vývoji účetních standardů, další účetní literaturu a přijaté postupy v daném oboru v rozsahu, který není v 

konfliktu se zdroji uvedenými v odstavci 11. 
28 Capitalization of internally developed software. MLÁDEK, Robert. US GAAP, IFRS training, consulting and 

outsourcing [online]. [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: http://www.gaap-

ifrs.eu/en/index.php?cont=odpovedet_zpravu_diskuze_en&oddil=12&cislo_id=18 
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c. Pokud není možné, jestli se jedná o údržbu nebo novou funkcionalitu, jsou 

náklady vykázané jako náklady období. 

Standard se dále v odstavcích 25-13 – 25-16 zabývá případy, kdy jsou aktualizace a upgrady 

prováděné společně nebo případy, kdy je vývoj předčasně ukončen.29  

Mládek upozorňuje, že aktivace interně generovaného softwaru má rovněž i svá úskalí ve 

chvíli, kdy se společnost rozhodne software prodat nebo dále licencovat. Jelikož veškeré 

přínosy získané z licencování softwaru budou vykázány proti účetní hodnotě aktiva až do 

úplné amortizace aktiva. Související výnosy tedy nebudou vykázány jako výnosy, což může 

znevýhodnit firmu v očích investorů.30   

2.3.3 Externí pořízení nehmotných aktiv 

Pořízení aktiva je velmi úzce závislé na charakteru aktiva. Například je možné koupit 

si počítačovou hru, kterou lze používat po neomezenou dobu, ale není možné zakoupit si za 

fixní poplatek software typu SaaS, který již z vlastního charakteru služby je možné platit 

pouze na přesně dané období.  

Externí pořizování software mělo u softwarových společností rovněž podstatné 

zastoupení, ačkoliv byla nehmotná aktiva nejčastěji pořizována v rámci akvizice anebo 

vyvinuta vlastní činností. Tuto část lze aplikovat jak u softwarových společností, tak u jejich 

klientů.  

Obecný princip při pořízení jakéhokoliv aktiva je posoudit kritéria uvedená v úvodu 

kapitoly 2.3 a této kapitoly. Společnost si musí ujasnit, které aktivum zakoupila a jaký je jeho 

charakter a podle toho musí zvolit vhodný postup vykázání aktiva. Pokud má být aktivum 

vykázáno jako nehmotné aktivum ve smyslu IAS 38, musí vždy splnit kritéria pro uznání.  

Koupě software 

Toto je pravděpodobně nejjednodušší možnost pořízení software. Konkrétním 

případem může být koupě programu na CD anebo jeho stáhnutí na internetu s možností 

použití po neomezenou dobu. Typické u jednoúčelových programů (například převaděče 

formátů souborů) nebo v minulosti velmi běžné i u informačních systémů. Tento software 

                                                 
29 ASC 350 
30 Capitalization of internally developed software. MLÁDEK, Robert. US GAAP, IFRS training, consulting and 

outsourcing [online]. [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: http://www.gaap-

ifrs.eu/en/index.php?cont=odpovedet_zpravu_diskuze_en&oddil=12&cislo_id=18 
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s vysokou pravděpodobností splní kritéria pro uznání.  Diskutabilní může být v případě 

některého typu software (např. počítačových her) pravděpodobnost budoucích ekonomických 

užitků. Dle odst. 25 IAS 38 se u externího pořízení software považuje za automatické splnění 

tohoto kritéria. Lze tedy přepokládat, že počítačová hra může zvýšit efektivnost zaměstnanců, 

pokud je využita pro odbourání stresu apod..  

Spekulativní je kritérium oddělitelnosti. Například účetní systém bude plně oddělitelný 

od hardwaru. Na druhou stranu, operační systém anebo software pro specializované robotické 

rameno je integrální součástí hardwaru a měl by být tedy vykázán společně s hardwarem. 

Následně mohou být zvoleny odpisy jednotlivých komponent, jelikož může nastat situace, že 

software bude mít kratší/delší životnost než hardware. Analogicky bude postupováno v 

případě US GAAP. 

Licence na využití software, úpravy, upgrady a aktualizace 

Podstatou licence je právo využívat daný software po danou dobu nebo po určitý počet 

výkonů. Licence zpravidla splní kritéria pro uznání a bude vykázána jako nehmotné aktivum. 

K licenci se často vážou doplňkové služby, jako jsou konzultační služby, správa a aktualizace 

systému nebo poskytnutí infrastruktury. Pokud budou tyto služby poskytovány zvlášť, byly by 

všechny náklady období. V případě rozsáhlejších upgradů a vylepšení je možné uvažovat o 

aktivaci z důvodu podstatného vylepšení funkcionality. V případě licence bude rovněž záležet 

na povaze kontraktu. V současné době je velmi malý významový rozdíl mezi SaaS a licencí a 

rovněž je diskutabilní, jak budou doplňkové služby uvedeny ve smlouvě. Kdyby kupříkladu 

byla smlouva stylizována jako smlouva o pětileté licenci programu XY, která v sobě zahrnuje 

po dobu smlouvy i nespecifikované upgrady, aktualizace a podporu a nebylo možné 

spolehlivě odhadnout hodnotu konkrétních komponent, bylo by vykázáno aktivum v celkové 

hodnotě služeb. Kdyby ale smlouva byla stylizována jako pořízení pětileté licence (s přesnou 

částkou), konzultačních služeb na 5 let (s přesnou částkou) apod. Již by bylo možné 

doplňkové služby oddělit a pravděpodobně by vystupovaly jako předplacené náklady, nikoliv 

jako nehmotné aktivum. Rovněž je nutné zohlednit, že je možné pořídit pětiletou licenci 

s pouze roční podporou. Zde by již bylo rozdělení nezbytné.  

Při využívání informačního systému, ať již parametrického či tvořeného na míru, je 

téměř vždy nutné dělat na systému úpravy.  U úprav je vždy nutné definovat, jaký byl smysl 

úpravy. Mohlo se jednat o nutnou opravu anebo nezbytnou aktualizaci, jejíž neprovedení by 
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mohlo způsobit zhoršení vlastností software. Tyto úpravy budou zpravidla vykázány jako 

náklad období. Na druhou stranu, existují i úpravy, které zvyšují hodnotu software v rámci 

společnosti a měly by být předmětem aktivace. Příkladem této úpravy by mohlo být propojení 

CRM systému se systémem BI. Pokud by se jednalo o jednorázový import dat, bezesporu by 

se jednalo o náklad období. Pokud by se jednalo o propojení ve smyslu aplikace, která dokáže 

kdykoliv převést data, již je to v podstatě vývoj nového řešení a tento nový systém by měl být 

aktivován (tyto systémy se často nazývají middleware).  

Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) a IaaS (Infrastructure as a 

Service)  

SaaS bude považován za náklad období, jelikož se jedná o pronájem systému, většinou 

nejsou ani přesně dány doby, na jak dlouho je software používán. Dokud zákazník zasílá 

platbu, software funguje. Často je nutné investovat do přípravy SaaS pro používání a do 

prvotního importu dat. Ale jelikož se stále jedná o pronajaté řešení, budou tyto náklady 

vykázány v daném období. Technologie jsou natolik nové, že se jimi US GAAP ani IFRS 

výslovně nezabývají. Domnívám se, že toto řešení by se mělo řídit dle standardu IAS 17 – 

Leasingy. Jedná se v podstatě o operativní pronájem. Podobná bude situace v případě PaaS a 

IaaS. V tomto případě si klient pronajímá místo, kde může vyvíjet software. Buď si pronajímá 

platformu (např. Google App Engine), kde následně vyvíjí software anebo kompletní 

informační infrastrukturu.  

Distribuce software 

Zvláštní kategorií pořízení software může být pořízení za účelem distribuce a 

přeprodávání software. Distributor (e-shop, kamenný prodejce) nakoupí software jako zásobu 

a tak se k softwaru i chová, v případě potřeby k němu vytváří i korekce. Zásoby se tedy 

vykazují dle specifik standardů IAS 2 (respektive ASC 330). Dle mého názoru, diskutabilní 

situace nastane, když si distributor pořídí speciální typ licence, který mu umožní poskytovat 

licenci dalším subjektům. Například by si distributor koupil právo poskytnout 4000 licencí 

software anebo dvouleté povolení k distribuci software, bez ohledu na počet poskytnutých 

licencí. Dle mé interpretace standardů by v prvním případě mělo být postupováno dle 

standardu IAS 2, v druhém případě dle standardu IAS 38. 

Software zdarma (freemium, freeware) 
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 Problém současné úpravy IFRS i US GAAP v oblasti uznávání výnosů, je dle mého 

názoru, i ignorace současného pokroku v oblasti technologií. Z definice softwarových 

společností v této práci a i z definicí příjmových modelů v praktické části této práce vyplývá, 

že současné standardy nedokáží efektivně pracovat s technologiemi jako je SaaS (Software as 

a Service), PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) nebo novými 

výnosovými modely, kdy je část programu zdarma a platí se jen za prémiové služby anebo je 

služba pro zákazníka úplně zdarma a softwarová společnost vydělává na reklamě nebo na 

poskytování dat.  

Z hlediska klienta, i z hlediska společnosti, nepožadují současné standardy výslovně 

vykázání takové aktivity. Podívejme se na modelovou situaci, kdy se do služby, jako je např. 

Insightly přidá nový zákazník.  

 

Obrázek 3: Snímek z CRM systému Insightly (Zdroj: Insight.ly) 

Insightly je CRM (Customer Relations Management) systém pro malé firmy, který byl 

koupen Googlem a je nyní integrován do sítě aplikací od Google, Google Apps. Bohužel, není 

možné z výkazů Google, ani Insightly zjistit, jaká hodnota je přisouzena jednomu 

zákazníkovi. Z hlediska uznávání výnosů, zákazník, který využívá Insightly zdarma je už sám 

o sobě cenným aktivem, jelikož jeho bezplatná registrace umožňuje cílit na zákazníka 

efektivní personalizovanou reklamu, jak od Insightly (pro koupení plné verze), tak z celé sítě 

Google Display Network (reklamní síť Googlu, kam se může přidat jakýkoliv inzerent). 

Rovněž je tento klient ambasadorem značky. Ale stále nic neplatí.  
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Z hlediska klienta, se software zdarma ve finančním účetnictví nevykazuje. Ale i tento 

software zdarma je v podstatě jeho aktivem, jelikož zdarma získává infrastrukturu, kde může 

vést klientská data, editovat workflow a udržovat zde svoji databázi zákazníků, kterou může 

velmi efektivně i filtrovat, hodnotit a dále s ní pracovat. Dochází tedy i ke zhodnocení této 

databáze.  

Později při akvizici takové společnosti by i tento systém, který je vlastně využíván 

zdarma, mohl být považován za uznatelné aktivum. Spekulativní je v  ohledu i práce, kterou 

klient strávil na úpravách a vylepšeních aktiva. Tato práce by mohla být za určitých okolností 

považována za interní vývoj software. Ačkoliv je systém zdarma, je nutné jej nastavit, 

naimportovat zde kontakty, případně integrovat aplikaci s dalšími systémy v rámci 

společnosti. Jelikož aktivum není uznané, prakticky neexistuje, bude tato práce zahrnuta do 

nákladů běžného období.  

Pořízení software při podnikové kombinaci 

Softwarové společnosti jsou velmi aktivní v oblasti akvizicí, jak bude demonstrováno 

v části  Specifika výkaznictví vybraných segmentů softwarových společností. Standardy 

věnující se podnikových kombinacím (ASC 805 a IFRS 3) vznikly již jako konvergenční 

projekt IASB a FASB. Oba standardy umožňují nejen přecenění vykázaných nehmotných 

aktiv včetně software, ale i vykázání dosud nevykázaného nehmotného aktiva v reálné 

hodnotě (fair value).31  

2.4 Oceňování, odpisování a přeceňování software 

Již v kapitole 2.3.2 bylo přiblíženo oceňování nehmotných aktiv vyvinutých vlastní 

činností. Pořizovacími náklady tohoto nehmotného aktiva byly celkové náklady vynaložené 

od okamžiku, kdy nehmotné aktivum poprvé splnilo kritéria pro uznání až do okamžiku 

uvedení aktiva do používání. Do těchto nákladů lze zahrnout všechny přímo přiřaditelné 

náklady. Naopak není možné zahrnout správní, prodejní a ostatní obecné režijní výdaje, 

neefektivní výdaje a počáteční provozní ztráty a výdaje na zaškolení zaměstnanců pro práci 

s aktivem.  

                                                 
31 EY. US GAAP versus IFRS: The basics [online]. 2011 [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/US_GAAP_v_IFRS:_The_Basics/$FILE/US%20GAAP%20v%20I

FRS%20Dec%202011.pdf 
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Při pořízení externích nehmotných aktiv je aktivum vykázáno v částce ceny, kterou 

účetní jednotka zaplatila včetně přímo přiřaditelných vedlejších nákladů. Při externím 

pořízení software se považuje za splněné kritérium dosažení pravděpodobných ekonomických 

užitků z aktiva, jelikož již v pořizovacích nákladech se odráží efekt pravděpodobnosti.32  

Při podnikové kombinaci, pokud je možné aktivum oddělit od goodwillu a dostatečně 

spolehlivě jej ocenit, může být aktivum vykázáno samostatně v jeho reálné hodnotě. Při 

hodnocení oddělitelnosti není nutné, aby bylo oddělitelné konkrétní aktivum, ale může být 

možné oddělit konkrétní skupinu aktiv. Častým příkladem v praktické práci je oddělení 

brandu. Brand jako takový zahrnuje logo společnosti, image společnosti, název, 

pravděpodobně i internetovou doménu. IAS 38 preferuje určení reálného hodnoty na základě 

hodnoty na aktivním trhu nebo odhad na základě poslední obdobné transakce. Pokud pro 

aktivum neexistuje aktivní trh, je za reálnou hodnotu považována částka, „kterou by účetní 

jednotka za aktivum zaplatila k datu pořízení v transakci uskutečněné za obvyklých tržních 

podmínek mezi znalými a ochotnými stranami na základě nejlepších dostupných informací. 

Při stanovování této částky účetní jednotka posuzuje výsledky nedávných transakcí týkajících 

se podobných aktiv.“33 Je možné využít i metody odhadu reálné hodnoty nepřímým 

způsobem. Analogické postupy oceňování nehmotných aktiv by bylo možné nalézt 

v kodifikacích US GAAP.  

Po prvotním uznání IFRS umožňuje přecenění na reálnou hodnotu (fair value) u 

nehmotných aktiv jiných než goodwill, pokud pro tato aktiva existuje aktivní trh. „Aktivní trh 

je trh, na kterém jsou splněny všechny následující podmínky: položky, se kterými se na trhu 

obchoduje, jsou stejnorodé; obvykle je možné kdykoliv najít ochotné kupující a prodávající a 

ceny jsou veřejně dostupné.“34 V oblasti software je tento aktivní trh velmi vzácný. Čistě 

teoreticky bychom jej mohli najít u operačních systémů, antivirových programů a 

kancelářských balíků. Ovšem u tohoto typu softwaru je doba použitelnosti maximálně 2 – 3 

roky a zpravidla nedochází k zhodnocování, naopak se software znehodnocuje. US GAAP 

neumožňuje žádnou formu přecenění nehmotných aktiv na reálnou hodnotu, kromě již 

zmíněných podnikových kombinací. Jak zmiňuje EY, přecenění na reálnou hodnotu u 

nehmotných aktiv je v praxi velmi neobvyklé.35  

                                                 
32 IAS 38, odst. 25. 
33 Dle IAS 38, ods. 40. 
34 Dle IAS 38 odst. 8 
35 EY, „US GAAP versus IFRS“, 19. 
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Po prvotním vykázání se tedy většina nehmotných aktiv oceňuje pořizovacími náklady 

sníženými o kumulované odpisy a ztráty ze snížení hodnoty. Za účelem odpisování, účetní 

jednotka u každého nehmotného aktiva posoudí, zda je jeho životnost konečná nebo neurčitá. 

Neurčitá je doba životnosti tehdy, pokud „není možno dohlédnout konce období, po které lze 

očekávat, že bude aktivum vytvářet čistý peněžní tok ve prospěch účetní jednotky.“36 

Jak dokazuje praktická část této práce, software, zákaznické databáze a licence jsou 

obvykle považovány za aktiva s konečnou dobou použitelnosti, zatímco brandy obvykle 

nejsou odpisovány, pouze testovány na snížení hodnoty.  

Odpisování a testování na snížení hodnoty nehmotných aktiv je velmi přehledně 

demonstrováno ve výroční zprávě společnosti Ubisoft v praktické části práce.  

Pro odpisování software lze využít různé odpisové metody, včetně lineárního odpisu, 

metody snižujícího se základu a metody výkonových odpisů. „Použitá metoda se vybírá na 

základě očekávaného způsobu spotřeby očekávaných budoucích ekonomických užitků aktiva 

a zůstává ve všech účetních obdobích jednotná, ledaže se změní způsob spotřeby budoucích 

ekonomických užitků z tohoto aktiva.“37 Příkladem aplikace této metody reklasifikace doby 

použitelnosti může být společnost XING, která prodloužila dobu použitelnosti své platformy 

na základě aktualizací provedených v daném roce.  

                                                 
36 IAS 38, odst. 88. 
37 IAS 38, odst. 99. 
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3 Uznávání výnosů v softwarových společnostech 

Tato kapitola se zabývá současnou úpravou uznávání výnosů dle IFRS, následně dle 

US GAAP a v kapitole 4.3 představuje základní východiska konvergovaného standardu. Část 

3.4 se věnuje specifickými případy uznávání výnosů, vždy s hlavním důrazem na současná 

IFRS a následně ve srovnání s US GAAP a novelizovanými pravidly.  

3.1 Současné IFRS a jejich aplikace na běžné případy uznávání a 

vykazování výnosů 

Uznávání výnosů při prodeji/poskytování software je v současné době řízeno větším 

počtem IFRS standardů. Konkrétně se jedná o standardy a interpretace: IAS 18 – Výnosy, 

IAS 11 – Smlouvy o zhotovení, SIC 31 – Výnosy – barterové transakce zahrnující reklamní 

služby. Pro úplnost lze doplnit, že uznáváním výnosů se věnují i interpretace IFRIC 18 – 

Převody aktiv od zákazníků nebo IFRIC 15 – Smlouvy o výstavbě nemovitostí.  

Stěžejním standardem IFRS pro uznávání a vykazování výnosů v softwarových 

společnostech je IAS 18. Do jeho působnosti spadá většina výnosů softwarových společností, 

které jsou zmíněny v praktické části této práce. Standard se zabývá definicí výnosů, 

oceňování výnosů, identifikací transakce, výnosy z prodeje zboží, výnosy z poskytování 

služeb, výnosy z úroků, licenčních poplatků a dividend a požadavky na zveřejnění.  

Výnosy jsou standardem definovány jako: „hrubé přírůstky ekonomických užitků 

během období, které vznikají běžnými činnostmi účetní jednotky, jestliže tyto přírůstky vedou 

ke zvýšení vlastního kapitálu odlišnému od jeho zvýšení v souvislosti s příspěvky 

vlastníků.“38 „Výnosy musí být oceněny v reálného hodnotě přijaté nebo nárokované 

protihodnoty.“39  

IAS 18 již obsahuje progresivní ustanovení o identifikaci jednotlivých složek 

transakce a jejich oddělené uznávání, čemuž se bude věnovat více kapitola 3.4, i ve srovnání 

s US GAAP a novelizovanými pravidly.  

Jednou z nejběžnějších transakcí v obchodním styku je prodej zboží. V softwarovém 

průmyslu k prodeji zboží v tradičním slova smyslu nedochází, jelikož softwarové společnosti 

netvoří primárně oběžný majetek, aby jej nadále prodávaly a vydělávali na marži. Model u 

                                                 
38 IAS 18, odst. 7. 
39 IAS 18, odst. 9. 
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softwarových společností je odlišný, kdy je vyvinut software, který je dále licencován. Může 

docházet k případům, kdy společnost za pomoci distributorů nebo i přímo prodává CD 

s programem, ale hodnota CD a obalu je zanedbatelná ve srovnání s hodnotou samotné 

licence programu. Navzdory předchozímu tvrzení, jsou běžné transakce, které probíhají jako 

prodej zboží a to tehdy, pokud poskytnutí licence je podobné prodeji zboží. Příkladem této 

transakce může být prodej počítačové hry (ať již na CD nebo nyní běžnější placené stáhnutí 

online). Uživatel může hru využívat po neomezenou dobu a toto právo získal v okamžiku 

koupě licence.  

Pokud je využívání programu vázáno na konkrétní dobu nebo na určitý výkon (hodiny 

hraní, počet kontaktů), dochází k úhradě licenčních poplatků. IAS 18 uvádí, že licenční 

poplatek může být uznán pouze tehdy, pokud „je pravděpodobné, že ekonomické užitky 

spojené s transakcí poplynou do účetní jednotky, a částka výnosu může být spolehlivě 

oceněna.“40 Licenční poplatky musí být následně zachyceny na akruální bázi v souladu 

s podstatou příslušné smlouvy. Může být zvolen i jiný postup, pokud je racionálnější nebo 

systematičtější.  

Softwarové společnosti, ve smyslu definice z druhé kapitoly, generují významné tržby 

ze služeb. Výnosy ze služby mohou být k rozvahovému dni uznány pouze tehdy, dojde-li 

k naplnění těchto kritérií: „částku výnosu lze spolehlivě ocenit; je pravděpodobné, že 

ekonomické užitky spojené s transakcí poplynou do účetní jednotky; k rozvahovému dni je 

možné spolehlivě stanovit stupeň dokončení transakce a vynaložené náklady transakce a 

náklady jejího dokončení mohou být spolehlivě oceněny.“41 

Službou je i vývoj na zakázku. V případě, že výnosy nastávají ve více obdobích, užívá 

IAS 18 odvolání na stupeň dokončení transakce. IAS 18 nevyužívá jednu metodu pro uznání 

výnosů, ale doporučuje jednu z více metod, například na základě analýzy vykonaného díla, 

procenta dokončení služby nebo na základě podílu dosud vynaložených nákladů 

k odhadnutým celkovým nákladům. IAS 18 se využívá zejména u vývojových prací menšího 

rozsahu, kdy je například nutné upravit stávající software pro požadavky zákazníka, přidat 

k již existujícímu softwaru funkcionalitu anebo vyvinout relativně malý produkt, který je 

možné dokončit v krátkém úseku za nepodstatnou úplatu. Pokud dochází k uzavření smlouvy 

specificky na vývoj software, který má využití ve smyslu funkcí, vzhledu, architektury pouze 

                                                 
40 IAS 18, odst. 29. 
41 IAS 18, odst. 20. 
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pro konkrétního odběratele, plnění probíhá ve více účetních období a částka plnění je 

významná, postupují účetní jednotky dle IAS 11 – Smlouvy o zhotovení. Hlavním benefitem 

IAS 11 ve srovnání s IAS 18 jsou podrobnější ustanovení o rozlišení výnosů a nákladů ze 

smlouvy a podrobnější zásady jejich uznávání v jednotlivých obdobích.  

Již na tomto místě je nutné otevřít diskusi, zda platba za SaaS (Software as a Service) 

je licenčním poplatkem nebo službou. Ačkoliv je v názvu samotného produktu uvedeno slovo 

„služba“ (service), věcné zhodnocení bude předmětem posouzení konkrétního kontraktu. 

Může se jednat o licenční poplatek, pokud dochází pouze k užívání služby, ale častěji bude 

docházet ke kombinaci, kde část platby je licenční poplatek a část platby je správa instance. 

Více v kapitole vícenásobné plnění 3.4.1.  

Specifickou kategorií jsou reklamní služby nabízené sociálními sítěmi. Reklama má 

přesně danou cenu určenou aukcí a platba je možná za klik. Teoreticky je možné každý 

samostatný klik považovat za samostatnou službu a uznávat každý klik jako samostatný 

výnos. Tímto způsobem sociální sítě i postupují. Tento postup bezesporu splňuje všechna 

kritéria pro uznání a vykázání aktiva a je velmi progresivní možností automatizace a rychlosti 

uznávání výnosů. 

Software může být poskytován i na základě ustanovení IAS 17 – Leasingy. Zejména 

zahraniční bankovní ústavy nabízejí specifické služby pro leasing software (ve smyslu 

finanční leasing). Některé softwarové služby by již nyní mohly být považovány za operativní 

leasing, například IaaS nebo PaaS, kdy dochází k pronájmu informačního prostoru či 

infrastruktury. Aktuálně probíhají jednání nad novým konvergovaným standardem pro 

leasingy, který by měl nabýt účinnosti v posledním čtvrtletí 2015.42 

3.2 Současné US GAAP a jejich aplikace na běžné případy 

uznávání a vykazování výnosů 

Stěžejním standardem pro uznávání výnosů z vývoje software je ASC-985-605 – 

Software. Tento standard je významně odlišný od IFRS. Uvádí konkrétní aplikace standardu 

při většině transakcí a klade tak menší nároky na kvalifikaci uživatele, který by musel 

vytvářet politiku dle principů. Z tohoto důvodu se některé společnost (např. SAP v praktické 

části) rozhodly následovat ustanovení tohoto standardu místo IFRS. Na druhou stranu, 

                                                 
42 IFRS - Work plan as at 5 May 2015. IFRS [online]. 2015 [cit. 2015-05-19]. Dostupné z: 

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Pages/IASB-Work-Plan.aspx 
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podrobnost ustanovení je zároveň i největší nevýhodou tohoto standardu. Jelikož nedokáže 

reflektovat aktuální vývoj v oblasti informačních technologií. Ve standardu není možno nalézt 

specifická ustanovení pro reklamy na sociálních sítích, pro vykazování vyhledávačů anebo 

pro nyní velmi populární produkty jako jsou SaaS, PaaS nebo IaaS. Obecně jsou ignorovány i 

cloudové služby. V podstatě se tento standard zabývá pouze softwarem ve smyslu B2B 

segmentu a částečně B2C segmentu.  

Standardy se zabývají zejména uznáváním výnosů, ale neposkytují jednotnou definici 

výnosů. Definici je možné nalézt v SFAC 6 (Statements of Financial Accounting Concepts): 

„Výnosy jsou přítoky nebo jiná zvýšení aktiv jednotky anebo úhrada závazků (nebo 

kombinace obou) z dodávání nebo výroby zboží, poskytování služeb anebo jiných aktivit, 

které jsou předmětem hlavní činnosti podnikání účetní jednotky.“43 44 

ASC-985-605 se nezabývá obecnými koncepty uznávání výnosů, jako IAS 18, nýbrž 

uvádí dva základní případy při uznávání výnosů. První kategorií je software, který vyžaduje 

podstatné kapacity, modifikace a úpravy. V tomto případě účetní jednotka postupuje dle ASC-

605-35. Druhou kategorií je software, který nepožaduje podstatné kapacity, modifikace a 

úpravy (software, který by se řídil IAS 18). Výnos z tohoto softwaru může být uznán pouze 

pokud: existuje přesvědčivý důkaz o existenci kontraktu, již došlo k dodání, cena dodavatele 

je fixní nebo přesně určitelná a úhrada je pravděpodobná. Standard dále rozvíjí a upřesňuje 

tyto podmínky. V některých specifických případech může dojít k zmírnění některé z těchto 

podmínek anebo naopak k jejich zpřísnění. Uznávání výnosů z licencí software je v podstatě 

totožný, jako u IFRS. 

Zásadní rozdíl od IFRS spočívá zejména v čase uznání výnosu. IAS 18 umožňuje širší 

využití odhadů, a tudíž zpravidla dřívější uznání výnosu. US GAAP v případě nejistoty o 

existenci kontraktu, nejistotě o přesné ceně převážně požaduje odložit uznání výnosu. 

Uznávání výnosů pod US GAAP přehledně demonstruje schéma v Příloze č. 1 -  Uznávání 

výnosů software v US GAAP.  

                                                 
43 V originále: „Revenues are inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its liabilities 

(or a combination of both) from delivering or producing goods, rendering services, or other activities that 

constitute the entity’s ongoing major or central operations.  
44 SFAC 6. 
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3.3 Novelizovaná pravidla IFRS a US GAAP pro uznávání výnosů 

Všechny standardy a interpretace zabývající se uznávání výnosů by měly být od 1. 

ledna 2018 nahrazeny novelizovanými pravidly, která vznikla jako společný projekt IASB a 

FASB. V případě US GAAP je stále diskutabilní, zda bude standard povinný pro všechny 

společnosti a některé budou mít účinnost až od roku 2019. V IFRS se zdá, že k žádnému 

rozmělnění docházet nebude. IASB přidělil tomuto standardu označení IFRS 1545. Původně 

měl být standard účinný již v roce 2017, ale FASB i IASB pravděpodobně odloží o rok jeho 

účinnost. Americký FASB oznámil 1. dubna 2015 vydání návrhu na odklad platnosti 

standardu o jeden rok46 a v reakci vydalo návrh na odložení platnosti i IASB.47 Lze 

předpokládat, že návrh na odložení bude v obou případech přijat.  

Podstatným specifikem IFRS 15 je pětistupňový model uznávání výnosů. Budou 

zrušeny všechny současné IFRS i odvětvové standardy US GAAP a nahrazeny pětikrokovým 

univerzálním modelem pro uznávání výnosů:  

1. Identifikace smlouvy (smluv) se zákazníkem  

2. Identifikace samostatných povinností plnit vyplývajících ze smlouvy 

3. Stanovení transakční ceny 

4. Alokace transakční ceny na jednotlivé povinnosti plnit.  

5. Vykázání výnosů v okamžiku splnění povinnosti plnit.48 

Standard IFRS 15 poskytuje velmi přehledný popis těchto kroků a poskytuje i 

rozsáhlou aplikační část, která zahrnuje i některé specifické příklady vykazování software. Jak 

ukazuje i následující část práce, nejpodstatnější změny nastanou v odhadech, které budou 

muset být využívány častěji a v požadavcích na zveřejnění. Nutnost častějšího využívání 

odhadů více zasáhne jednotky, které využívají US GAAP a jednotky, které sice využívají 

IFRS, ale využily odklon k US GAAP. Těmto jednotkám se výrazně změní okamžik uznání 

výnosů, zpravidla bude dříve. Na druhou stranu je zajímavé, že US GAAP v konvergovaném 

standardu má mírnější ustanovení například u variabilních plnění, kdy požaduje pouze 

pravděpodobnost, že nebude nutné vracet uznané výnosy, zatímco IFRS požaduje vysokou 

                                                 
45 Dále v práci bude takto standard označovaný bez ohledu na to, zda je zrovna kontext US GAAP nebo IFRS. 
46 Revenue Recognition. FASB [online]. 2015 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Page&pagename=FASB%2FPage%2FBridgePage&cid=13510272079

87#section_7 
47 IASB votes to defer the effective date of the new revenue Standard. 2015. IFRS [online]. [cit. 2015-05-18]. 

Dostupné z: http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/IASB-votes-to-defer-the-effective-date-of-the-new-

revenue-Standard.aspx 
48 Ernst&Young, IFRS 15 – nový standard upravující vykazování výnosů.  

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Page&pagename=FASB%2FPage%2FBridgePage&cid=1351027207987#section_7
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Page&pagename=FASB%2FPage%2FBridgePage&cid=1351027207987#section_7
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pravděpodobnost. U jednotek vykazujících dle IFRS může tedy dojít i k pozdějšímu uznání 

výnosu než nyní. Domnívám se, že až konkrétní aplikace ukážou, jak budou interpretovány 

termíny „pravděpodobné“ a „vysoce pravděpodobné“. 

Významným rozdílem proti současným úpravám je i možnost aktivace nákladů na 

získání kontraktu (contract cost). Aktivovat je možné náklady, které jsou přímo přiřaditelné 

ke kontraktu (přímá práce, materiál, alokace fixních nákladů, náklady na subdodavatele a 

další nevyhnutelné náklady), náklady které vytvářejí nebo vylepšují zdroje, které jednotka 

potřebuje k uspokojení povinností plnit a u všech těchto nákladů musí účetní jednotka 

očekávat, že budou uhrazeny. Nelze aktivovat obecné a administrativní náklady, zmetky, 

ztráty a další náklady, které nebyly zahrnuty do ceny kontraktu a náklady, které se vztahují 

k jiné povinnosti plnit. Takto vzniklé aktivum bude odpisováno způsobem, který je 

konzistentní s transferem, kvůli kterému aktivum vzniklo. A samozřejmě bude toto aktivum 

pravidelně testováno na snížení hodnoty.  

Podrobnější popis modelu je nad rámec této práce, odkazuji tedy na samotný standard 

a na zdroje publikované poradenskými společnostmi. Některé další aspekty modelu budou 

popsány na praktických aplikacích v následující kapitole.  

3.4 Specifické případy uznávání a vykazování výnosů 

Tato část práce vychází zejména ze zdrojů publikovaných PwC49, BDO50, KPMG51 a 

Ernst&Young52. Jednotlivá tvrzení těchto poradenských společností byla kriticky zhodnocena 

a porovnána s příslušnými standardy, zejména IAS 11, IAS 18, IFRS 15 a ASC-985-605 a 

srovnávána se závěry praktické části této práce. Interpretace specifických případů je zaměřena 

zejména na IFRS se srovnání s US GAAP a novelizovanými pravidly. 

                                                 
49 Revenue from contracts with customers: The standard is final - A comprehensive look at the new revenue 

model. PricewaterhouseCoopers [online]. 2014 [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 

http://www.pwc.com/en_US/us/cfodirect/assets/pdf/in-depth/2014-01-revenue-from-contracts-with-

customers.pdf 
50 IFRS Industry Issues - Software: IFRS 15: Revenue from contracts with customers. BDO INTERNATIONAL 

[online]. 2014 [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/IFR-

Bulletins-2011/IFRB%202014/2014%20006.pdf 
51 The Application of IFRS: Technology companies. KPMG [online]. 2011 [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: 

http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/iline-of-business-

publications/pages/application-of-ifrs-technology-companies.aspx 
52 IFRS 15 - nový standard upravující účtování výnosů. EY [online]. 2014 [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/IFRS_Developments_80/$FILE/IFRS%20Developments%20Issue

%2080_IFRS%2015_CZ.pdf 
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3.4.1 Vícenásobná plnění v jednom kontraktu 

Vícenásobná plnění a s tím související alokace transakční ceny byla řešena téměř 

všemi společnostmi v praktické části a bude ji věnován větší prostor než dalším specifickým 

případům. 

IAS 18 požaduje, aby byly výnosy uznávány odděleně, což s sebou nese požadavek na 

rozdělení transakce na jednotlivé identifikovatelné komponenty. Zároveň dvě a více 

identifikovatelných transakcí může být sloučeno, pokud je dosaženo zamýšleného 

komerčního efektu pouze transakcí jako celkem.53 IAS 18 neobsahuje dostatečně podrobný 

postup alokace. Výnos je alokován separátním komponentům ve smlouvě na základě relativní 

reálné hodnoty nebo nákladů navýšených o přiměřenou marži. Je možné použít i přístup 

založený na zbytkové hodnotě.  

US GAAP v oblasti software intenzivně pracuje s hodnotou VSOE (Vendor-Specific 

Objective Evidence). Volně by bylo možné tuto hodnotu přeložit jako „objektivní a důkazy 

podpořená hodnota plnění konkrétního dodavatele“. FASB tuto hodnotu definuje jako cenu, 

která by byla účtována, kdyby byl ten samý prvek prodáván odděleně. Doplňuje, že pro prvky 

které ještě nikdy nebyly prodány samostatně, by měla být cena určena manažerským 

rozhodnutím s dostatečnou autoritou, a zároveň musí být pravděpodobné, že se takto určená 

cena nezmění před uvedením samostatného prvku kontraktu na trh.54 Výnos může být uznán 

tehdy, pokud je možné určit cenu tímto způsobem. Pokud není možné určit reálnou hodnotu 

na základě VSOE, jelikož pro zatím nedoručené prvky kontraktu neexistuje, je nutné uznání 

výnosu odložit do doby než je možné určit VSOE anebo byly všechny prvky kontraktu 

doručeny (viz schéma v Příloze č. 1). Transakční cena je alokována samostatným 

povinnostem plnit na základě relativních samostatných prodejních cen. Pokud nejsou položky 

prodávány samostatně, měla by být tato cena odhadnuta. V některých situacích je možné 

použít i přístup zbytkové hodnoty, pokud jsou ceny zboží nebo služeb vysoce variabilní nebo 

nejisté. Některé variabilní složky nebo rabaty se mohou týkat pouze některých částí kontraktu 

a měly by být dle tohoto principu alokovány k jednotlivým povinnostem plnit. US GAAP ve 

srovnání s IFRS více limituje využívání zbytkové hodnoty a dále omezuje uznávání výnosů 

z již doručených položek, které jsou závislé na budoucích, zatím nedoručených, plněních.  

                                                 
53 IAS 18, odst. 13 
54 ASC 985-25-6 
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Ustanovení US GAAP jsou velmi podrobná a specifická. Společnost SAP (viz 

praktická část práce) se z tohoto důvodu rozhodla využít ustanovení US GAAP. I další 

zkoumané společnosti v praktické části používaly postup, který byl velmi podobný 

ustanovením US GAAP, často s mírně odlišnou terminologií.   

IFRS 15 má principiálně podobné požadavky jako IAS 18, ale více zabraňuje 

neúplným interpretacím požadavků. Zavádí termín performance obligation (volně přeloženo 

jako povinnost plnit), což je slib v kontraktu převést na zákazníka zboží nebo službu (nebo 

jejich celek), které jsou různé nebo sérii rozličných zboží nebo služeb, které jsou v podstatě 

podobné a mají podobný způsob převodu k zákazníkovi. IFRS 15 dále specifikuje, které zboží 

lze považovat za rozličné a specifikuje požadavky pro identifikaci různých povinností plnit. 55 

Pro identifikaci samostatných plnění vyžaduje využít relativní ceny za samostatná plnění 

(standalone selling prices), případně jejich kvalifikovaný odhad, pokud společnost samostatně 

produkt/službu neprodává. V případech kdy není možné určit cenu tímto způsobem – ceny 

jsou velmi variabilní nebo nejisté, mohou společnosti využít přístup založený na zbytkové 

hodnotě (residual approach). Zásadní rozdíl proti US GAAP je, že IFRS 15 nepožaduje 

odložení výnosu do doby, než je možné určit hodnotu podobnou VSOE, nýbrž odhad 

hodnoty. Tím dojde k včasnějšímu uznávání výnosů a vzniknou i vyšší nároky na informační 

zabezpečení a kvalifikaci personálu.56  

Typem vícenásobného plnění může být např. podpora po dobu poskytování software. 

Dle IAS 18 by tato podpora měla být oddělena od licence a uznávána po dobu trvání 

kontraktu. Částka, jejíž uznání bude odloženo, by měla odpovídat očekávaným nákladům a 

přiměřenému zisku na službě. Tato politika je velmi podobná i s novým IFRS standardem. 

Rozdíl spočívá zejména v požadavcích na identifikování samostatných prvků kontraktu, 

alokaci a uznávání transakcí z vícenásobných plnění.  

US GAAP opět vyžaduje existenci VSOE. Pokud není možné VSOE určit, požaduje 

rovnoměrné uznávání podpory v kombinaci s licencí software. ASC 985-605 dále taxativně 

vyjmenovává jednotlivé typy vícenásobných kontaktů a příležitostně upravuje princip 

zmíněný v tomto odstavci. Kodifikace je zde velmi konkrétní, zabývá se podporou pro 

distributory, podporou přes telefon, podporou pro aktualizace a dalšími.57  

                                                 
55 IFRS 15, osdst. 22 - 26 
56 PwC, str. 4 
57 ASC 985-25-42. 
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Nový standard není principiálně odlišný od současné úpravy IFRS, ale může více 

zasáhnout jednotky, které využívají postupy podobné s US GAAP. Standard nepožaduje 

pozdržení uznání výnosů z podmíněných zásilek (pokud splní veškerá další kritéria pro 

uznání) a rovněž umožňuje alokovat slevy a rabaty konkrétním povinnostem plnit. 58  

3.4.2 Aktualizace a upgrady 

Z hlediska informačních technologií se za aktualizaci obecně považují mírné úpravy a 

udržování funkčnosti systému např. nové virové databáze nebo oprava mírných 

bezpečnostních chyb, upgrade je již větší úpravou, často spojenou s vylepšením programu 

nebo výraznou změnou vzhledu.  

V případě, že nejsou aktualizace a upgrady součástí vícenásobných plnění, jsou 

považovány za samostatné plnění, s jasně stanovenou cenou a budou uznány v závislosti na 

době a ustanoveních separátního kontraktu. Tento kontrakt o aktualizacích a upgradech může 

i sám o sobě obsahovat další vícenásobná plnění – např. rozdělovat podporu na aktualizace, 

upgrady, telefonickou podporu a další.  

Pokud jsou aktualizace a upgrady prodány společně s licencí software, což jak 

dokazuje praktická část práce, je velmi běžná praxe, je dle IFRS nutné vykázat podporu jako 

samostatné plnění. Nevykázáním by mohla být zastřena samostatná substance prodeje a 

zároveň by došlo ke zkreslení nákladů a zisku, jelikož by nebylo možné zjistit, jaký je zisk ze 

samotného prodeje licencí a jaký z následné podpory.  

Pokud jsou splněny podmínky pro uznání (viz kapitola 3.2), umožňuje US GAAP 

uznání tohoto upgrade do výnosů (v podstatě je určen VSOE). Pokud není možné VSOE určit, 

může být tato podpora uznána ve chvíli, kdy je možné určit VSOE anebo až v době, kdy jsou 

všechny prvky kontraktu doručeny.  

Dle nového standardu budou muset společnosti odhadnout cenu specifikovaných 

aktualizací a budou moci odložit uznání nespecifikovaných aktualizací a upgradů, ale vždy je 

nutné hodnotu odložené částky odhadnout.  

3.4.3 Variabilní složky výnosů 

Velmi běžné v kontraktech jsou provize vázané na výkon nebo slevy vázané na 

velikost objednávky. IAS 18 požaduje, aby byl výnos uznán v reálné hodnotě výnosu 

                                                 
58 IFRS 15; PwC, Revenue from contracts with customers.  
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přijatého nebo nárokovaného. Všechny slevy, rabaty a další incentivy jsou brány v potaz při 

výpočtu této reálné hodnoty. Výnos obsahující variabilní složky je uznán tehdy, pokud 

existuje pravděpodobnost, že budoucí ekonomické přínosy poplynou do účetní jednotky a 

částka je spolehlivě měřitelná a všechna další kritéria pro měření výnosů jsou splněna.  

Novelizovaná pravidla (dále IFRS 15) požadují, aby částka byla vždy odhadnuta i 

pokud obsahuje variabilní složky. Odhad variabilní složky by měl být založený na očekávané 

hodnotě nebo nejpravděpodobnější hodnotě (která je vhodnější). Variabilní složka zahrnutá 

v transakční ceně je ale vždy určitým omezením. Standard tedy ukládá, aby účetní jednotka 

uznala výnos pouze v takovém rozsahu, aby nedošlo k podstatné změně uznaných výnosů. 

Management by měl vždy určit minimální částku, která vyjadřuje téměř jisté výnosy a 

zahrnout tuto částku do transakční ceny. Musí existovat vysoká pravděpodobnost, že se 

uznaný výnos nebude vracet. 

US GAAP požaduje, aby byl výnos uznán pouze tehdy, pokud je cena fixní nebo 

přesně určitelná. V opačném případě standardy požadují uznání výnosu až v době, kdy je 

odstraněna nejistota (viz Příloha č. 1).  

Hlavním rozdílem proti současné úpravě bude tedy jiné časové uznávání výnosů, které 

bude v případě US GAAP zpravidla dříve, u IFRS bude zpravidla ve stejném okamžiku anebo 

i později.  

3.4.4 Práva na vrácení a záruky  

Práva na vrácení jsou dle IAS 18 založeny na historických údajích s povolením 

zaznamenat očekávané vratky proti tržbám. Pokud nedokáže jednotka odhadnout výši vratek, 

jsou výnosy uznány až po uplynutí doby, kdy by bylo možné právo na vrácení uplatnit.  

US GAAP uplatňuje přísnější ustanovení v případě uznání výnosů a požaduje odložení 

uznání výnosu, pokud není možné jej přesně určit. I zde se v podstatě jedná o variabilní 

složku výnosů.  

IFRS 15 považuje práva na vrácení za variabilní složku ve smyslu předchozí kapitoly. 

Uplatňuje podobnou politiku jakou současná IFRS, ale požaduje uznání výnosů pouze za 

služby/zboží, které pravděpodobně nebudou vrácené a vykázání závazku na očekávanou výši 

vratek. Dojde tedy ke zvýšení bilanční sumy z důvodu zaúčtování závazku a aktiva pro 
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zaúčtování práva na navrácené zboží (vznik aktiva z kontraktu). Aktivum bude podléhat 

testům na snížení hodnoty.  

Výkaznictví záruk je velmi podobné pod IFRS i US GAAP. Záruky, které je možné 

koupit separátně, jsou účtovány jako samostatná povinnost plnit a uznávány v průběhu 

působnosti záruky. Záruky, které nejsou prodávány samostatně, jsou účtovány jako rezerva – 

dochází k vykázání nákladu a závazku při prodeji zboží. Důsledky nového standardu budou 

v tomto případě minimální. V zásadě standard pouze přidává větší míru podrobnosti k této 

kategorii a v případě US GAAP upravují vykazování záruk, které lze vykázat separátně.59  

3.4.5 Vývoj na zakázku 

Jak již bylo řečeno, rozsáhlé zakázky pro tvorbu software spadají pod působnost 

standardu IAS 11 - Smlouvy o zhotovení.  

IAS 11 definuje smlouvy o zhotovení jako "smlouvu sjednanou za účelem výstavby 

aktiv anebo takového souboru aktiv, který je vzájemně propojen nebo je závislý z hlediska 

návrhu, technologie a funkce či jeho konečného účelu nebo použití." Účetní jednotka by měla 

pečlivě posoudit, zda kontrakt splňuje tuto definici. 60 

Smlouvy o vývoji software na zakázku, např. naprogramování ERP systému na 

základě požadavků ve specifickém odvětví, jistě splňují definici smlouvy o zhotovení dle IAS 

11, včetně požadavků na zveřejnění. „Účetní jednotka zveřejní: částku výnosu ze smlouvy 

vykázanou jako výnos za období; metody použité pro určení výnosu ze smlouvy vykázaného 

za období a metody použité pro určení stupně rozpracovanosti nedokončené smlouvy. 

Účetní jednotka zveřejní následující údaje pro nedokončené smlouvy k datu rozvahy: 

souhrnnou částku dosud vynaložených nákladů a vykázaných zisků (minus vykázané ztráty) k 

datu; částku obdržených záloh a částku zádržného.“61  

Ustanovení US GAAP ASC 606 je v některých aspektech výrazně odlišné. Zejména 

umožňuje využití metody dokončeného kontraktu (CCM – Completed Contract Method), 

čímž účetní jednotka může pozdržet vykázání výnosu a souvisejících nákladů, dokud není 

kontrakt dokončen. Tuto metodu standard doporučuje tehdy, pokud není management 

                                                 
59 ASC 25-37; IFRS 15, B28 
60 Accounting News: February 2011. Deloitte. [online]. 2011 [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: 

http://edu.deloitte.cz/Upload/Newsletters/accounting/2011/accounting_news_1102.pdf 
61 IAS 11, odst. 39 – 40. 
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schopen udělat spolehlivé odhady. V IFRS, pokud není možné určit procento dokončení, 

mohou být vykázány náklady jenom do výše nákladů na smlouvu, u kterých je 

pravděpodobná jejich návratnost. Doporučovanou metodou i v US GAAP je metoda procenta 

dokončení, která se využívá v případech, kdy je možné spolehlivě odhadnout pokroky 

zakázky anebo je společnost chráněna proti ztrátám ze zakázky (např. pojištěním), tudíž 

nepřesnost odhadů nezpůsobí ztrátu. Co se ovšem liší, jsou možné způsoby, jakým je procento 

dokončení určováno. US GAAP umožňuje využití přístupu hrubého zisku, který není pod 

IFRS povolen.  

Novelizovaný standard je více podobný současnému IAS 11, zejména rozšiřuje 

požadavky na vykazování a přesněji specifikuje jednotlivá ustanovení.  

3.4.6 Provozní segmenty  

S vykazováním výnosů u softwarových společností velmi úzce souvisí provozní 

segmenty (Operating Segments). Problematika segmentování je řešena IFRS 8, respektive 

ASC 280.  

„Účetní jednotka zveřejní ve své účetní závěrce segmenty, které uživatelům umožní 

posoudit povahu a finanční dopady podnikatelských aktivit, jimiž se daná účetní jednotka 

zabývá, a ekonomického prostředí, v němž působí.“ 62 

Standard definuje provozní segment „jako složku účetní jednotky, která se zabývá 

podnikatelskými aktivitami, v souvislosti s nimiž mohou vzniknout výnosy a náklady, jejíž 

provozní výsledky jsou pravidelně ověřovány vedoucí osobou účetní jednotky s pravomocí 

rozhodovat o prostředcích, jež mají být segmentu přiděleny, a posuzovat jeho výkonnost, a 

pro niž jsou dostupné samotné finanční údaje.“  

Ne každá část společnosti musí být nutně zahrnuta v některém segmentu, např. ústředí 

společnosti nebo některá provozní oddělení, která nedosahují výnosů. Rovněž je možné 

odklonit se od nařízení standardu, pokud jiné rozdělení (méně či více podrobné) pomůže 

získat uživatelům účetní závěrky přesnější obraz o stavu účetní jednotky.  

Pokud jsou informace dostupné a náklady na jejich získání nejsou nepřiměřeně 

vysoké, zveřejní jednotka informace segmentech výrobků a služeb, informace o zeměpisných 

                                                 
62 IFRS 8, odst. 1. 
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oblastech a informace o hlavních odběratelích. Jednotka musí zveřejnit informaci o každém 

externím odběrateli, jestliže výnosy z transakcí převyšují 10 % výnosů účetní jednotky.63  

Ustanovení US GAAP jsou v zásadě podobná, liší se zejména prioritami. Zatímco 

IFRS klade důraz na produktové i zeměpisné segmenty, ASC 280 preferuje rozdělení na 

základě produktů/služeb.  

KPMG64 upřesňuje, že segmentování je velmi užitečné i pro řízení rizik, která se 

výrazně liší dle produktu a geografické lokace. Interní výzkum společnosti dokázal, že 2 ze 3 

technologických společností vykazují provozní segmenty, ale většina pouze na úrovni 

produktů a služeb. Výzkum rovněž zdůrazňuje nutnost segmentů pro uživatele účetní závěrky, 

kteří díky nim dokážou lépe identifikovat ziskové produkty a lokality a dělat díky tomu 

informovanější rozhodnutí.   

                                                 
63 IFRS 8, odst. 31 – 34. 
64 The Application of IFRS: Technology companies. KPMG. [online]. 2011 [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: 

http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/iline-of-business-

publications/pages/application-of-ifrs-technology-companies.aspx, str. 10. 

http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/iline-of-business-publications/pages/application-of-ifrs-technology-companies.aspx
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/iline-of-business-publications/pages/application-of-ifrs-technology-companies.aspx
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4 Specifika výkaznictví vybraných segmentů 

softwarových společností  

Tato kapitola se zabývá představením vybraných segmentů65 výkaznictví 

softwarových společností. Představuje segment B2C softwaru, což mohou být například herní 

studia (Ubisoft a Take Two Interactive), segment sociálních sítí (XING, LinkedIn a 

Facebook), segment B2B softwaru (Software AG a SAP), segment společností v zabezpečení 

IT (F-Secure a AVG) a segment internetových vyhledávačů (Google a Yahoo!).  

Každý segment je uveden obecnými informacemi o primární analyzované společnosti. 

Následně je představen monetizační model a politika uznávání výnosů, nehmotná aktiva, 

amortizace a rezervy, akvizice a mohou být obsaženy další vybrané informace, pokud jsou 

relevantní pro dosažení cíle této práce. Následuje srovnání s druhou, respektive třetí 

společností. V každém segmentu jsou srovnávány dvě společnosti, vyjma segmentu sociálních 

sítí, kde jsou srovnávány společnosti tři. Společnosti byly vybírány s respektem k dosažení 

cíle této práce. Úmyslem bylo vybrat společnosti, jejichž politiky jsou dostatečně podrobné 

pro analýzu a srovnatelné v rámci segmentu. Pokud to stav v segmentu dovolil, byl vždy 

kladen důraz na společnost vykazující v souladu s IFRS a až k porovnání byla využita 

společnost, která vykazuje dle US GAAP. Výjimkou je sektor vyhledávačů, kde neexistuje 

vyhledávač dostatečné velikosti vykazující dle IFRS a segment bezpečnosti v IT, kde 

upřednostnění společnosti vykazující dle US GAAP bylo ku prospěchu smysluplnosti 

výkladu.  

Tento výzkum je limitovaný zejména velikostí vzorku. Na druhou stranu by tato 

limitace neměla být podstatná, jelikož technologických společností s podobnou velikostí je 

jen omezené množství a vždy jsem prošel závěrky až šesti hlavních společností v segmentu 

(seznam v Příloze číslo 3) a kriticky hodnotil, zda je závěrka výrazně odlišná od ostatních a až 

následně jsem se rozhodl, které společnosti budou v práci využity.  

  

                                                 
65 Nikoliv ve významu segmentů dle IFRS 8. 
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4.1 Výkaznictví v B2C softwaru (Ubisoft vs. Take Two Interactive) 

Ubisoft je francouzské herní studio a třetí nezávislý vydavatel 

počítačových her vůbec. 66 Společnost byla založena v roce 1986 Yves 

Guillemotem. Centrála společnosti je ve francouzském Montreuil-sous-

Bois. Společnost zaměstnává ve 29 studiích v 19 zemích, 9,200 lidí. 

Akcie jsou obchodované na Pařížské burze. Nejpopulárnějšími herními tituly společnosti je 

Assassin's Creed (78 milionů prodaných her), Just Dance (50 milionů) a Tom Clancy's 

Splinter Cell (31 milionů). 

 

Obrázek 4: Snímek ze hry Assassin's Creed IV (Zdroj: GameSpot.com) 

Ubisoft vykazuje dle IFRS přijatých Evropskou unií. Kromě toho vykazuje i non-IFRS 

výkazy pro investory, stejně jako všechny dále rozebírané společnosti.  

4.1.1 Monetizační model a jeho účetní zachycení  

Prodej her – Výnosy z prodeje her jsou zaznamenávány v den, kdy jsou hry doručeny 

zákazníkům. Rezervy za očekávané reklamace her jsou vykázány jako snížení výnosů. 

Ačkoliv společnost nemá právní povinnost přijímat reklamace, může tak učinit u některých 

zákazníků. Kromě toho může poskytovat garance, slevy na neprodané hry nebo další benefity. 

V tomto případě společnost odhadne částku budoucích závazků a účtuje o rezervě, která je 

vyjádřena jako snížení tržeb. 

                                                 
66 UBISOFT. Annual Report 2014 [online]. 2014 [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: 

https://www.ubisoftgroup.com/en-us/investor_center/annual_reports.aspx 
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Licence – Skupina může poskytnout licence za určité minimální plnění. Toto plnění je 

vykázáno jako výnos, když podstatná část plnění a rizika související se zbožím přešla ke 

kupujícímu. Dodatečné odměny nad minimální plnění jsou vykázány jako výnos až když 

dojde k předání zboží zákazníkovi.  

Služby – Výnosy, které souvisí s vývojem a uváděním her třetích stran na trh67 

zahrnují autorské honoráře a další odměny, které jsou vykazovány ve výnosech až v době 

poskytování služby. 

Ubisoft využívá provozní segment k rozlišení typu produkce na vydávání/produkce a 

distribuce, kterou dále dělí na Ameriku a region EMEA.  

Ubisoft uvádí, že se začal zabývat vývojem online her, kde je často placeno za herní 

čas, nikoliv za samotnou hru. Jakým způsobem jsou uznávány tyto výnosy, není ve výroční 

zprávě přesně stanoveno. Je možné, že tento segment je zatím natolik zanedbatelný, že zde 

nebyl explicitně probírán z důvodu zachování přehlednosti výroční zprávy. Výnos z těchto 

typů her by měl být pravděpodobně uznáván na základě herního času nebo rovnoměrně po 

dobu předplatného.  

4.1.2 Nehmotná aktiva, amortizace, rezervy 

 

Tabulka 1: Struktura dalších nehmotných aktiv Ubisoft 

Vývojové náklady jsou společnostní rozdělovány do kategorií na základě informace, 

zda je software vyvíjený pro interní potřebu anebo outsourcovaný. V návaznosti na toto 

rozdělní vznikají kategorie “in-house software in progress“ a „external software development 

in progress“, když je software ve fázi vývoje. Jakmile je software uvolněn, tyto náklady jsou 

                                                 
67 Ubisoft, jako větší herní studio, může uvádět na trh hry menších studií, která by měla problém dostat své hry 

do prestižních časopisů a k širšímu publiku a za to mu náleží odměna. 
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překlasifikovány na účty „released in-house software” nebo “released external software 

developments”. 

Náklady na interně vyvíjený software jsou aktivovány až v době, kdy jsou splněna 

kritéria pro uznání dle IAS 38. Bohužel Ubisoft neuvádí, v jaké fázi vývoje dochází k tomuto 

určení. Jelikož neuvádí Ubisoft náklady na jeden titul, není ani možné část korektně dopočítat. 

Je diskutabilní, zda k aktivaci dochází dříve, než např. u antivirových programů nebo B2B 

software. Vzhledem k faktu, že počítačová hra je u většiny stanic zbytným statkem a koupě 

konkrétní hry záleží na tom, zda se uživatel rozhodne, že se mu líbí, lze se domnívat, že dříve 

budou splněna kritéria pro uznání u B2B a antivirových programů, jelikož zde je primárně 

důležité, zda software splní účel a až sekundární jsou subjektivní faktory. Rovněž je nutné 

zohlednit nezbytnost tohoto software pro společnosti, v případě antivirového programu i pro 

konečné uživatele.  

Ubisoft podrobně specifikuje kritéria pro uznání aktiv dle IFRS a rovněž zde uvádí 

způsoby oceňování nehmotných aktiv. Například specifikuje, že položka Brand byla získána 

pomocí akvizicí a oceněna reálnou hodnotou (fair value) dle pravidel uvedených v IFRS 3. 

Brandy společnost neodpisuje, jelikož nedokáže určit délku životnosti, která může být 

teoreticky nekonečná. Brandy jsou testovány na impairment. Společnost definuje následující 

délky odpisování dle typu software: 

 

Tabulka 2: Délka odpisování nehmotných aktiv Ubisoft 

Kromě odpisování testuje Ubisoft nehmotná aktiva na snížení hodnoty, nejméně 

jednou ročně, a to na konci období. Za pozornost stojí metody testování snížení hodnoty u 

interního a externího komerčního software. Na konci každého roku je pro každý jednotlivý 

software vypočítáno očekávané cashflow (za maximální období 2 let). Když je tento peněžní 

příjem pod čistou účetní hodnotou softwaru, je vykázáno snížení hodnoty aktiva. 
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Tabulka 3: Metody testování snížení hodnoty nehmotných aktiv společnosti Ubisoft 

Vzhledem k relativní rizikovosti odvětví, závislosti na subjektivních, aktuálních a 

těžko předvídatelných potřebách pobavení cílové skupiny a možnosti rychlého znehodnocení 

aktiv je politika testování snížení hodnoty a odpisů velmi kvalitně zpracována, v podstatě 

nejkvalitněji ze všech sledovaných společností. Ubisoft i Take Two Interactive si jsou těchto 

vlastností cílové skupiny vědomy a nabízejí zvýhodnění odběratelům, pokud nedokážou 

prodat tituly.   

4.1.3 Akvizice 

V roce 2013 realizovala společnost dvě akvizice. Získala 70% podíl v německém 

studiu Related Designs Software GmbH, které je specializované na vývoj strategických her. 

V říjnu 2013 Ubisoft získal 100% podíl ve společnosti Future Games of London Ltd., která se 

specializuje na vývoj bezplatných her pro mobily a tablety.  

4.1.4 Srovnání s Take Two Interactive 

Druhým zástupcem herního odvětví je Take Two Interactive, která 

pro své hry používá značky Rockstar Games a 2K.68 Společnost oficiálně 

sídlí ve státě Delaware, hlavní sídlo společnosti je v New Yorku a vykazuje 

dle US GAAP. 

Dle statistik z výroční zprávy, 51 % domácností ve Spojených státech vlastní alespoň 

jednu hru od této společnosti (jsem také vlastníkem dvou). Take Two Interactive (dále T2I) je 

předním světovým herním studiem, které se pravděpodobně nejvíce proslavilo sérií her Grand 

Theft Auto (neboli GTA).  

 

                                                 
68 TAKE 2 INTERACTIVE. 2014 Annual Report. [online]. 2014 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 

http://ir.take2games.com/phoenix.zhtml?c=86428&p=irol-reportsAnnual 
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Obrázek 5: Propagační obrázek hry GTA V (Zdroj: Flickr.com) 

Z hlediska tržeb je T2I přibližně dvakrát větší než Ubisoft. Podobně i z hlediska aktivit 

společnosti. Pro analýzu byl použit Form 10-K z hospodářského roku 2013/2014. Část 

věnující se uznávání výnosů je u T2I výrazně podrobněji zpracována. T2I generuje výnosy 

z prodeje interně generovaných softwarových titulů anebo z titulů, které byly vyvinuté nebo 

licencované třetí stranou.  

Pro uznávání výnosů definuje T2I čtyři podmínky přesně citované z kodifikace 

(existence smlouvy, produkt byl doručen, cena je fixní nebo přesně určitelná, platba je 

pravděpodobná) a podmínku přechodu rizik ztráty k zákazníkům. Některé produkty jsou 

zákazníkům prodávány v okamžiku tzv. street date, což je datum kdy může být produkt 

prodáván distributory. Pokud je titul prodán touto cestou, je výnos uznán v pozdějším z data 

prodeje nebo data uvedení do prodeje. Pokud se jedná o online titul umožňující kompletní 

stáhnutí, je za toto datum považován okamžik, kdy je možné hru stáhnout.  

V případě některých produktů dochází k vícenásobným plněním, například při dodání 

plné hry, rozšíření ke hře, údržby a podpory v jednom kontraktu. Cena je alokována na 

principu VSOE, pokud je možné jej určit na základě relativních cen za samostatná plnění pro 

třetí strany. V opačném případě dochází k odložení výnosu do doby, kdy je možné určit 

VSOE nebo dojde k doručení produktu. Pokud jediným nedoručeným prvkem kontraktu je 

údržba a podpora, je celá částka plnění rovnoměrně uznávána po dobu plnění. Pokud je 

součástí vícenásobného plnění online funkcionalita, vždy je zhodnoceno, zda je tato 
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funkcionalita podstatná z hlediska náročnosti vývoje a důležitosti online funkcionality pro 

herní zážitek a plnění kontraktu ze strany T2I. Určení zda je online funkcionalita významná, 

závisí zejména na manažerském úsudku. Pokud je online funkcionalita významná, jsou 

výnosy z her uznávány rovnoměrně po očekávanou dobu životnosti daného titulu. Pokud jsou 

online funkce bezvýznamné, nedochází k jakémukoliv odložení výnosů.  

Některé herní tituly obsahují ve hře reklamu třetích stran. Platby za reklamu zaplacené 

před vydáním hry jsou odloženy do doby než T2I splní povinnost plnit, což je zpravidla 

v okamžiku uvedení titulu do prodeje. Dle mého názoru tato politika objektivně nereflektuje 

užitky z reklamy, které plynou inzerentovi po celou dobu užívání titulu.  

Výnosy jsou uznány až po odečtení očekávaných rezerv na vratky a cenových 

zvýhodněních apod. Pokud není možné spolehlivě určit očekávané vratky a zvýhodnění nebo 

není T2I schopna předpovědět, že je pravděpodobná platba, je uznání výnosu odloženo do 

doby, kdy je možné spolehlivě určit všechny tyto faktory.  

V oblasti nehmotných aktiv poskytuje T2I jen velmi kusé agregované informace. Celá 

politika ohledně odpisování nehmotných aktiv je shrnuta do odstavce deklarujícího, že 

nehmotná aktiva jiná než goodwill jsou odpisována rovnoměrně po dobu očekávaných 

prospěchů z aktiva od 2 do 10 let, vyjma intelektuálního vlastnictví, která jsou odepisována 

v kratší z doby použitelnosti nebo toku očekávaných výnosů. 

4.2 Výkaznictví v sektoru sociálních sítí (XING vs. LinkedIn vs. 

Facebook) 

Největší sociální sítě pocházejí z USA, Číny 

nebo Indie a zpravidla účtují dle US GAAP. Jedinou, 

veřejně známou sociální sítí, která účtuje dle IFRS je 

německý XING.69 XING je v podstatě německy 

mluvící alternativou pro LinkedIn a v německy-mluvících zemích má v odvětví značný vliv a 

svoji působnost rozšiřuje pomocí zajímavých akvizic (viz dále). Právě s LinkedInem, který 

využívá US GAAP, bude XING v této kapitole srovnáván.  

 XING má po celém světě 14 milionů uživatelů, z nichž 7 milionů žije v německy-

mluvících regionech. Společnost byla založena v roce 2003, sídlí v Hamburku. Je členem 

                                                 
69 XING. Annual Report 2013: For a better working life. 2014. Dostupné z: 

https://corporate.xing.com/english/investor-relations/newspublications/annual-reporting/ 
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TecDAX indexu70 od roku 2006. Z hlediska vlastnické struktury je XING vlastněný 

společností Hubert Burda Media holding Kommandigesellschaft.  

4.2.1 Monetizační model a jeho účetní zachycení 

XING provozuje tři hlavní produkty: Network/Premium, E-recruiting a Events. 

Network/Premium – každý uživatel sociální sítě si může dokoupit službu Premium, 

díky které získá dodatečné možnosti. Například uvidí, kdo navštívil jeho profil, získá 

vylepšené vyhledávání, může posílat zprávy lidem, které nezná, posílat větší přílohy nebo 

získá pro svůj účet vyšší zabezpečení. V samotné síti je možné využívat i běžnou placenou 

reklamu, jak textovou tak bannerovou, kdy si inzerent vybere, na koho chce reklamu cílit a 

dále platí za zobrazení reklamy (tzv. CPM model).  

E-recruiting – tato divize zahrnuje aktivní a pasivní hledání nových uchazečů o práci. 

Pasivní forma umožňuje zasílat zaměstnavatelům nabídky a cílit je na konkrétní skupinu 

uchazečů. Tato forma propagace umožňuje dvě možnosti účtování služby – PPC (Pay Per 

Click – inzerent platí až při kliku na reklamu, bez ohledu na počet zobrazení) nebo fixní 

částku € 395 za období 30ti dní – bez ohledu na počet kliknutí. Společnosti si mohou na 

XING založit svůj „profil zaměstnavatele“. Za tento profil platí pravidelný měsíční poplatek, 

dle velikosti firmy. Aktivní e-recruiting zahrnuje zejména službu XING Talent Manager 

(XTM). Benefitem této služby jsou širší možnosti selekce, vyhledávání a kontaktování 

kandidátů.  

Event Segment – Ve služby Events může organizátor události zdarma naplánovat 

událost a následně platí pevnou částku € 0,99 a 5,9 % z ceny lístku za jednoho účastníka 

události. Po vytvoření události může organizátor svoji událost propagovat mezi cílové 

publikum a zde platí na principu CPM (cena za tisíc zobrazení). 

                                                 
70 TecDAX index sleduje výkon 30 největších německých společností z technologického odvětví.  
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Obrázek 6: Monetizační model XING v grafu (Zdroj: XING) 

Takto popsané služby jsou zároveň i provozními segmenty společnosti. Na tržbách se podílejí 

v tomto poměru: Network/Premium (65 %), E-Recruiting (28 %) a Events (6 %). 

Příjem z členských příspěvků (např. účet Premium, Talent) je uznáván na denní bázi, 

rovnoměrně v závislosti na délce členství k rozvahovému dni. Všechny platby, které byly 

přijaty pro období po rozvahovém dni, jsou vykázány jako odložené výnosy (Deferred 

income).  

Příjmy z inzerce v síti (Network) a inzerce pozic (pasivní e-recruiting) jsou uznávány 

na denní bázi dle rovnoměrné délky jednotlivých položek v kontraktu k rozvahovému datu. 

Všechny platby, které byly přijaty pro období po rozvahovém dni, jsou vykázány jako 

odložené výnosy. Odložené výnosy představují největší část krátkodobých i dlouhodobých 

závazků.  

Toto účetní řešení považuji za velmi sofistikované, jelikož dokáže v reálném čase 

zaznamenávat a uznávat tržby. Je to poprvé v této práci, kde je zmíněn podobný monetizační 

model, který umožňuje uživatelům využívat službu zdarma a platit pouze za prémiové služby, 

jasně obsahově definované a i časově jasně vymezené poplatky.  

Uživatel nemůže XING požádat např. o provozování kampaně nebo dodání XING 

řešení na míru a následnou údržbu řešení. Toto mohou pro zájemce udělat online 

marketingové agentury nebo smluvní partneři XINGu, kteří spolupracují s XINGem přes 

rozhraní API – větší inzerenti, kteří agregují poptávky menších inzerentů a následně přes 

vlastní rozhraní napojené na XING realizují propagaci. Toto ale nijak nemění monetizační 
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model XINGu.  Malí inzerenti platí větším inzerentům obvykle nějakou provizi, případně 

může XING udělit těmto inzerentům slevu.  

Ve výroční zprávě XING neřeší uznávání výnosů v případě vícenásobného plnění. 

Vzhledem k obchodnímu modelu XINGu a jeho velikosti je možné, že k těmto hromadným 

plněním – prodeji balíčku služeb apod. nedochází anebo nejsou významná.   

4.2.2 Nehmotná aktiva, amortizace a rezervy 

Aktiva zahrnují práva na užívání značky, zákaznické databáze, nakoupený software a 

interně generovaný software. Interně generovaný software byl aktivován v hodnotě € 

4.171.000, protože byla splněna kritéria standardu IAS 38. Aktivace se týkala zejména 

produktů Communities, XING Talent Manager 2.0, XING Events Market Place, nových 

prémiových služeb, možností přidávat na profil projekty a také optimalizace pro mobilní 

zařízení. Interně generované projekty jsou vykázány v hodnotě aktivovaných nákladů 

ponížených o odpisy a snížení hodnoty.  

Bohužel není možné z výroční zprávy zjistit, v jaké fázi byl projekt aktivován a jaké 

procento nákladů nebylo aktivováno. Dle mého názoru, byla aktivována větší část vývoje, 

jelikož XING dokáže s vlastním vývojovým týmem a zkušenostmi, v rané části projektu 

prokázat technickou proveditelnost, záměr dokončit projekt a prokázat, že budoucí 

ekonomické užitky poplynou do účetní jednotky. Na druhou stranu, kdyby byl XING start-

upem, který nikdy v oblasti nepodnikal, splnil by pravděpodobně kritéria mnohem později.  

Amortizace interně generovaných nehmotných aktiv je navázána na odhadovanou 

životnost platformy XING. Po dobu zbývající životnosti platformy jsou nehmotná aktiva 

rovnoměrně odpisována. Na konci roku 2013 byla tato doba 48 měsíců a byla prodloužena o 

dalších 5 let.  

Veškerá interně generovaná aktiva, stejně jako nakoupená, podléhají pravidelným 

testům na snížení hodnoty, které mohou být provedeny i mimo pravidelné intervaly, pokud 

dojde k indikaci, že by mohlo ke snížení hodnoty dojít.  

Nehmotná aktiva, u kterých není možné určit životnost, nejsou odpisována, nýbrž 

pouze testována na impairment. Ve výroční zprávě není specifikováno, o která aktiva se 

jedná, lze předpokládat, že do této kategorie bude spadat hodnota brandu. Ve sledovaném 

roce došlo ke snížení hodnoty interně generovaného software o € 269.000, důvod tohoto 
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impairmentu nebyl blíže specifikován. V roce 2013 se událo i snížení hodnoty goodwillu 

z předchozích akvizic, zejména amiando AG (později přejmenováno na XING Events), 

z důvodu nesplnění předem specifikovaných plánů. Impairment byl rozdělen mezi jednotlivé 

provozní segmenty. Model rozdělení je ve výroční zprávě podrobně vysvětlen.  

Společnost tvoří dlouhodobé rezervy na znehodnocení a jednorázové odpisy (write-

down) softwaru a licencí, za účelem nutné obnovy software. Tato politika je nanejvýš 

matoucí, jelikož není běžné tvořit rezervy na znehodnocení. Lze se domnívat, že pod touto 

politikou byly myšleny rezervy na očekávané náklady související s  novými technologiemi 

v oblasti vývoje klientských aplikací anebo se jedná o nepřesnost při překladu či vyjadřování.  

4.2.3 Akvizice 

V roce 2015 provedl XING jedinou akvizici, a to akvizici vídeňského kununu GmbH, 

což je přední, německy-mluvící služba pro zanechávání referencí na své zaměstnavatele. 

Touto akvizicí XING rozšířil své působení v oblasti e-recruitingu. Akvizice byla uskutečněna 

za € 4,5 milionů, s možností výkonnostních odměn až do výše € 4,7 milionů v závislosti na 

EBITDA.  

Při akvizici vznikl záporný goodwill, který byl dle pravidel IFRS zúčtován do výnosů. 

Při akvizici byla rozlišen interně generovaný software (€ 380.000), hodnota brandu a domény 

(€ 780.000) a hodnota databáze kontaktů (€ 2.020.000). Dále vznikl odložený daňový závazek 

a pohledávka.  

Hodnotově zajímavá je databáze kontaktů (označována ve zprávě jako Value of 

customer relation). Databáze kontaktů a informací je bezesporu nejhodnotnějším aktivem 

každé sociální sítě. Vzhledem k faktu, že k akvizicím velkých sociálních sítí dochází zřídka, 

není možné tuto domněnku ověřit v kontextu celého segmentu. V případě kununu, kupní cena, 

včetně vedlejších pořizovacích nákladů, dosahovala € 4.562.000 a hodnota databáze 

dosahovala 44 % z této hodnoty. Lidé na sociálních sítích a internetu sdílí velmi soukromé 

informace. Z hlediska licenčních ujednání, sociální sítě ukládají velmi podrobné informace o 

každém uživateli, nejen ty které zadá, ale i jak se chová, jaké má rád stránky, co sdílí a vytváří 

si profil uživatele, který poté poskytují inzerentům. S každým dalším dnem se tedy databáze 

rozšiřuje a zhodnocuje.  

Z hlediska manažerského účetnictví bychom mohli říci, že by XING měl testovat 

hodnotu databáze na zvýšení hodnoty a zaznamenat takové zvýšení. Z hlediska IFRS, 



53 

rozšiřování databáze již bude interně generováno a aktivace a přecenění interně generovaných 

aktiv není umožněno. Vzniká tedy situace, kdy náklady na rozšíření databáze budou 

vykázány, ale výnosy z aktiva budou vykázány jenom zprostředkovaně na základě prodejů 

možným novým zákazníkům, což není možné v účetních výkazech dohledat ani efektivně 

zachytit.   

Za další zajímavý bod považuji specifikaci, že v hodnotě € 780.000 není oceněn pouze 

brand, ale i doména. Vzhledem k omezenému počtu doménových jmen a možné synergii 

kuhunu a XING, i hodnota domény se bude pravděpodobně zvyšovat. Dle diskuse s panem 

Mejzlíkem71, trh s doménou kuhunu nemůže být považován za aktivní (více kapitola 2.4), a 

tudíž nemůže být tato doména přeceňována směrem nahoru. Na druhou stranu, v případě 

problémů, např. hromadnému úniku hesel a osobních údajů, by musela být doména a brand 

testován na snížení hodnoty.   

Poslední položka, interně generovaný software, byla oceněna na € 380.000. Software 

kuhunu je velmi sofistikované řešení, postavené na nejnovějších technologiích, ale účetně se 

bude, dle politiky odpisování XING (viz dále), tento software znehodnocovat a s největší se 

bude pravděpodobností interně vyvíjet aktualizovaný software, opět s nejnovějšími 

technologiemi. Dojde tedy k tomu, že účetně se bude zdát, že se software kuhunu 

znehodnocuje, ale v realitě bude hodnota tohoto software stagnovat nebo růst, díky 

zkušenostem a synergii s XING.  

Na příkladu akvizice kuhunu jsem demonstroval, dle mého názoru, výrazný problém 

současného standardu IAS 38, který neumožňuje pružně přeceňovat nehmotná aktiva na 

reálnou hodnotu. Je nad rámec této práce předpovídat, zda bude kuhunu nadále expandovat, 

ale pokud ano, tato expanze zcela jistě nebude v nehmotných aktivech vyjádřena.   

4.2.4 Srovnání s LinkedIn 

LinkedIn obsahuje velmi podobné produkty 

jako XING, ale díky výrazně vyššímu počtu 

uživatelů (k 31.1.2013 – téměř 277 milionů) je 

možné v LinkedInu využít více produktů, které se liší 

                                                 
71 Speciální seminář. Výsledkem této diskuse bylo, že pouze obecné doménové názvy, jako dog.com, 

america.com apod. jsou součástí aktivního trhu, jelikož vždy se najde dostatek schopných kupující, kteří 

nabídnou určitou cenu, čímž se dá určit reálná hodnota ve smyslu IFRS.   
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mírou využití služby, ale podstata je stejná jako u XINGu. 72 LinkedIn nemá službu Events ani 

podobnou, je ale více aktivní při vyhledávání talentů, marketingu a možnostech prémiových 

účtů. Rovněž popis služeb zdarma a prémiových služeb je ve výroční zprávě (respektive 

Form-10-K) podrobněji specifikován.  

 

Obrázek 7: Monetizační model LinkedIn (Zdroj: LinkedIn) 

Uživatelé LinkedInu jsou rovnoměrněji rozvrstveni po celém světě, nejvíce v anglicky 

mluvících zemích, ale je zde výrazná penetrace po celém světě. Nejslabší zastoupení je 

v regionu APAC (Asia-Pacific).  

Ve srovnání s XINGem je výrazně podrobněji zpracovaná část uznávání výnosů. 

LinkedIn, ve srovnání s XINGem, prodává častěji i balíčky služeb, zejména v oblasti Talent 

Solutions a Marketing Solutions. S respektem k aktuálním standardům US GAAP si LinkedIn 

klade za cíl vytvořit hierarchii plnění, která reflektuje cenu, kterou by byla hrazena, kdyby 

byly služby prodávány samostatně. K dosažení tohoto cíle využívá LinkedIn tří metod. 

Primární metodou je VSOE (Vendor Specific Objective Evidence) – tato cena je určena na 

základě historických cen a slev, pokud by bylo řešení prodáváno samostatně. LinkedIn 

specifikuje, že ne všechny produkty v historii samostatně prodával a není tedy schopný určit 

spolehlivě samostatnou cenu touto metodou. Druhou využívanou metodou je TPE (Third-

Party Evidence). TPE je určena na základě cen konkurentů pro podobné plnění. Dle LinkedIn 

dochází často i k situacím, že není dostatečně podobná služba na trhu k dispozici. V tom 

případě využívá metodu BESP (Best Estimate of Selling Price). Tato cena je zejména určena 

na základě manažerského rozhodnutí, se zvážením vícero faktorů. Tyto faktory zahrnují: 

historické ceny, ceny za podobné plnění, objem plnění nebo lokalitu. Tato cena je využívána 

nejčastěji pro služby Talent Solution a Marketing Solution. V sekci vysvětlení uznávání 

příjmů poskytuje LinkedIn podrobnější informace o uznávání příjmů z jednotlivých služeb.  

                                                 
72 LINKEDIN. Annual Report 2013. 2014. Dostupné z: http://investors.linkedin.com/annuals.cfm 
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Služba Talent Solution se dělí na dvě podslužby, které mají odlišné metody uznávání 

výnosů: LinkedIn Recruiter a Job Posting. LinkedIn Recruiter je komplexní služba pro 

korporátní týmy HR (Human Resource) specialistů. Výnosy jsou uznávány rovnoměrně po 

dobu předplatného, které je většinou roční, fakturované měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. Druhá 

služba – Job Posting spočívá ve zveřejnění pozice maximálně na 30 dní, recruiter může zvolit 

kratší dobu. Výnos je uznán v kratším z období, kdy je inzerát zveřejněn nebo po dobu délky 

smlouvy. 

Výnos z Marketing Solution je získán na základě zobrazování různých formátů 

reklamy, většinou na základě ceny za konkrétní reklamu. Výnos je uznán ve chvíli, kdy je 

reklama zobrazená na webových stránkách. Nejčastější délka kontraktu jsou dva měsíce. Zde 

je zajímavý rozdíl s XINGem, který převážně uznává výnosy na základě modelu CPM (cena 

za tisíc zobrazení). Z osobních zkušeností vím, že LinkedIn podporuje jak model CPM, tak 

CPC pro určité formáty reklamy. Pro reklamu na domovské stránce nebo výraznější reklamu 

je nutné kontaktovat obchodní oddělení a kontrakty s těmito inzerenty jsou pravděpodobně 

hlavním zdrojem příjmů v marketingovém řešení. I přes možnou relativní bezvýznamnost se 

domnívám, že by mohlo být zmíněno i uznávání výnosů z těchto formátů reklam, jelikož zde 

je odlišná forma generování výnosů. Teoreticky je možné (a často využíváno agenturami 

pro podporu brandu v ČR) vytvořit reklamu s modelem platby za klik, která běží po 

dobu dvou měsíců, ale bylo na ni kliknuto jen dvakrát. Toto by mělo být reflektováno i 

při uznávání výnosů. 

Výnosy ze služby Premium Subscriptions jsou založené na prodeji různých modelů a 

kombinací prémiových služeb. Předplatné je možné hradit měsíčně nebo ročně. Výnosy jsou 

uznávány rovnoměrně po dobu kontraktu, což je většinou 12 měsíců.  

V oblasti aktivace nehmotných aktiv jsou ustanovení podobná jako u XING. Za 

povšimnutí stojí kratší doba životnosti 2 – 3 roky (XING prodloužil životnost XINGu o 5 let, 

celkem na 7 let).73  

LinkedIn využívá dva typy segmentování: dle produktu a dle lokality (ve srovnání 

s XINGem, který využíval pouze produktové segmentování). Důvodem širšího segmentování 

je zřejmě výrazně větší velikost LinkedIn.  

                                                 
73 LinkedIn, „Annual Report 2013“, 55. 
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Jelikož americké autority podporují, u některých společností vyžadují, zveřejnění 

účetní závěrky i ve formátu XBRL74, je možné si závěrku LinkedInu v tomto formátu 

stáhnout a dále s ní pracovat v analytických programech.  

4.2.5 Srovnání s Facebook 

Facebook je jiným typem sítě než XING a 

LinkedIn. Jeho primární příjmy jsou z propagace 

(Advertising – 88 %) a méně z ostatních plateb 

(Paymetns and other fees – 12 %).75  

Výnosy z propagace (Advertising) jsou uznávány na základě kliknutí (model PPC) 

v období, kdy ke kliku došlo anebo kdy došlo k jiné akci (např. konverzi), na kterou byla 

uzavřena smlouva. Druhou formou propagace je reklama založená na počtu zobrazení, jejíž 

příjmy jsou uznávány na základě počtu zobrazení v období, kdy k zobrazení došlo. Dále 

Facebook upozorňuje na možné změny metodologie a specifické případy zobrazení více 

reklam jednomu uživateli. Facebook upřesňuje, že tento model je platný i v případě, že jsou 

využity služby zprostředkovatele, což je subjekt, který jsem diskutoval v případě XINGu.   

Výnosy z plateb a dalších poplatků pochází z plateb za virtuální a digitální zboží. 

Například když si ve hře uživatel koupí další životy anebo si za skutečné peníze koupí herní 

zlato. Právě z her pochází většina těchto výnosů. Část poplatku vývojářů je pomocí platební 

infrastruktury převedena přímo Facebooku. Výnosy jsou uznány v částce očištěné o část, 

která náleží vývojáři. Kromě her do této kategorie spadají propagované příspěvky a produkty 

související s usnadněním zveřejňování inzerátů a měřením jejich výkonnosti. Další ustanovení 

ve výroční zprávě se výrazně neodchylují od praktik předchozích sociálních sítí. 

4.3 Výkaznictví v B2B softwaru (SAP vs. Software AG) 

V této části budou srovnány dva přední vývojáři software – SAP a Software AG, oba 

se sídlem v Německu a dceřinými společnostmi po celém světě. Tato část se bude méně 

zabývat akvizicemi a popisem samotných společností. Důvodem je, že jsou tyto společnosti 

velmi aktivní v oblasti akvizic, ale agregované údaje neposkytují natolik využitelné informace 

                                                 
74 MEJZLÍK, Ladislav. Účetní informační systémy: využití informačních a komunikačních technologií v 

účetnictví. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2006, 173 s. ISBN 80-245-1136-3. 
75 FACEBOOK. Annual Report 2013. [online]. 2014 [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: 

http://investor.fb.com/annuals.cfm 
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pro účel této práce, jako např. jediná akvizice XINGu, která byla rozebrána výše. Naopak 

bude kladen větší důraz na uznávání výnosů a interně generovaná aktiva. 

Software AG a SAP se zabývají poskytováním licencí a služeb přímo při vývoji 

software a poskytování infrastruktury. Odpovídají definici softwarového průmyslu z druhé 

kapitoly a obě společnosti spadají pod kategorii Independent Software Vendors (IVS). 

4.3.1 Monetizační model a jeho účetní zachycení 

Software AG rozděluje svoji 

společnost na segmenty dle typu produktu a 

produktové řady. Produktovými řadami 

jsou: Business Process Excellence (BPE), 

Enterprise Transaction Systems (ETS) a Consulting. Lokální pobočky výjimečně vytváří 

vlastní produktové řady. 76  

Business Process Excellence se zabývá vývojem komplexních řešení pro řízení 

procesů. Enterprise Transaction Systems se zabývá tvorbou komplexních databázových 

systémů a vývojem informačních řešení pro oběh a uložení dat ve společnosti. V oblastech 

BPE a ETS poskytuje Software AG i konzultační služby. Ve všech produktových řadách 

vyvíjí Software AG několik produktů, které se liší funkcemi, vhodnými platformami a 

velikostí cílového zákazníka. Podrobnější informace o produktech lze nalézt ve výroční 

zprávě. Vhodnou vysvětlující publikací pro pochopení podstaty produktů je kniha Podnikové 

informační systémy77. Produkty jsou Licence (Licences), Údržba (Maintance) a Služby 

(Services). Kromě těchto produktů má společnost i jiné výnosy, které čítají méně než 1 % 

z celku a tato práce se jimi nebude zabývat. Společnost segmentuje své výnosy geograficky na 

Německo, USA a ostatní země. 

Primární příjem společnosti pochází z poskytování softwarových licencí (především 

s předem nestanovenou dobou platnosti, ale poskytuje i časově omezené licence), příjmů 

z údržby a služeb.  

                                                 
76 SOFTWARE AG. Annual Report 2013. [online]. 2014 [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: 

http://www.softwareag.com/corporate/inv_rel/finpub/annualreport/ 
77 BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., 

aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 323 s. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4307-

3. 
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Výnos z licencí je uznán jedině tehdy, pokud existuje právně závazný kontrakt, 

vypršela všechna práva k vrácení zboží, software byl doručen v podobě dle kontraktu, cena 

byla dohodnut anebo může být stanovena a existuje dostatečná pravděpodobnost platby. 

Výnos z časově omezených licencí je uznáván v souladu s konkrétními ustanoveními 

kontraktu. Pokud se transakce podobá prodeji, např. zahrnuje okamžité platby a všechny 

požadavky předchozího odstavce jsou splněny, výnos je vykázán okamžitě. Avšak pokud je 

transakce spíše podobná právu k užívání, výnos je uznán průběžně během doby využívání 

licence.  

Licence k software jsou často prodávány v kombinaci s údržbou nebo dalšími 

službami. V tomto případě, kdy kontrakt zahrnuje vícenásobné plnění, je výnos uznán na 

základě individuálně identifikovaných prvků transakce. Dle této logiky je výnos přiřazen 

těmto prvkům na základě jejich individuální tržní hodnoty. Pokud nemůže být spolehlivě 

určena tržní hodnota pro všechny prvky kontraktu, výnosy jsou uznávány na základě zbytkové 

hodnoty. V případě zbytkové hodnoty jsou nejprve určeny všechny určitelné tržní hodnoty a 

ty jsou následně odečteny od celkové částky transakce. Zbytková částka je následně přiřazena 

prvkům, pro které neexistují žádné spolehlivé tržní hodnoty na základě ceníkové ceny.  

Výnosy z údržby jsou uznávány proporcionálně po dobu zajištění údržby. Výnosy 

z kontraktů, které zahrnují služby, jsou fakturovány na základě odpracovaných hodin a 

uznávány po období, kdy je služba vykonávána. Výnosy a náklady, které jsou založeny na 

základě kontraktu s fixní cenou, jsou vykazovány v souladu s IAS 18. Výnosy jsou uznávány 

na základě metody procenta dokončení. Software AG využívá tuto metodu pouze tehdy, 

pokud mohou být výnosy spolehlivě změřeny, existuje dostatečná pravděpodobnost, že 

budoucí ekonomické prospěchy poplynou do společnosti a všechny náklady vzniklé z důvodu 

transakce a náklady nutné k dokončení služby mohou být spolehlivě určeny. Míra dokončení 

smlouvy je kalkulována na základě poměru již vynaložených nákladů a celkových 

odhadovaných nákladů pro celou smlouvu. Některé z nákladů pro vytvoření této kalkulace 

jsou určeny za pomoci určitého počtu konzultačních hodin/dnů.  

Vzhledem k faktu, že Software AG účtuje i o dlouhodobých kontraktech dle standardu 

IAS 11, vztahují se na něj i požadavky na zveřejnění dle tohoto standardu. Výnosy dle IAS 11 

jsou uznávány na základě metody procenta dokončení. Zůstatková cena projektu se skládá 

z vynaložených nákladů, plus vykázaných přínosů, mínus vykázané ztráty a průběžná 

vyúčtování.  
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Software AG je jednou ze společností, jejíž výkaznictví bude standardem IFRS 15 

výrazně ovlivněno. Současné vykázání dlouhodobých kontraktů neposkytuje podrobné 

informace o povaze, částkách a načasování konkrétních plnění ani pravděpodobnosti plnění. 

Zevrubně jsou tyto aspekty zmíněny v části zabývající se uznávání výnosů, nový standard 

požaduje podrobnější informace. Zároveň Software AG podrobně nezveřejňuje, jaké typy 

garancí společnost ke kontraktu poskytuje a tyto garance rovněž ovlivní výši jistého výnosu. 

Software AG bude ovlivněn novým standardem i v oblasti rozsahu odhadů, které v oblasti 

vykazovaní výnosů budou muset být častěji využívány. V případě vícenásobných plnění, 

politika Software AG odpovídá i nárokům nového standardu. Bude ale nutné vícenásobné 

plnění přesněji rozlišovat a vykazovat. Rovněž se změní forma, jakou bude Software AG 

vykazovat náklady na získání kontraktu, které budou nově aktivovány. Principiálně lze ale 

říci, že IFRS 15 víceméně nezmění aktuální politiku vykazování výnosů, ale bude nutné 

výnosy vykazovat mnohem přesněji, podrobněji a více pracovat s odhady.   

4.3.2 Nehmotná aktiva, amortizace a rezervy 

Software AG vykazuje v nehmotných aktivech zejména zákaznické databáze, 

softwarové licence a brandové názvy. Databáze a licence jsou odpisovány po pevnou dobu, 

brandy odpisovány nejsou a jsou pravidelně testovány na snížení hodnoty. Nehmotná aktiva 

jsou odpisována 5 – 7 let v případě akvírovaného software a 5 – 17 let u akvírovaných 

databází a to rovnoměrně v průběhu využití aktiva.  

Zajímavé je, že Software AG nevykazuje interně generovaná aktiva ve výkazech, 

nýbrž pouze v podrozvahové evidenci. V podrozvahové evidenci vykazuje Software AG 

interně vyvíjený software a vlastní brand. Kromě toho zdůrazňuje, že i zaměstnanci jsou 

kritickým faktorem úspěchu společnosti. Výroční zpráva Software AG poskytuje další 

podrobnosti o nehmotných aktivech v části Group Management Report – Economic Report, 

kde se zabývá dalšími, interně generovanými aktivy, zejména rozšiřování zákaznické 

databáze a aktivitami v této oblasti. Zmiňuje zde četné konference, kterých se společnost 

zúčastnila a marketingové aktivity, včetně jejich stručných výsledků. Společnost byla také 

velmi aktivní v rozšiřování partnerské základny.  

I v tomto případě dochází k podhodnocování aktiv a pravděpodobnému snižování 

zisku a časovému nesouladu náklady s výnosy. Náklady na pořádání a účast na konferencích 

budou bezesporu vykázány jako náklad období, ale výnos z účasti na konferenci může být až 

za několik let, kdy dokáže obchodní oddělení přesvědčit zákazníka ke koupi. Kontakt na 
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tohoto zákazníka byl získán na konferenci ve sledovaném období a tento odhadovaný výnos 

by měl být vykázán. Teoreticky by mělo dojít k aktivaci nově získaných kontaktů, 

pravděpodobně v odhadované hodnotě zisku z budoucích kontraktů plynoucích z této 

databáze.  

Dle IAS 38 může dojít ovšem ke sporu, zda je možné spolehlivě určit budoucí 

ekonomické užitky plynoucí z těchto konkrétních zákazníků. Dle mého názoru, 

v organizacích, které jsou řízeny daty (Data-Driven-Organization) by bylo možné na základě 

historických dat poměrně přesně tuto statistiku určit, praxe zatím demonstruje opačný postup. 

K diskusi se mohou přidat i další hlediska, jako je daňová politika společnosti, náklady na 

získání této informace nebo zájem na skrytí informací o výnosnosti podobných konferencí.  

Software AG vytváří rezervy pro bezprostřední hrozící ztráty z konzultačních služeb. 

Částka této rezervy je zanedbatelná (a zařazena do Různých dalších provizí) a není podrobněji 

definována. Domnívám se, že je tvořena pro účely následných korekcí vzniklých při 

konzultačních službách a zároveň musí být možné spolehlivě odhadnout tuto budoucí částku.  

4.3.3 Akvizice 

V roce 2013 Software AG provedl pět akvizic. Všechny akvizice popisuje jako 

technologická vylepšení, jinak řečeno rozšíření našich produktů v souvisejících, synergických 

odvětvích trhu. Akvizice zahrnovaly: poskytovatele mobilních řešení (metaquark), 

poskytovatele cloudových řešení (LongJum), poskytovatele řešení v oblasti firemní IT 

architektury a portfolio managementu (alfabet) a poskytovatele software pro vizualizace a 

analytiku dat v reálném čase (JakBe) a platformu pro zpracování událostí (Apama). Jak je 

zmíněno v teoretické části práce, která se věnuje akvizicím, i Software AG se rozhodl raději 

akvírovat společnosti zabývající se novými technologiemi, než sám vyvíjet již vyvinuté.  

4.3.4 Srovnání se SAP 

Na první pohled je možné informace prezentované 

SAPem hodnotit jako přehlednější a úplnější, na druhou stranu je 

SAP podstatně větší společností.78 SAP má výrazně širší záběr 

                                                 
78 SAP. 2013 Annual Report. [online]. 2014 [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: http://www.sap.com/corporate-

en/about/investors/newsandreports/reports.html 
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služeb, který zahrnuje zejména poskytování software, cloudových řešeních, podpory, 

konzultací a dalších služeb. Ve výkazech jsou služby rozděleny jako: Software a služby 

související se software a odborné služby a jiné příjmy. Do první kategorie spadá: Software, 

Cloudové služby a podpora, Software a cloudové služby a poslední službou je samotná 

podpora. Do druhé kategorie spadají konzultace a jiné služby. První segment tvoří 83 % 

výnosů. Podrobněji, ale principiálně podobně, se SAP věnuje provozním segmentům, kde jsou 

služby popsané na začátku srovnání se SAP rozdělené dle toho, zda jsou hostované u klienta 

(on-premise) nebo v cloudu a dále dle typu výnosu. Následuje segmentování dle lokality.  

SAP poskytuje velmi podrobné informace o principu uznávání výnosů, které jsou 

popsány na 5 stránkách A4 ve srovnání se Software AG, kdy je této části rezervována méně 

než jedna stránka. Ustanovení jsou v zásadě podobná, jako u Software AG, ale rozepsaná do 

dalších alternativ, s vysvětlením daných postupů. SAP například vysvětluje, že netvoří 

rezervy na licenční kontrakty, jelikož v případech, kdy je součástí kontraktu i testovací 

období, uznává SAP výnosy až po akceptaci zákazníkem nebo uplynutí testovací fáze. SAP 

specificky zmiňuje výnosy spojené s aktivitou distributorů. Výnosy jsou uznány až tehdy, kdy 

je software přeprodán koncovému zákazníkovi.  

Podobně jako Software AG, vyvíjí i SAP software na zakázku dle IAS 11. Ustanovení 

a metody jsou stejné, jako u Software AG, ale jejich vykázání je výrazně sofistikovanější a 

pro uživatele hodnotnější. SAP se podrobněji zabývá i vícenásobnými plněním a principy 

alokace mezi jednotlivé segmenty. SAP dále ujasňuje, kdy o kontraktu účtuje separátně a kdy 

jako o jednom kombinovaném elementu dle IAS 11. Stanovuje dvě kritéria: zda smlouva 

zahrnuje výraznou produkci, modifikaci nebo přizpůsobení softwaru nebo cloudu a zda nejsou 

služby dostupné od jiných dodavatelů, a proto považovány za základ software.  

Podpora je uznávána rovnoměrně po dobu kontraktu, jelikož i firma musí být 

zákazníkovy po boku po celou dobu kontraktu. Výnosy z cloudových služeb jsou uznávány 

rovnoměrně v průběhu kontraktu anebo dle aktuálního využití kapacity, dle typu kontraktu. 

Konzultační služby jsou zpravidla poskytovány pro instalaci a konfiguraci softwarových a 

cloudových služeb SAP. Obvykle neobsahují výrazné modifikace kontraktu a výnosy jsou 

uznávány na základě metody procenta dokončení. Ostatní služby zahrnují školení, textové 

služby, výnos z marketingových událostí nebo referování zákazníků partnerům. Tyto 

doplňkové služby jsou zřídka prodávány samostatně, většinou jsou prvkem vícenásobného 

plnění a jejich hodnota je určena zejména metodou company-specific objective evidence (dále 
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CSOE), pokud není k dispozici, tak cena na základě manažerského úsudku za samostatné 

plnění a pokud není možné cenu určit ani jednou z metod, využívá SAP metodu zbytkové 

hodnoty.  

Hodnota CSOE je stanovena na základě sazeb použitých pro obnovu ukončovaných 

kontraktů, což je zpravidla fixní procento z prodaných licencí. Samostatné ceny (Stand-Alone 

Selling Price - ESP) jsou využívány, pokud není možné určit CSOE, zejména u cloudových 

služeb a jsou ceny určeny se zohledněním mnoha faktorů, zejména ale ne výhradně: 

obnovovací sazby pro cloudové služby, cílové hrubé marže a interních nákladů služby, 

cenových praktik, tržního prostředí a konkurence. V případně, že není možné použít ani jednu 

z metod, je u vícenásobných plnění využita metoda zbytkové ceny.  

Již předchozí odstavce a terminologie ve výroční zprávě demonstrují inspiraci v US 

GAAP, na které se SAP v případě ocenění pomocí zbytkové hodnoty přímo odvolává 

v souladu s ustanovením IAS 8, zejména na ASC 985-605, který byl v práci již podrobněji 

rozebrán. 

Později v příloze řeší SAP i situace, kdy dochází k vícenásobnému plnění s jedním 

zákazníkem a rozlišuje, zda se jedná o to samé plnění v rámci jedné smlouvy anebo o nové 

plnění. Taxativně zde SAP vyjmenovává jednotlivé prvky kontraktu, které se často vyskytují 

při vícenásobných plnění, a uvádí svoji politiku v souvislosti s těmito kombinacemi.  

SAP aktivuje pouze minoritní část interně vyvíjeného software, jelikož kritéria pro 

uznání nejsou splněna dříve než bezprostředně před uvedením software na trh. Nehmotná 

aktiva tedy zahrnují téměř výhradně aktiva získaná při akvizicích, která jsou odpisována od 

dvou do 16 let. Pokud je při akvizici rozlišen a uznán projekt, který splňuje definici R&D dle 

IAS 38, je odpisován 5 – 7 let od vstupu na trh.  

Díky podrobnosti informací a zkušenostem SAPu s účetními systémy lze 

předpokládat, že migrace na požadavky dle IFRS 15 bude u SAPu méně náročná než u 

Software AG. Situaci může ztížit odklon od IFRS k US GAAP u některých ustanoveních 

anebo požadavky podrobnějšího vykazování smluv o zhotovení.  
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4.4 Výkaznictví ve společnosti zabývající se informační 

bezpečností (AVG vs. F-Secure) 

AVG i F-Secure mají víceméně podobné produkty a obě společnosti začínaly jako 

antivirové programy, které postupně přidávaly do svého portfolia firewally, antispyware, 

různé utility pro zrychlení počítače, pro bezpečné zadávání hesel apod. Výrazně odlišný je ale 

jejich monetizační model, který bude dále v kapitole podrobně rozebrán.  

Společnost AVG původně vznikla v České republice 

jako Grisoft v roce 1991 a nyní má jako AVG Technologies, 

N.V. sídlo v Nizozemí a je obchodována na NYSE. Dle 

výroční zprávy z roku 2013 má společnost 177 milionů 

uživatelů79, dle webových stránek v březnu 2015, více než 200 milionů.80 AVG vykazuje 

v souladu s US GAAP.  

4.4.1 Monetizační model 

Výnosy AVG pochází ze dvou zdrojů: licence k software (subscriptions) a výnosy 

z platformy (platform-derived). Výnosy jsou rozděleny v poměru – 61 % licence a 39 % 

příjem odvozený od platformy.  

Prvním výrazným rozdílem proti F-Secure je, že velmi sofistikovaná verze AVG 

Antivirus je distribuována zdarma, na neomezenou dobu, včetně aktualizací. Uživatel si může 

dokoupit některou z plných verzí, která již kromě antiviru obsahuje firewall nebo 

antispyware, ale nemusí. Zajímavý poznatek měl J. R. Smith při přednášce na VŠE, 

21.11.2012, kdy říkal, že ačkoliv je antivirus zdarma, významná část uživatelů si objedná 

placenou verzi ne kvůli tomu, že ji potřebuje, ale že je vděčná za takový software a ráda za 

něj zaplatí.81 V porovnání, F-Secure má zdarma pouze jednoúčelový nástroj pro odstranění 

virů z již nakaženého počítače a zkušební verze. Kromě tohoto modelu je možné koupit přímo 

placenou verzi AVG, pro domácí nebo firemní použití, nebo „krabicovou“ verzi od 

prostředníka. 

                                                 
79 AVG TECHNOLOGIES. Annual Report 2013 [online]. 2014 [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: 

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1528903/000119312512186184/d309751d20f.htm. 8.  
80 AVG TECHNOLOGIES. AVG | FREE Antivirus & TuneUP apps for PC, Mac, Android [online]. 2015 [cit. 

2015-03-28]. Dostupné z: http://www.avg.com 
81 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. J.R.Smith: Vstup AVG na burzu v New Yorku. Praha, 2012. 

Dostupné z: http://ffu.vse.cz/pozvanka-na-prednasku-j-r-smith-vstup-avg-na-burzu-v-new-yorku/ 
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Výnosy z předplatného jsou uznány jen a pouze tehdy, pokud jsou splněny podmínky 

existence kontraktu, software byl doručen uživateli nebo byla vykonána služba, je možné určit 

hodnotu plnění a je pravděpodobné, že bude zaplacena. Výnosy z licencí jsou uznány 

v okamžiku splatnosti pohledávky anebo v rizikových případech až když je k dispozici 

potvrzení o zaplacení.  

Licence vázané na konkrétní období (např. roční) zahrnují zdarma údržbu a podporu 

po dobu platnosti licence, pro které nelze určit VSOE, jelikož je podpora i údržba 

nespecifikována a je vázána na aktuální bezpečnostní hrozby a požadavky uživatele. Výnosy 

z těchto kontraktů jsou tedy uznávány rovnoměrně po dobu kontraktu, která je shodná s dobou 

podpory a údržby zdarma. Prodej licencí probíhá i přes prostředkovatele, výnos je uznán 

v době prodeje, zpravidla na měsíční bázi.  

Díky tomu, že je AVG zdarma, je uživateli častěji používáno a je první v žebříčcích 

stahování na světových serverech a rozhodlo se zmonetizovat své zákazníky, díky výnosům 

z platforem. Pod výnosy z platforem je možné si představit zejména výnosy od vyhledávačů. 

Když si uživatel nainstaluje AVG, pokud volbu nezakáže při instalaci, změní se mu výchozí 

vyhledávač. Vyhledávače, jak bude popsáno v další kapitole, mají většinu příjmů z reklamy. 

Díky tomu, že AVG přivede na vyhledávač další uživatele, získá AVG provizi z výnosů z 

reklamy. Google i Yahoo! tento typ spolupráce nazývají: „Partnerské vyhledávače“. Výnosy 

jsou uznány v období, kdy ke spolupráci dochází. Ve výroční zprávě není specifikováno, 

v jaké výši je samotná provize (pravděpodobně z obav z konkurenčního boje).  

Dalším platformovým výnosem jsou poplatky za inzerci nebo propagaci produktu. Při 

instalaci AVG můžete být uživatel dotázán, zda si přeje nainstalovat ještě jiný software. AVG 

může na instalování jiného softwaru upozornit i po instalaci, vyskakovacím oknem. Platba 

inzerentem je zpravidla vázána na akci uživatele – zda si doplňkový software opravdu 

nainstaloval a na tuto akci je vázáno i uznání výnosu z transakce. Pro výši uznání výnosu je 

vždy kritické, zda je AVG v transakci principál nebo agent. Tato politika vychází ze 

standardu ASC-605-40. Pokud je AVG principál, uznává celou částku koupě software, jako 

tržbu. Pokud je agentem, jsou uznány výnosy pouze ve výši provize.82 V obou případech se 

tedy jedná o prospěšnou spolupráci jako pro platformu, tak pro AVG, tak i pro uživatele.  

                                                 
82 Interpretace ASC 605-40 
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Domnívám se, že největší výzvou pro AVG v souvislosti na přechod na konvergovaný 

standard bude vykázání údržby a podpory, která bude muset být oddělena od samostatného 

produktu.  

4.4.2 Nehmotná aktiva, amortizace, rezervy 

Interně generovaný software je aktivovaný od bodu, kdy splní interní regule pro 

aktivaci a následně odpisován 3 – 5 let. Na druhou stranu, dále AVG uvádí, že všechny výdaje 

ve výzkumné fázi vývoje software jsou uznávány jako náklady období a kritéria pro uznání ve 

vývojové fázi jsou splněna až těsně před zahájením prodeje produktu a jsou tedy rovněž 

vydány jako náklady období, jelikož nejsou materiálně podstatné. Nehmotná aktiva získaná 

při akvizicích jsou odpisována rovnoměrně, zpravidla po dobu 2 – 5 let.  

AVG tvoří rezervy pro slevy a provize zprostředkovatelům, které se mohou lišit dle 

různých kanálů. Dále tvoří společnost rezervy pro případ vrácení produktu. Výše rezerv je 

určena především s přihlédnutím k historickým datům a aktuálnímu plánu propagačních 

nabídek. 

4.4.3 Akvizice 

AVG bylo ve sledovaném období velmi aktivní v oblasti akvizic, kdy akvírovalo 

společnosti zabývající se mobilními technologiemi, vzdáleným přístupem a kontrolou 

počítače, technologiemi souvisejícími se zabezpečením. Při akvizicích byla zpravidla 

rozpoznána nehmotná aktiva a samozřejmě goodwill, respektive šťastná koupě. 

4.4.4 Srovnání s F-Secure 

Ve výroční zprávě ani na internetu nebylo 

možné zjistit, kolik uživatelů F-Secure používá. 

Nejpřesnější údaj „desítky milionů uživatelů“83 je 

prezentován ve výroční zprávě. Společnost pochází z Finska a je aktuálně obchodovaná na 

finské burzy a na NASDAQ. F-Secure vykazuje v souladu s IFRS.  

Výnosy primárně pochází z měsíčních SaaS plateb, softwarových licencí, 

systémových integrací operátorů a udržovacích licencí. Dle úvodního slova majitele 

společnosti, klade společnost důraz na cloud a budoucnost, která bude spočívat v pronajímání 

                                                 
83 F-SECURE. Annual Report 2013 [online]. 2014 [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: https://www.f-

secure.com/en/web/investors_global/materials, str. 3. 
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a ne kupování software (společnost nabízí například SaaS produkt Freedome pro bezpečnost 

cloudů).  

 

Obrázek 8: Aplikace F-Secure Fredome k chránění komunikace na mém PC 

Licenční smlouvy se skládají z původní smlouvy a následných pravidelných kontraktů 

na údržbu, které pokrývají aktualizace a podporu. Výnosy z licenčních ujednání jsou 

uznávány při doručení licence a kontrakty na údržbu a aktualizace po dobu trvání kontraktu. 

Kromě toho, že společnost vyvíjí software, po celém světě řídí síť operátorů, kteří přímo pro 

společnosti zajišťují kompletní zabezpečení.  Tyto zakázky jsou uznávány na základě metody 

procenta dokončení dle IAS 18.  

Oblast uznávání výnosů je v závěrce popsána jen velmi stručně, lze tedy očekávat, že 

nové požadavky na zveřejnění dle IFRS 15 budou pro F-Secure velmi náročné na 

implementaci. Bližší specifikace by byla žádoucí u uznávání výnosů ze SaaS, které nejsou 

podrobněji definovány (pravděpodobně z důvodu nízké materiality).  

F-Secure operuje pouze v jednom provozním segmentu – Data Security. F-Secure 

neaktivuje interně vyvíjený výzkum, interně vyvíjený software je aktivován při splnění 

podmínek dle IFRS a odpisován 3 roky. Nehmotná aktiva získaná při akvizicích rozděluje F-

Secure na technologicky-založená a zákaznicky-založená. Reálná hodnota je určena na 
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principu Multi-Period-Excess Earnings modelu84. Odpisy jsou rovnoměrné na základě 

odhadované životnosti aktiva, což je 8 let.  

Jiná nehmotná aktiva zahrnují rovněž nehmotná práva nebo softwarové licence. 

Aktiva s konečnou dobou životnosti jsou vykazována v historických nákladech, ponížených o 

odpisy a snížení hodnoty. Odpisy nehmotných práv jsou progresivní po dobu životnosti. 

Odpisy softwarových licencí jsou rovnoměrné po dobu životnosti. Odhadovaná doba 

životnosti je 5 let pro nehmotná práva a 5 – 10 let pro další nehmotná aktiva.  

4.5 Výkaznictví v sektoru vyhledávačů (Google vs. Yahoo!) 

Významné vyhledávače účtují zpravidla dle US 

GAAP. Jsou převážně lokalizované v USA (Google, 

Yahoo!, Bing), Rusku (Yandex) a Číně (Baidu). 

Z tohoto důvodu nebude v této části poskytnuto 

srovnání se společností vykazující v souladu s IFRS, jelikož nebylo možné tuto společnost 

nalézt.  

4.5.1 Monetizační model 

Ačkoliv Google má desítky zdrojů příjmů, 96 % příjmů pochází z inzertních platforem 

a pouze 4 % příjmů z dalších zdrojů. Těmito dalšími zdroji je např. Google Play (provize za 

stahování aplikací, filmů, hudby), Google Apps (využívání pošty, disku, CRM a dalších 

aplikací od Google pro firmy), prodej zařízení Nexus a další.85  

Výrazná část služeb od Googlu je naprosto zdarma, právě s incentivem zveřejňovat 

zde reklamy. Google pomocí svých reklamních modelů propojuje inzerenty s publikem 

(pravděpodobně nejznámější platformou tohoto typu je Google AdSense a DoubleClick Ad 

Exchange pro velké inzerenty). Zdarma je většina služeb operačního systému Android, 

vyhledávače Google, map Google, novinek Google, mailové služby, disk Google apod. 86   

Cena reklam od Googlu, je podobně jako na Facebooku, určena v aukci, která probíhá 

při každém zobrazení reklamy. Cena za konkrétní reklamu je pokaždé jiná, což Google ale 

vysvětluje tím, že cena je vždy určitelná a jasně daná a že inzerenti rozumí specifikům tohoto 

                                                 
84 Model MPEE je zejména používán v terminologii US GAAP a jedná se zjednodušeně o odhad budoucích 

prospěchů plynoucích z daného aktiva. Postup se nejčastěji aplikuje u zákaznických databází.  
85 GOOGLE. Annual Report 2013 [online]. 2014 [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: 

https://investor.google.com/pdf/20131231_google_10K.pdf ,1 - 6. 
86 Na školení specialistů od Google byl monetizační model popsán velmi trefnou metaforou: „Představte si, že 

vám dáme kdykoliv zdarma párek v rohlíku, ale hořčici si musíte koupit.“ 
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modelu. Primární dva modely inzercí jsou: inzerce ve vyhledávání (uživatel hledá výraz a 

první pozice jsou věnovány reklamě) a inzerce v obsahové síti (bannery, videa a další 

multimédia – uživateli se zobrazují média na partnerských stránkách).  Google specifikuje, že 

většina inzerentů platí na principu ceny za klik (CPC) a umožňuje i model platby za zobrazení 

reklamy (CPI). Výnosy z reklam jsou uznávány při každém kliku na reklamu nebo při každém 

zobrazení reklamy, v závislosti na vybraném modelu. Google zde vystupuje jako principál a 

uznává hrubé výnosy, jelikož je primárním příjemcem výnosů a následně poskytuje provize 

vlastníkům stránek, kteří poskytli svůj prostor k inzerci (pomocí platformy Google AdSense).  

Pro případy, kdy dochází k vícenásobným plněním, např. je dodán software i hardware 

(např. mobily Nexus s operačním systémem Android), jsou výnosy uznány na již v práci 

definovaném postupu – VSOE, pokud není možné, tak ceny třetích stran a jako poslední 

možnost ESP. Google vykazuje ve dvou provozních segmentech: Google a Motorola Mobile a 

následně geograficky USA, Velká Británie a zbytek světa.  

4.5.2 Nehmotná aktiva, amortizace a rezervy  

Google vykazuje výzkumné i vývojové náklady jako náklady období, jelikož 

ke splnění podmínek dle standardů dochází až těsně před uvedením produktu na trh a aktivace 

nákladů po tomto bodě již není předmětná. Google neuplatňuje žádnou neobvyklou politiku 

v oblasti nehmotných aktiv. Nehmotná aktiva jsou odpisována 1 rok – 12 let. 

4.5.3 Akvizice 

Google a jeho dceřiné společnost provedly v roce 2013 výrazný počet akvizic. 

Ve Form-10-K je uvedena pouze jedna významná akvizice v hodně $ 969 milionů, provedená 

přímo společností Google Inc., Waze Limited, pokročilá technologie pro práci s mapami a 

dopravní situací. V případě této akvizice, průměrná životnost patentů a technologií byla 

ohodnocena na 4,8 let, databáze a vztahy se zákazníky na 5,5 let a obchodní značky na 3,5 

roku.  V části zabývající se událostmi po datu závěrky je již zmíněná i akvizice společnosti 

Nest, která je rozebrána v teoretické části této práce. 

  



69 

 

4.5.4 Srovnání s Yahoo! 

Hlavním rozdílem mezi Yahoo! a Googlem je užší 

specializace Yahoo!. Yahoo! generuje výnosy primárně 

z PPC reklam s minimálními příjmy z dalších zdrojů. 87 

Z toho důvodu podrobněji segmentuje příjmy z PPC dle typu 

reklamy (vyhledávání, obsahová) a dle místa vzniku výnosu (samotné Yahoo!, stránky 

partnerů). Rozdělení je definováno na schématu. Dále Yahoo! segmentuje své příjmy dle 

oblastí.  

 

Tabulka 4: Produkty Yahoo! (Zdroj: Yahoo!) 

Definice PPC a modelů CPC, CPM, CPA je totožná jako u předchozích společností 

vydělávajících na reklamě. Pokud je reklama prodávána na partnerských webech, vystupuje 

Yahoo! v transakci jako principál a uznává tedy hrubé výnosy (až následně platí provizi). 

Yahoo! rovněž zmiňuje zisk z mobilních zařízení, ve kterých vidí potenciál a pravděpodobně i 

další provozní segment, ale pro rok 2013 uznává, že i přes intenzivní rozvoj v oblasti nejsou 

výnosy z oblasti materiálně významné.  

Výnosy z obsahové reklamy jsou uznávány ve chvíli, kdy je reklama zobrazena. 

Yahoo! má pro obsahové reklamy mírně odlišný obchodní model než Google nebo Facebook. 

Častěji uzavírá dlouhodobá partnerství pro obsahovou reklamu a méně často využívá model 

CPC. Pokud již je využíván model platby za klik a i dle jednotlivých kliků jsou uznávány 

výnosy. U reklamy ve vyhledávání vstupuje Yahoo! do relativně komplikovaného vztahu, kdy 

uznává pouze 88 % výnosů z každého prokliku a následně z tohoto procenta platí provize 

partnerům. Důvodem je, že Yahoo! využívá pro vyhledávání systém společnosti Microsoft - 

                                                 
87 YAHOO!. 2013 Annual Report [online]. 2014 [cit. 2015-03-18]. Dostupné z: 

https://investor.yahoo.net/annuals.cfm 
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Bing. Se společností Microsoft tedy dochází ke společnému ujednání. Dalšími výnosem jsou 

katalogové služby, transakční služby, honoráře anebo poplatky. Výnosy z katalogových 

zápisů jsou uznávány po dobu zápisu, výnosy z transakcí (například Yahoo Properties, Yahoo 

Small Business nebo Yahoo Travel) jsou uznávány v době, kdy dojde k transakci na principu 

provize za umožnění transakce, honoráře ze společných ujednání jsou uznávány v době 

obdržení a poplatky pocházející z různých, podrobněji nedefinovaných služeb, jsou uznávány 

v době realizace.  Z hlediska nehmotných aktiv a akvizicí nedochází k žádným neobvyklým 

politikám.   
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Závěr 

Softwarová společnost 

V legislativě České republiky, Evropské unie nebo USA neexistuje jednotná definice 

softwarové společnosti. Je možné najít definici softwarového průmyslu pro účely srovnání 

Světové banky nebo jiných mezinárodních institucí, ale i tyto definice jsou velmi úzké a 

nezohledňují pokrok v oblasti informačních technologií. Pro účely této práce byla za 

softwarovou společnost označena jakákoliv společnost, která primárně poskytuje software 

nebo infrastrukturu přes internet nebo poskytuje jakýmkoliv způsobem software na stanice 

klientů a v obou případech tento software zároveň i vyvíjí anebo jej pořídila v podnikové 

kombinaci. Touto definicí jsou vyloučeny společnosti, které se softwarem obchodují pouze za 

účelem vydělávání na marží z prodeje.  

Monetizační modely softwarových společností a uznávání výnosů 

Monetizační modely softwarových společností nezůstávají u pouhého prodeje, 

licencování anebo vývoje software na zakázku, ale jdou mnohem dále. Uznávání těchto 

výnosů je relativně standardizované, obzvlášť v US GAAP, kde jsou taxativně definovány 

jednotlivé situace a úpravy pro vícenásobná plnění, variabilní složky výnosů anebo 

reklamace. Výnosy z těchto tří zdrojů jsou nejběžnější v B2C a B2B segmentu, ale i tyto 

segmenty již musí zohledňovat i online zdroje příjmů.  Ubisoft i T2I již poskytují i možnost 

hrát hru online a vydělávat pouze na čase, který hráč stráví hrou a lze se domnívat, že online 

zdroje příjmů se budou i v těchto segmentech rozšiřovat. Jak bylo nastíněno v úvodu práce, 

současný uživatel chce platit jen za to, co skutečně využívá. Nechce platit za fixní licence, 

když nemusí a je schopen snést nepohodlí, když to pro něj bude výhodné. Na tomto modelu 

postavily svůj byznys sociální sítě a vyhledávače. Společnosti z těchto segmentů poskytují 

převážnou většinu svých služeb zdarma a vydělávají na reklamě nebo na prémiových 

službách. Společnosti ze segmentu sociálních sítí a vyhledávačů mají propracovaný model 

komunikace z inzerenty, kdy inzerent v reálném čase zadá reklamu, ta se může ihned spustit a 

výnos z reklamy je uznán ihned v okamžiku, kdy se reklama zobrazí nebo na ní uživatel 

klikne. Dochází tak k velmi jasnému účetnímu vztahu. Diskutabilní ovšem je, zda má být 

výnos z reklamy uznán v okamžiku zobrazení nebo až v okamžiku kliknutí? Ačkoliv 

společnosti mají pro inzerenty možnost účtování až za finální klik, cena za klik je určena 

v aukci, tak minimální cena vstupující do aukce je společnostmi počítána způsobem, aby 
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nedošlo k úbytku příjmů. Lze tedy říci, že bez ohledu na to, jaký je vybrán model, příjmy 

z modelů CPC, CPM, CPA a dalších budou přibližně stejné. US GAAP segment vyhledávačů 

ani sociálních sítí nezohledňuje a tak společnosti vycházejí z obecných pravidel. IFRS je 

zaměřený na principy, takže segment přirozeně nezohledňuje a umožňuje zvolení 

nejvhodnějšího modelu uznávání výnosů. Ačkoliv se subjektivně kloním více k modelu IFRS, 

domnívám se, že by kodifikace US GAAP měly zohlednit i tento segment na principu 

pravidel, jelikož nyní je segment vynechán.  

Prémiové služby sociálních sítí a vyhledávačů jsou spíše doplňkovým zdrojem příjmů. 

Výjimkou jsou specializované sociální sítě, jako LinkedIn a XING, které se zaměřují na 

úzkou skupinu uživatelů, kteří se často kvůli prémiovým službám na síť připojí. Vykazování 

těchto služeb je zpravidla rovnoměrné po dobu délky předplatného a méně často na principu 

výkonu. Příležitostně dochází k objednání více prémiových služeb najednou, v tomto případě 

dochází k alokaci ceny na jednotlivá plnění. V tomto segmentu, kde jsou ceny přesně dány, je 

zpravidla možné přesně alokovat transakční cenu.  

Segment antivirových společností byl kombinací dosud zmíněných. Srovnávány byly 

společnosti F-Secure a AVG. Společnost F-Secure vydělávala výhradně na placených 

předplatných a uvolňovala jen velmi strohé ukázky a demoverze zdarma. Na druhou stranu 

AVG uvolňovalo zdarma plně funkční produkt, který měl většinu funkcionalit placeného 

produktu. Zatímco F-Secure mělo desítky milionů uživatelů, AVG i díky této politice získalo 

stovky milionů. Většina uživatelů používá verzi zdarma. Těmto uživatelům AVG zobrazuje 

reklamu od partnerů a nabízí k instalaci partnerské produkty. Spolupráce probíhá na principu 

affiliate – AVG dostává provizi až tehdy, když uživatel opravdu nainstaluje partnerský 

produkt (a až tehdy je vykázán výnos na základě jedné konkrétní instalace). Dále AVG 

systematicky propaguje nákup plné verze. Systematičnost je poznat při využívání produktu, 

kdy produkt například popřeje uživateli Veselé Vánoce a nabídne výraznou slevu, to samé 

udělá na Valentýna, Velikonoce apod. Dále využívá AVG partnerství s vyhledávači, kdy po 

instalaci změní výchozí vyhledávač na svůj vlastní a prezentuje reklamy Google (v ČR 

Seznamu). Následně získává provizi z každého kliknutí na reklamu a tehdy je uznáván výnos. 

Může tedy dojít k situacím, kdy celková hodnota z jednoho klienta, který používá verzi 

zdarma je vyšší než výnos z jedné licence. Tuto hypotézu není možné z veřejných zdrojů 

ověřit, ale otevírá se tím další oblast vědeckého zkoumání – analýza monetizačních modelů a 

jejich výkonnosti. Kolik vydělal jeden zákazník AVG a F-Secure? Jaké je hodnota jednoho 

uživatele, který využívá verzi zdarma? Domnívám se, že tyto údaje jsou řešeny v rámci 
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manažerského účetnictví společností. Manažerské účetnictví musí mít ve společnostech ze 

segmentu vyhledávačů, sociálních sítí a i společností jako je AVG nezastupitelnou úlohu a to 

jak na operativní tak strategické bázi.  

 Současná IFRS neposkytují softwarovým společnostem dostatečně podrobné postupy 

pro vykazování software. Tento stav způsobuje, že velké softwarové společnosti, ač vykazují 

dle IFRS, využívají praktiky US GAAP. Například AVG, když vstupovalo na NYSE, 

automaticky adaptovalo US GAAP a i čínské společnosti spíše využívají US GAAP než 

IFRS, ačkoliv neexistuje právní překážka pro IFRS. Praktiky nejen v tomto odvětví by měl 

sjednotit společný standard, který nastavuje univerzální pětikrokový model uznávání a 

vykazování výnosů. Bohužel, již nyní je téměř jisté, že dojde u FASB i IASB k odkladu 

účinnosti o další rok. Aktuálně je uznávání výnosů dle US GAAP velmi rigidní a omezuje 

využívání odhadů. Tím dochází k odkládání k pozdějšímu uznávání výnosů. Adaptace tohoto 

standardu způsobí nejen větší požadavky na kvalifikaci personálu, ale i dodatečné náklady 

související s úpravami informačních systémů a vytváření interních politik na základě principů 

IFRS 15. Z analýzy společností v odvětví, domnívám se, že nejvíce zasažený bude B2B a 

mírněji B2C segment, což by mohlo být předmětem dalšího zkoumání. Další segmenty mají 

sice komplikované monetizační modely, ale s přesně určitelnou cenou a okamžikem, kdy 

k plnění došlo. Všechny segmenty ale zasáhnout požadavky na podrobnější zveřejnění 

výnosů, což výrazně pomůže uživatelům účetní závěrky.  

Všechny společnosti vykazují v provozních segmentech. Například Yahoo! nebo SAP 

poskytují uživatelům účetních výkazů velmi užitečné informace o výkonu jednotlivých 

produktů v regionálních oblastech. Zejména menší společnosti poskytují jen velmi stručné 

informace v rámci segmentů. Důvodem je velikost společností, ale i tak se domnívám, že pro 

uživatele závěrky by bylo užitečné získat bližší informace o provozních segmentech.   

Nehmotná aktiva v softwarových společnostech – vývoj, pořízení, oceňování 

 Softwarové společnosti jsou závislé na svých nehmotných aktivech. Jednoznačně 

přehledněji a podrobněji se nehmotným aktivum věnovaly společnosti vykazující dle IFRS. 

Tento závěr nemusí být správný z důvodu úzkého vzorku společností. Společnosti vykazující 

dle IFRS zveřejňovaly doby odpisů méně agregovaných celků aktiv i se podrobněji zabývaly 

aktivy vzniklými z podnikové kombinace. Právě podnikové kombinace byly primárním 

zdrojem akvizice nehmotných aktiv. Akvizice a společná ujednání jsou kritická pro úspěch 
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v tomto dynamickém odvětví. Nejčastěji byly z akvizice vykazovány brandy, databáze 

zákazníků a software.  

Právě ve vykazování nehmotných aktiv vidím největší úskalí vykazování 

softwarových společností a i důvod podhodnocení jejich aktiv a snižování jejich výnosů. IFRS 

i US GAAP mají velmi striktní ustanovení ohledně vykazování aktiv vyvíjených vlastní 

činností. Software je možné aktivovat až v době, kdy splní kritéria pro uznání. Nejvíce 

diskutabilní je zde dosažení technické proveditelnosti a pravděpodobnost budoucích 

ekonomických užitků z aktiva. Ke splnění kritérií dochází až těsně před uvedením software na 

trh. Relativně menší společnosti software v této fázi vykazují, největší společnosti v oboru 

často software vůbec neaktivují, jelikož částka není materiálně podstatná. Například Software 

AG vykazuje vyvinutý software v podrozvahové evidenci. Účetní hodnota softwarových 

společností bývá v  nižších desítkách procent jejich tržního ocenění a toto je dle mého názoru 

důvod.   

Podobně není možné aktivovat databáze kontaktů nebo obchodní značky vyvinuté 

vlastní činností, ačkoliv v případě podnikové kombinace jsou tato aktiva vykázána 

v podstatné hodnotě. Podobná situace jako u prvotního uznání je i u přecenění nehmotných 

aktiv, které v US GAAP není vůbec povoleno a v IFRS pouze u aktiv, u kterých existuje 

aktivní trh, což jsou podmínky velmi vzácné a u softwarových společností téměř neexistující. 

Dle IFRS rovněž nejde vykázat interně generovaná aktiva. US GAAP vykázání umožňuje, ale 

nakládání s tímto aktivem je následně relativně komplikované.  

Politika v oblasti nehmotných aktiv by měla umožňovat pružnější vykazování a 

přeceňování nehmotných aktiv. Samozřejmě, rostlo by zde výrazné riziko nadhodnocování 

společností, které by muselo být vhodně ošetřeno. Nehmotná aktiva u softwarových 

společností by mohla být předmětem další analýzy jak z hlediska změny standardů, tak 

z hlediska manažerského účetnictví.  

Výroční zprávy a vykazování společností 

Dle mého pozorování, softwarové společnosti zpracovávaly vizuálně poutavější a 

přehlednější výkazy než například společnosti ve stavebním průmyslu, zemědělství anebo 

bankovnictví. Důvodem je pravděpodobně velmi blízký vztah k technologiím a dnešní 

poutavost odvětví pro investory. Výroční zprávy se podstatně lišily u evropských a 

zámořských společností. Evropské společnosti obsahově prezentovaly koncepčnější, jasně 
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strukturované výroční zprávy, struktura byla velmi podobná napříč společnostmi. Zatímco 

americké společnosti, které vykazují dle US GAAP zpravidla prezentovaly zprávy více 

propagačně zaměřené, stručnější a s větším zaměřením na čtvrtletní reportování. Finanční 

výsledky v těchto zprávách byly často označeny jako non-gaap a výkazy dle US GAAP bylo 

možné nalézt až ve vyplnění Form 10-K. Tento formulář díky jasné struktuře umožňoval 

snadnější srovnání výsledků a zároveň kladl větší důraz na nefinanční ukazatele, řízení rizik 

nebo řízení likvidity, než uváděly společnosti vykazující dle IFRS. US SEC rovněž požaduje 

dokládání závěrek ve formátu XBLR, což je rovněž pozitivní pro uživatele finančních dat.  

Budoucnost vykazování u softwarových společností 

Přelomovým okamžikem ve vykazování u softwarových společností bude vydání 

novelizovaných pravidel (IFRS 15). Druhým přelomem, který se domnívám, že by byl stejně 

či více důležitý by bylo vydání konvergovaného standardu vykazování nehmotných aktiv. Dle 

dostupných zdrojů se zdá, že není vydání tohoto standardu v blízké době plánováno. Pozitivní 

je alespoň existence standardu IFRS 3, který smysluplně upravuje vykazování nehmotných 

aktiv při podnikových kombinacích.  

Je vysoce pravděpodobné, že softwarové společnosti budou vyvíjet více a více 

sofistikované monetizační modely a existence principiálně zaměřené standardu bude nutností. 

Ačkoliv přechod společností vykazujících dle US GAAP může být pro některé společnosti 

složitý, z dlouhodobého hlediska se jedná o logický a prospěšný krok pro účetní jednotku i 

investory. Vzhledem k současnému stavu v odvětví je možné se domnívat, že bude odvětví 

dále růst a pravděpodobně bude i více evropských společností vstupovat na burzu. Bude 

zajímavé sledovat implementaci IFRS, respektive US GAAP v těchto společnostech. Růst 

odvětví si pravděpodobně vyžádá reakci autorů standardů, která by mohla vyústit v přelom ve 

vykazování nehmotných aktiv.  
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Příloha č. 1 – Uznání výnosů software dle US GAAP 

Následující schéma ilustruje rozhodovací proces pro vykázání výnosů ze softwarových 

kontraktů. Schéma demonstruje základní principy uznávání výnosů a nezabývá se 

specifickými případy některých typů transakcí. Schéma není náhradou za ustanovení 

kodifikace, nýbrž pouze doplňkem.88,89 

 

                                                 
88 ASC 985-605-55-2 
89 Schéma začíná velmi matoucím dotazem „Is property, plant or…“ Pokud je tato podmínka splněna, 

doporučuje standard pokračovat dle ASC 840 – Leases. Dále se již schéma zabývá softwarem, pokud není první 

podmínka splněna.   
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Příloha č. 2 – Účtování software dle českých 

účetních předpisů 

České účetní předpisy neuvádí definici nehmotného aktiva, nýbrž výčet možných 

nehmotných aktiv, které je možné považovat za dlouhodobý nehmotný majetek. Ještě větším 

omezením je pravděpodobně nařízení, které umožňuje uznání pouze aktiv, která jsou nabytá 

od jiných osob, nebo vytvořená vlastní činností jednotky za účelem obchodování.90.  

Obecně jsou české účetní předpisy u nehmotných aktiv velmi stručné. To, co je 

upraveno v IFRS a US GAAP na desítkách stránek, upravují v českých předpisech jedna 

stránka vyhlášky a cca jedna stránka Českých účetních standardů.  

České předpisy neumožňují při akvizicí vykázání dosud nevykázaných aktiv, 

umožňují pouze přecenění již existujících.  

Vykázaný přeceněný 

DNM
Goodwill

Dlouhodobý nehmotný majetek

 

Obrázek 9: Koncept identifikovatelnosti nehmotných aktiv dle českých předpisů91 

Jelikož česká účetní legislativa neobsahuje definici výnosů, je velmi složité určit, co 

bude za výnos považováno. Lze  vycházet z konkrétních účtových tříd a skupin a popisu 

jejich obsahu ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

účetnictví, §§ 20 – 38 a Českého účetního standardu pro podnikatele č. 019 – Náklady a 

výnosy a samozřejmě ze Zákona o účetnictví.  

Vykazování výnosů se řídí zejména smluvním ujednáním. V české legislativě 

neexistují ustanovení podobná IAS 18, která definují, kdy může být výnos vykázán. 

Alternativu k požadavkům IAS 11 rovněž není možné v české legislativě nalézt. ČR 

neumožňuje zahrnovat nerealizovatelné zisky, takže je možné zahrnout pouze dokončené 

kontrakty.92  

                                                 
90 Vyhláška č. 500/2002 Sb., § 6. 
91 BLAŽEK, Michal. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a ocenitelná práva v českých účetních předpisech. 

Praha, 2012. Bakalářská práce. Vedoucí práce Simona Jirásková, str. 28. 
92 PricewaterhouseCoopers. IFRS a české účetní předpisy: podobnosti a rozdíly. In: [online]. 2009 [cit. 2015-03-

20]. Str. 8. Dostupné z: https://www.pwc.com/cz/cs/ucetnictvi/ifrs-publikace/ifrs-a-cz-gaap-podobnosti-

rozdily.pdf 
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Zákon o účetnictví definuje zásadu opatrnosti a zásadu účetnictví na akruální bázi, 

dochází tedy k rozlišování výnosů v případě předplacených licencí, ale záleží na smluvním 

ujednání, zda bude úhrada licence považována za předplacení výnosů, nebo za okamžitý 

nákup.   
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Příloha č. 3 – Výroční zprávy  

Všechny výroční zprávy analyzovaných společností je možné stáhnout na tomto odkazu: 

https://drive.google.com/folderview?id=0BwtVUI2qjJZSfl9pR0dnaFZ5alBnS2pZRXEwV01

UZUlFX2xqemlfU1ZEVzRVb1NmNXNZWmc&usp=sharing 

Odkazy na konkrétní zprávy jsou k dispozici v kapitole Zdroje.  

Z důvodu porovnání a výběru nejvhodnějších společností pro účely této práce byly 

analyzovány výroční zprávy těchto společností:  

B2C Software: Ubisoft, Take2Interative, SquareSoft, Valve, Blizzard, Maxis, Nintendo, 

Capcom, Konami, Atari  

Sociální sítě: XING, LinkedIn, Facebook, Twitter, Tencent, Google+ 

B2B Software: SAP, Software AG, Dassault Systemes, Sage, Hexagon, Wincor Nixdorf, 

Asseco Group, DATEV 

Bezpečnost IT: AVG, F-Secure, Microsoft, Avira, Symantec, McAfee, COMODO, 

Bitdefender, Alvil Software 

Vyhledávače: Google, Yahoo!, Microsoft (Bing), Yandex, Baidu 

https://drive.google.com/folderview?id=0BwtVUI2qjJZSfl9pR0dnaFZ5alBnS2pZRXEwV01UZUlFX2xqemlfU1ZEVzRVb1NmNXNZWmc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0BwtVUI2qjJZSfl9pR0dnaFZ5alBnS2pZRXEwV01UZUlFX2xqemlfU1ZEVzRVb1NmNXNZWmc&usp=sharing

