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Vážená klientko, vážený kliente!
Jako každý rok před jeho koncem přinášíme zajímavé 
informace z našeho oboru.

V České a Slovenské republice i v Rakousku jsme v 
posledních letech zaznamenali solidní růst. V šesti 
kancelářích nyní zaměstnáváme na 150 zaměstnanců.

Nemáme ale bohužel jen pozitivní zprávy. Jak mnozí vědí, 
působí na českém trhu dvě naše společnosti:

 ▪ AUDITOR, spol. s r.o. v oblasti daňového poradenství, 
bilancování, účetnictví a mzdové agendy a
 ▪ AUDITOR Praha s.r.o. v oblasti auditu.

V oblasti auditu, tedy ve společnosti AUDITOR Praha 
s.r.o., došlo v posledním roce ke konfliktu s jednou 
společnicí, která nás donutila vystavět úplně novou 
auditorskou společnost.

V oblasti auditu nyní tedy spolupracujeme se 
společností AUDITOR Controlling, s.r.o., kterou vede 

pan Ing. Jan Šimerka. S ohledem na skutečnost, že do této 
společnosti přešli skoro všichni dřívější zaměstnanci, je 
garantována nejen kontinuita, ale i kvalita služeb.

Těšíme se na nový, napínavý rok, v němž nás čeká mnoho 
výzev. Abychom všechny tyto výzvy zvládli, velmi 
intenzivně jsme naše zaměstnance školili. Rádi bychom 
v této souvislosti vyzvednuli naše každoroční školení v 
prosinci, jehož se zúčastnilo i mnoho našich klientů.

S blížícím se koncem roku bychom rádi poděkovali nejen 
našim zaměstnancům, také Vám, našim klientům, neboť s 
mnohými spolupracujeme již několik desetiletí.

Přejeme Vám všem radostné a požehnané svátky vánoční, 
klidné dny plné odpočinku, ale i rozjímání a v roce 2020 
hodně štěstí, úspěchů a spokojenosti.

Vaši

Marie Haasová, Mag. Helmut Hetlinger, Mag. Georg Stöger 
a celý  Auditor tým.

PRAHA  ▪  PELHŘIMOV ▪  BRNO  ▪  BRATISLAVA  ▪ VÍDEŇ  ▪  HORN

Mag. Georg Stöger
Jednatel

Mag. Helmut Hetlinger
Jednatel

Marie Haasová
Jednatelka



Jednoduchá aplikace BMD.com Vám po zadání hesla umožní na Vašem smartphonu nebo notebooku mnohé: 

�   zasílat nám naskenované doklady k zaúčtování;
� vést pokladní knihu; 
� schvalovat přijaté faktury k úhradě;
� označit neuhrazené faktury pro upomínky;
�	 prohlížet účetní sestavy – přehledy nehrazených faktur, výsledovky, detaily  
 nákladových účtů. Můžete se přes nákladový účet proklikat třeba až na   
 zaúčtovanou přijatou fakturu.
�	 číst dokumenty v archivu – např. smlouvy, přiznání k daním, rozhodnutí FÚ,  
 účetní sestavy.

Zaujal Vás tento krátký výčet, více informací k BMD.com najdete zde.

Prezentaci šitou na míru Vaší společnosti si domluvte s paní Marií Haasovou (marie.haasova@auditor.eu)
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Účetnictví na Vašem smartphonu

S aplikací BMD.com s Vámi sdílíme data a účetnictví – jednoduše a přehledně. Máte kdykoliv 
přístup k  účetnictví Vaší společnosti, schvalujete faktury k úhradě nebo nám zasíláte naskenované 
účetní doklady a mnoho dalšího. 

BMD.com 

ING. JANA ŠNAJDROVÁ
Daňová poradkyně
T: +420 224 800 416
jana.snajdrova@auditor.eu

https://auditor.eu/assets/media/CZ%20-CZ%20BMD%20Com%20p%C5%99%C3%ADloha.pdf
mailto:marie.haasova%40auditor.eu?subject=
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Pokud společnost dosahuje dlouho-
době ztráty, vlastní kapitál se 
snižuje pod hodnotu základního 
kapitálu a často až do záporných 
čísel. 

Vlastní kapitál společnosti se pak 
může navýšit vkladem do základ-
ního kapitálu nebo do kapitálových 
fondů (přesněji příplatek mimo 
základní kapitál). Společník může 
provést vklad v penězích nebo 
v nepeněžité formě, např. vkladem 
nemovitosti, stroje, pohledávky 
i jiného nehmotného aktiva.

Vklad do kapitálových fondů je 
jednodušší variantou než vklad do 
základního kapitálu, jelikož není 
nutný notářský zápis, změna se 
nezapisuje do obchodního rejstří-
ku. Často využívanou variantou je 
i navýšení vlastního kapitálu, kdy 
společník kapitalizuje svou pohle-
dávku vůči společnosti.  

Hlavními složkami vlastního 
kapitálu jsou základní kapitál, 
kapitálové fondy, fondy ze zisku a 
výsledky hospodaření. 

Obecně je velmi pozitivně vnímáno, 
pokud má společnost vysoký 
základní kapitál. Základní kapitál 
je totiž ve společnosti nejvíce vázán. 
Důvodem je administrativně-fi-
nanční náročnost změn základního 
kapitálu (je nutný notářský zápis 
a změny v obchodním rejstříku) a 
dále úmysl společníků své vklady 
ponechat ve společnosti po delší 
dobu. 

Kapitálové fondy vznikají často 
v důsledku přeměn společnosti 
formou sloučení, splynutí, rozdě-
lení. Pozitivní dopadem řady 
přeměn bývá totiž navýšení vlast-
ního kapitálu, pokud přeměňovaná 
společnost vlastní dlouhodobá 
aktiva, jejichž účetní ocenění leží 
pod tržní hodnotou. Výše kapitá-
lových fondů reaguje i na změnu 
tržního ocenění některých aktiv, 
např. derivátů nebo nakoupených 
akcií.  

ING. JAN ŠIMERKA 
Auditor
Jednatel společnosti AUDITOR Controlling, s.r.o. 
T: +420 224 800 400
jan.simerka@auditor-controlling.eu

Vlastní kapitál obchodní společnosti 

Většina společností bude na konci roku sestavovat účetní závěrku. 
Pojďme se zamyslet, co ovlivňuje vlastní kapitál vykázaný v rozvaze 
Vaší společnosti? Jaký je rozdíl mezi základním kapitálem a vlastním 
kapitálem? Jak lze navýšit vlastní kapitál?

AUDITOR
ve střední Evropě

�
�
�

�
� �

Kancelář Praha
Haštalská 6, Praha 1
T: +420 224 800 411
praha@auditor.eu

Kancelář Pelhřimov
Masarykovo nám. 30, Pelhřimov

T: +420 565 502 502
pelhrimov@auditor.eu

Kancelář Brno
Dominikánské nám. 2, Brno

T: +420 542 422 601
brno@auditor.eu

AUDITOR je auditorskou a 
daňově poradenstkou společností 
s mezinárodním zaměřením. 
Již od roku 1991 poskytuje 
v České Republice služby 
auditu, daňového poradenství, 
personální a mzdové agendy, 
finančního účetnictví 
a podnikového poradenství. 

Prostřednictvím sesterských 
poboček na Slovensku 
a v Rakousku (zde pod 
jménem Stöger & Partner ) 
nabízíme komplexní služby 
ekonomického poradenství. 
Členství v celosvětové síti 
UHY  International, která 
sdružuje nezávislé poradenské 
společnosti z více než 80 zemí 
světa, umožňuje efektivně řešit 
globální poradenské askpekty.

Údaje zveřejněné v této publikaci mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické či daňové poradenství. 
Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností. Za rozhodnutí, které se čtenář
rozhodne učinit na základě tohoto materiálu, nepřebíráme zodpověnost. 

Vlastní kapitál


