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Z jednání výboru…
Novinky IFAC…
IFAC….
Přípravný výbor KCÚ ČR projednal na svém zasedání
konaném dne 3. března 2010 tyto body:
•

•
•

Zlepšení internetových stránek. Systém, který
Komora v současné době používá, je na hranici
svých možností a bude tedy nutné investovat do
systému, který by umožnil tvorbu stránek
odpovídajících potřebám Komory. Bude zpracována
funkční specifikace nových stránek.
Organizace prvních školení, která se budou konat v
dubnu 2010.
Informování členů Komory

Zástupci Komory jednali se zástupci IFAC o založení nové
profesní organizace účetních v ČR. Zástupci IFAC informovali
zástupce Komory o procesu přidružení a následně získání
plného členství v IFAC a doporučili metodiku IFAC pro
zakládání a budování nových profesních organizací. Kromě
toho zástupci IFAC doporučili postupovat podle Akčního
plánu. Výbor Komory bude se zástupci IFAC průběžně
konzultovat svůj postup.

Výsledky průzkumu potvrdily tato prioritní témata:
- zvýšení důvěry v Mezinárodní účetní standardy (IFRS)
- implementaci IFRS, včetně principů řízení a správy
společnosti (corporate governance)
- usilování, aby G-20 nekladla přehnané požadavky na malé
a střední firmy (SME) prostřednictvím nových pravidel
K zajímavým výsledkům průzkumu patří také fakt,
potvrzující zvýšenou poptávku pro účetních odbornících.

***
2. 3. 2010 Vedoucí představitelé účetní profese podporují
zájem IFAC o malé a střední podniky
IFAC podporuje zvýšené úsilí zástupců účetní profese o
implementaci účetních standardů pro malé a střední
podniky (SME).
Prezident IFAC Robert Bunting prohlásil, že členské
organizace IFAC by měly nadále zaujímat vedoucí roli v
řešení námitek vůči IFRS pro SME, včetně potřeby vyhnout
se nadměrné regulaci.

Připravujeme….
Připravujeme….
Novinky IFAC….
IFAC….
Novinky IFAC…
IFAC….
23.2.2010 Globální průzkum IFAC: IFRS jako rozhodný
institut pro investory a pro finanční stabilitu.
Dle aktuálně zveřejněných výsledků globálního průzkumu
IFAC, který byl proveden mezi 157 členskými organizacemi v
123 zemích, je zavedení a uplatňování IFRS rozhodné pro
zajištění jasných, spolehlivých a srovnatelných informací pro
investory a pro další uživatele finančních informací.
Dle názoru vedoucích představitelů členských organizací je
úlohou a povinností IFAC nadále vést iniciativu sladění
účetních standardů v celosvětovém měřítku.

Novinky IFAC…
IFAC….
Přípravný výbor zve své členy na ustavující sněm, který se
bude konat 29. dubna od 16:30 v prostorách Českého
Institutu interních auditorů, Karlovo náměstí 3, Praha.
Sněm navazuje na školení, které je zaměřeno na průřez
daněmi a koná se na stejném místě.
Program a materiály ke sněmu budou v nejbližší době
zveřejněny na www. kcucr.cz.

***
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Školení…
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