Ekonomická směrnice ČBF

Platí od:

1. 1. 2018

Časové rozlišování nákladů a výnosů
Česká basketbalová federace z. s. (dále jen ČBF) provádí časové rozlišování nákladů a výnosů v
souladu s Prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky u kterých není podnikání hlavním
předmětem činnosti, ze dne 6. listopadu 2002č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č.
476/2003 Sb., vyhlášky č. 548/2004 Sb., vyhlášky č. 400/2005 Sb., vyhlášky č. 471/2008 Sb., vyhlášky č.
471/2013 Sb., vyhlášky č. 294/2014 Sb. a vyhlášky č. 324/2015 Sb.

1.

Zásady účtování nákladů a výnosů:

1.1

Náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí. Za dodržení této zásady
odpovídá hlavní účetní. V případě sporných účetních záznamů rozhoduje o jejich účtování Generální
sekretář ČBF.
Opravy účtování nákladů nebo výnosů minulých účetních období, které nejsou významné, se účtují na
účtech nákladů a výnosů, kterých se tyto opravy týkají.
Opravy účtování nákladů nebo výnosů minulých účetních období, kdy jde o významnou částku, se
účtují prostřednictvím účtu 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let a vykazují se v položce
A.IV.3 pasiv Rozvahy. Za významnou částku se ve společnosti ČBF se považují takové opravy,
jejichž výše dosahuje alespoň částky 100 000,-- Kč. Tyto opravy provádí vedoucí ekonom ČBF a musí
být odsouhlaseny Generálním sekretářem ČBF.
Náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se zachycují do výnosů běžného účetního
období. O těchto skutečnostech účtuje finanční účetní, která musí informovat vedoucí ekonom ČBF.
Případné daňové ošetření těchto případů je v odpovědnosti Generálního sekretáře ČBF.
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Pravidelně se opakující položky bez ohledu na jejich velikost:
V ČBF se za pravidelně opakující položky, které se časově nerozlišují, považují úhrady za služby
auditorské firmy ověřující účetnictví uplynulého účetního období.
Výše uvedený postup nelze použít v případech:
- účtování s pomocí dohadných položek – konkrétně u plateb za spotřebu elektrické energie, plynu,
vodného a stočného
- účtování nájemného (včetně leasingu).

3.

Inventarizace:
Položky časového rozlišení podléhají inventarizaci, při níž se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

4.
4.1

Použití účtu 381 - náklady příštích období:
Tento účet slouží pro podchycení výdajů běžného účetního období, které budou náklady v příštím
období. Zúčtování (rozpuštění) nákladů příštích období na příslušný nákladový účet se provede v tom
účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí.
V ČBF se jedná zejména o:
nájemné dle nájemní smlouvy placené předem na část dalšího (případně dalších) účetního období,
předplatné novin a odborné literatury,
akontace u finančního leasingu,
reklamní a propagační předměty pořízené v běžné účetním období a využité až v následujícím
období,
dálniční známky pro následující účetní období,
pojistné placené předem a vztahující se k následujícím účetním obdobím,
zařazení většího rozsahu drobného hmotného nebo nehmotného majetku do používání před
koncem běžného účetního období.
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Použití účtu 383 - výdaje příštích období:
Pomocí tohoto účtu se v ČBF účtují náklady, které s běžným účetním obdobím souvisejí, ale výdaj s
nimi spojený nebyl dosud proveden.

5.2

V ČBF se jedná zejména o:
- nájemné placené pozadu (zpětně),
- bankovní poplatky za běžné období uhrazené v následujícím období,
- nákupy nejrůznějších služeb vztahujících se k běžnému účetnímu období, pokud je jejich úhrada
požadována až v následujících účetních obdobích (přepravní služby, cestovní náhrady a další),
- prémie a odměny vztahující se k běžnému účetnímu období, pokud budou vyplaceny až
v následujících účetních obdobích.

6.
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Použití účtu 384 - výnosy příštích období:
Pomocí tohoto účtu se v ČBF účtují příjmy běžného období, které věcně patří do výnosů v dalším
období (v dalších obdobích). Jejich zúčtování do výnosů se provede v období, s nímž věcně souvisejí.
V ČBF se jedná zejména o:
- nájemné placené pozadu (zpětně),

6.2

7.
7.1
7.2

8.
8.1

8.2

8.3

9.
9.1
9.2

Použití účtu 385 - příjmy příštích období:
Zde se účtují částky, které ke dni uzavírání účetních knih nebyly inkasovány a nebyly vyúčtovány ani
jako pohledávka, které však časově a věcně souvisejí s výnosy běžného období.
V ČBF se jedná o účtování o příjmech příštích období, zejména provedených prací a služeb, které
nebyly k rozvahovému dni dosud vyúčtované.
Dohadné položky:
Když nejsou u účetních případů splněny všechny podmínky pro zaúčtování na účtech časového
rozlišení, používá v souladu s účetními a daňovými předpisy účetní jednotka účtování na dohadných
účtech aktivních nebo pasivních. Tedy v případech, kdy nemá účetní jednotka k dispozici faktury a
jiné prvotní doklady vztahující se k nákladům nebo výnosům běžného účetního období, a jsou známy
skutečnosti, že tyto náklady nebo výnosy vznikly.
Vedoucí ekonom ČBF, je odpovědný za prověření a přepočet těchto dohadných položek a jejich
zaúčtování.
- odborné odhady,
- přepočty podle stavu elektroměrů, vodoměrů a plynoměrů,
- informace o obdobných údajích z minulých účetních období a jejich parametrické porovnání
s odpovídajícími položkami běžného účetního období.
Při stanovení hodnotové výše dohadných položek se přitom používají hodnoty z dostupných
dokumentů, jako jsou smlouvy, dohody, číselníky obvyklých cen, údaje z předchozích dodávek apod.
Použití účtu 388 - dohadné účty aktivní:
Zde se účtují případné pohledávky za pojišťovnou, pokud ke konci rozvahového dne není známa
přesná částka náhrady v případě úhrady škodní události.
Dále to mohou být pohledávky za zaměstnanci z titulu náhrad škod a manka, nebyl-li spor o výši
škody nebo manka dosud ukončen.

10. Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní:
10.1 Zde účtuje ČBF o případných závazcích na konci účetního období: a to zejména:
- náhrady mezd za nevyčerpané dovolené, pokud na ně vznikl zaměstnanci nárok na základě § 222
odst. 2 zákoníku práce a budou proplaceny v následujícím účetním období,
- nevyfakturované dodávky, tedy účtování o dodávkách zboží a služeb, které byly již poskytnuty
a ke kterým k rozvahovému dni nebyly k dispozici faktury s přesnou částkou,
- nákladové úroky, jejichž vyúčtování účetní jednotka neobdržela do konce účetního období,
- dluhy k úhradě z titulu odpovědnosti za způsobené škody v případech, že nebyla výše škody do
konce účetního období vyčíslena.

JUDr. Miroslav Jansta v. r.
Předseda Výboru ČBF
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