EBC*L – sestavování rozvahy

Čistý hospodářský výsledek za příslušné
období – práce na účetní závěrce
Detailní vzdělávací cíle:
•

Umět vysvětlit, proč se v roční účetní závěrce zohledňují také obchodní
případy, které v účetní závěrce ještě nevedly k zaplacení nebo vyplacení.

•

Umět definovat a vysvětlit pojem „pohledávky z dodávek a plnění“
(pohledávky za dodané zboží nebo služby) a zařadit je do roční účetní
závěrky.

•

Umět definovat a vysvětlit pojem „závazky z dodávek a plnění“ (závazky vůči
dodavatelům) a zařadit je do roční účetní závěrky.

•

Umět definovat a vysvětlit pojem „rezervy“ a zařadit je do roční účetní
závěrky.

•

Umět vyjmenovat a vysvětlit důvody pro vytváření rezerv.

•

Umět vysvětlit, v čem spočívají rozdíly mezi „rezervami“ a „závazky“.

Cílem roční účetní závěrky je podat k rozvahovému dni pokud možno věrný
obraz o majetku, finanční situaci a hospodaření firmy. Je přitom nutné
zohlednit i ty obchodní případy, u nichž nebyla k rozvahovému dni ještě

Umět vysvětlit, proč se
v roční účetní závěrce
zohledňují také
obchodní případy,
které v účetní závěrce
ještě nevedly
k úhradě.

provedena úhrada. Patří sem:


závazky a pohledávky



rezervy



odpisy
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Příklad

Závazky / pohledávky

Příklad: Firmě je 20. prosince dodáno nové firemní auto. Fakturovaná částka
je 20.000 Euro. Díky měsíční lhůtě splatnosti však firma auto zaplatí teprve
v příštím roce.
Pokud by se tento obchodní případ při sestavování rozvahy nezohlednil, vedlo
by to k tomu, že


by se firma jevila majetnější a bohatší, než skutečně je (protože by se
auto při inventuře již počítalo, faktura k zaplacení však nikoli).



by se na následující platební závazek mohlo za určitých okolností
dokonce zapomenout a neučinila by se příslušná prevence směřující k
platbě.

Proto se tyto faktury, které jsou k rozvahovému dni ještě otevřené, zohledňují
formou takzvaných závazků a pohledávek.
Závazky z dodávek a plnění (závazky vůči dodavatelům)

Umět definovat a
vysvětlit pojem
„závazky z dodávek a
plnění“ (závazky vůči
dodavatelům) a zařadit
je do roční účetní
závěrky.

Faktury, které již dodavatel vystavil, ale před roční účetní závěrkou ještě
nebyly zaplaceny, se nazývají závazky (příp. závazky vůči dodavatelům).
Závazky se vykazují na pravé straně rozvahy. Jedná se o cizí kapitál (dlužná
částka).
Pohledávky z dodávek a plnění

Umět definovat a
vysvětlit pojem
„pohledávky z dodávek
a plnění“ (pohledávky
za dodané zboží nebo
služby) a zařadit je do
roční účetní závěrky.

(pohledávky za dodané zboží nebo služby)
Faktury, které firma vystavila před roční účetní závěrkou, ale zákazník je
ještě nezaplatil, se nazývají pohledávky (příp. pohledávky za dodané zboží
nebo služby). Pohledávky se vykazují na levé straně rozvahy. Patří k oběžnému
majetku.
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Rezervy
Rezerva je velmi podobná závazku. Rozhodující rozdíl spočívá v tom, že


neexistuje žádná faktura a tak není dáno,



zda a v jaké výši se musí platit.

Umět definovat a
vysvětlit pojem
„rezervy“ a zařadit je
do roční účetní
závěrky.

Příklad

Příklad:
Vada vozidla byla opravena 28. prosince. Faktura však bude vystavena až
v následujícím roce. Také tato okolnost musí být zohledněna v roční účetní
závěrce, aby se firma opět necítila „bohatší a úspěšnější“, než skutečně je a
aby se mohla evidovat očekávaná odchozí platba.

Rezervy se tvoří pro


platby, které budou pravděpodobně poskytnuty v budoucnosti,



jejichž přesná výše ještě není známá.

Umět vyjmenovat a
vysvětlit důvody pro
vytváření rezerv.

Rezervy lze kromě jiného vytvářet na:


již obdržená, ale ještě nevyfakturovaná plnění.



přísliby záruky, kterou lze uplatnit pouze tehdy, bude-li výrobek
skutečně vadný.



přísliby penze splatné pouze tehdy, když zaměstnanec zůstane ve firmě
až do odchodu do penze.



soudní procesy, které by firma mohla za určitých okolností prohrát (neví
se proto zda, příp. v jaké výši bude nutné platit).



a jiné
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Rezervy se vykazují na pravé straně rozvahy (kapitálová strana) a patří
k cizímu kapitálu.
Příklad

Rozdíl mezi závazky - rezervami
Obchodní případ 1: závazek
Firemní auto bylo opraveno a dílna poslala fakturu před rozvahovým dnem.

Obchodní případ 2: rezerva
Zákazník podá proti firmě žalobu. Není jasné, zda firma proces v příštím roce

Umět vysvětlit, v čem
spočívají rozdíly mezi
„rezervami“ a
„závazky“.

skutečně prohraje, a pokud ano, jak vysoká bude částka, kterou bude nutno
zaplatit.

Závazky

Rezervy

FAKTURA
28. prosince
oprava auta
5.000 Euro
Lhůta splatnosti
31. ledna

Existuje faktura

Neexistuje faktura

Je jisté, že se musí platit a

Není jisté, zda a jaké výši se

kolik.

musí platit.
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Rozvaha
Majetek (aktiva)

Kapitál (pasiva)

Investiční majetek:
Ostatní majetek
Firemní vůz

Vlastní kapitál:

203.000

300.000
25.000
Cizí kapitál:

Oběžný majetek
Pohledávky za dodané

3.000

zboží nebo služby
Pokladní hotovost a zůstatek

Bankovní úvěr

135.000

Závazky vůči

5.000

dodavatelům
27.000

Rezervy

12.000

na účtu
Souhrn

355.000

Souhrn

355.000

Pokud by se v rozvaze závazky a rezervy
nezohlednily, vypadala by firma bohatší, než ve
skutečnosti je.
Kdyby se v rozvaze nezohlednily pohledávky za
dodané zboží či služby, vypadala by firma chudší,
než ve skutečnosti je.

Jak vysoký by byl vlastní kapitál bez těchto tří
položek?
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Upozornění (není obsahem zkoušky)
V rozvaze jsou vykázány veškeré rezervy, které byly v posledních letech
vytvořeny a nebyly rozpuštěny.
Částka ve výši 12.000 Euro uvedená v rozvaze z předchozí stránky jako rezerva
by tak mohla rovněž pocházet z neuzavřeného obchodního případu z minulých
let.
Např. žaloba podaná před 5 lety a jejíž proces ještě stále není ukončen.

Tvorba a rozpouštění rezerv
(není obsahem zkoušky)
Rezervy se tvoří v roce, ve kterém nastal příslušný obchodní případ (např.
závada na autě byla opravena, ale ještě nebyla předána faktura).
Rezerva musí být rozpuštěna, když byl obchodní případ uzavřen (např.
v lednu následujícího roku předá dílna fakturu a ta je uhrazena).
Tvorba rezerv má efekt snižující zisk (např. rezerva na náklady soudního
procesu). Rezervy proto firmy někdy používají také jako nástroj ke snížení
zisku a tím i ke snížení daní (pokud to zákonný rámec připouští).
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