Ekonomická směrnice ČBF

Platí od: 1. 1. 2018

Kurzové rozdíly

Pokud dochází v České basketbalové federaci o.s. (dále ČBF) k daným skutečnostem, tj. účetní
případy jsou primárně vyjádřeny v cizí měně, přepočítává (oceňuje) ČBF tento majetek a závazky v cizí
měně na českou měnu v souladu se zák. 563/91 Sb., o účetnictví a § 42 Prováděcí vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
pro účetní jednotky, u kterých není podnikání hlavním předmětem činnosti, k ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví.
Vedení účetnictví u vybraných položek majetku a závazků současně v české i cizí měně je
zabezpečeno přímo na účetních dokladech, dále je v české i cizí měně účtováno o těchto skutečnostech
v účetnictví ČBF.

1.

Základní principy při účtování účetních případů v cizí měně:

1.1

Při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně se vychází ze směnného kurzu devizového
trhu, vyhlášeného Českou národní bankou (ČNB). Výjimku tvoří nákup cizí měny za měnu českou a
naopak, kde lze v souladu s § 24 odst. 6, Zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, používat kurz
směnárenského místa.

1.2

U měn volně nesměnitelných se využije přepočet prostřednictvím aktuálního kurzu EUR, vyhlášeného
Českou národní bankou, nebo přepočet prostřednictvím přepočtu kurzu k USD.

1.3

Při účtování na vrub pohledávek v cizí měně, resp. ve prospěch závazků v cizí měně se vychází z
kurzu ČNB, platného ke dni uskutečnění operace. Tento kurz a z toho vyplývající částka je určující pro
účtování na souvztažné účty nákladů, výnosů a majetkových položek.

1.4

Pro přepočet nakoupených devizových hodnot – hotových peněz (dříve valut) a peněžních prostředků
na běžném účtu, používá ČBF kurz, za který byl obchod uskutečněn (viz bod 1.1).

2.

Účtování kurzových rozdílů v průběhu účetního období (§ 24 Zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a dále
dle Českých účetních standardů, ČÚS č. 404):

2.1

V průběhu účetního období se vyúčtují kurzové rozdíly do finančních nákladů a výnosů (účty 545,
645) ve výši rozdílu mezi kurzem, kterým byly pohledávky, závazky vedené v cizí měně oceněny v
okamžiku uskutečnění účetního případu.

2.2

Pohledávky a závazky se účtují v den přijetí či vystavení faktury.

2.3

Úvěry v den připsání úvěru ČBF na účet, (aktuálním kurzem daného dne) a kurzem ke dni jejich
zaplacení nebo úhrady podle výpisu z účtu.

2.4

Pro výše uvedené operace ČBF používá denní kurzy ČNB.
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