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Anotace

Cílem mé bakalářské práce je řešení problematiky kurzových rozdílů a DPH v Unipletu a. s.

v Třebíči. V první části práce je popsána teorie k tomuto tématu. V druhé části práce se

zabývám historií a současnou situací společnosti, popisuji daný problém a navrhuji taková

řešení, která jsou pro společnost přínosná i méně přínosná.

Annotation

The content of my work is solving exchange differences and VAT in the Uniplet a.s. company in

Třebíč. In the first part of my work  there is described the theory of this them. In the second part

I deal with the history and present situation of the company, I describe the query and suggest

such sollutions, that can be more or less useful for the company.
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ÚVOD

Ve své bakalářské práci s názvem „Problematika kurzových rozdílů a DPH

v Unipletu a.s. Třebíč“ se zabývám účtováním kurzových rozdílů a odvodu DPH. Téma

své bakalářské práce jsem si vybrala na základě absolvované praxe ve druhém a třetím

ročníku studia.

Práce obsahuje teoretické poznatky o měnovém trhu a samotných kurzových

rozdílech, historii a  současnou situaci společnosti, které se práce týká, Unipletu a.s.

v Třebíči. Dále se snažím podrobně popsat danou problematiku a navrhuji taková

řešení, která budou nebo jsou pro společnost příznivá i nepříznivá. V práci je také

uveden příklad pro snadnější pochopení problematiky.

Charakteristika problému, který ve společnosti Uniplet a. s. vznikl, a který se

snažím vyřešit, je  rozdílné chápání kurzových rozdílů z pohledu zákona o účetnictví a

zákona o DPH. Snažím se navrhnout taková řešení, která budou pro podnik prospěšná, a

kterými by se společnost mohla začít řídit.

Používám metodu analýzy, protože analyzuji jak zákon o účetnictví tak zákon o

DPH a na daném příkladu ukazuji, jak se účtují kurzové rozdíly a DPH na základě

těchto zákonů.  Zaměřuji se tedy na analyzování podstatných částí, které dále

vyhodnocuji.

 Dále používám metodu srovnávání. Srovnávám stav, jaký je v dané společnosti

nyní a jaký by byl po zavedení některého z navrhovaných řešení.

 Informace potřebné pro napsání mé bakalářské práce čerpám především ve

společnosti Uniplet a.s. v Třebíči. Ostatní zdroje jsou různé internetové stránky,

encyklopedie a ekonomické knihy.
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1 MĚNOVÝ TRH

Abychom pochopili, jak se určuje měnový kurs, musíme analyzovat mechanismus

měnového trhu.

 Měnový trh je trh, na němž se obchoduje s měnami různých zemí. Právě na něm

se měnový kurz určuje. Se zahraničními měnami se obchoduje na úrovni maloobchodu

v mnoha specializovaných bankách a firmách. Na organizovaných trzích v New Yorku,

Tokiu a Curychu se denně obchoduje s měnami v hodnotě stovek miliard.

Měnové trhy mají zvláštní slovník. Pokles ceny určité měny vůči jiné nebo vůči

všem ostatním měnám se nazývá z definice „znehodnocení“. Vzestup ceny měny vůči

jiné měně se nazývá „ zhodnocení“.

S pojmem „znehodnocení“ se často zaměňuje termín „devalvace“. Devalvace se

omezuje na situace, kdy země oficiálně „zavěsila“ svůj měnový kurs na jinou měnu

nebo na zlato a kdy dochází ke změně zavěšeného kursu neboli parity zvýšením ceny

této druhé měny nebo zlata.

Dochází-li k poklesu měnového kursu naší země vůči měně jiné země, říkáme

že se domácí měna znehodnotila, zatímco cizí měna se zhodnotila.

Při snížení oficiálního měnového kursu země říkáme, že měna devalvovala, zatímco

zvýšení oficiálního měnového kursu se nazývá revalvací. [3]

1.1 Systémy měnových kurzů

Kurzovým systémem se rozumí soubor pravidel, úmluv a institucí, podle nichž

se provádějí a inkasují platby v rámci transakcí, které přesahují hranice zemí. Měnové

kurzy mají vliv na produkt, inflaci, zahraniční obchod a na mnoho dalších ústředních

hospodářských cílů, takže je přirozené, že se vlády snaží působit na měnový trh tak, jak

považují za vhodné pro své politické a ekonomické zdraví. [3]
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2 KURZOVÉ ROZDÍLY

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, v § 4 ukládá povinnost

vedení účetnictví v peněžních jednotkách české měny. V případě pohledávek a závazků,

podílů, cenných papírů a derivátů, cenin,  pokud jsou vyjádřeny v cizí měně,

devizových hodnot, s výjimkou zlata, jsou účetní jednotky povinny použít současně i

cizí měnu, tato povinnost platí i  u opravných položek, rezerv a technických rezerv,

pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.

Podle § 24 zákona o účetnictví majetek a závazky vyjádřené v cizí měně

přepočítávají účetní jednotky na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným

Českou  národní bankou, a to k okamžiku ocenění.

Okamžiky ocenění definuje zákon o účetnictví dva:

- k okamžiku uskutečnění účetního případu,

- ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka

sestavuje.

V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu, lze k okamžiku ocenění

použít kurzu, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány, to znamená, že

v tomto případě není nutno vyčíslovat kurzový rozdíl, vyplývající z rozdílu kurzů ČNB

a komerční bankou nebo směnárny. [6]

2.1 Zásada pro přepočet v průběhu účetního období

Pokud sami oceňujeme majetek či závazky, používáme kurz ČNB (aktuální);

pokud však provádíme úhradu nebo inkaso na korunovém účtu, účtujeme v reálném

kurzu konkrétní komerční banky, ve které cizí měnu prodáváme nebo nakupujeme.

Z rozdílu těchto kurzů vznikají kurzové rozdíly .
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Kurzové rozdíly, které vznikly z důvodu jiného kurzu něž jaký byl použit

v okamžiku zaúčtování pohledávky nebo závazku apod.; čili kurzové rozdíly účtované

v průběhu účetního období k okamžiku uskutečnění účetního případu, vyúčtujeme vždy

výsledkově – do finančních nákladů na účet 563 – Kurzové ztráty nebo finančních

výnosů 663 – Kurzové zisky.

Pro správné zaúčtování kurzových rozdílů je důležitý okamžik uskutečnění účetního

případu. Pro potřeby oceňování pohledávek a závazků v cizí měně lze za okamžik

uskutečnění účetního případu považovat den vystavení faktury u dodavatele. Pro

vyúčtování kurzových rozdílů se uskutečněním účetního případu rozumí zejména:

a) úhrada závazku a inkaso pohledávky

b) postoupení pohledávky a vklad pohledávky

c) převzetí dluhu u původního dlužníka

d) vzájemné započtení pohledávek

e) úhrada úvěru nebo půjčky novým úvěrem nebo půjčkou

f) převod záloh na úhradu pohledávek a závazků.

Kurzové rozdíly obecně účtujeme k okamžiku uskutečnění  účetního případu. Při

postupném splácení pohledávek a závazků a při pohybech na účtech ve skupině 21, 22 a

26 lze vyúčtovat kurzové rozdíly na vrub finančních nákladů a ve prospěch finančních

výnosů až ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje

účetní závěrka.

2.2 Účtování kurzových rozdílů

V účtování kurzových rozdílů ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku,

k němuž se účetní závěrka sestavuje, platí od 1.1.2002 významná změna. Ke konci

rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje, se

kurzový rozdíl z ocenění majetku a závazků (uvedených v § 4 zákona o účetnictví)

zaúčtuje na vrub příslušných účtů finančních nákladů nebo ve prospěch finančních

výnosů.
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V účetních závěrkách počínaje účetním obdobím 2003 se kurzové rozdíly účtují

výhradně výsledkově. Novelou zákona o daních z příjmů č. 438/2003 Sb. Byla dána

možnost podnikatelským subjektům (za zdaňovací období započaté v roce 2003),

vyloučit kladný rozdíl mezi výnosy a náklady vzniklý přepočtem:

- dluhových cenných papírů se splatností delší než 12 měsíců držených do

splatnosti

- závazků

- pohledávek

vyjádřených v cizí měně na českou měnu ke konci rozvahového dne.

Při přepočtu měny, která není obsažena v kurzech devizového trhu vyhlášených

ČNB, se pro přepočet použije oficiální střední kurz centrální banky příslušné země,

popřípadě aktuální kurz mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

2.3 Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Pokladny vedené v cizích měnách (valutové pokladny) je třeba vždy vést

odděleně podle jednotlivých měn a odděleně od korunové pokladny. U pokladen v cizí

měně se prvotně vystavují pokladní doklady a sleduje se celá evidence v příslušné cizí

měně. Následně se provádí přepočet na měnu českou.

2.3.1 Omezení plateb v hotovosti

S účinností od 1. 7. 2004 byla zavedena povinnost pro fyzické i právnické osoby

s místem trvalého pobytu nebo se sídlem na území ČR (jakož i pro pobočky nebo

organizační složky zahraničních osob zřízené na území ČR) provádět vzájemné platby,

jejichž výše překračuje limit 15 000 EUR, bezhotovostně. Povinnost se vztahuje i na

platby do zahraničí.
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Povinnost se nevztahuje na vyjmenované tituly v citovaném zákoně:

– platby daní a poplatků, cla,

– výplaty mezd,

– platby důchodů,

– platby určené k úschově peněz notářem,

– platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění,

– vklady nebo výběry hotovosti na vlastní nebo na cizí účet.

Do limitu 15 000 EUR se započítávají všechny platby v české i v cizí měně,

provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho

kalendářního dne.

Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 15 000 EUR, je povinen provést platbu

bezhotovostně (výjimky vymezuje citovaný zákon o omezení plateb v hotovosti).

Platba v české měně nebo jakékoliv cizí měně se přepočte na měnu euro

směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB a platným ke dni provedení

platby.

Překračuje-li platba uvedený limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele

sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být platba

poukázána.

2.4 Účtování kurzových rozdílů v průběhu roku – k

okamžiku  uskutečnění  účetního případu

V průběhu období jsou kurzové rozdíly účtovány na vrub nebo ve prospěch

finančních nákladů nebo výnosů, souvztažnými účty jsou příslušné účty pohledávek,

závazků, peněz na cestě.

Okamžik uskutečnění účetního případu ve valutové pokladně (čili i okamžik

zaúčtování kurzových rozdílů) je jednoznačný, je to den provedení platby (výdaje či

příjmu peněz).
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Použití kurzů pro přepočty je však variantní. Každá firma uvede vybraný kurz ve svém

vnitřním firemním předpisu.

2.4.1 Použití kurzů pro přepočty ve valutové pokladně

a) Pravidla přepočtu cizí měny na českou měnu vymezená v zákoně o účetnictví

Pro přepočet cizí měny na českou měnu se používá směnný kurz devizového trhu

vyhlášený ČNB.  S výjimkou rozvahového dne, kdy je nutné použít pro přepočet pouze

kurz ČNB k tomuto dni, je možno používat

– aktuální kurz nebo

– pevný kurz po předem vymezené období nebo

– kurz, za který byly peněžní prostředky nakoupeny nebo prodány – v případě nákupu

nebo prodeje  cizí měny za českou měnu je dána možnost použít k přepočtu kurz, za

který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.

b) Pravidla pro přepočet měn na euro dle zákona o omezení plateb v hotovosti

Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se přepočte na měnu euro směnným kurzem

devizového trhu vyhlášeným ČNB a platným ke dni provedení platby.

2.5 Kurzové rozdíly a cenné papíry

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů – zejména:

- § 4 odst. 12 – povinnost vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny a ve

vyjmenovaných případech povinnost použití současně i cizí měny

- § 24 odst. 6, 7 a 8 – pravidla přepočtu majetku a závazků v cizí měně na českou

- § 27 – ocenění reálnou hodnotou, ocenění ekvivalencí

Vyhláška 500/2002 Sb., ve znění pozdějších přepisů

- § 60 – Metoda kurzových rozdílů
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ČŪS pro podnikatele

- č. 006 – Kurzové rozdíly

Cenné papíry jsou v účetnictví zařazeny buď do dlouhodobého finančního majetku,

nebo do krátkodobého finančního majetku.

Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje zejména:

- podíly v ovládaných a řízných osobách – rozumí se cenné papíry nebo podíly,

které zakládají rozhodující vliv na podnikání jiné společnosti,

- podíly pod podstatným vlivem,

- ostatní dlouhodobé cenné papíry (například menšinové).

Krátkodobý finanční majetek zahrnuje zejména:

- krátkodobé cenné papíry.

Dále zahrnuje i peníze a účty v bankách.

Krátkodobé cenné papíry zahrnují například:

- dluhové cenné papíry k obchodování ( např. kuponové dluhopisy, tj. s pevnou

úrokovou sazbou,  diskontované cenné papíry, směnky);

- cenné papíry k obchodování (cílem je dosahovat zisk z cenových rozdílů

v krátkodobém horizontu);

- nakoupené opční listy;

- dluhové cenné papíry do splatnosti.

2.6 Kurzové rozdíly a peníze na cestě

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění, v § 4, 24

- Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- ČŪS pro podnikatele
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2.6.1 Účtování kurzových rozdílů v průběhu roku –

k okamžiku uskutečnění účetního případu

Případný kurzový rozdíl na účtu 261 – Peníze na cestě je třeba vždy proúčtovat

při uzavírání účetních knih. Častější účtování kurzových rozdílů však není v rozporu

s pravidly účtování.

Zákon o účetnictví (§ 24) připouští možnost ocenění nakoupených nebo prodaných

valut a deviz kurzem obchodní banky, s kterou byl obchod uskutečněn.

Pokud vybíráme valuty z devizového účtu, případně je na něj vracíme, může

dojít ke kurzovému rozdílu jen v případě, že časová prodleva mezi výběrem z/na

devizový účet a výběrem z/do valutové pokladny je delší než časové období, po které

máme stanovenu platnost kurzu.
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3 KURZOVÉ ROZDÍLY A POHLEDÁVKY

Při zaúčtování pohledávky – při jejím vzniku a při její následné úhradě –

vycházíme ze zásady, pro přepočet měny v průběhu účetního období, tj. pokud sami

oceňujeme pohledávky, používáme kurz ČNB; pokud však provádíme úhradu nebo

inkaso na korunovém účtu, účtujeme v reálném kurzu konkrétní komerční banky, ve

které cizí měnu prodáváme nebo nakupujeme.

Proúčtování kurzových rozdílů na účtech pohledávek k okamžiku uskutečnění

účetního případu je vždy výsledkové, tj. na vrub účtu 563 – Kurzové ztráty nebo ve

prospěch účtu 663 – Kurzové zisky.

3.1 Kurzové rozdíly a úvěry

Současná účetní pravidla umožňují při postupném splácení závazků (i

pohledávek a při pohybech na účtech v účtových skupinách 21, 22 a 26) vyúčtovat

kurzové rozdíly až k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

3.2 Kurzové rozdíly a vzájemný zápočet pohledávek a

závazků

V souladu s obchodním zákoníkem jsou peněžité pohledávky znějící na různé

měny započitatelné, jen když jsou tyto měny volně směnitelné. Pro započitatelnou výši

těchto pohledávek je rozhodující střední devizový kurz platný v den, kdy se pohledávky

staly způsobilými k započtení. Rozhodný je devizový kurz platný  v místě sídla nebo

v místě podnikání, popřípadě bydliště strany, která projevila vůli pohledávky započíst.
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Při zápočtu pohledávek a závazků je třeba mít s obchodním partnerem

dohodnutý směnný kurz příslušných měn. Dohodnutý kurz se však nesmí vymykat

reálnému kurzu (nesmí například docházet ke skrytému odpisu pohledávek).

Pohledávky a závazky (neuhrazené, nezapočtené, případně nepostoupené apod.)

se k rozvahovému dni přepočítají aktuálním kurzem devizového trhu vyhlášeným

Českou národní bankou.

3.3 Kurzové rozdíly a závazky

Při zaúčtování závazku v době jeho vzniku a při jeho následné úhradě

vycházíme ze zásad pro přepočet měny v průběhu účetního období, tj. pokud sami

oceňujeme závazky, používáme kurz ČNB; pokud však provádíme úhradu na

korunovém účtu, účtujeme v reálném kuzu konkrétní komerční banky.

3.4 Kurzové rozdíly u směnárenské činnosti

Při směnárenské činnosti účtujeme o nákupu a prodeji valut a zpravidla i o

poplatcích za výměnu. Zisk je vytvářen kurzovými rozdíly při nákupu a prodeji valut a

případnými poplatky za výměnu .

Nutností je vedení valutové pokladny pro každou měnu samostatně. Účtování

kurzových rozdílů je vždy výsledkové.

Při oceňování ke dni uskutečnění účetního případu máme v podstatě tři možnosti:

a) oceňování denním (aktuálním) kurzem ČNB,

b) oceňování pevným kurzem po určité období,

c) oceňování kurzem, který povoluje zákon o účetnictví v jediném případě (v

případě nákupu nebo prodeje  cizí měny za českou), a to kurzem, za který byly

tyto hodnoty koupeny nebo prodány. [1]
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4 DPH A CIZÍ MĚNA V DAŇOVÝCH

DOKLADECH

4.1 Právní úprava

Nový zákon o DPH č. 235/2004 Sb. s účinností od 1. května 2004 vychází ze

Šesté směrnice Evropského společenství. Šestá směrnice byla nahrazena od 1. ledna

2007  směrnicí Rady č. 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému

daně z přidané hodnoty.

Plátce musí u konkrétních účetních operací rozhodnout o způsobu zaúčtování do

správného účetního a zdaňovacího období, kdy má rozhodnout, jakým kurzem

devizového trhu danou operaci, je-li vyjádřena v cizí měně, přepočte a k jakému

okamžiku je povinen přiznat daň.

Nový zákon o DPH nabízí pro odlišné hospodářské operace různé způsoby

stanovení místa plnění, od kterého se pak odvíjí rozhodnutí, zda daná operace je

předmětem daně (české daně z přidané hodnoty), nebo je jen plněním mimo tuzemsko, a

tudíž předmětem české daně není. [5]

4.2 Zákon o DPH

Při přepočtu cizí měny na českou měnu se postupuje podle § 4 odst. 4 ZDPH.

Do 30. září 2005 bylo v zákoně o DPH stanoveno, že pro účely tohoto zákona se

pro přepočet cizí měny na české koruny použije kurz devizového trhu vyhlášený

Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku

povinnosti přiznat daň, popřípadě přiznat osvobození od daně. Zákon tedy umožňuje

používat nejen denního kurzu, ale i pevného kurzu. [6]
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5 ZDANITELNÁ PLNĚNÍ MEZI PLÁTCI

Platné právní předpisy umožňující fakturaci v cizí měně nejen ve vazbě k jiným

státům, ale také uvnitř České republiky. Podstatná jsou vždy smluvní ujednání mezi

obchodními partnery.  [2]

Účetní jednotka je povinna respektovat ustanovení § 4 odst. 12 zákona o

účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), a to vést účetnictví v peněžních jednotkách české

měny, v případě vyjádření v cizí měně použít současně i cizí měnu. Dále respektovat

ustanovení v §  24  odst.  6  a  7 zákona o účetnictví, a to přepočty majetku a závazků

vyjádřených v cizí měně na českou měnu k okamžiku uskutečnění účetního případu,

k rozvahovému dni, možnost používání pevných kurzů účetní jednotkou.

Účetní jednotka je povinna vytvořit vnitřní směrnici, ve které stanoví systém

přepočtu cizí měny na české koruny, tj. použití buď pevného kurzu na základě kurzu

devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou, nebo denního kurzu. Je zcela na

rozhodnutí účetní jednotky, jaký systém přepočtu cizí měny na českou zvolí, nesmí jej

však v průběhu účetního období až na výjimky měnit. [7]

Pokud účetní software neumožňuje vystavovat faktury v cizí měně, je potřeba

provést jeho úpravu nebo použít jinou techniku, nebo změnit software.

Z hlediska zákona o DPH je podstatné ustanovení § 4 odst. 4, které stanoví:

„ Pro účely tohoto zákona se pro přepočet cizí měny na české koruny použije kurz

devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící

přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň,  popřípadě osvobození od daně

s výjimkou přepočtu cizí měny na českou měnu pro účely stanovení základu daně při

dovozu zboží podle § 38, kdy se použije kurz stanovený podle celních předpisů.“

Dále je z pohledu zákona o DPH důležité ustanovení v § 26 odst. 1 potvrzující

povinnost uvádět na daňových dokladech daň a základ daně v české měně. [6]
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Pro řešení praktických příkladů je důležité ustanovení v § 37 odst. 3, kde je

stanoveno, že daň za uskutečněné zdanitelné plnění se vypočte již pouze z rozdílu mezi

„celkovým“ základem daně a „zálohovými“ základy daně. Metoda výpočtu daně ze

základu bude použita metoda „zdola“ nebo metoda „shora“ podle smluvních podmínek

mezi obchodními partnery.

Účetní jednotka musí obecně vyřešit dva základní úkoly:

1. správně stanovit základ daně a výši daně z přidané hodnoty,

2. správně uvést údaje o základu daně a výši daně z přidané hodnoty v české měně,

to znamená přepočítat cizí měnu na české koruny správným kurzem.

Příklad

Plátci daně si dohodli cenu za tuzemskou dodávku zboží v cizí měně celkem 119 EUR.

Ve 100% výši byla zaplacena záloha, tedy 100 + 19 EUR.

Kurz zálohy byl 29 Kč/EUR, kurz dne dodávky 28 Kč/EUR.

Řešení u dodavatele:

Text EUR Kč MD DAL

1. Přijetí zálohy 119 3 451 221  324x

2. Vystavení daň. dokladu 100 2 900  324x 324

19 551  324x 343

3. Splnění dodávky zboží 100 2 800 311 604

4. Odečet zálohy 100 2 800 324 311

5. Kurzový rozdíl k záloze - 100 324 663

Tabulka č. 1.: Příklad účtování kurzových rozdílů (2)

Použité účty:

221 – Bankovní účty                                                 343 – Daň z přidané hodnoty

324x – Přijaté zálohy včetně DPH 311 - Odběratelé

324 – Přijaté zálohy – základ daně 604 – Tržby za zboží

                                            663 – Kurzové zisky
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6 HISTORIE SPOLEČNOSTI UNIPLET

Zatímco první ponožkové a punčochové stroje v České republice byly vyrobeny

ve 30. letech 20. století, vlastní historie společnosti Uniplet začíná až v roce 1949.

V tomto roce začala výroba prvních maloprůměrových pletacích strojů v Třebíči -

Borovině ve společnosti původně nazývané ZGK (Závody Gustava Klimenta). V roce

1953 byla postavena nová továrna a společnost byla přejmenována na ZMS

(Zápodomoravské strojírny). Od roku 1914 výrobní haly byly vybudovány ve stejných

místech, kde se Uniplet nachází v současné době. V novém výrobním závodě začala

společnost ZMS okamžitě s výrobou dvouválcových pletacích strojů.

V následujících letech vzniklo v ZMS mnoho úspěšných výrobkových řad strojů, jejichž

vývoj aktuálně reagoval na technologické změny ve výrobě přízí. Mezi nejvýznamnější

patřili stroje jako je například J4Dh, R-850, Sabina, D3Vc, Dera B, Ange 2U a Ange

3B. V polovině 70. let byla registrována značka UNIPLET jako ochranná známka a

díky  rostoucímu  exportu  se  brzy  stala  velmi  známou  po  celém  světě.

V roce 1976 vznikla společnost Elitex - koncern textilního průmyslu v bývalém

Československu, do kterého Uniplet patřil až do roku 1990. V tomto období se zařadil

Uniplet mezi 5 nejvýznamnějších výrobců ponožkových a punčochových strojů na

světě. 80. léta byla pro Uniplet dalším úspěšných obdobím. Byly vyvinuty nové řady

maloprůměrových  pletacích  strojů:  DERA,  NOVA,  LUCIA,  SABINA  a  EDIS.

Představením nových typů ANGE 4 a později ANGE 5 (jednoválcových

šestisystémových strojů) začaly stroje řady ANGE výrazně ovlivňovat další vývoj

světového pletařského průmyslu.

90. léta otvírají novou kapitolu v historii společnosti Uniplet. Díky politickým změnám

bylo možné v roce 1991 založit samostatnou společnost a to pod jménem UNIPLET

Třebíč a.s. Transformace státního podniku na soukromou společnost nebyla jednoduchá

a v přechodném období byla provázena značnou nestabilitou výrobního závodu. V roce
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1999 se Uniplet stal členem skupiny TRUSTFIN. Pod vedením společnosti Trustfin

došlo k výrazné restrukturalizaci podniku, která vedla ke snížení nákladů na výrobu,

reorganizaci výzkumné a vývojové základny a obnovení pravidelné výroby. Vliv těchto

změn se pozitivně projevil již v roce 2000.

V současné době se Uniplet podílí 5% výroby maloprůměrových pletacích strojů ve

světě. Tuto skutečnost potvrzuje i to, že jako jeden pouze ze tří nabízí úplnou řadu

pletací strojů (jednoválcových, dvouválcových, seamlessových). Stroje značky Uniplet

využívají nejmodernější technologie a nabízejí širokou škálu pletařských možností.

Nejnovější řady strojů: ANGE (jednoválcové), DERA (dvouválcové) a EDIS

(seamlessové) patří ke světové špičce a přinášejí vysokou kvalitu, vysoký výkon a

vysokou užitnou hodnotu.

Díky bohaté historii a s celou řadou špičkových modelů si Uniplet vybudoval výborné

postavení ve svém oboru tak, aby byl úspěšný i v dalších stoletích a dále upevňoval

svou pozici na světovém trhu. Naši zákazníci mohou očekávat další novinky, které jistě

potvrdí schopnost Unipletu být úspěšným v oblasti světového pletařského průmyslu. [5]
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7 SOUČASNÁ SITUACE SPOLEČNOSTI1

V současné době existuje v Unipletu finanční oddělení, které zahrnuje Útvar

řízení likvidity, Účetní útvar a Útvar plánování. Každý z těchto útvarů má na starosti

jeden vedoucí. Celé finanční oddělení řídí finanční manažer.

Z důvodu několika vážných krizí, kterými si firma prošla, se management firmy

za poslední léta často měnil. Měnil se i z důvodu změny vlastnictví v době, kdy

americká firma Monarch Machinery LLC. skoupila majoritní podíl ve společnosti

Trustfin, a. s., dnes pod názvem Uniplet Group, a. s., která vlastní Uniplet Třebíč, a. s.

To bylo v roce 2004. Tento management tvoří současnou podobu řízení firmy. Tato

poslední výměna managementu firmy s sebou přinesla mnohé změny, především v

přístupu k firmě jako takové. Americká společnost Monarch má zájem na trvalém

rozvoji Unipletu, což dokazuje i fakt, že při získání majoritního podílu se generální

ředitel přijel do Unipletu již několikrát podívat. V současné době Monarch požaduje po

stávajícím managementu Unipletu kvalitní finanční výsledky, což ale také vyžaduje

restrukturalizaci a modernizaci celého řízení.

Z dokumentů o hospodaření společnosti předaných nově jmenovanému

představenstvu v průběhu měsíce září vrcholovým managementem bylo zcela zřejmé,

že:

- společnost se nacházela v hluboké ztrátě

- finanční plán na rok 2004 zcela absurdně počítal s vytvářením finanční ztráty

nekryté rezervami z let minulých jako se základní filozofií hospodaření

- nebyl zajištěn odbyt ani na nejbližší 3 měsíce ve výši pokrývající alespoň vlastní

náklady společnosti

- závazky ke státnímu rozpočtu a dodavatelům a dalším právnickým i fyzickým

osobám nebyly uspokojivě řešeny

1 Zdroj: Zpráva představenstva UNIPLET Třebíč, a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu majetku a závazků za

             rok  2004, 2005, 2006, 2007
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Na základě zjištění stavu a jemu odpovídající úrovni řízení rozhodlo představenstvo

odvolat generálního ředitele. Následně se na vlastní žádost vzdali manažerských funkcí

obchodní a finanční ředitelé společnosti.

V průběhu čtvrtého čtvrtletí představenstvo jmenovalo do vrcholových funkcí

generálního ředitele a ostatní ředitele úseků společnosti.

V roce 2005 bylo rozhodnuto o investici do nového vnitropodnikového

informačního systému, který by usnadnil a zefektivnil řízení firmy ve všech oblastech.

Dále bylo vedením firmy rozhodnuto, že nový informační systém bude pořízen formou

dlouhodobého investičního úvěru, což se jeví jako správné strategické rozhodnutí,

protože informační systémy a informační technologie zaznamenávají rychlý rozvoj a je

zcela evidentní, že pro udržení kroku s dnešní turbulentní dobou a v narůstajícím

konkurenčním prostředí bude potřeba informační systém v Unipletu brzy znovu

inovovat. Management firmy se také pokusil přenést většinu výroby mimo podnik a

výrobu provádět dodavatelsky, tzv. outsourcing.

V roce 2005 došlo také k jiným změnám a to snížení stavu vlastního kapitálu.

Výsledkem bylo snížení základního kapitálu společnosti snížením nominální hodnoty

jedné akcie z 1 000 Kč na 100 Kč.  Ke stabilizace vlastního kapitálu a k zefektivnění

výroby směřovala i opatření ke koncentraci podnikatelské činnosti na hlavní předmět, tj.

výrobu maloprůměrových pletacích strojů.  Společnost se také rozhodla odprodat

nepotřebné zásoby i majetek, který nesouvisí s hlavním předmětem činností.

Důležitou změnou, která může mít pro společnost pozitivní význam je

skutečnost, že dosavadní hlavní akcionář, tj. UNIPLET GROUP a.s. využil možnosti

dané obchodním zákoníkem a stal se 100% akcionářem společnosti Uniplet a.s. Třebíč.

Hospodaření společnosti v roce 2006 bylo zakončeno ztrátou ve výši 15.284 tis.

Kč. Vlastní kapitál společnosti činil ke konci roku 2006 záporné hodnoty 11.475 tis. Kč.

V souvislosti s prodejem vybraného majetku společnosti je třeba konstatovat, že v rámci

následných událostí po skončení účetního období roku 2006 dosáhla společnost na

prodeji vybraného majetku zisk ve výši 11.648 tis. Kč. Dalším mimořádným ziskem

bylo odpuštění části závazku ve výši 2.500 tis. Kč. dojednaným  s největším věřitelem

společností TRUSTFIN HOLDINGS.  Ke konci roku 2006 pracovalo ve společnosti

342 pracovníků.
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8 INFORMAČNÍ TECHONOLOGIE

SPOLEČNOSTI

Ve společnosti Uniplet, a.s. je nyní zaveden nový informační systém MFG/PRO.

Je to hlavní systém se kterým pracuje cela společnost.

Vlastníkem tohoto systému je americká společnost QAD a  do  Unipletu  a.s.  jej

implementovala společnost MINERVA.

Systém MFG/PRO má spoustu „podsystémů“, jako systém SYSKLASS, který

zajišťuje například přípravu výroby.

Dále systém ABSO, který je zaměřen na evidenci personalistiky, majetku, mezd,….

Tyto systémy jsou velice důležité pro plánování nákupu, prodeje, účetnictví, pro

plánování podnikových zdrojů, výroby,….

MFG/PRO :

- má tři servery WINDOWS, hlavním serverem je  LINUX.

- Je integrovaný systém pro komplexní řízení podniku, je určen zejména pro

řízení výrobních podniků z oblasti strojírenství, elektrotechniky,

automobilového průmyslu, atd.

- Základem  MFG/PRO  je  systém  plánování  a  řízení  výroby  –  MRP  (materiál

requirement planning)

- Pokrývá všechny hlavní činnosti a výrobní procesy ve firmě,

- Systém se skládá z jednotlivých modulů:

· řízení zásob

· nákup

· prodej

· technologická příprava výroby

· plánování a řízení výroby

· pohledávky a závazky

· řízení peněžních toků (pokladna, bankovní styk)
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· řízení nákladů, controlling

· hlavní kniha (účetnictví)

- jednotlivé moduly (kromě hlavní knihy) pracují v reálném čase, umožňují  získat

informace pro běžné řízení firmy

- v jednotlivých modulech vznikají účetní zápisy ( v těch případech, kdy má

operace účetní význam)

- účetní zápisy vzniklé v jednotlivých modulech se pak přenášejí  do hlavní knihy.
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9 CHARAKTERISTIKA PROBLÉMU

Jediným odběratelem pletacích strojů od Unipletu a.s. je jeho mateřská

společnost Uniplet Group a.s. Výrobu pletacích strojů financuje mateřská společnost

formou záloh na budoucí dodávky pletacích strojů. Kupní cena jednotlivých zakázek je

stanovována ve stejné měně, v jaké Uniplet Group fakturuje konečnému zákazníkovi.

Uniplet a.s. tedy, po vyrobení potřebných pletacích strojů, fakturuje dokončenou

zakázku ve stejné měně, v jaké je dále fakturována konečnému zákazníkovi. Tzn. pokud

je konečný zákazník z České republiky je fakturace v Kč, pokud je  konečný zákazník

ze zemí platících USD, je fakturace v amerických dolarech a pokud je konečný zákazník

ze zemí platících EUR, je fakturace v eurech. Toto je dané smlouvou o výhradním

obchodním zastoupení mezi Unipletem a.s. a Unipletem Group.

Znamená to tedy, že pokud  je z mateřské společnosti Unipletu Group

poskytnuta do Unipletu a.s. v Třebíči  záloha v korunách, zakázka se fakturuje

v korunách, pokud je záloha v dolarech, zakázka se fakturuje v dolarech a pokud je

záloha v eurech, zakázka se fakturuje v eurech.

Podle zákona o DPH ten, kdo příjme zálohu je povinen do patnácti dnů od

přijaté platby  vystavit daňový doklad k záloze.

Pokud tento obchod Uniplet a.s. nesplní do patnácti dnů od přijetí zálohy, tak vystavuje

mateřské společnosti doklady k záloze.

Daňové doklady jsou přepočítávány na českou měnu ke dni povinnosti přiznat

daň, což je v případě zálohy den přijetí platby.

Dochází ke splnění zakázky, ke které dojde v pozdějším termínu, někdy až za

měsíc nebo i za několik měsíců.  K jedné přijaté záloze se váže i více zakázek.

K přepočtu konečných faktur dochází ke dni povinnosti přiznat daň, což je

v tomto případě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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9.1  Příklad

Uniplet a.s. přijme od své mateřské společnosti zálohu na budoucí dodávky

pletacích strojů ve výši 119 000,- EUR. Do 15 dnů od přijetí platby vystaví daňový

doklad k záloze, který je přepočítán na Kč kurzem ke dni přijetí platby 1 EUR = 25 Kč.

Přijatou zálohu eviduje na účtu přijatých záloh (324.010 – Přijaté zálohy-základ daně).

Na stranu DAL je tedy zaúčtováno 2 500 000,- Kč.

Poté dochází k plnění zakázek.

První zakázka je ve výši 50 000,- EUR, faktura přepočtena kurzem ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění (1 EUR = 26 Kč). Od faktury je odpočítána část přijaté

zálohy a na stranu MD účtu 324.010 je zaúčtováno 1 300 000,- Kč.

Druhá zakázka je také ve výši 50 000,- EUR, faktura přepočtena kurzem ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění 1 EUR = 24,50 Kč. Od faktury je odečtena zbývající

část přijaté zálohy a na stranu MD účtu je zaúčtováno 1 225 000,- Kč.

V eurech je tedy zálohová platba „vyčerpána“ v korunách je straně DAL částka

2 500 000,- Kč, na straně MD je částka 2 525 000,- Kč. Vzniká tedy kurzový rozdíl,

který je nutné správně vyčíslit a vnitřním účetním dokladem zaúčtovat.

„Přiřazování“ konečných faktur k přijatým zálohám a následné vyčíslování kurzových

rozdílů na účtu přijatých záloh musí v Unipletu provádět mimo informační systém

(„excelovská tabulka“).

9.2  Návrhy řešení problému

1. úprava informačního systému

Þ úprava by spočívala v tom, že při zadávání dokladů by bylo možné

použít více kurzů (informační systém totiž  umožňuje zadávat jeden kurz

a pracuje pouze s jedním kurzem)
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Þ účet přijaté zálohy by se při vystavení konečné faktury přepočítal na Kč

původním kurzem přijetí platby a kurzový rozdíl by se zaúčtoval hned při

zaúčtování faktury

Þ evidence přijatých záloh a k nim „přiřazených“ konečných faktur

(tzn. že ke každé přijaté záloze na budoucí dodávky strojů by byla

následně přiřazena i konečná faktura za tuto dodávku)

2. použití pevného kurzu po celý rok, uvedený problém s kurzovými rozdíly by

se řešil pouze na přelomu roku

3. použití mimoúčetní evidence, tento způsob společnost Uniplet a.s. používá

Þ mimoúčetní evidence spočívá v „excelovské“ tabulce, kde jsou

evidovány jednotlivé přijaté zálohy a k nim „přiřazované“ konečné

faktury za splněné dodávky

Þ jednotlivé přijaté zálohy jsou v tabulce vedeny jak v cizí měně, tak v Kč

Þ z tabulky je patrné, kolik ještě zbývá zúčtovat z konkrétní přijaté zálohy

a pokud je přijatá záloha v cizí měně již zúčtována, kolik činí kurzový

rozdíl

Þ tabulka slouží jako podklad pro vnitřní účetní doklad k zaúčtování

kurzových rozdílů

4. Stanovit s odběratelem cenu v Kč (pevně)

Þ mezi Unipletem a.s. a Unipletem Group by byly stanoveny odběratelské

ceny pro jednotlivé typy pletacích strojů, tím by problémy s kurzovými

rozdíly odpadly

Þ to by však znamenalo souhlas mateřské společnosti a změnu smlouvy o

výhradním zastoupení,

Þ tato varianta je v současné době nereálná

5. Pokud je záloha ve výši 80 – 90 % zakázky, doplní se zbylá část po

dokončení stroje

Þ Uniplet Group by posílal zálohové platby vždy na konkrétní zakázku
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Þ problém kurzových rozdílů by byl stále, ale výhodou pro Uniplet a.s. by

byla jednodušší evidence, každá zálohová platba by byla vyúčtována

jednou fakturou

Þ znamenalo by to změnu současného systému financování, místo několika

plateb měsíčně, by jich muselo být několikanásobně více

6. Dodání stroje přímo odběrateli do EU nebo třetí země.

Þ Uniplet a.s. by stal přímým vývozcem

Þ tato varianta by byla asi nejlepší, musela by být však zrušena smlouva o

výhradním zastoupení a společnost Uniplet Group by vystupovala pouze

jako zástupce pracující na provizní bázi

Þ i tato varianta je nereálná



33

10 PŘÍKLAD Z PRAXE

Společnost Uniplet obdržela v měsíci srpnu 2007 dvě platby od svého odběratele

maloprůměrových  pletacích strojů (společnost Uniplet Group, a.s.) jako zálohy na

budoucí dodávky těchto strojů.

Záloha č. 1 ve výši 429 462,-- USD byla připsána na účet vedený v USD dne 9.8.2007

Záloha č. 2 ve výši 100 900,-- EUR byla připsána na účet vedený v EUR dne 23.8.2007

Kurz USD dne 9.8.2007:   1 USD = 20,429 Kč

Kurz EUR dne 23.8.2007: 1 EUR = 27,745 Kč

Zúčtování:

Text Měna Kč MD D

Záloha č. 1 429 462,00 USD 8 773 479,20 221.021 324.001

Záloha č. 2 100 900,00 EUR 2 799 470,50 221.022 324.001

Tabulka č. 2.: Zúčtování záloh na budoucí dodávky

K dodání strojů v srpnu nedošlo, a proto Uniplet vystavil, v souladu s příslušnými

ustanoveními zákona o DPH (§21 odst. 1, §26 odst. 1) k přijatým platbám, daňové

doklady.

K záloze č. 1 byl vystaven daňový doklad č. 30704248 (příloha č. 1a), k přepočtu na

českou měnu byl použit kurz ke dni přijetí platby ( 9.8.2007).

K záloze č. 2 byl vystaven daňový doklad č. 30704252 (příloha č. 2a), k přepočtu na

českou měnu byl použit kurz ke dni přijetí platby (23.8.2007).

Zúčtování:

Text Měna Kč MD D

Daňový doklad č. 30704248 360 892,44 USD 7 372 671,66 324.001 324.010

DPH ze zálohy č. 1 68 569,56 USD 1 400 807,54 324.001 343.210

Daňový doklad č. 30704252 84 789,92 EUR 2 352 496,33 324.001 324.010

DPH ze zálohy č. 2 16 110,08 EUR 446 974,17 324.001 343.210

Tabulka č. 3.: Zúčtování daňových dokladů k zálohám
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V září dochází k plnění dodávek strojů.

1. dodávka 3 ks MPS, vystaven daňový doklad č. 30704336 (Příloha č.1b)

Ø dodání uskutečněno dne 20.9.2007 (den uskutečnění zdanitelné plnění)

Ø k přepočtu na českou měnu byl použit kurz ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění (20.9.2007)

Ø 1 USD = 19,803 Kč

2. dodávka 15 ks MPS, vystaven daňový doklad č. 30704376 (Příloha č. 1c)

Ø dodání uskutečněno dne 19.9.2007 (den uskutečněného zdanitelného

plnění)

Ø k přepočtu na českou měnu byl použit kurz ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění ( 19.9.2007)

Ø 1 USD = 19,826 Kč

3. dodávka 6 ks MPS, vystaven daňový doklad č. 30704371 ( Příloha č. 1d)

Ø dodání uskutečněno dne 18.9.2007 (den uskutečněného zdanitelného

plnění)

Ø k přepočtu na českou měnu byl použit kurz ke dni uskutečněného

zdanitelného

plnění ( 19.9.2007)

Ø 1 USD = 19,818 Kč

4. dodávka 5 ks MPS, vystaven daňový doklad č. 30704371 ( Příloha č. 2b)

Ø dodání uskutečněno dne 25.9.2007 (den uskutečněného zdanitelného

plnění)

Ø k přepočtu na českou měnu byl použit kurz ke dni uskutečnění

zdanitelného

plnění (25.9.2007)

Ø 1 EUR = 27,570 Kč
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Zúčtování:

Text Měna Kč MD D

Dodání zboží - fa č.
30704336 54 000,00 USD 1 069 362,00 311.001 601.001
DPH 10 260,00 USD 203 178,78 311.001 343.210
odečet zálohy č. 1 (část) 54 000,00 USD 1 069 362,00 324.210 311.001
odečet DPH ze zálohy č. 1 10 260,00 USD 203 178,78 343.210 311.001
Zbývá k doplacení 0,00 USD 0,00

Dodání zboží - fa č.
30704376 278 100,00 USD 5 513 610,60 311.001 601.001
DPH 52 839,00 USD 1 047 586,05 311.001 343.210
odečet zálohy č. 1 (část) 278 100,00 USD 5 513 610,60 324.010 311.001
odečet DPH ze zálohy č. 1 52 839,00 USD 1 047 586,05 343.210 311.001
Zbývá k doplacení 0,00 USD 0,00

Dodání zboží - fa č.
30704371 129 330,00 USD 2 563 061,94 311.001 601.001
DPH 24 572,70 USD 486 981,78 311.001 343.210
odečet zálohy č. 1 (zbytek) 28 792,44 USD 570 608,59 324.010 311.001
odečet DPH ze zálohy č. 1 5 470,56 USD 108 415,56 343.210 311.001
Zbývá k doplacení 100 537,56 USD 1 992 453,35 311.001

19 102,14 USD 378 566,22

Dodání zboží - fa č.
30704372 73 370,50 EUR 2 077 964,70 311.001 601.001
DPH 14 320,40 EUR 394 813,45 311.001 343.210

Odečet přecházejících
záloh

(nejsou předmětem tohoto
Příkladu)

Odečet DPH přecházejících
záloh

        64 241,76

       12 205,93

EUR

EUR

1 771 145,04

  336 517,66

324.010

343.210

311.001

311.001

odečet zálohy č. 2 (část) 11 128,76 EUR 306 819,96 324.010 311.001
odečet DPH ze zálohy č. 2 2 114,47 EUR 58 295,79 343.210 311.001

Tabulka č. 4.: Vyúčtování zálohy č.1 za měsíc září a dodání zboží
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V říjnu pokračuje plnění dalšími dodávkami strojů.

5. dodávka 1 ks MPS, vystaven daňový doklad č. 30704500 (Příloha č. 2c)

Ø dodání uskutečněno dne 1.10.2007 (den uskutečnění zdanitelné plnění)

Ø k přepočtu na českou měnu byl použit kurz ke dni uskutečnění zdanitelné

plnění (1.10.2007)

Ø 1 EUR = 27,605 Kč

6. dodávka 1 ks MPS, vytaven daňový doklad č. 30704501 (Příloha č. 2d)

Ø dodání uskutečněno dne 4.10.2007 (den uskutečnění zdanitelného plnění)

Ø k přepočtu na českou měnu byl použit kurz ke dni uskutečnění

zdanitelného  plnění

Ø 1 EUR = 27,590 Kč

7. dodání 8 ks MPS, vystaven daňový doklad č. 30704525 (Příloha č. 2e)

Ø dodání uskutečněno dne 10.10.2007 (den uskutečnění zdanitelného plnění)

Ø k přepočtu na českou měnu byl použit kurz ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění (10.10.2007)

Ø 1 EUR = 27,485 Kč
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Zúčtování:

Text Měna Kč MD D

Dodání zboží - fa č.

30704500 15 210,00 EUR 419 872,05 311.001 601.001

DPH 2 899,90 EUR 79 775,69 311.001 343.210

odečet zálohy č. 2 (část) 15 210,00 EUR 419 872,05 324.010 311.001

odečet DPH ze zálohy č. 2 2 899,90 EUR 79 775,69 343.210 311.001

Zbývá k doplacení 0,00 EUR 0,00

Dodání zboží - fa č.

30704501 15 210,00 EUR 419 643,90 311.001 601.001

DPH 2 889,90 EUR 79 732,34 311.001 343.210

odečet zálohy č. 2 (část) 15 889,00 EUR 419 643,90 324.010 311.001

odečet DPH ze zálohy č. 2 2 889,90 EUR 79 732,34 343.210 311.001

Zbývá k doplacení 0,00 EUR 0,00

Dodání zboží - fa č.

30704525 85 910,00 EUR 2 563 061,94 311.001 601.001

DPH 16 322,88 EUR 486 981,78 311.001 343.210

odečet zálohy č. 2 (zbytek) 43 241,16 EUR 570 608,59 324.010 311.001

odečet DPH ze zálohy č. 2 8 215,82 EUR 108 415,56 343.210 311.001

Odečet následující zálohy

(není předmětem tohoto

příkladu)

Odečet DPH z následující

zálohy

42 668,84

8 107,06

EUR

EUR

1 172 753,04

222 822,51

324.010

343.310

311.001

311.001

Zbývá k doplacení 0,00 EUR 0,00

Tabulka č. 5.: Účtování zálohy č.2 (EUR) za měsíc říjen a dodání zboží
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Saldo účtu 324.010 k 30.9.2007 (záloha č. 1-USD)

Text MD MD DAL DAL

Měna Kč Měna Kč

daňový doklad č. 30704248 360 892,44 7 372 671,66

daňový doklad č. 30704336 54 000,00 1 069 362,00

daňový doklad č. 30704376 278 100,00 5 513 610,60

daňový doklad č. 30704371 28 792,44 570 608,59

Celkem 360 892,44 7 153 581,19 360 892,44 7 372 671,66

Rozdíl MD - DAL 0 -219 090,47

Tabulka č. 6.: Vyúčtování zálohy č.1 (USD) a kurzového rozdílu za měsíc září

Záloha č. 1 byla v USD zúčtována v plné výši, v korunách však vznikl kurzový rozdíl

ve výši 219 090,47 Kč. Tento kurzový rozdíl je nutno doúčtovat vnitřním účetním

dokladem:

324.010 / 663.100      29 090,47

Saldo účtu 324.010 k 30.9.2007 (záloha č.2-EUR)

Text MD MD DAL DAL

Měna Kč Měna Kč

daňový doklad č. 30704248 84 789,92 2 352 496,33

daňový doklad č. 30704336 11 128,76 306 819,96

Celkem 11 128,76 306 819,96 84 789,92 2 352 496,33

Rozdíl MD - DAL -73 661,16 0,00

Tabulka č. 7.: Vyúčtování zálohy č.2 (EUR)  a kurzového rozdílů za měsíc září

Záloha č. 2 nebyla v EUR zúčtována v plné výši.
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Saldo účtu 324.010 k 31.10.2007 (záloha č.2-EUR)

Text MD MD DAL DAL

Měna Kč Měna Kč

daňový doklad č. 30704252 84 789,92 2 352 496,33

daňový doklad č. 30704372 11 128,76 306 819,96

daňový doklad č. 30704500 15 210,00 419 872,05

daňový doklad č. 30704501 15 210,00 419 634,90

daňový doklad č. 30704525 43 241,16 1 188 483,28

Celkem 87 789,92 2 334 819,19 0 2 352 496,33

Rozdíl MD - DAL 0 -17 677,14

Tabulka č. 8.: Vyúčtování zálohy č.2 (EUR) a kurzového rozdílu za měsíc říjen

Záloha č. 2 byla v EUR zúčtována v plné výši, v korunách však vznikl kurzový rozdíl

ve výši 17 677,14 Kč. Tento kurzový rozdíl je nutno doúčtovat vnitřním účetním

dokladem:

324.010 / 663.100     17 677,14

Při zúčtování zálohy na účtu 324.010 dochází ke kurzovým rozdílům. Tyto kurzové

rozdíly vznikají z důvodů rozdílných kurzů – ke dni přijetí platby a pak následně

různých dnů zdanitelných plnění. Tyto kurzové rozdíly je třeba správně stanovit a

zaúčtovat.

Systém, který používá Uniplet neumožňuje sledovat na účtu 324.010 salda jednotlivých

záloh, aby z něj bylo možno jednoduchým způsobem výši kurzového rozdílů vypočítat.

Proto je nutné mít mimoúčetní evidenci salda účtu 324.010 setříděnou podle

jednotlivých zálohových plateb a v této evidenci stanovovat správnou výši vzniklého

kurzového rozdílu.
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ZÁVĚR

Cíle každého podniku, vedoucí k jeho celkovému úspěchu mohou být různé. Ať

už se jedná o dosahování maximálního zisku, o získání co největšího množství

zákazníků a konkurenčních výhod, žádný ekonomický subjekt se nevyhne otázce, jak

těchto cílů dosáhnout. Mnoho z těchto ekonomických subjektů obchoduje i se

zahraničními firmami, a proto je pro ně sledování měnových kurzů velice důležité a

potřebné pro správné vyhodnocování a vyčíslování dokladů.

I když Uniplet patří mezi přední světové výrobce maloprůměrových pletacích

strojů, vyskytuje se i několik konkurenčních firem. Mezi hlavní konkurenční firmu,

která se na trhu vyskytuje, je rodinná italská firma Lonati, které se již v minulosti

podařilo několikrát Unipletu přebrat zakázky.  Firma si zakládá na kvalitních a

bezporuchových pletacích strojích, což je ovšem znát na ceně, a v neposlední řadě

poskytuje bezplatný servis po celém světě.

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou kurzových rozdílů a DPH ve

společnosti Uniplet a.s. v Třebíči.

Během spolupráce se společností Uniplet a.s. v Třebíči jsem se snažila pochopit

a popsat danou situaci, která zde vznikla. Tento problém se jistě vyskytuje ve více

společnostech, které spolupracují a prodávají své výrobky do zahraničí. V dnešní době

dochází k velkým výkyvům  měnových kurzů, česká koruna posiluje a tím oslabuje

ostatní měny.

V první části své práce jsem se snažila popsat teoretickou část o kurzových

rozdílech a jejich účtování. Analyzuji jednotlivé kurzové rozdíly v návaznosti na

valutovou pokladnu, cenné papíry, peníze na cestě, pohledávky, závazky, úvěry a

směnárenskou činnost.

Dále jsem uvedla i právní úpravu DPH a cizích měn v daňových dokladech. Vzhledem

k tomu, že firma Uniplet je plátcem DPH je nutné určit si správně zdanitelná plnění

mezi plátci, která musí respektovat ustanovení jednotlivých zákonů.

Druhá část práce je spíše praktická. Popsala jsem daný problém a snažila se

navrhnout taková řešení, která by mohla být pro společnost přínosná a ulehčila by jí

práci. Zjistila jsem, že ve společnosti je používán informační systém MFG/PRO, který
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je v podstatě „viníkem“ celého problému. Uniplet v Třebíči vlastní její mateřská

společnost Uniplet Group. Ta výrobu pletacích strojů financuje formou záloh na

budoucí dodávky pletacích strojů. K této záloze je Uniplet povinen do patnácti dnů

vystavit daňový doklad k záloze.  Tyto doklady jsou přepočítávány na českou měnu ke

dni povinnosti přiznat daň. K přijatým zálohám se ale většinou váže i více zakázek,

takže k jejich splnění dochází v pozdějším termínu. To znamená, že k přepočtu

konečných faktur dochází ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a tím vzniká i

kurzový rozdíl.

Proto jsem se snažila navrhnout určité návrhy řešení, která by společnosti pomohla při

vzniklých kurzových rozdílech. Mezi tato řešení patří v první řadě úprava informačního

systému, protože jsem zjistila, že používaný systém MFG/PRO umožňuje zadávat

pouze jeden kurz a pracuje pouze s jedním kurzem. Uniplet by také mohl používat

pevný kurz po celý rok a tím by se problém s kurzovými rozdíly řešil pouze na přelomu

roku. Jako další návrhy řešení jsem uvedla stanovení ceny s odběratelem v korunách

(pevně), dodávání stroje přímo odběrateli do EU nebo třetích zemí a přijímání záloh ve

výši 80 – 90 %  zakázky, zbylá část by se doplnila až po dokončení stroje. Tyto návrhy

jsou sice možné, ale pro Uniplet by nebyly řešením.

Způsob, který společnost používá a který také je uveden výše jako příklad

z praxe, je používání mimoúčetní evidence. Jedná se o tabulku v „excelu“, kde evidují

jednotlivé přijaté zálohy a k nim přiřazované konečné faktury za plněné dodávky. Tyto

přijaté zálohy jsou v této tabulce uvedeny jak v cizí tak v české měně. Z této tabulky je

patrné, kolik ještě zbývá zúčtovat z přijaté zálohy, a pokud je přijatá záloha v cizí měně,

kolik je kurzový rozdíl. Slouží jako podklad pro vnitřní účetní doklad k zaúčtování

kurzových rozdílů. Jak jsem již zmiňovala výše, problémem je používaný informační

systém. Tento systém nedokáže přiřazovat k přijatým platbám daňové doklady a

následně konečné faktury. Proto je používána tato „excelovská“ tabulka.  Pokud

společnost dostane větší množství peněz (záloh) k budoucím dodávkám, přiřadí k nim

jednotlivé faktury k těmto dodávkám. Je to přehledné a dají se jednoduše vypočítat

vzniklé kurzové rozdíly.

Pokud shrnu veškeré poznatky získané v průběhu zpracovávání této bakalářské

práce, mohu říci, že i když se tento způsob vedení a počítání kurzových rozdílů zdá
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složitý, je v praxi velice jednoduchý a společnosti jej používá hlavně pro jeho

přehlednost snadné vyčíslování kurzových rozdílů.
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Příloha č. 2

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

Evropa
·  ČESKÁ REPUBLIKA
UNIPLET GROUP a.s. Kloknerova 9, 148 00, Czech Republic

·  POLSKO
P.P.H. KONFEX 96-611 Lódź, ul.Slonimskiego 8, Poland

·  BULHARSKO
UNIPLET GROUP a.s. Kloknerova 9, 148 00, Czech Republic

·  FRANCIE
UNIPLET GROUP a.s. Kloknerova 9, 148 00, Czech Republic

·  ITÁLIE
SAVIO MACCHINE [Sra. Pinuccia SIGNORINI]
Via Milano, 1

·  TURECKO
BATEKS TEKSTIL VE GIDA URUNLERI PAZ. SAN. TIC. A.S
Ibrahim Karaoglanoglu Caddesi, Safak Sokak no:6 34418
Seyrantepe ISTANBUL

·  POBALTÍ
Baltaxia Kaunas [Algiras Restenis]
Savanoriu pr. 287-238, LT-3009 Kaunas, Lithuania

·  RUMUNSKO
UNIPLET GROUP a.s. Kloknerova 9, 148 00, Czech Republic

·  JUGOSLÁVIE
Hemix [Miljan Miljanic]
Suvoborska 6, 21000 Noví Sad

·  PORTUGALSKO
JOAO GOMES, Unipessoal Lda. [Joao Gomes]
Ed. Lagoas B.B.-2o Do

·  HOLANDSKO
Léstöv b.v. [L. Stöver]
Bart van Bassenstraat 1A, 5622 CT Eindhoven, Holand

·  RUSKO - BĚLORUSKO
STORMTEX [Evgeny Zaleev]
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Millionnaya 15/3-35, Moskva 107564

·  RUSKO - BĚLORUSKO
Ing. Jiří Černocký [Ing. Jiří Černocký]
Ohrada 1999, 75501 Vsetín, Tel.:+420 571437913, Fax:+420 571437913
J. Fuchika, 17/19, Moskva 123056,

·  UKRAJINA
Terkurij - 2
37a, Podilska Str., 46008, Ternopil, Ukrajina,

·  MAĎARSKO
UNIPLET GROUP a.s. Kloknerova 9, 148 00, Czech Republic

·  NĚMECKO
AUTEX [Peter Groshopp]
Hauptstrasse 87a, 09392 Auerbach

Asie
·  SAUDSKÁ ARÁBIE
UNIPLET GROUP a.s. Kloknerova 9, 148 00, Czech Republic

·  BANGLADÉŠ
Unimpex Limited [Sk. Nizamuddin, Mohiuddin]
Jiban Bima Bhaban, 121 Motijheel C/A, Dhaka 1000 Bangladesh

·  ČÍNA
Honda Machinery Co. Ltd.
RM 1604, Fo Tan Ind. Centre, 28 Au Pui Wan Street,
Fo Tan, Shatin, Hong Kong

Showroom:
233 Zheng Zhong Road, West, Yiwu, Zhejiang Province, China

·  INDIE
UNIPLET GROUP a.s. Kloknerova 9, 148 00, Czech Republic

·  IZRAEL
UNIPLET GROUP a.s. Kloknerova 9, 148 00, Czech Republic

·  JIŽNÍ KOREA
UNIPLET GROUP a.s. Kloknerova 9, 148 00, Czech Republic

·  PAKISTÁN
UNIPLET GROUP a.s. Kloknerova 9, 148 00, Czech Republic

·  TAIWAN
UNIPLET GROUP a.s. Kloknerova 9, 148 00, Czech Republic

·  THAJSKO
UNIPLET GROUP a.s. Kloknerova 9, 148 00, Czech Republic
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·  FILIPÍNY
Uzion Traders Philippines, Inc. [Joey Veloso]
2F Equitable PCI Bank Bldg., Ortigas Ave. Greenhills San Juan

·  SRI LANKA
37/3, 37/4, Sir Chittampalam, A. Gardiner Mawatha
P.O. Box 774, Colombo 2, Sri Lanka

·  UZBEKISTÁN
Marc CZ [Ing. Štefan Blaško]
Husova 774, 562 01 Ústí nad Orlicí

·  ÍRÁN
Y-NAJIAN Co. [Jagoub Najian]
Apt.5, 3rd floor, No. 237, Vesal Bld., Vesal Shirazi St.
Tehran-Iran, PC 1416614178

Severní Amerika
·  MEXICO
STROJIMPORT INTERNATIONAL,S.A.de C.V. [Ing. Kamil IVANOVSKÝ]
Av. Jesus Reyes Heroles No.5, Col La Joya Ixtacala

·  USA & CANADA
TRUSTFIN USA. Inc [Ing. Otto Curda]
6012-A Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217, U.S.A.

Střední Amerika
·  EL SALVADOR
ASESORESSA ASESORIA Y REPRESENTACIONES S.A.
[Ing. Carlos CAMPOS]
P.O.Box 2504

·  GUATEMALA
ASESORESSA,S.A [Carlos Alonso Campos Artiga]
Av.La Reforma 8-95,Zona 10,Edif., Av.,Apto.601

Jižní Amerika
·  PERU
M.T.Bohemia Trade SAC. [Sr. Josef TRNĚNÝ]
Baltazar La Torre 347, San Isidro, Lima Peru

·  CHILE
M.T.Bohemia Trade SAC. [Sr. Josef TRNĚNÝ]
Baltazar La Torre 347, San Isidro, Lima Peru
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·  BOLIVIE
M.T.Bohemia Trade SAC. [Sr. Josef TRNĚNÝ]
Baltazar La Torre 347, San Isidro, Lima Peru

·  VENEZUELA
ANGE SOCK,C.A. [Sr. Rudolf MELICHER]
Prolon Av. Tamanaco, Callel La Tinaja, Caracas 1070

·  COLOMBIA
CHECOMAQ LTDA. [Sr. František GOTTFRIED]
Diagonal 109, 21-05, Oficina 513

·  BRAZÍLIE
SOTEX Comercio e Representacoes, Ltda. [Ing. Jiří ZLÁMAL]
Rua Charles Alkan, 74 Jardim Vazami

·  ECUADOR
SOTIC, LTDA. [Sr. Enrigue PACHECO MUNILL]
Selva Alegre 220 y Toribio Montesi

·  ARGENTINA
TRAFULTEX,S.A. [Sr. Juan Carlos MONTERO]
Av. San Juan 4371, 12 33 ACA-Ciudad Autónoma de Buenoe Aires Repúbkica Argentina

Austrálie
·  AUSTRÁLIE
UNIPLET GROUP a.s. Kloknerova 9, 148 00, Czech Republic

·  NOVÝ ZÉLAND
UNIPLET GROUP a.s. Kloknerova 9, 148 00, Czech Republic

Afrika
·  ALŽÍRSKO
UNIPLET GROUP a.s. Kloknerova 9, 148 00, Czech Republic

·  JAR - BOTSWANA
TEXAGE cc [Jürgen Stocker]
P.O.Box 87633, Houghton 2041, Johannesburg, South Africa

·  MOSAMBIK
TEXAGE cc [Jürgen Stocker]
P.O.Box 87633, Houghton 2041, Johannesburg, South Africa

·  ZIMBABWE - LESOTHO
TEXAGE cc [Jürgen Stocker]
P.O.Box 87633, Houghton 2041, Johannesburg, South Africa
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·  NAMIBIE - SVAZIJSDKO
TEXAGE cc [Jürgen Stocker]
P.O.Box 87633, Houghton 2041, Johannesburg, South Africa


