Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Účetnictví – principy a techniky

ÚČETNICTVÍ – PRINCIPY A TECHNIKY (zkouška č. 1)
Cíl předmětu
Pochopit principy účetního stylu myšlení a seznámit se s metodami a nástroji účetnictví
a jejich využitím při zobrazení aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Osvojit si
praktické dovednosti účetních postupů v běžném účetním období a praktické dovednosti provést
a sestavit účetní závěrku dle českých účetních předpisů.
Návaznost předmětu ÚČETNICTVÍ – PRINCIPY A TECHNIKY na ostatní disciplíny
Jedná se o stěžejní základní předmět systému, na který navazují ostatní předměty. Další předměty
bezprostředně související s učivem předmětu Účetnictví – principy a techniky rozšiřují a prohlubují
znalosti, vědomosti a praktické dovednosti certifikovaného profesního účetního.
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SYLABUS
Postavení, vývoj a regulace účetnictví
1. VYMEZENÍ POTŘEBY, PODSTATA, POSTAVENÍ A VÝVOJ ÚČETNICTVÍ
(ZN)
1.1
Vymezení potřeby účetnictví
1.2
Podstata účetnictví
1.3
Postavení účetnictví a jeho vývoj
1.4
Harmonizace účetních výkazů
1.5
Harmonizace v Evropě
1.6
Základní prvky účetnictví
1.7
Kvalitativní charakteristiky účetních informací
1.8
Manažerské účetnictví a finanční účetnictví
1.9
Regulace účetnictví v České republice – zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška
k zákonu o účetnictví, české účetní standardy pro podnikatele
1.10 Podstata všeobecných zásad
1.11 Účetní profese a profese auditora
Základy podvojného účetnictví
2. ROZVAHA (BILANCE)
2.1
Podstata podvojného účetnictví
2.2
Rozvaha, její funkce a druhy
2.3
Obsah a uspořádání položek rozvahy
2.4
Formát rozvahy
2.5
Koloběh – přeměna položek rozvahy
2.6
Změny rozvahových položek

(KZ)
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3. ÚČTY ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ
3.1
Účet – podstata, funkce a forma
3.2
Rozvahové účty
3.3
Výsledkové účty a výsledovka
3.4
Podvojný a souvztažný účetní zápis
3.5
Základní třídění účtů
3.6
Podrozvahové účty
3.7
Obraty a zůstatky na účtech a uzávěrka účtů
3.8
Syntetické a analytické účty

(KZ)

4. NÁSTROJE PRŮKAZNOSTI ÚČETNICTVÍ
4.1
Význam a druhy účetních dokladů
4.2
Náležitosti účetních dokladů
4.3
Oběh účetních dokladů
4.4
Inventarizace majetku a závazků

(ZN)

5. ÚČETNÍ KNIHY A ÚČETNÍ TECHNIKA
5.1
Účetní zápisy
5.2
Účetní knihy
5.3
Účetní formy
5.4
Používané účetní techniky

(ZN)

6. PŘEZKUŠOVÁNÍ FORMÁLNÍ SPRÁVNOSTI ÚČETNÍCH ZÁPISŮ
6.1
Nástroje formálního přezkušování správnosti účetních zápisů
6.2
Opravy účetních zápisů

(ZN)

Finanční účetnictví podnikatelů v České republice
7. SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA
7.1
Subjekty aplikující směrnou účtovou osnovu pro podnikatele
7.2
Základní principy konstrukce směrné účtové osnovy
7.3
Konkrétní členění směrné účtové osnovy

(ZN)

8. ZÁSOBY
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13

(KZ)
Zásoby v rozvaze
Druhy zásob a jejich vymezení
Oceňování zásob
Účtování materiálu podle způsobu A
Reklamace při dodávkách materiálu
Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky materiálu
Materiál vlastní výroby
Prodej materiálu
Inventarizační rozdíly, škody a ocenění zásob při inventarizaci
Jiné případy účtování přírůstků nebo úbytků zásob materiálu
Účtování materiálu podle způsobu B
Účtování zboží
Účtování zásob vlastní výroby

9. DLOUHODOBÝ MAJETEK NEHMOTNÝ A HMOTNÝ
9.1
Stálá aktiva (dlouhodobý majetek)
9.2
Dlouhodobý nehmotný majetek
9.3
Dlouhodobý hmotný majetek
9.4
Pořizování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
9.5
Uvedení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku do užívání
9.6
Poskytnutí zálohy na pořízení dlouhodobého majetku

(KZ)
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Odpisování dlouhodobého majetku
Vyřazení dlouhodobého majetku
Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku
Leasing
Technické zhodnocení, oceňovací rozdíl, opravná položka k nabytému majetku
Analytické členění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

10. FINANČNÍ MAJETEK A ZÁVAZKY
10.1 Vymezení finančního majetku a vybraných finančních závazků
10.2 Oceňování finančního majetku a závazků
10.3 Peněžní prostředky a ceniny
10.4 Bankovní úvěry
10.5 Cenné papíry a podíly
10.6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(KZ)

11. ZÚČTOVACÍ VZTAHY
11.1 Zúčtovací vztahy
11.2 Pohledávky
11.3 Závazky
11.4 Vzájemné zúčtování
11.5 Kurzové rozdíly
11.6 Zúčtovací vztahy k zaměstnancům
a zdravotního pojištění
11.7 Zúčtování daní a dotací
11.8 Pohledávky za společníky
11.9 Závazky ke společníkům
11.10 Jiné pohledávky a závazky
11.11 Deriváty
11.12 Přechodné účty aktiv a pasiv
11.13 Opravná položka k pohledávkám

(KZ)

a

institucím

sociálního

zabezpečení

12. REZERVY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
12.1 Rezervy
12.2 Dlouhodobé závazky a úvěry
12.3 Odložená daň

(KZ)

13. VLASTNÍ KAPITÁL
13.1 Vlastní kapitál v rozvaze
13.2 Charakteristika kapitálových účtů
13.3 Právní formy podnikání
13.4 Základní kapitál a kapitálové fondy
13.5 Individuální podnikatel
13.6 Rozdělení zisku a fondy tvořené ze zisku

(KZ)

14. NÁKLADY A VÝNOSY
14.1 Vymezení pojmů náklady a výdaje
14.2 Vymezení pojmů výnosy a příjmy
14.3 Časové rozlišení
14.4 Zásady pro účtování nákladů a výnosů
14.5 Základní charakteristika jednotlivých účtových skupin nákladů
14.6 Základní charakteristika jednotlivých účtových skupin výnosů
14.7 Zjištění výsledku hospodaření v účetnictví

(KZ)
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15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
15.1 Účetní uzávěrka
15.2 Rozdělení a užití výsledku hospodaření
15.3 Charakteristika, účel, obsah a druhy účetní závěrky
15.4 Proces účetní závěrky
15.5 Rozvaha
15.6 Výkaz zisku a ztráty
15.7 Příloha k účetní závěrce
15.8 Přehled o peněžních tocích (cash flow)
15.9 Přehled o změnách vlastního kapitálu
15.10 Audit účetní závěrky
15.11 Výroční zpráva
15.12 Zpráva o vztazích
15.13 Zpráva o platbách

(KZ)

(ZN)
(ZN)
(PŘ)
(PŘ)

Vnitropodnikové účetnictví, kalkulace, rozpočetnictví jako nástroj stanovení vnitropodnikových cen
16. ZÁKLADY VNITROPODNIKOVÉHO (MANAŽERSKÉHO) ÚČETNICTVÍ
16.1 Charakteristika finančního a vnitropodnikového účetnictví
16.2 Funkce vnitropodnikového účetnictví
16.3 Členění nákladů
16.4 Hospodářská střediska
16.5 Kalkulace
16.6 Rozpočty
16.7 Vnitropodnikové ceny
16.8 Základy vnitropodnikového účetnictví

(ZN)

Užité zkratky
(ZN) – očekává se základní znalost a schopnost aplikovat poznatky na praktických příkladech.
(KZ) – očekává se komplexní a hluboká znalost včetně schopnosti zpracovat příklady a případové
studie simulující praxi.
Doporučení pro zpracování zkouškového zadání včetně bodového bonusu
1.
Testové otázky – výběr jedné nebo více správných odpovědí
2.
Otázky s volnou odpovědí
3.
Příklady a případové studie – ověření dovedností účetního a ekonomického
myšlení a praktických účetních dovedností včetně sestavení účetní závěrky
zahrnující i přehled o peněžních tocích (cash flow) a přehled o změnách
vlastního kapitálu.

20 bodů
10 bodů

70 bodů

Doporučená literatura
Přehled doporučené literatury, která je průběžně aktualizována, je uveden na webových stránkách ICU
www.icu-praha.cz v rubrice Certifikace – zkoušky (horní výběrové menu).
Pozn.: ICU si vyhrazuje právo upravit příp. doplnit sylabus a doporučenou literaturu.
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