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Zprávy ekonomického odboru č. 5/2009
26. ledna 2009

zpracovala:
Dagmar Bílková
telefon:
485 226 714
e-mail:
dagmar.bilkova@kraj-lbc.cz
WEB:
ekonomika.kraj-lbc.cz 


Metodika k předávání účetních dat za období 1 a 2/2009
a výkazů PO za období 3/2009

Termíny pro odevzdání dat za období 1 a 2/2009
- data za období leden se ke zpracování nepředkládají
- termín předkládání dat za účetní období 1 a 2/2009 (4. – 5. pracovní den následujícího měsíce) tj.      
  nejpozději 5. – 6. března 2009 

Termíny pro odevzdání výkazů PO za období 1-3/2009
  nejpozději 14. – 15. dubna 2009

Termíny pro odevzdání schváleného rozpočtu na rok 2009
- údaje o  schváleném rozpočtu mohou být zaúčtovány v období leden až duben jako druh dokladu 2   a  na 
  KÚ LK předány  ke  zpracování  nejpozději  spolu s daty za období 4/2009,  tj. nejpozději v termínu 
  7. – 11. května 2009 v tomto pořadí:
	data schváleného rozpočtu (případně rozpočtových změn, druh dokladu 3)

data účetnictví za příslušné účetní období

Předávání dat a výkazů
Adresa automatu pro zpracování účetních dat ÚSC a DSO: automat@kraj-lbc.cz" automat@kraj-lbc.cz
Adresa automatu pro zpracování výkazů PO: vykazy@kraj-lbc.cz

Všechny organizace předávají data/výkazy předepsaným způsobem, tj. „Rozhraním pro automat“, kdy je automaticky vytvářena věta  ve tvaru „WinXXXtt_mm/rrrr_datum_čas_IIIIIIIIII_nnnnnnnnnnnnnnn“
přičemž:
XXX                      = třípísmenná zkratka cílové úlohy (UCR, ROZ, VYK)
tt                            = typ dat (např.)
                                  21 – dávka 5, 6, x
                                  24 – binární dávka UCR (archiv)
                                  26 – výkaz 45, 46, 49
                                  29 – binární dávka VYK (archiv)
mm                         = aktuální období (měsíc)
rrrr                          = aktuální období (rok)
datum                     = den vytvoření dávky dat ve tvaru dd.mm.yyyy
                                   dd – den
                                   mm – měsíc
                                   yyyy – rok
čas                          = okamžik vytvoření dávky dat ve tvaru hh:mm:ss
                                   hh – hodina
                                   mm – minuta
                                   ss – sekunda
IIIIIIIIII                   = IČO organizace na 10 míst zarovnané doleva, doplněné mezerami vpravo
nnnnnnnnn…..        = název organizace (nepovinné, délka omezená celkovou délkou věty 255 znaků)
Rozhraní pro automat Městského úřadu XXXXX za období 2/2009, dávka účetnictví  předávaná archivem, vytvořená 25. ledna 2009 v 10.15 hodin bude vypadat takto:
WINUCR24_02/2009_25.01.2009_10:15:00_0000262000_XXXXX…….. (dle nastavení).
Tato věta se automaticky vytvoří jako předmět (obsah) odesílaného e-mailu a pokud je správná, automat ji „přečte“ a začne automaticky (bez vědomí pracovníka KÚ) zpracovávat. Proto na tyto adresy posílejte pouze data a výkazy, ne textové zprávy, ne zůstatky ZBÚ (ty posílejte vždy na příslušnou adresu pracovníka).

Výstup účetních dat bude v Kč, věta ve tvaru 5,6,C s výjimkou Turnova 5,6,D), výstup 5,6,xG   
Archiv: program Gordic umožňuje zasílání dat a výkazů ke zpracování i archivem (ve více souborech)*
Výstup výkazů PO bude v Kč, věta ve tvaru: 45,45,49 

Odpověď z automatu
Zpět je opět automaticky zaslána zpráva o stavu nahrávky.
Pozorně si tuto zprávu přečtěte! Automat pracuje s daty a výkazy, které mu poskytnete a to i se špatnými daty a výkazy (nebo dokonce prázdnými), protože tuto skutečnost neumí vyhodnotit! 
Podmínkou práce automatu je správně zadané tzv. Rozhraní pro automat (proškoleno na poradě v květnu 2005). Pokud je toto Rozhraní v pořádku, začne automat data a výkazy zpracovávat a oznámí, že byla data akceptována a  přenesena do pracovní oblasti, kde dojde následně k vyhodnocení předaných dat a výkazů. 
Zároveň v dalším odkazu upozorňuje na případné chyby /např. !! v aktuálním období není načten výkaz ROZVAHA (Bilance) popř. má nulovou hodnotu) nebo  !! v aktuálním období nejsou načteny žádné účetní výkazy (popř. mají nulovou hodnotu)/ atd.
Pozorně si přečtěte, který soubor byl akceptován v případě, že posíláte např. dávku účetnictví i dávku rozpočtu ihned po sobě. Může dojít k tomu, že automat jednu dávku vyloučí jako duplicitní. Zasílejte vždy jako první dávku rozpočtu, počkejte na odpověď z automatu a teprve potom pošlete dávku účetnictví. V případě vyloučení jedné z dávek zašlete data znovu ke zpracování.

Součástí odpovědi z automatu jsou všechny předepsané výkazy: FIN 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a zároveň komplexní „účetní“ okruhy a „majetkové“ okruhy včetně mezivýkazových vazeb. V rozvaze doporučuji kontrolu zůstatků na syntetických účtech, přinejmenším kontrolu bankovních účtů 231, 236, 232, 235, případně 951 a 281. Rozdíly AÚ řešte průběžně během roku.
Ve výkazu FIN 2-12 M si zkontrolujte vaše rozpočtové změny. Pokud se vyskytne rozdíl mezi výkazem organizace a výkazem z KÚ, spojte se co nejdříve s odpovědnou pracovnicí, která zpracovává příslušný okres.
Pokud bude organizace posílat měsíční dávku znovu, musí se vždy domluvit s pí. Benešovou, která musí předchozí dávku zrušit. V opačném případě dochází ke zdvojení dat. 

E-mailová  adresa  automat@kraj-lbc.cz  bude  spuštěna  pro  zpracování  dat  vykazovaného  období  vždy 
od 1. pracovního dne následujícího měsíce.
Garanti zpracování finančních výkazů za jednotlivé okresy:
- okres Liberec            – paní Hromková Dana, č. tel. 485226715, dana.hromkova@kraj-lbc.cz
- okres Česká Lípa      – paní Čápová Věra, č. tel. 485226271, vera.capova@kraj-lbc.cz
- okres Jablonec n. N. – paní Bílková Dagmar, č. tel. 485226714, dagmar.bilkova@kraj-lbc.cz
- okres Semily             – paní Benešová Lenka, č. tel. 485226269, lenka.benesova@kraj-lbc.cz

E-mailová adresa vykazy@kraj-lbc.cz bude aktivní pro příjem výkazů vždy od 1. pracovního dne následujícího měsíce za vykazované období, zpracování výkazů ale začne probíhat až od 10. kalendářního dne, do té doby jsou zpracovávány finanční výkazy FIN 2-12 M ÚSC a DSO. Do tohoto dne proto neočekávejte zprávu o nahrání PO, na dotaz sdělíme pouze informaci, zda jsme výkaz obdrželi.
Garanti zpracování účetních výkazů PO za jednotlivé okresy:
Stejní jako při zpracování měsíčních výkazů

Data za období 1 a 2 můžete pořídit – nejčastěji leden do období 1/2009, únor do období 2/2009 – následná uzávěrka období 1 a období 2 do období 3 – ale i do období 1/2009 s tím, že si období rozlišíte číselnou řadou – s následnou uzávěrkou období 1 a prázdného období 2 – nebo do období 2/2009 s tím, že si období opět rozlišíte číselnou řadou – s následnou uzávěrkou prázdného období 1 a období 2.


Předávání účetních dat za období 1 a 2/2009 VÝSTUPEM

Výstup účetních dat bude v Kč ve tvaru věty 5,6,C (5,6,D Turnov). Tento výstup lze přečíst (editovat).
Výstup bude na KÚLK předán bez počátečních stavů! V opačném případě dochází opět ke zdvojení dat.
PS ÚSC anebo DSO = PS KÚLK, proto proveďte důkladnou kontrolu na podklady, které Vám budou krajským úřadem zaslány.
Gordic – obě účetní období 1 a 2 - s uzávěrkami mezi obdobími !!! Výstupy za jednotlivá období.
Alis, Triada - obě účetní období 1 a 2.Výstupy za jednotlivá období.

Výstupy výkazů PO za období 3/2009
Výstup výkazů PO bude v Kč ve tvaru věty 45,46,49. Tyto výstupy lze přečíst (případně editovat).

Předávání účetních dat za období 1 a 2/2009 ARCHIVEM*

Program Gordic umožňuje předávání dat archivem ve více souborech UCR* (např. měsíční = 7 souborů účetnictví + např. dalších 7 souborů, pokud je zpracován rozpočet).
Soubory UCR* budou na KÚLK předány včetně počátečních stavů, protože nelze jinak. Soubory nelze přečíst, lze je pouze nahrát.
PS ÚSC anebo DSO = PS KÚLK, proto proveďte důkladnou kontrolu na podklady, které Vám budou krajským úřadem zaslány. 
Obě účetní období budou předána najednou, leden + únor - bez uzávěrky mezi obdobími !!! Program pracuje s aktuálním obdobím, tj.včetně PS !!! A včetně rozpočtu, pokud je v těchto obdobích pořízen.
Aktuální  období – období  mezi  poslední  uzávěrkou  a  posledním  účetním  zápisem vykazovaného období 
(v tomto případě mezi první položkou PS a posledním řádkem posledního účetního zápisu za únor).

Archiv pro zpracování výkazů PO za období 3/2009
Do zpracování výkazů PO lze posílat účetní data archivem (více souborů), program automat výkazů z těchto poskytnutých dat zpracuje účetní výkazy, rozpočet je automaticky vyloučen (ve výkazech se nevyskytuje). Soubory nelze přečíst, lze je pouze nahrát.

Shrnutí:
- výstup dat – jeden soubor (jde přečíst, je to opis pořízených dat, včetně datum + doklad) 
                       Pokud  se  předávají  data za  rozpočet,  musí se provést navíc výstup dat rozpočtu (organizace 
                       bude předávat na KÚ 2 výstupy (2 soubory – účetnictví + rozpočet)
- archiv dat –  více  souborů  UCR*,  které  jsou  „zaheslované“,  nejdou  přečíst. Při běžné  archivaci vytvoří
                       archivní soubory účetnictví + rozpočtu + stavů + účtového rozvrhu. Nepředává se zvlášť dávka
                       rozpočtu, ta je předána spolu s účetnictvím v archivu (Pozor!!! Opět v aktuálním období).
 

! Zůstatky bankovních účtů předávejte v tomto období pouze k 28.2.2009 !

UPOZORNĚNÍ 
SÚ 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení – má pouze počáteční stav, který se vytvoří přenesením zůstatku účtu 963 do sloupec 1 rozvahy. 
Nesmí vykazovat zůstatek na účtu k prvnímu vykazovanému období, tj. v mezitímní uzávěrce k 31.3. (sloupec 2 rozvahy), vyhláška č. 505/2002 Sb, § 5, bod 2. K tomuto datu musí být zůstatek na základě schválení zastupitelstva vypořádán do fondů nebo převeden na účet 932 -  Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Citace vyhlášky č. 505/2002 Sb., § 5, odst. 2): 
„Ve druhém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) se uvádí informace o jejím finančním  stavu  k okamžiku  sestavení mezitímní  účetní uzávěrky nebo k rozvahovému dni. Položka pasiv 
č. 154 stav v tomto sloupci nevykazuje.“ (položka pasiv č. 154 = SÚ 931). 

Všechny dosud vydané Zprávy ekonomického odboru pro finanční orgány obcí v působnosti Libereckého kraje najdete na : www.kraj-lbc.cz (úvodní stránka) →Krajský úřad – odbory → ekonomický odbor → Zprávy ekonomického odboru

