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Metodické pokyny pro rok 2008 - Výkazy PO


Termíny pro předložení výkazů 65,  67 a 68  příspěvkových organizací:

za    I. čtvrtletí  r. 2008:  nejpozději 14. – 15. dubna 2008 na KÚ
za  II. čtvrtletí  r. 2008:  nejpozději  14. – 15. července 2008 na KÚ
za III. čtvrtletí  r. 2008:  nejpozději 14. – 15.  října 2008 na KÚ
za IV. čtvrtletí r. 2008:   nejpozději   6. –  9. února 2009 na KÚ,  pokud  nedojde  ke  změně  vyhl. č. 16/2001 Sb.

Příspěvkové organizace odevzdávají i nadále výkazy pořízené v korunách.
Výkazy budou PO předávat prostřednictvím svého zřizovatele na krajský úřad elektronickou poštou na adresu vykazy@kraj-lbc.cz nebo po dohodě na jednu z kontaktních adres. 

Příspěvkové organizace předkládají prostřednictvím svého zřizovatele krajskému úřadu pro MFČR:
čtvrtletně a) výkaz č. 65,  rozvahu                              
    b) výkaz č. 67,  výkaz zisku a ztráty             
    c)  výkaz č. 68,  přílohu 
přičemž    a)  PO předkládají účetní výkazy zřizovateli způsobem, v počtu vyhotovení a ve  lhůtě, kterou  jim
                     tento orgán stanoví
    b) předložením  údajů  se  rozumí  předložení  výkazů  v elektronické  podobě  a  jejich  opisu
         schváleného  statutárním  zástupcem  účetní  jednotky,  který  provede  jejich  kontrolu
                     /příspěvkové organizace povinně předají tiskové výstupy výkazů zřizovateli ke kontrole
                     (v korunách i v tisících Kč – pouze v této sestavě se projeví početní chyba nebo např. chyba při
                     likvidaci účtu 931)/.


I. mezitímní účetní uzávěrka (I. čtvrtletí) r. 2008:   
D ů l e ž i t é ! ! ! ! !  Pozor na stav účtu 931 ! ! ! ! ! 

Rozvaha – výkaz 65
Provést kontrolu konečných zůstatků r. 2007 - musí se rovnat počátečním stavům r. 2008 !

SÚ 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení – má pouze počáteční stav, který se vytvoří přenesením zůstatku účtu 963 k 31.12. minulého roku (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 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). 
Doporučení:
Aby nevznikaly nesrovnalosti, doporučuji účtovat na SÚ 931 + nebo – pouze na straně D!

SÚ 963 – Účet výsledku hospodaření – pasivní účet rozvahy, vytváří se z účtů tř. 5 a 6 výsledovky (výnosy – náklady). Tento účet  vykazuje pouze stavy ve sloupci 4 rozvahy, nevykazuje  počáteční stavy (ty vykazuje SÚ 931). 
Protože se účty tř. 5 a 6 k 31.12. vynulují, nemají PS, tak ani účet 963 ho nemá.
Konečný zůstatek SÚ 963  vstupuje jako počáteční stav do SÚ 931  který musí být k 31.3. převeden do fondů nebo SÚ 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Rušení PO – výkaz rozvaha vykazuje k vykazovanému období pouze počáteční stavy, tj. stavy na řádcích ve sloupci 1 a 3. Sloupce 2 a 4 nesmí mít stavy na účtech (všechny pohledávky a závazky jsou vyrovnány, stav účtu 241  je převeden  na ZBÚ zřizovatele, majetek také). Při sloučení 2 PO musí vždy 1 PO zaniknout, majetek a finanční prostředky jsou převedeny na zřizovatele a následně na nástupnickou PO (Zprávy MF č. 1/2004). Pokud rušená PO předpokládá, že při ukončení její činnosti vykáže hospodářský výsledek kladný a zároveň jí vznikne daňová povinnost, může rozvaha vykazovat hospodářský výsledek (tj. řádek č. 152, sl. 4) ve výši závazku vůči FÚ a zůstatek na BÚ (číslo ř. 80, sl. 2) do výše daňové povinnosti. V případě sloučení je nutné, aby zřizovatel po převzetí veškerého majetku a závazků rozhodl, který majetek (případně závazky) nástupnické organizaci předá.
Výkaz se předkládá na KÚ i po zrušení, tj. až do IV. čtvrtletí, kdy je PO definitivně vyřazena z registru RARIS. Do vyřazení je organizace vykazována ve zpracování jako „zrušená organizace“. 

Výsledovka – výkaz 67
Řádek  č. 57  výsledovky  =  řádku  č. 19  přílohy  (výjimečně + ř. 9 + ř. 50 ,  pokud  byl  příspěvek  /dotace poskytnut  přímo ministerstvem nebo fondem = z účtu na účet).

Rušení PO -  stavy na účtech tř. 5 a 6 budou stále vykazovány, výsledek hospodaření = 0  zisk bude převeden zřizovateli, ztráta bude zřizovatelem „vykryta“   stav účtu 963 rozvahy = 0 /řádek č. 152/
Výkaz se předkládá na KÚ i po zrušení, tj. až do IV. čtvrtletí, kdy je PO definitivně vyřazena z registru RARIS. Do vyřazení je organizace vykazována ve zpracování jako „zrušená organizace“. 

Příloha – výkaz  68 
Souhrn zůstatků na účtech rozvahy se musí rovnat  souhrnu zůstatků na účtech přílohy !! U řádků 52, 53 a 54 pracuje algoritmus pouze s kladnými čísly !!
Organizace, které účtují s pomocí rozpočtové skladby se řídí při určování AÚ zvláštní  přílohou č. 2, str. 57 Metodiky pro PO (na základě pokynu na str. 25, pod poznámkou, AÚ 30 – 78). 

Rušení PO – výkaz příloha vykazuje k vykazovanému období pouze počáteční stavy, tj. stavy na řádcích ve sloupci 1. Ve sloupci 2 bude vykazován pouze stav účtu 691 (řádek č. 19, případně ř. 9 a ř. 50).
Výkaz se předkládá na KÚ i po zrušení, tj. až do IV. čtvrtletí, kdy je PO definitivně vyřazena z registru RARIS. Do vyřazení je organizace vykazována ve zpracování jako „zrušená organizace“. 

Všechny PO musí vykazovat stav účtu 691 (řádek č. 57 - výkaz zisku a ztráty) a řádek č. 19 přílohy.

Zřizovatel příspěvkové organizace je zároveň jejím metodikem!

                                                                         Ing. Ilja Štěpánek
                                                                           vedoucí ekonomického odboru   


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

