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Zprávy ekonomického odboru č. 3/2007
25. ledna 2007

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


Uzávěrky účetnictví ÚSC a DSO za rok 2006
 


Termíny pro odevzdání účetních dat (výkazů) za období 12/2006:
ÚSC a DSO:
obce a DSO: nejpozději 23. – 24. ledna 2007
města:           nejpozději   1. -   2. února 2007
PO:
      -    nejpozději 5. – 7. února 2007

Jednotlivé kroky, které musí ÚSC a DSO udělat v účetním období 12/2006

	– zaúčtovat obratově všechny pohyby na všech peněžních účtech k 31.12.2006 

– zaúčtovat všechny schválené rozpočtové změny tak, aby „se blížily“ skutečnosti
– po provedené kontrole zaúčtovat případné opravy
– města převedou zůstatky účtů 232 a 235 na účet 231
– SÚ 232, 235, 262, 212 se musí = 0
– SÚ 261 k hlavní činnosti se musí = 0
– SÚ 261 k vedlejší činnosti může mít zůstatek (AÚ 0x, tj. 00 – 09)
– tisky finančních i účetních výkazů a sestav a jejich kontrola
	výkaz FIN 2-12 M
výkaz zisku a ztráty, pokud obec nebo DSO účtuje na SÚ třídy 5 a 6
příloha (kontrola SÚ 341-5, 271-3, 951, 281, 063 na rozvahu) 
      předběžná:
	rozvaha

hlavní kniha účetnictví
	– zkontrolovaná  účetní  data  poslat  přes  automat  prostřednictvím  KÚ  Liberec
               k dalšímu zpracování v následujícím pořadí:
	jako první - případné rozpočtové změny, a až po zpětné odpovědi z automatu

následně účetní data za období 12/2006
	– ve zpětné odpovědi z automatu dostanou všechny zpracovávané organizace:
	zprávu o nahrání / akceptováno, neakceptováno
kontrolu komplexních okruhů
finanční výkaz FIN 2-12 M
rozvahu
výkaz zisku a ztráty, pokud obec nebo DSO účtuje na SÚ třídy 5 a 6
přílohu
	– v  případě,  že  dojde  k  nějakým  problémům  se  zpracováním  nebo  organizace
               nedostane  zpětnou  odpověď o stavu zpracování  poslaných  dat, směruje případné
               dotazy na L. Benešovou, č.tel.: 485 226 269 (nebo kl. 549)    
	– organizace  provedou  vizuální  kontrolu  všech výkazů  a  okruhů  tak,  že  porovnají 

         své tištěné výstupy (bod 8, mimo HK) s výstupy z automatu: 
	všechny  zůstatky  SÚ  ve výkaze rozvaha musí být k 31.12.2006 shodné

kontrolou výkazu FIN, sl. 2 (upravený rozpočet) organizace zjistí, zda byly předány a zpracovány všechny rozpočtové změny
	– pokud  organizace  touto  kontrolou  zjistí  rozdíl,  okamžitě  se  spojí  s  příslušným 
               pověřeným   zaměstnancem   ekonomického odboru  KÚ LK a  dohodne  s ním  konkrétní 
               opravu tak, aby oba výkazy odpovídaly skutečnosti.
               Pro úplnost:
	obce okresu Liberec zpracovává D. Hromková, č.tel.: 485 226 715, 

obce okresu Jablonec nad Nisou zpracovává D. Bílková, č.tel. 485 226 714
obce okresu Česká Lípa zpracovává V. Čápová, č.tel.: 485 226 271
obce okresu Semily zpracovávají D. Kolmanová, č.tel.: 485 226 557
a L. Benešová, č.tel.: 485 226 269, která zároveň zpracovává data a výkazy přes automat (i pro PO) a proto případné dotazy, které se týkají tohoto zpracování směrujte na ni, č.tel. na automat: 485 226 549 
        
	– po  kontrole,  případných  opravách  a následném  zpracování  Podnikem  výpočetní 

        techniky Hradec Králové, který je celostátním zpracovatelem finančních a účetních výkazů 
        ÚSC,  DSO  a  PO  pro MFČR,  zpracování  všech  sumárních   výstupů  a   kontrolních 
        výkazových  vazeb, bude  dán organizacím  prostřednictvím e-mailové pošty souhlas
        k uzavření účetního období 12/2006. 
        Doporučení: archivace měsíčních dat před uzávěrkou!

V tomto momentě již není možná žádná oprava finančního výkazu, ale ještě stále je prostor pro případnou opravu „nepeněžních“ účtů (všechny SÚ, mimo 223, 231, 232, 235, 236, 281, 951). 

	– v této chvíli mají ÚSC a DSO 2 možnosti, jak provést následně uzávěrku roku 2006, tj.:

         závěrečné zápisy, uzavření účetní knihy, otevření účetní knihy:
	nebudou uzavírat období 12/2006 a provedou uzávěrky z tohoto období

uzavřou klasicky, jako každý měsíc, účetní období 12/2006 a vstoupí do období 13
!!   uzavřením  období  12  a  vstupem  do  účetního  období 13/2006  se  lépe  pracuje
      s případnými   opravami,  které  jsou  nutné  pro  správné vykazování  hospodaření
      organizace.
         Pokud bude organizace postupovat podle jednotlivých bodů tohoto pokynu, nebude
         žádná oprava nutná!

Začíná druhá fáze  zpracování  účetních  výkazů:  rozvaha, výkaz zisku a ztráty  a příloha.
KÚ LK zpracovává tyto výkazy z dat, která mu byla měsíčně  předkládána a tyto posílá k dalšímu zpracování PVT Hradec Králové a následně MFČR.
Poslední  možnost  pro  případnou  nutnou  opravu  mimobankovních   (nepeněžních)  účtů!
P o z o r !
Výkaz rozvaha má na konci roku smysl nejdříve po závěrečných zápisech!  
Výkaz zisku a ztráty se doporučuje tisknout také po závěrečných zápisech!
Organizace může otevřít rok 2007.

	– před spuštěním Závěrečných zápisů je nutné provést všechny důležité výstupy k archivaci
	konečná hlavní kniha účetnictví

účetní deník, atd.
	– OS Gordic  -  ve  sloupci  Účetnictví – Roční  uzávěrka – provede  organizace  Závěrečné 
               zápisy (druh dokladu 4) přičemž se nulují:
	SÚ 211, 212, 213, 214, 215, 216

SÚ 221, 223, 232, 235
SÚ 410, 420, 430, 440, 450, 460
               Ostatní účty se přeúčtují souvztažně na předepsané AÚ pro závěrečné zápisy.
               OS KEO (ALIS) a TRIADA – organizace postupují dle platných metodických pokynů
	– tisky účetních výkazů po závěrečných zápisech k archivaci: 
	rozvaha

výkaz zisku a ztráty
      19) – program stojí před další fází, kterou je Uzavření účetní knihy (druh dokladu 5)
      20) – program stojí před další fází, kterou je Otevření účetní knihy  (druh dokladu 1)

KÚ LK provede případné, organizacemi nahlášené opravy, zpracuje závěrečné zápisy, provede kontroly výkazových a mezivýkazových vazeb a předá výkazy k dalšímu zpracování PVT. Pokud jsou všechny sumární výstupy v pořádku, následují poslední 3 fáze (společné pro všechny) a to je:

       21) – archivace, která zabezpečí uchování dat těsně před spuštěním uzavření účetních knih      
       22) – Uzavření účetních knih (druh dokl. 5)
                    -   provádí se v roce 2006
                    -   OS Gordic - ve sloupci Účetnictví – Roční uzávěrka
                        OS KEO (ALIS) a TRIADA – organizace postupují dle metodických pokynů
                    -   uzavírají se účty, které nesmí mít na konci roku zůstatek
                    -   vybrané skupiny SÚ se přeúčtují na předepsané AÚ určené pro uzávěrky roku
                    -   SÚ 217 a 218 se automaticky přeúčtují ve prospěch a na vrub SÚ 933
        23) – Otevření účetních knih (druh dokl. 1)
               -    nejpozději v tomto okamžiku provést otevření účetního roku 2007                     
                  -    provádí se v roce 2006 
                  -    OS Gordic - ve sloupci Účetnictví – Roční uzávěrka
                  -    OS KEO (ALIS) a TRIADA – organizace postupují dle metodických pokynů
               -    rok 2007 musí být otevřený, aby se PS měly kam přenést!                                    
                  -    všechny  zůstatky  na  SÚ  po  uzavření  účetních  knih v  roce 2006 se zrcadlově
                        překlopí  jako  počáteční  stavy  roku 2007!  Stavy, které byly na straně MD budou 
                        v roce 2007 na straně D a stavy na straně D budou v roce 2007 na straně MD 
	druh dokladu 5 (uzavření účetní knihy) se překlopí jako druh dokladu 1 (otevření účetní knihy) do roku 2007

Důležité upozornění: po  každé  sebemenší  změně  ve  stávajících  datech,  drobných  opravách,
                                    přeúčtování  atd.  je  nutné  provést  kontrolní  chody,  které  zabezpečí
                                    přepočítání  stavového  souboru  na  aktuální  stav!  Jinak  vzniká  nebezpečí, 
                                    že program v následujícím  kroku uzávěrky pracuje s nesprávnými stavovými
                                    soubory a z nich pak vychází pro další výpočet.
  Proveďte tisk předkontačních dokladů druhu dokl. 4, 5 a 1 pro kontrolu s KÚ.

           Těmito posledními kroky (bod 22 a 23)  je celá uzávěrka roku 2006 hotová.              

KÚ LK zašle všem sestavy druhu dokladu 4, 5 a 1, které musí být shodné (KÚ = ÚSC, DSO)!   






                                                                            Ing. Ilja Štěpánek
                                                                              vedoucí ekonomického odboru   
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