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zpracovala:
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telefon:
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e-mail:
dagmar.bilkova@kraj-lbc.cz
WEB:
ekonomika.kraj-lbc.cz 


Výkazy příspěvkových organizací k I. mezitímní uzávěrce roku 2007
   
Termíny pro předložení výkazů 65,  67 a 68  příspěvkových organizací:

za    I. čtvrtletí r. 2007:  nejpozději 12. – 13. dubna 2007 na KÚ
za  II. čtvrtletí r. 2007:  nejpozději  12. – 13. července 2007 na KÚ
za III. čtvrtletí r. 2007:  nejpozději 11. – 12. října 2007 na KÚ
za IV. čtvrtletí r. 2007:  nejpozději   6. –   8. února 2008 na KÚ,  pokud  nedojde  ke  změně  vyhl.
                                                                                                             č. 16/2001 Sb.


Pokud  budete  mít  výkazy  k  dispozici  dříve,  předejte  je  na  KÚ,  bude více času  na případné opravy. 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 nebo osobně a nebo poštou tak, aby byla včas doručena. 

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

Zřizovatel příspěvkové organizace je zároveň jejím metodikem!

I. mezitímní účetní uzávěrka (I. čtvrtletí) r. 2007:   

Rozvaha – výkaz 65
Provést kontrolu konečného zůstatku r. 2006 - musí se rovnat počátečním stavům r. 2007 !

Aktiva = Pasiva : v této vazbě nesmí být nikdy rozdíl!

D ů l e ž i t é !

Hospodářský výsledek (HV) SÚ 931 
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, viz. příloha. 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). 

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  k 31.3. převeden do fondů nebo SÚ 932.
Aby nevznikaly nesrovnalosti doporučuji účtovat na SÚ 931 + nebo – pouze na straně D!

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.59 Metodiky pro PO (na základě pokynu na str. 25, pod poznámkou, AÚ 30 – 78). 

Všechny PO musí vykazovat stav účtu 691 (řádek č. 57 - výkaz zisku a ztráty) a řádek č. 19 přílohy.
Příspěvkové organizace povinně předají tiskové výstupy výkazů zřizovateli ke kontrole (v Kč, i v tisících Kč – pouze v této sestavě se projeví početní chyba nebo např. chyba při likvidaci účtu 931).
 Řádek  č. 57  výsledovky  =  řádku  č. 19  přílohy  (výjimečně + ř. 9 + ř. 50 ,  pokud  byl  příspěvek 
 /dotace/ poskytnut přímo ministerstvem nebo fondem)

Upozornění!

Informace firmy GORDIC:
Na základě požadavků ze strany příspěvkových organizací byly provedeny změny v konfiguraci programu WINUCR a následně možnost rozšíření počtu „otevřených“ měsíčních období z dosavadních „dvou po sobě jdoucích“ na „tři po sobě jdoucí měsíce“.
Zdůvodnění:
	PO předávají výkazy čtvrtletně a mohou tedy jednoduše bez opravného dokladu provádět opravy ve vykazovaném období

PO jako plátci DPH – převažuje čtvrtletní daňová doloženost, takže i zde mohou  PO využít změn a oprav, které se překrývají s „účetním čtvrtletím“.
Tato změna se bude provádět INDIVIDUÁLNĚ na základě žádosti organizace.
Jakékoliv pořizování a oprav do měsíců, ze kterých již byly odevzdány výstupy ve smyslu vyhlášky č. 16/2001 Sb. (odkaz na = 18 zákona o účetnictví) je možné považovat za porušení ustanovení § 19, odst. 6 zákona jako porušení spolehlivosti informací v účetní uzávěrce.
- - - - - 
Doplnění AÚ – Metodika PO pro rok 2007
Členění SÚ 348 – Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC
SÚ                       AÚ
348			Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC

Z		1x	Nárok na provozní dotace z rozpočtu zřizovatele

Z		2x	Nárok na dotace na dlouhodobý majetek z ÚSC
	v tom
D		20až25	Nárok na dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele
D		26až27	Nárok na dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu obce
D		28až29	Nárok na dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu DSO

Z		4x	Nárok na dotace na dlouhodobý majetek z vyššího ÚSC
	v tom
D		40až45	Nárok na dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu krajského úřadu
D		46až49 	Nárok na dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu regionální rady

Z		3x,5x	Přijaté provozní dotace z jiného rozpočtu ÚSC
	v tom
D		30-35	nárok na provozní dotaci z rozpočtu krajského úřadu
D		36-39	nárok na provozní dotaci z rozpočtu regionální rady
D		50-55	nárok na provozní dotaci z rozpočtu obce
D		56-59	nárok na provozní dotaci z rozpočtu DSO

Z		76	dotace z MŠMT na provoz (krajská neprůtoková)
Z		99	závěrečný zápis
 
Poznámka: 
1) Pro  použití  doporučených  analytik  účtu 348  platí, že  analytiku „20 až  25“  a  „1x“ použijí  příspěvkové organizace  vždy,  když  půjde o  dotaci od svého  zřizovatele. Použijí  tedy  všechny  PO  zřizované územními samosprávnými celky bez ohledu na to, zda jde o PO zřízené krajem, obcí nebo DSO.
 
2) Pokud příspěvková organizace zřizovaná ÚSC i OSS obdrží dotaci od jiného rozpočtu než je rozpočet svého zřizovatele,  použije  vždy jednu z  analytik,  kterou označí od kterého typu ÚSC dotaci přijala. Nepoužije tedy analytiky „20 až 25“ a „1x“.
                                                                                                                            JUDr. Bohumír ČECH
                                                                                                                            ředitel metodické sekce
                                                                                                                            GORDIC spol. s r.o.






                                                                            Ing. Ilja Štěpánek
                                                                              vedoucí ekonomického odboru   
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