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Pokyny pro rok 2006


Termíny pro odevzdání dat za období 1 a 2/2006
data za období leden se ke zpracování nepředkládají
termín předkládání dat za účetní období 1 a 2/2006 (4. – 5. pracovní den následujícího měsíce),  tj. nejpozději 6. – 7. března 2006 


Termíny pro odevzdání výkazů PO za období 3/2006
nejpozději 13. – 14. dubna 2006


Termíny pro odevzdání schváleného rozpočtu na rok 2006
údaje o schváleném rozpočtu budou zaúčtovány za období leden až duben jako druh dokladu 2
a na KÚ LK předány ke zpracování nejpozději spolu s daty za období 4/2006, tj. nejpozději v termínu 5. – 9. května 2006  v tomto pořadí:
	data rozpočtu (případně rozpočtových změn)

data účetnictví za příslušné účetní období


Změny od roku 2006
  Dotace DSO – změna položky 
Od roku 2006 bude změna v účtování příjmové položky u dobrovolných svazků obcí, kdy přijatá dotace od obce bude zaúčtována na položku 4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí nebo na položku 4221 – Investiční přijaté dotace od obcí. Vazba 5329  4129 bude platit dál pouze ve vztahu DSO  DSO. 
Na základě dotazů organizací a dalších konzultací uvádím:
- členské příspěvky obcí do DSO nejsou klasickým příspěvkem, ale dotací na provoz. V tomto smyslu je nutné ošetřit smlouvu mezi obcí a DSO tak, že „členský příspěvek“ ve větě bude změněn na „dotace na provoz“ a tak bude odpovídat účetní konsolidační položce 4121/5329.
MFČR vyžaduje, aby veškeré toky finančních prostředků mezi obcemi a obcemi a DSO byly účtovány prostřednictvím konsolidačních položek.
Pro upřesnění: všechny platby do DSO (po textové opravě smlouvy) se tedy budou účtovat na konsolidační položku 5329 výdaje a 4121 příjmy.

  Změna účetního výkazu rozvaha (Příloha č. 1 vyhl. č. 505/2002 Sb.)
Od roku 2006 na základě vyhl. č. 401/2005 Sb., kterou se mění vyhl. č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví stanoví Ministerstvo financí, že je rozšířen výkaz rozvaha o nové syntetické účty a tím i o nové řádky číslo 204 – 213:
064 – Majetek převzatý k privatizaci                                    číslo řádku v rozvaze 204 
065 – Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu                 číslo řádku v rozvaze 205
371 – Pohledávky v zahraničí                                                číslo řádku v rozvaze 207
372 – Pohledávky tuzemské                                                  číslo řádku v rozvaze 208
246 – Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách      číslo řádku v rozvaze 210
904 – Fond privatizace                                                           číslo řádku v rozvaze 211
905 – Ostatní fondy                                                                číslo řádku v rozvaze 212
Kromě těchto nových řádků v rozvaze vstupují do tohoto výkazu navíc:
součtový řádek č. 206 – Majetek převzatý k privatizaci celkem
součtový řádek č. 209 – součet položek 207 a 208
součtový řádek č. 213 – součet položek 211 a 212
p ř i č e m ž :
řádek číslo 204, 205 a 206 se vkládá v rozvaze za řádek č. 41
řádek číslo 207, 208 a 209 se vkládá v rozvaze za řádek č. 66
řádek číslo 210 se vkládá v rozvaze za řádek č. 82
řádek číslo 211, 212 a 213 se vkládá v rozvaze za řádek č. 131
(řádek č. 203 se nachází za řádkem č. 140)
Vizuálně má výkaz stále 202 řádků a kontrola okruhů:
řádek č.     1 = řádku č. 127
řádek č. 125 = řádku č. 202 stále platí!  
Informace, která se týká rozšíření rozvahy o sloupce 5 a 6 se vztahuje pouze na MFČR a ÚSC, DSO a PO se netýká (vyhl. 401/2005 Sb.).

Informaci o této změně předejte své příspěvkové organizaci. Tato nová rozvaha bude poprvé použita za mezitímní účetní uzávěrku vztahující se k období  1 – 3 / 2006. 

