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Uzávěrka roku 2012 v systému KEO-Účetnictví 
metodický pokyn 
 
Pro provedení účetní roční uzávěrky roku 2012 je nutné použít verzi KEO Účetnictví – minimálně 8.01. Tato verze včetně popisu 
bude k dispozici koncem roku 2012 formou internetové aktualizace na stránkách firmy ALIS spol. s r.o. Česká Lípa.  
Roční uzávěrka „KEO-Účetnictví“ je určena pro všechny typy zpracovávaných organizací. Tj. typy ÚSC, PO, NO i podnikatele.  
 
 
Upozornění: 
I před spuštěním roční uzávěrky 2012 lze pomocí verze KEO-Účetnictví 8.01: 
    - připravovat si rozpočet pro rok 2013 
    - účtovat do roku 2013 
    - zaznamenávat prvotní saldokontní doklady roku 2013.  
 

- Roční účetní uzávěrka nemá žádný vliv na připravený rozpočet roku 2013, ani na již pořízená data roku 2013.   
- Uzávěrku schváleného rozpočtu pro rok 2013 je třeba provést až po roční účetní uzávěrce roku 2012. 
- Roční účetní uzávěrku lze opakovat! 

 
Přechod do roku 2013 lze rozdělit na dvě samostatné části: 
 

- I.   Přechod ve zpracování prvotních dokladů (saldokonto) do roku 2013 
- II. Ú četní uzávěrku roku 2012 

 
 
 
 

I.  Přechod ve zpracování prvotních dokladů (saldokonto) 
 

Pro ukončení roku 2012 je třeba: 
- dokončit pořízení posledních prvotních dokladů do knih roku 2012 (DF,VD,VF), 
- uzavřít otevřené bankovní výpisy, pokladní dávky roku 2012 (postupně, dle potřeby). 
 
Proces otevření může být zahájen ihned od ledna 2013. A to i v případě, je-li ještě nastaveno „účetní období“ roku 2012. 
a) Otevření knih DF, VF, VD roku 2013 

Pro zahájení pořízení do knih došlých faktur, vnitřních dokladů i vydaných faktur nového roku je třeba upravit 
v parametrech každé knihy: 

o Rok knihy (číslo nového roku),   
o Poslední použité číslo dokladu, tj.  číslo 0, má-li mít první pořizovaný doklad číslo 1. 

Změna těchto parametrů v knihách nemusí být současně u všech knih. V případě potřeby je možné tyto parametry i vrátit 
zpět pro starý rok. Nabídka na změnu parametrů („P.Parametry …“) je součástí menu u každé knihy. 
Podle parametru knihy se nabízí účetní období pro uložení „předpisu“. To znamená, že pořízení prvotních dokladů nového 
roku se jejich předpisy budou implicitně také ukládat do nového roku. Účetní osnova nového roku i účetní deník se v případě 
potřeby automaticky vytvoří. 
 

b) Otevření bankovních výpisů a pokladních dávek roku 2013 
První použití banky nebo pokladny v novém roce vyvolá kontrolu, zda je již daná pokladna nebo banka převedena, nebo 
schopna převodu (je uzavřen poslední výpis) na nový rok. V případě, že je možný přechod na nový rok, zobrazí se 
uživatelský dotaz, zda se má tento přechod uskutečnit. A to včetně automatického nastavení číslování čísla výpisu resp.dávky 
a čísel dokladů od čísla 1 (v parametrech se zadá 0).  
Tyto parametry je však možné individuáln ě kdykoliv změnit (v nabídce „Parametry a číselníky“).  
 

Poznámky: 
o Uzávěrka dávky roku 2013 nabízí implicitně i zaúčtování do účetního deníku roku nového roku!  
o U pokladen a bankovních výpisů starého roku 2012, je nabízen přenos zaúčtování do účetního deníku starého roku. 
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II.  Účetní uzávěrka roku 2012 
 
Po uzavření posledního účetního období roku 2012 (tj. 13.období) se nabídne samostatná nabídka: 

 „9.Roční zpracování“ (v menu „Účetnictví“ u knihování do účetních deníků).   
Aktuálním účetním obdobím musí být leden 2013.  Uzávěrka je jednorázový proces, který uzavře účetní období starého roku. 
 
Po spuštění nabídky: „9. Roční zpracování“ se zobrazí funkce: 

     1. Provedení roční uzávěrky 
     8. Výsledky roční uzávěrky 
     9. Číselník pro roční uzávěrku 
     F. Číselník pro sumarizaci účtů (např.231) 

 
Uzávěrka, nabídka „1.Provedení roční uzávěrky “ provede: 
- vytvoří účetní závěrečné zápisy:    deník „999-Závěrečné zápisy“  ve 13.období  2012, 
- uzavře účty roku 2012 a otevře účty pro rok 2013:  deník „998-Uzavř.a otevření“  ve 13.období 2012, 
- vytvoří počáteční stavy roku 2013:   deník „991-Počáteční stavy“  v účetních období roku 2013, 
- vytvoří počáteční stavy pro PAP výkazy (pouze u toho, kdo zpracovával PAP v roce 2012). 

 
Roční účetní uzávěrku je možné opakovat! 

 
Poznámky: 

o uživatel si může před zpracováním uzávěrky upravit číselníky, 
o vymazáním číselníku pro sumarizaci účtů se sumarizace nebude nabízet a ani provádět, 
o před vlastním provedením uzávěrky, v nabídce č. „1.Provedení roční uzávěrky“ se provádí kontrola stavu účetních 

položek roku 2012, 
o u uživatelů s PAP výkazem se mohou v počátečních stavech vyskytnout položky s nulovou hodnotou počátečního 

stavu, které ale mají počáteční stav pro PAP výkaz (kontrola: CTRL F10). Tyto položky prosím nerušte. 
 
 

Vysvětlivky hodnot v údajích deníků: 
- V údaji „Dr “ účetních operací se nasazují znaky: 

"ZZ"  - u závěrečných zápisů 
"KU"  - uzavření účetní položky 
"PU"  - otevření účetní položky 

- Při otevírání a uzavírání účtů se používají účty SU 491 resp. 492 s analytickým účtem :  
  AU=010 - pro aktivní účty 

AU=020 - pro pasivní účty 
 
 
Zpracovat: ing.Vladimír Grosmut 
Dne: 10.prosince 2012 

 
 


