KEO – Majetek

Dooprávkování majetku k 31. 12. 2012

Dooprávkování majetku u PO k 31. 12. 2012 v programu KEO-Majetek
(od verze 8.01)
K 31. 12. 2012 příspěvkové organizace dooprávkují majetek, který nebyl odpisován a je určen k odpisování
i majetek, který již odpisován byl. K tomu byl Ministerstvem financí ČR vydán ČÚS č. 708, který obsahuje
postupy odpisování a postupy dooprávkování. Účetní jednotka by se měla s tímto standardem seznámit a
stanovit si vnitřní směrnici pro odpisování. Od 1.1.2013 není již možné používat zjednodušený způsob
odpisování.
Ve standardu jsou uvedeny způsoby odpisování a ke každému je popis dooprávkování:
 rovnoměrný (7.1.):
o je znám okamžik zařazení a výše ocenění (7.1.2.),
o není znám okamžik zařazení (7.1.4.) a
 výkonový (7.1.2., 7.1.4.).

V rozvaze se dooprávkování projeví až k 31. 12. 2012 nebo k 1.1.2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------ROZVAHA k 31. 12. 2012 nebo k 1.1.2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------BRUTTO
KOREKCE
NETTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Vstupní cena, v níž je majetek oceněn v účetnictví „mínus"
oprávky
„=" zůstatková cena
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Před zpracováním úlohy pro dooprávkování je vhodné si připravit:
 výši dotací k jednotlivému majetku,
 technická zhodnocení majetku,
 ověřit, zda je u majetku správně zadán datum zařazení,
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc_reforma_vf_otazky_ucetni_metody_postupy_61686.html


dále je vhodné si připravit zařazení do Klasifikace produkce "CZ-CPA" nebo z
Klasifikace stavebních děl "CZ-CC".

Popis dooprávkování v programu KEO-Majetek
Popis se týká majetku, který ještě nebyl odpisován a majetku, který již odpisován byl.
Úlohy pro dooprávkování jsou uloženy v základních nabídkách pro dlouhodobý majetek („D. Dooprávkování
– 2. Dooprávkování PO – 1. Dosud neodpisovaný majetek – OpravkyU=0“ a „D. Dooprávkování – 2.
Dooprávkování PO - 2. Již odpisovaný majetek – OprávkyU>0“). Obě úlohy obsahují nabídku „Příprava
dooprávkování“. Zde se dooprávkování vytváří, lze dooprávkování prohlížet, tisknout sestavu a případně
měnit způsob dooprávkování.
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1. Příprava dooprávkování
a) Po spuštění se nabídne seznam majetku, u kterého přichází v úvahu dooprávkování. V rámci
seznamu je možné:
 zadat si druh vstupní ceny (pořizovací, reprodukční nebo vlastní náklady),
 upravit si datum zařazení,
 pro dooprávkování použít funkční klávesu F10 . Pokud dooprávkování nebylo ještě
provedeno, jsou údaje „Způsob odpisování“ a „Oprávky“ prázdné.
 pokud dooprávkování již existuje, tak přes funkční klávesu F10 lze údaje prohlížet a pro
případ oprav lze z formuláře pro prohlížení vyvolat opět přes funkční klávesu F10 změnu
dooprávkování.
b) Přes funkční klávesu F10 se provádí dooprávkování. Následuje výběrová tabulka, z které se
vybere způsob odpisování a případně způsob dooprávkování (viz ČÚS č. 708). Pro zadávání
vlastních údajů pro odpisování slouží editační formulář. Jednotlivé formuláře se liší podle způsobu
odpisování a dále podle informací, které jsou k dispozici u příslušného majetku.
U každého způsobu odpisování lze zadat:
 tzv, pozastavení odpisování v % podle bodu 4.11 ČÚS č. 708 (v programu se nazývá
Vyřazovací zůstatková cena). Zadává se z důvodu, aby účetní jednotka mohla dodržet
ustanovení zákona o odpisování po celou dobu používání majetku. Po zadání hodnoty v %
se automaticky vypočítá hodnota v Kč a
 hodnotu celkové výše dotace, která se bude postupně s odpisováním rozpouštět a na
základě vypočítaných oprávek k 31. 12. 2012 se automaticky vypočítá rozpuštění dotace.
Popis jednotlivých způsobů dooprávkování
A) Formulář pro rovnoměrný způsob odpisování s dooprávkováním podle 7.1.2.
Dooprávkování se provádí podle bodu ČÚS č. 708:
 7.1.2., když je znám okamžik zařazení a výše ocenění
Postup ve formuláři:
a) Po provedení kategorizace, tzn. výběru kódu z Klasifikace produkce "CZ-CPA" nebo z Klasifikace
stavebních děl "CZ-CC", se automaticky přiřadí účetní odpisová skupina.
b) Následuje zadání celkové výše dotace.
c) Pomocí funkce F5 se zadá výše jednotlivých technických zhodnocení a transferů.
d) Pak se vyplní výše pozastavení odpisování v % (vyřazovací zůstatková cena) – např. 5 %.
e) Dále se zadá celková doba používání.
Program automaticky:
 dopočítá oprávky k 31. 12. 2012,
 provede rozpuštění dotace k 31. 12. 2012,
 stanoví roční odpisy a
 vypočítá sazbu pro odpisování,
 u již odpisovaného majetku vypočítá rozdíl mezi dooprávkováním a aktuálními oprávkami
k 31.12.2012.
B) Formulář pro rovnoměrný způsob odpisování s dooprávkováním podle 7.1.4.
Dooprávkování se provádí podle bodu 7.1.4. ČÚS č. 708, když není znám okamžik zařazení.
Postup ve formuláři:
a) Po provedení kategorizace, tzn. výběru kódu z Klasifikace produkce "CZ-CPA" nebo z Klasifikace
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stavebních děl "CZ-CC", se automaticky přiřadí účetní odpisová skupina.
b) Následuje zadání celkové výše dotace.
c) Pak se vyplní výše pozastavení odpisování v % (vyřazovací zůstatková cena) – např. 5 %.
d) Dále se zadá zbývající doba používání.
Program automaticky:
 dopočítá oprávky k 31. 12. 2012 ve výši 40%,
 provede rozpuštění dotace k 31. 12. 2012
 stanoví roční odpisy a
 vypočítá sazbu a životnost pro odpisování,
 u již odpisovaného majetku vypočítá rozdíl mezi dooprávkováním a aktuálními oprávkami
k 31.12.2012.
C) Formulář pro výkonový způsob odpisování s dooprávkováním podle 7.1.2. nebo 7.1.4.
Dooprávkování se provádí podle bodu 7.1. ČÚS č. 708.
Postup ve formuláři:
a) Po provedení kategorizace, tzn. výběru kódu z Klasifikace produkce "CZ-CPA" nebo z Klasifikace
stavebních děl "CZ-CC", se automaticky přiřadí účetní odpisová skupina.
b) Následuje zadání celkové výše dotace.
c) Pak se vyplní výše pozastavení odpisování v % (vyřazovací zůstatková cena) – např. 5 %.
d) Dále se pořídí výše oprávek k 31. 12. 2012.
e) Též je nutné zadat měsíční odpisy pro stanovení ročních odpisů od roku 2013.
Program automaticky:
 provede rozpuštění dotace k 31. 12. 2012
 stanoví roční odpisy a
 vypočítá sazbu a životnost pro odpisování.
Po zadání všech údajů lze vytisknout sestavu z přípravy dooprávkování.
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