
KEO – Majetek verze 7.92 – přechod na rok 2012

Metodika je určena pro ty, co budou od ledna 2012 účetně odpisovat podle ČÚS č. 708.
Měsíční uzávěrka 12/2011, jejíž součástí je i roční uzávěrka, se zpracuje na verzi KEO-Majetek 7.92.

Verze KEO-Majetek 7.92 je vhodnější nainstalovat až v momentu, kdy je kompletně zpracované a 
uzavřené dooprávkování (viz bod 1), což se 31. 3. 2012 už předpokládá.
V rámci reinstalace se nabízí doplnění životnosti a sazby.

1. Co je nutné zkontrolovat před měsíční uzávěrkou 12/2011:

a) V nabídce Příprava dooprávkování (1-D-1-1 nebo 1-D-2-1) by v nabídce již neměly existovat
žádné věty. Důvody, proč zde věty mohou ještě být:

o Nebylo provedeno dooprávkování.
Náprava:
1) Majetek dooprávkovat v úloze Příprava dooprávkování.
2) Spustit úlohu Provedení dooprávkování k 31. 12. 2011.

o Bylo provedeno dooprávkování, ale nebylo převedeno dooprávkování do karty 
příslušného majetku.

Náprava:
Spustit úlohu Provedení dooprávkování k 31. 12. 2011.

o Nebude se u daného majetku provádět dooprávkování (např. u majetku za 1 Kč).
Náprava:
Provést vyřazení majetku z dooprávkování úloze Ukončení dooprávkování.

b) Měla by být ukončena příprava matričního souboru transferů pro rok 2012

V nabídce Příprava MS Transferů pro rok 2012 se z dooprávkování vytvoří soubor transferů tak, jak 
byly pořízeny přes klávesu F5 v Dooprávkování. Je zde možnost pořídit analytický účet k účtu 403 
(údaj AU 403), na kterém je zaúčtovaná hodnota poskytnutého transferu.

2. Provedení měsíční uzávěrky 12/2011

V rámci měsíční uzávěrky 12/2011 se provede:
a) kontrola dooprávkování - viz bod 1 a),
b) kontrola vytvoření souboru transferů - viz bod 1 b),

Do souboru doplnit analytické účty:
 analytický účet účtu 403, kde je zaúčtována hodnota poskytnutého transferu (AU 3xx 

nebo 6xx)
 analytický účet účtu 403 pro rozpouštění transferů (AU 5xx nebo 7xx)

Poznámky:
Vyjmenované AU budou závazné pro správné naplnění Přílohy č. 5.
Rozpouštění transferu = časové rozlišení přijatého investičního transferu.

c) kontrola způsobu odpisování (doplnění R – rovnoměrné, V – výkonové, Z – zjednodušené),
d) kontrola sazeb a životností. 

Dokud nejsou body a) až d) v pořádku, tak nelze pokračovat v uzávěrce.



Následují další akce:

 archivace dat,

 zadání parametrů:
Frekvence zaúčtování odpisů - M, Q, R (měsíční, čtvrtletní, roční)
Popis v metodice k účetním odpisům 2012.
Zůstatková cena při vyřazení v % - (hodnota, která se bude nabízet při 

pořízení),

 výpočet účetních odpisů a časového rozlišení transferů na leden 2012.
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