Popis roční uzávěrky 2014/2015
(verze 8.09 programu KEO – Majetek)

V rámci roční uzávěrky proběhnou kontroly se zaměřením na zbytkovou hodnotu a způsob výpočtu
účetních odpisů.
1. Proběhne dotaz na provedení úlohy Změna zbytkové hodnoty, životnosti a způsobu výpočtu
odpisů v nabídce 1-P
K 31. 12. 2014 je nutné si upravit zbytkovou hodnotu (dříve vyřazovací zůstatková cena) a výpočet
odpisů pro rok 2015. Důvodem je novela ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku. Informace o
ČÚS č. 708 byla zveřejněna na stránkách MF ČR dne 23. 1. 2014.
Pokud byla úloha provedena, tak lze pokračovat v uzávěrce.
2. Provede se kontrola zbytkové hodnoty
Výsledkem kontroly je výpis inventárních čísel s nenulovou zbytkovou hodnotou. Pokud jsou hodnoty
správné, tak lze pokračovat v uzávěrce.
3. Provede se kontrola nastavení způsobu výpočtu odpisů z ceny snížené o zbytkovou hodnotu
Výsledkem kontroly je výpis inventárních čísel, u kterých není nastaven způsobu výpočtu odpisů z
ceny snížené o zbytkovou hodnotu. Pokud existují inventární čísla, které nemají toto nastavení, tak
nelze pokračovat v uzávěrce a je nutné provést úpravu v úloze 1-P Změna zbytkové hodnoty,
životnosti a způsobu výpočtu odpisů.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Po uzávěrce je nutné v uživatelském číselníku Cis3ZP19 Podtypy Majetku upravit SU dle
převodového můstku pro účetnictví 2014/2015!!!
Automaticky se převede pouze účet 903 na účet 909.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace odpisových plánů pro rok 2015 v návaznosti na nové pojetí
zbytkové hodnoty a v návaznosti na požadované odpisování po celou dobu
používání majetku
Zbytková hodnota

ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku
• Definice zbytkové hodnoty v bodu 3. 1. písm. f)
zbytkovou hodnotou majetku účetní jednotkou zdůvodnitelná kladná odhadovaná částka,
kterou by účetní jednotka mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení majetku,
například prodejem, po odečtení předpokládaných nákladů s vyřazením souvisejících; při
stanovení zbytkové hodnoty se přihlíží též k plánovaným odpisům v souladu s § 66 odst. 1
vyhlášky.
•

Obecná pravidla pro odpisování – bod 4.11.
Účetní jednotky sestavují a aktualizují odpisový plán podle § 28 odst. 6 zákona s ohledem na
předpokládaný průběh používání majetku a se zohledněním změn, k nimž došlo v průběhu
používání majetku účetní jednotkou. Účetní jednotka může při sestavení nebo aktualizaci
odpisového plánu pro majetek zohlednit jeho zbytkovou hodnotu, přičemž se součet jeho
oprávek, plánovaných odpisů a zbytkové hodnoty musí rovnat výši ocenění tohoto majetku.

Ustanovení bodu 3.8. Českého účetního standardu č. 706 – Opravné položky a vyřazení
pohledávek tímto není dotčeno.
•

Přechodná ustanovení – bod 9.2.
V případech, kdy účetní jednotka před okamžikem účinnosti tohoto standardu stanovila
hranici významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku při jeho vyřazení
v souladu se zněním bodu 4. 11. platným k 31. prosinci 2013, považuje se s účinností od
1. ledna 2015 takto stanovená hranice významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny
příslušného dlouhodobého majetku za zbytkovou hodnotu podle bodu 3. 1. písm. f). Tuto
skutečnost zohlední účetní jednotka v odpisovém plánu příslušného dlouhodobého majetku
nejpozději k 1. lednu 2015, a to v souladu s § 66 odst. 1 vyhlášky.

Požadované odpisování po celou dobu používání majetku
ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku

•

Obecná pravidla pro odpisování – bod 6.1.
Dlouhodobý majetek, včetně jeho technického zhodnocení, se odpisuje v průběhu jeho
používání na základě odpisového plánu, a to po celou dobu jeho používání.
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