
 
 
 
PODVOJNÉ  ÚČTOVNÍCTVO 
 
Postup spracovania výkazov:  
 

Pred odovzdaním ročných výkazov je potrebné vykonať ročnú závierku  v podvojnom 
účtovníctve.   Ročnú  závierku  vykonáte  až  po  zaúčtovaní  všetkých  dokladov 
súvisiacich s účtovným  rokom.   Tieto  doklady  zaúčtujete  v  účtovnom  období 
12/RRRR. Ročnú závierku možno robiť viackrát. Dôležité je, aby ste v  dokladoch, ktoré 
sa automaticky vygenerujú ( 13., 14.  a  00.   mesiac),   nerobili  žiadne úpravy, pretože 
pri opätovnom spustení ročnej závierky sa prepíšu. 

 
Účtovný výkaz - SÚVAHA 
 

Pre výkaz súvaha je potrebné prepočítať zostatky za celý rok vrátane záverečných 
zápisov (od 00/RRRR až po 13/RRRR). Ak pri príprave podkladov za spracovávaný rok 
(RRRR) program vypíše informáciu, že daný KĽÚČ = ÚČET neexistuje (sú to účty, ktoré 
ste používali v danom roku), je potrebné si tieto účty poznamenať a doplniť do 
účtovného rozvrhu!!! Inak súvaha za spracovávaný rok nebude správne vypočítaná.  

 
Príprava výkazu: 
- pripraviť bezporostredne predchádzajúce obdobie – koncový stav účtov roku 2012 

- prepočítať  kumuláciu  00/2012-13/2012, 
- spustiť výpočet výkazu SÚVAHA bez vytlačenia, 
- uložiť vypočítaný výkaz - uloženie výkazu do Archívu. 

- prepočet kumulovaných údajov za obdobie 00/2013 až 13/2013, 
- vypočítať súvahu a príprava vypočítanej súvahy pre DÚ, pričom skontrolovať 
  vypočítané údaje, 
- v prípade, že aktíva (RS00103) a pasíva (RS11505) sa nerovnajú, je potrebné 
  prekontrolovať typ zostatkov jednotlivých účtov a skontrolovať jednotlivé 
  riadky súvahy na zostatky v hlavnej knihe, 
- pri zostavovaní výkazu je ešte vykonaná kontrola na zostatky účtov, ktoré 
  ku koncu roka musia byť nulové. V prípade, ak takýto prípad nastane, vypíše 

       sa protokol o chybných zostatkoch vo výkaze. Je potrebné preúčtovať   
  zostatky týchto účtov opravným dokladom v 12.2013, vykonať znova ročnú 
  závierku a pripraviť výkaz znova, 
- v ďalšom sa zobrazí maska jednotlivých položiek súvahy. Pri zápise (kláves F2) sa 
  znova vypočítajú súčtové riadky, 
- príprava a tlač všetkých výkazov, ktoré odovzdávate na DÚ, 
- uložiť ponúknuté súbory na archivačné médium (SUA1.DBF, SUA2.DBF, SUP.DBF). 
 

 



Účtovný výkaz - ZISKOV a STRÁT 
 
Príprava výkazu: 
- pripraviť bezporostredne predchádzajúce obdobie – koncový stav účtov roku 2012 

- prepočítať  kumuláciu  00/2012-12/2012, 
- spustiť výpočet výkazu ZISKOV A STRÁT bez vytlačenia, 

         - uložiť vypočítaný výkaz - uloženie výkazu do Archívu. 
- prepočet kumulovaných údajov za obdobie 01/2013 až 12/2013, 
- výpočet celkovej výsledovky a príprava vypočítanej výsledovky pre DÚ, 
- príprava  a tlač všetkých výkazov, ktoré odovzdávate na DÚ, 
- uložiť ponúknuté súbory na archivačné médium (ZS1.DBF, ZS2.DBF, ZS3.DBF). 
 
Príprava finančných štvrťročných a ročných výkazov, ktoré odovzdávate ku koncu roka,  
sa nezmenila. 
 

 
Ročná účtovná závierka 
 
Prvým krokom je  archivácia  všetkých  Vašich  údajov  na  diskety,   resp.   na  hardisk 
(ak ste tak doteraz neurobili)! Vyhnete sa tým  nebezpečenstvu  straty údajov. Ročnú 
závierku možno robiť ľubovoľný počet krát.  Je  potrebné  nastaviť účtovné obdobie na 
12/RRRR.  
        
Po zaúčtovaní všetkých obratov v dvanástom mesiaci, plus všetkých koncoročných 
účtovných operácií, časové rozlíšenia nákladov a výnosov a podobne. Pri nastavenom  
účtovnom období 12/RRRR spustite voľbu Ročná účtovná závierka - Spustenie    
uzávierky. 
        
Vo výberovej podmienke si zvoľte  typ  organizácie  (Obce  a  mestá  /Rozpočtové 
/Príspevkové organizácie/Iná). Ak zvolíte typ "I",   môžete  si  nastaviť  čísla účtov, aké 
potrebujete pri vytváraní závierkových  zápisov.   Využiť  sa  to  dá hlavne pri položkách 
SAMOSTATNÉ ÚČTY, kde ak potrebujete uzatvoriť syntetické účty alebo skupinu, na 
ktorých ste účtovali v priebehu roka na analytických účtoch a do nového roka chcete, 
aby sa  preniesol zostatok účtu na jednom syntetickom účte bez analytického členenia. 
Po potvrdení  výberovej podmienky sa objaví zoznam všetkých zaúčtovaných mesiacov, 
z nich si  medzerníkom  označte všetky mesiace, z ktorých spracúvate ročnú uzávierku, 
spravidla  sú  to  mesiace 0. až 12. mesiac.  
 
Pozor! Program automaticky uzatvorí a otvorí účtovné knihy vo vytvorených troch 
mesiacoch, ktoré nasledujú po poslednom vami označenom mesiaci. Ak teda máte ako 
posledný mesiac označený 12., vytvorí mesiace 13., 14.  a 00. ďalšieho roka.  
      
Program uzatvorí účtovné knihy a otvorí účtovné knihy pre ďalší rok. Po kladnej 
odpovedi na otázku Uložiť vytvorené doklady? - tieto zapíše do dvoch mesiacov po 
označenom poslednom mesiaci (normálne 13. a 14.) a počiatočné stavy uloží do nultého 
mesiaca nasledujúceho roka. Tým je ročná závierka dokončená, program nastaví 
účtovné obdobie do prvého mesiaca nasledujúceho roka. 
 
 
 
 


