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Uzávěrka roku 2013 v systému KEO-W Účetnictví 
 
Roční účetní uzávěrku lze spustit v období 01/2014, tj. po měsíční uzávěrce období 12/2013. Roční účetní uzávěrka 
nemá žádný vliv na připravený rozpočet roku 2014, ani na již pořízená data roku 2014.  
Roční účetní uzávěrku lze opakovat. 
 
Před spuštěním roční uzávěrky je třeba: 

- dokončit pořízení dokladů do knih 2013, 
- dokončit pořízení bankovních výpisů a pokladních dávek roku 2013. 
- provést měsíční uzávěrku období 12/2013. 

 
 

Roční účetní uzávěrka 

Nabídka (tlačítko) Roční účetní závěrka obsahuje kontroly, které se provedou ihned po vstupu do úlohy. Pokud kontrola 
dat nalezne chyby majících vliv na roční uzávěrku, zobrazí se protokol. Dokud nejsou chyby vypořádány, nelze spustit 
provedení roční uzávěrky. 
 
Doporučený postup: 

1. Naplnění číselníku pro sloučení účtů -  pouze pokud účtujete jeden fyzický bankovní účet na více 
analytikách.  

2. Provedení roční uzávěrky. 
3. Úprava počátečních stavů pomocí převodového můstku.  

 
 

1. Číselník pro sloučení účtů 
Tato nabídka je pouze pro ty organizace, které účtují jeden fyzický bankovní účet na více analytikách. Použije 
se pro sumarizaci účtů s různými AU na jeden AU, např. 231 s AU 0100, 0200, 0300 sloučí na AU 0100. Zůstatek 
účtu uvedeného v levé části tabulky bude převeden na účet uvedený v pravé části. Tento číselník je třeba před 
provedením roční uzávěrky zkontrolovat, popřípadě upravit. Pokud pořízené věty vymažete a číselník bude 
prázdný sumarizace se neprovede. Číselník se zachová i pro příští roční uzávěrku. 

 
 

 
Příklad naplnění číselníku pro sloučení účtů 

 

 
2. Provedení roční uzávěrky : 

Po stisknutí tohoto tlačítka se provedou tyto akce: 
- Vytvoří se účetní závěrečné zápisy do knihy 999  (dokladu 13-999-00001)  ve 13/2013. 
- Uzavřou se účty roku 2013 a otevřou se účty pro rok 2014 do knihy 999 (doklad 13-999-00002)  ve 13/2013. 
- Vytvoří se počáteční stavy roku 2014 v účtovém rozvrhu roku 2014. 
- Vytvoří se počáteční stavy pro PAP výkazy:  PAP – Počáteční stavy. Počáteční stavy se vytvoří pouze u toho, 

kdo zpracovával PAP v roce 2013. Pokud je potřeba pořídit PS PAP ručně, pořízení  se provede pod nabídkou 
PAP  - Počáteční stavy. 
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3. Převodový můstek: 
Převodový můstek slouží pro převod účtů, které byly pro rok 2014 zrušeny nebo byla změněna jejich náplň.  

 Naplnění převodového můstku se provede po provedení roční uzávěrky.  

 Pracovní plocha převodového můstku je rozdělena do dvou tabulek – v horní tabulce jsou účty, které 
vstupují do převodu a jejichž zůstatek je třeba převést na výstupní účty v dolní tabulce.  

 Když se postavíte (klinete myší) na účet v horní tabulce, v dolní tabulce se nabídne účet/účty pro 
převod zůstatku.  

 Pokud se žádný účet nenabídne, musíte rozhodnout, na jaký účet zůstatek převedete a tento účet do 
převodového můstku zadat.  

 Když zkontrolujete, případně nastavíte převod pro všechny vstupní účty, proveďte Kontroly (tlačítko). 

 Vytiskněte si  „Protokol o převodovém můstku počátečních stavů“   - tlačítko Tisk. 

 Aby se převedené zůstatky zapsaly jako počáteční stavy, je třeba stisknout  tlačítko OK-uložit. 
 

POZOR: pokud zopakujete provedení roční uzávěrky, převodový můstek se znovu nově naplní a provedené 
ruční úpravy se vymažou a musí se provést znovu. 

 
 
 
 
 
Poznámky: 

- Uživatel si může před zpracováním uzávěrky upravit číselník řídící roční uzávěrku pod nabídkou Číselníky. 
- 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.  Tyto položky prosím nerušte.  
- Při otevírání a uzavírání účtů se používají účty SU 491 resp.492 s analytickým účtem: 

o AU  =  0010 – pro aktivní účty 
o AU  =  0020 – pro pasivní účty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


