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I. Ú v o d
(pomůcka má sloužit pro snadnější orientaci v zákoně o účetnictví a  v daných standardech pro zjednodušené účetnictví podle vyhl. 504/2002 Sb.) Některé údaje budou ještě doplňovány.
(Výkaz o hospodaření pro SV a SR)

II. Postavení církve ve státě z hospodářského hlediska:
1.Zákon 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení náboženských společností
  a) Církev je  nezisková právnická organizace zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Zákon upravuje postavení církví a náboženských společností,  vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností .
Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností vede Ministerstvo kultury, které také přiděluje identifikační číslo. Bez registrace nemohou církve vykonávat náboženskou a další  činnost, rovněž ani získávat prostředky ze státního rozpočtu. Ministerstvo kultury poskytuje církvím dotace na mzdy duchovních.

III. Zásady hospodaření sborů a seniorátů:

1) Církevní sbory pečují o materiální zabezpečení svého majetku a jeho udržování. Řídí se přitom Řádem hospodaření církve (ŘHC) , jehož poslední úpravu schválilo 1. zasedání 31. synodu  ČCE dne 24.5.2003 a vyhlášen byl synodní radou dne 8.6.2003. 
2) Sbory hospodaří samostatně,  neručí za závazky jiných sborů. Jako součást církve na sebe přijímají určitá hospodářská omezení vyplývající z církevního zřízení a řádů (ŘHC čl. 1 a 2)
3) Sbory na všech úrovních  (sbor, seniorát, povšechný sbor) mohou sami zakládat obchodní společnosti, družstva a nadace a nadační fondy a vstupovat do nich. O vstupu do obchodní společnosti rozhoduje sborové shromáždění po předchozím schválení podnikatelského záměru
 seniorátním výborem a synodní radou.( čl.5 ŘHC) 
4) Hospodaření sborů je řízeno rozpočtem sestavovaným vždy na běžný rok a v dané lhůtě předkládaný sborovému shromáždění ke schválení. Závazná struktura výkazů o majetku  sboru je stanovena synodní radou a obecně platnými právními předpisy ( zákon o účetnictví  č. 563/1991 Sb. vč. navazujících právních předpisů) - ŘHC čl. 6.
5) Základním pravidlem rozpočtu je jeho vyrovnanost. Pokud sbor navrhne deficitní rozpočet, musí sborové shromáždění odsouhlasit způsob krytí schodku vlastním majetkem, ev. zajistit  nevyrovnanost rozpočtu půjčkou s  reálným splátkovým kalendářem (ŘHC čl. 6 b. 3)
6) Výsledky hospodaření sleduje staršovstvo (seniorátní výbor) průběžně a podle potřeby činí opatření ke splnění rozpočtu (čl 6 b.4 ŘHC). Sborovému shromáždění je předkládána roční  zpráva o hospodaření za předchozí rok a účetní uzávěrka po předchozí kontrole zvolenými     revizory ( ŘHC čl.8)
7) Veškeré hospodaření se děje na základě dobrovolné obětavosti členů sboru. Vlastní příjmy se skládají ze saláru, sbírek při shromáždění, účelových sbírek a darů.  Salár je pravidelný roční dar, který církev očekává od každého svého člena s vlastním příjmem v doporučené výši  5% jeho celkových ročních čistých příjmů  O darech, které sbor přijímá ve zdaňovacím období na církevní účely vydává sbor na žádost dárce  potvrzení  ve smyslu zákona o dani z příjmu jako doklad o uplatnění odpočtu ze základu daně..    ( ŘHC čl.7).
8) Farní sbor přispívá do hospodaření seniorátu a povšechného sboru povinnými příspěvky (repartice,  celocírkevní sbírky stanovené synodem nebo seniorátem, příspěvky do personálního fondu.   (ŘHC čl.8)
9) Seniorát je rovněž odpovědný za hmotné zabezpečení své činnosti, platů kazatelů prostřednictvím PF a dobrého stavu seniorátních budov a jejich vybavení. Hospodaření seniorátu a plnění úkolů  v rámci seniorátu je dáno ŘHC čl. 9.

IV. Z á k o n   o  účetnictví  č. 563/1991 Sb., ve vztahu k církvím:
 1) Část první - obecná ustanovení
§ 1 zákona:
(1) Zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství rozsah a způsob vedení  účetnictví a požadavky na jeho průkaznost.
(2) Zákon se vztahuje: a) na právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky
Pro církev z toho vyplývá, že na církevní sbory se vztahují plně všechna ustanovení zákona, podle kterých účetní jednotky jsou povinny účtovat o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv v podvojném účetnictví s výjimkami stanovenými Vyhl. 504/2002 Sb. a Vyhl. 476/2003.
Datum zavedení podvojného účetnictví je stanoveno v čl. II.zákona č. 437/2003 Sb v bodě 2, který zní:
článek II bod 2: Občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, ..... které ke dni 31.12..2003 účtovaly v soustavě jednoduchého účetnictví, mohou vést podle zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění  doplňujících zákonů i ve znění čl. I. tohoto zákona, až od 1.ledna 2005.
Do té doby se na ně vztahují ustanovení dosavadních právních předpisů, které upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví.

§ 2 zákona : stanoví předmět účetnictví ::
Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.
 To znamená, že sbory  podvojnými zápisy účtují o veškerých nákladech a výnosech podle skutečností, bez ohledu  na okamžik jejich zaplacení či přijetí. Účetní období se shoduje s kalendářním rokem, tj. začíná dnem 1.1.2005 

§ 4 zákona stanoví v bodě 8:
  - Účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví směrné účtové osnovy, uspořádání  a označování položek účetní uzávěrky ....
Účtová osnova je pro církev stanovena ve vyhl. 504/2002 Sb.  v § 31 vyhlášky bodě 5:
  - Při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový rozvrh, v němž může uvést pouze účtové skupiny, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.  V účtovém rozvrhu je  účetní jednotka povinna použít označení a uspořádání účtových skupin směrné účtové osnovy.
Pro lepší orientaci a přehled je v bodě V.a) této pomůcky uveden účtový rozvrh podle jednotlivých standardů dle vyhl.504/2002 Sb. a současně odpovídající syntetický účet pro danou položku.

 § 8 bod 4) stanoví:
   - Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou  průkazné (viz § 33a) a účetní jednotka provedla  
i n v e n t a r i z a c i .
Pro sbory to znamená, že inventarizace musí být prováděna každý rok před ukončením hospodářského roku a to jak inventarizace majetku, tak inventarizace dokladová. Fyzická inventarizace majetku může být provedena 4 měsíce před ukončením hospodářského roku tak, aby mohly být proúčtovány inventarizační rozdíly do účetního období ( § 29 a 30 zákona 563/1991 Sb.)

§ 9  - rozsah vedení účetnictví :
 bod 3 : Ve zjednodušeném rozsahu mohou vést účetnictví  účetní jednotky:
             a) občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti, nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou  osobou, .....
      
bod 6: ...Změny rozsahu vedení účetnictví lze uskutečnit jen k prvnímu dni účetního období následujícího po účetním období, ve kterém účetní jednotka zjistila uvedené skutečnosti.
To znamená přechod z jednoduchého účetnictví do podvojného musí být proveden pouze k 1.1., pro sbory a senioráty k datu 1.1.2005. Pokud by nastaly  skutečnosti, že účetní jednotka přestane  splňovat podmínky pro zjednodušené účetnictví, musí vést účetnictví v plném rozsahu (celé znění § 6 zákona).
 
§ 11 - účetní doklady:
(1) Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:  
    a) označení účetního dokladu,
    b) obsah účetního případu a jeho účastníky,
    c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství   
    d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,
    e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný  s okamžikem podle písmene d)
    f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona, osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho z účtování.
§ 12 - Účetní zápisy :
(2)  Účetní jednotky jsou povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu takovým způsobem, který neohrozí splnění požadavků rovněž jiných právních  předpisů. .......
§ 13 - Účetní knihy:
(1) Účetní jednotky účtují (pokud zákon nestanoví jinak)
    a) v deníku, v němž jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska časového ( chronologicky) a jímž prokazují zúčtování všech  účetních případů v daném období,
    b) v hlavní knize, v níž účetní zápisy uspořádají z hlediska věcného (systematicky),
    c) v knihách analytických účtů, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy,
    d) v knihách podrozvahových účtů, ve kterých se  uvádějí účetní zápisy, které se neprovádějí v účetních knihách podle písmene a) a b). (tj. zápisy vedené pouze informativně)
§ 18 - Účetní uzávěrka:
(1) Účetní jednotky sestavují účetní uzávěrku, kterou tvoří:
    a) Rozvaha (bilance)
    b) výkaz zisku a ztráty
    c) příloha k rozvaze, která  vysvětluje a doplňuje informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty a dále obsahuje informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení, zdravotního pojištění a výši evidovaných daňových nedoplatků.
(2) Účetní uzávěrka musí obsahovat:
    a) jméno, příjmení obchodní firmu nebo název účetní jednotky,
    b) identifikační číslo, pokud je má přiděleno,
    c) právní formu účetní jednotky (církev)
    d) předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena,
    e) rozvahový den (podle § 19 odst.1)
    f) okamžik sestavení účetní uzávěrky
(3) Účetní jednotky sestavují účetní uzávěrku v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Nestanoví-li zákon jinak, ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit uzávěrku účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem.....
Sbory a senioráty sestavují účetní uzávěrku ve zjednodušeném rozsahu, nemají povinnost ověřovat  uzávěrku auditorem.

IV. 2) Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.:
a) Rozsah a vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy  a účetní knihy:
aa) Vyhláška 504/2002Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 476/2003 Sb.
Tato vyhláška stanoví v § 1)  vedení účetnictví v plném i ve zjednodušeném rozsahu.
V § 2 jsou uvedeny účetní jednotky, na které se vztahuje zjednodušené vedení účetnictví:
(1) bod c) církve a náboženské společnosti 

ab) Pro přechod z jednoduchého účetnictví do podvojného (k 1.1.2005) postupují sbory a senioráty podle § 42a) vyhlášky 504/2002Sb. a to takto:
§ 42bod a) konečné stavy majetku, závazků, příp. rezerv stanovených zvláštním právním předpisem a vyplývající z údajů předchozího období, které nebyly podle zvláštního právního předpisu zjištěné při uzavírání účetních knih, se převedou jako počáteční zůstatky příslušných účtových skupin nebo příslušných syntetických účtů v rozvaze. Hodnota časového  rozlišení se uvede v aktivech jako počáteční zůstatek účtové skupiny 38.
bod b) smluvní závazky z nedočerpaných finančních prostředků určených na předem stanovený  účel v rámci poslání účetní jednotky podle stanov, statutu či jiné zřizovací či zakládací listiny  se uvedou v pasivech rozvahy jako počáteční zůstatek skupiny 91.
bod c) je-li při uzavření peněžního deníku zjištěna informace o  nevyrovnané průběžné položce,  uvede se v aktivech jako počáteční zůstatek účtové skupiny 26, a to podle povahy zůstatku  buď v kladné, nebo  záporné hodnotě.
bod d) kladný rozdíl mezi položkou aktiv celkem k prvnímu dni účetního období a mezi součtem počátečních zůstatků účtových skupin pasivních nebo počátečních zůstatků syntetických  účtů pasiv k prvnímu dni účetního období se uvede jako počáteční zůstatek účtové skupiny 90. Je-li zjištěný rozdíl záporný, uvede se v pasivech rozvahy v záporné hodnotě jako počáteční  zůstatek skupiny 93.

ac) Před přechodem na podvojné účetnictví  je nutno provést inventarizaci veškerého majetku a závazků a uzavřít účetní knihy v jednoduchém účetnictví.
      Na základě inventarizace majetku se konečné stavy majetku převedou na syntetické
      účty  skupiny 01 - dlouhodobý  nehmotný majetek tj. syntetický úč. 018, 019 (dále SÚ)
              skupiny 02 - dlouhodobý hmotný majetek - SÚ 021, 022. 028, 029,
              skupiny 03 - dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný, SÚ 031, 032,
              skupiny 04 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, SÚ 042
              skupiny 06 - dlouhodobý finanční majetek celkem, SÚ 066, 067
Pokud se prováděly odpisy majetku, zjistí se celková suma odpisů a zúčtuje se na účet oprávek podle druhu majetku (skupina 07 a 08)

ad) Příklady zahájení podkladů pro účtování  v podvojném účetnictví:
 Vytvoří se převodový můstek:
položka			t e x  t :               účet     ZD            MD           Dal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  pokladna počát. stav	k 1.1.2005	 211         N	          8	                
2.  účty v bankách			 221         N	       100                
3.  dlouhodobý .majetek celkem	 	 022         N	       700
4.  oprávky k DHM (suma odpisů)	 082         N			200
5.  zásoby (zboží na skladě)		 132         N                20			
6.  pohledávky např. reklam.vůči dodav.	 315         N	         10
7.  závazky (nezapl. PF a pod.)                325 ?      N			 60
8.  závazky vůči FÚ		             341         D                                  5
==================================================================
Rozdíl mezi Aktivy a Pasivy se vyrovná na úč.= 90 nebo 93, v našem příp.Kč 573 Dal úč. 931
N= nedaněné,  D = daněné. Pohledávky = např. nezaplacené nájemné (úč. 315)

Hlavní kniha z převodového můstku:
účet                název účtu                                                 MD               DAL
022	dlouhodobý majetek 				     700
082	oprávky k dl. majetku						 200
132	zásoby						       20
211	pokladna					         8
221       Banka						      100
315       Pohledávky					        10
341	daň z příjmu							     5
325       ostatní závazky							    60
901	Vlastní jmění							   300    
931       Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		               273
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontrola stran hlavní knihy.................................................838              838   				   

Počáteční účet rozvážný: č. úč. 961-
    	DAL						MD
1. Stálá aktiva					1. Vlastní zdroje
 -. Dlouhodobý majetek celkem      700		   -.Vlastní jmění	  100	  
 -  Oprávky k dlouh.majetek            -200 	               -  Fondy 		  200
2. Oběžná aktiva				 2. Cizí zdroje
  - Zásoby			     20                   - závazky		   60
  - Pokladna		       	       8		   - závazky  - FÚ               5
  - Bankov. účty                            100		   - rozdíl A-P		 273
  -.Pohledávky                                10
3. Ostatní aktiva		       0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
součet    strany DAL......................638		 Součet strany MD..........  638                          
==============================================================
Strany  musí být vyrovnány
U Počátečního účtu rozvážného (961) účtujeme Aktiva na stranu DAL a Pasiva na stranu MD.
To je zvláštnost tohoto účtu.Tak nám tento účet poslouží správně zaúčtovat Aktiva nových účtů jako počáteční zůstatek na straně MD a Pasiva jako počáteční zůstatky na straně DAL. Příklad:

. Dlouhodobý majetek		   zásoby       	  pokladna   	bankovní účet				
  PZ 700 I			PZ 20 I		PZ  8 I		PZ 100 I

 pohledávky     		        vlastní jmění	   dodavatelé	Výsl.hosp.ve schval.řízení
 PZ  10	I		           I PZ  300	       I  PZ 65		  I        273

Jenom takto můžeme vytvořit a zaúčtovat na správné strany položky z jednoduchého účetnictví do podvojného.
K sestavenému převodovému můstku je třeba  přiložit prohlášení , že z jednoduchého účetnictví do podvojného účetnictví  ke dni  1.1.2005 jsou uvedeny veškeré položky majetku a závazků, které se vztahují  k činnosti účetní jednotky a žádné položky nebyly zatajeny.
Převodový můstek je součástí "Prohlášení". Dále se přikládá hlavní kniha s počátečními stavy a počáteční rozvaha, která souhlasí na převodový můstek. Eventuelně je třeba vyčíslit daňový dopad, přichází-li v úvahu ( např. z pohledávek za nájemné) Prohlášení podepíší odpovědné osoby.
(vzor je uveden v příloze).

Podvojné účetnictví je vedeno ve zjednodušené formě ve smyslu § 2 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. z čehož vyplývá, že tyto účetní jednotky neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou podle ustanovení § 27 zákona o účetnictví.
Účetnictví je vedeno podle daných standardů  vyhl.504/2002 Sb, to znamená, že se účtový rozvrh sestavuje v členění na účtové skupiny, nevyžaduje-li zvláštní předpis členění podrobnější (§13 zákona o účetnictví). Dále  je možno spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, nemusí se využívat analytické účty ani podrozvahová  evidenci. Musí se však účtovat odpisy.( způsob odepisování a odpisový plán bude uveden v oddílu o oceňování majetku).
Vzhledem k tomu, že sbory budou sestavovat dle rozhodnutí  ÚCK výkaz ke konci roku o svém hospodaření s podrobnějším rozpisem příjmů i výdajů, zejména u odvodů na seniorát a SR,  a také z hlediska povinného odvodu daní je vhodné analytickou evidenci využívat.
V oddíle V.účtová osnova této pomůcky jsou u jednotlivých standardů vybrány syntetické účty, které by měly být pro sbory povinné, pokud tyto účetní operace u nich přicházejí v úvahu. Členění v analytické evidenci je ponecháno na rozhodnutí každého sboru či seniorátu. Náplň jednotlivých syntetických účtů bude rovněž součástí této" pomůcky", avšak jako orientační podklad. Podrobnější výklad je uveden ve Vyhl. 504/2002 Sb., kterou mají k dispozici zástupci seniorátů a která je také uveřejněna ve Finančním zpravodaji 11-12/3/2004.

Stručný obsah jednotlivých standardů dle vyhl. 504/2002Sb:
St.č. 40l : Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví:
Obsahově vymezuje pojmy v okamžiku uskutečnění účetního případu a stanoví využití účtových tříd 1 - 9. Rovněž upozorňuje na zákon o daních, který ukládá oddělené sledování nákladů a výnosů, které  budou nebo nebudou předmětem daně.
St. č. 402 - Otevírání a uzavírání účetních knih a účetní uzávěrka
Vymezuje způsob otvírání a uzavírání účetních knih  prostřednictví  účtu 961 - Počáteční účet rozvážný a 962 - Konečný účet rozvážný.
St.č. 403 - Inventarizační rozdíly  - upravuje postup při zjištění rozdílů při inventarizaci a způsob jejich zúčtování. Každý sbor by měl mít vnitřní předpis k zajištění inventarizací a hmotné odpovědnosti.
St. č. 404 - Kursové rozdíly - určuje metodiku účtování kursových rozdílů podle vyhl. 504/2002Sb. § 17, 25, a 42. Pro směnný přepočet se použije kurs České národní banky ke dni uskutečnění účetního případu.  Při nákupu a prodeji valut a deviz zpravidla kurs. příslušné banky.
St. 405 - Deriváty - sbory nepoužívají
St.č. 406 - Cenné papíry, podíly a směnky -stanoví obsahové vymezení při oceňování cenných papírů a postup účtování operací s cennými papíry vč. směnek.
St.č.407 - stanoví základní postupy účtování opravných položek k pohledávkám,rezervám a p. 
Církve tuto tvorbu  nevytvářejí a  o nich neúčtují ( § 37 vyhl. 504/2002 Sb.)
St.č. 408 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry- stanoví používání účtů ke krátkodobému finančnímu majetku uvedenému v rozvaze pod skup. BIII.1.- 7. Sbory používají  účty B.III.1.211 - pokladna, B.III.213 - Ceniny, B.III.3. 221 - účty v bankách a B.III. 8. 261- Peníze na cestě.Ve výjimečných případech by mohly použít B.III.18. 231 - Krátkodobé bankovní úvěry.
St. č. 409 - Dlouhodobý majetek - Obsahově vymezuje dlouhodobý majetek podle vyhlášky 504/2002 § 7, 8 a 9 a stanoví použití účtů, vč. výkladu účtování, pořizování majetku, ocenění dlouhodobého majetku, odepisování a jeho vyřazování.  Obsahuje též vedení analytických a podrozvahových účtů  k dlouhodobému majetku.:
- položky A.I. -Dlouhodobý nehmotný majetek - tj. majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a  od výše ocenění určené účetní jednotkou při respektování správného zobrazení majetku Jedná se   např. o software.( tj. účty 013.) 
- položky A.I. 4. - Drobný dlouhodobý nehmotný ¨majetek   je majetek, jehož doba použitelnosti   je delší než jeden rok  a ocenění jedné položky v částce Kč 7.000,-  a vyšší nepřevyšuje částku   Kč 60.000.- a který byl pořízen nejpozději  31.12.2002. ( výzkum vývoj, software a ostat. dlouhodobý nehmotný majetek). - tj. účty 018, 019)..        
- položka A.II.Dlouhodobý hmotný majetek celkem (§8 vyhlášky) . Člení se na:
  A.II. 1. Pozemky - tj. pozemky bez ohledu na výši ocenění ( neodepisují se). Účet 031.
  A.II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky = movitý dlouhodobý hmotný majetek, který není součástí stavby bez ohledu na pořizovací cenu, zejména umělecká díla, sbírky a předměty  kulturní hodnoty. Rovněž se neodepisuje.(§ 39 vyhl. 504/2002 Sb.)
 A.II.3. Stavby - bez ohledu na výši ocenění a doby použitelnosti  tj.v č. budov,  a pod.  Neuvádějí se sem stavby podléhající zvláštní evidenci podle zvláštních předpisů podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. (účet 021)         
 AII.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - doba použitelnosti je delší než jeden rok a výše ocenění je určeno účetní jednotkou  při splnění povinností daných zákonem, tj. respektování principu významnosti  a věrného a poctivého zobrazení majetku.. Dále sem patří předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění. Účet 022.
 A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - obsahuje movité věci nebo soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je Kč 3000,- a vyšší a nepřevyšuje částku Kč 40.000,-. Byl pořízen nejpozději do 31.12.2002 (vede se takto až do doby vyřazení). - Účet 028.
St. 410 - Zásoby -uvádí základní postupy účtování zásob, jejich oceňování.( § 11 vyhlášky 504/2002 Sb Obsahuje položky B.I. účty 112, 119, 132
St. č. 411 - Zúčtovací vztahy -stanoví základní postupy zúčtování vztahů,  tj. pohledávek, daní a závazků, z pracovněprávních vztahů, vztahů z titulu daní, sociálního pojištění a zdravotního zabezpečení. ( § 12 ,13 14,15 vyhlášky 504/2002 Sb.) Obsahuje 
- položky B.II.Pohledávky celkem tj. účty 311, 314, 315,
- položky B.IV. Jiná aktiva celkem - tj.účty 381, 385
- položky B.III. Krátkodobé závazky celkem - účty 321, 324, 325, 331, 333, 336, 341, 342, 343,   345, 346, 348, a 379.
-položky B.IV. Jiná pasiva celkem - účet 383.
St. č. 412 -  Náklady a výnosy : ( § 26 a 27 vyhlášky 504/2002 Sb). určuje základní postupy účtování nákladů a výnosů a obsahové vymezení. U účtové třídy 5 - Náklady se účtuje o nákladech a ve třídě 6 -výdajích vynaložených na činnost organizace. Součástí jsou i výdaje hrazené na vrub fondů vytvářených organizacemi. Na jednotlivé účty se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od počátku účetního období.
Zůstatky se při uzavírání účetních knih převádějí na vrub úč. 963 - Účet výsledku hospodaření.
Obdobně u výnosů v třídě 6 - se při uzavírání účetních knih převádějí na úč. 963 - Účet výsledku hospodaření. Jednotlivé položky pro dané účty jsou stanoveny takto:
Náklady :
 - položka A.l. Spotřebované nákupy celkem - účty 501, 502, 503, 504.
 - položka A.II. Služby celkem - účty 511, 512, 513, 518.
 - položka A.III.Osobní náklady celkem - účty 521, 524, 525, 527, 528.
 - položka A.V. Ostatní náklady celkem  - účty 541, 542, 544, 545, 546, 548, 549.
 - položka A.VI.Odpisy, prodaný majetek - účty 551, 552, 554, 
 - položka A.II. Poskytnuté příspěvky celkem - účty 581, 582.
 - položka A.VIII. Daň z příjmu celkem - účet 595.
Výnosy : 
 - položka B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem -účty 602, 604,
 - položka B.IV. Ostatní výnosy celkem  - účty 643, 644, 645, 618, 649.
 - položka B.V. Tržby z prodeje majetku - účty 652, 654.
 - položka B. VI. Přijaté příspěvky celkem - účty 681, 682.
 - položka B.VII. Provozní dotace celkem - účet 691.
St. č. 413 - Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky - ( § 18 a 20 vyhl. 504/2002 Sb) - určuje základní postupy účtování vlastních zdrojů a dlouhodobých závazků, jejich obsahové vymezení. Patří sem fondy vytvářené na základě statutu , stanov či zřizovacích listin. Účet 901 - Vlastní jmění použijí všechny účetní jednotky, které mají vlastní jmění jako zdroj krytí dlouhodobého a krátkodobého majetku. 
Patří sem také přijaté dary a dotace na pořízení dlouhodobého majetku.
Zahrnuje tyto položky:
 - položka A.I.1. Vlastní jmění - hodnota vlastních zdrojů majetku - účet 901
 - položka A.I.2. Fondy - vytvořené buď ze zisku  nebo zdroje přijaté od jiných osob za daným účelem  (účet 911)
 - položka  A.II, 1.- 3. Výsledek hospodaření celkem úč. 963,931,932.
 - položka B.II. Dlouhodobé závazky celkem - úč-.954 - závazky z pronájmu

Náležitosti účetních dokladů, účetních zápisů a účetních knih jsou popsány v oddíle IV.této pomůcky v části první - obecná ustanovení v § 11 - 18 zákona o účetnictví. Kromě těchto údajů ze zákona o účetnictví je třeba  respektovat tyto náležitosti:
1) Bez účetního dokladu nesmíme účtovat,
2) účetní doklad musí splňovat požadavek pravdivosti, úplnosti, včasnosti, přehlednosti, pečlivosti při vyhotovení (čitelnost, nepřepisování), dokonalý přehled o účetních dokladech, které musí být vhodně uspořádány  a uloženy.
3) účetní doklady členíme na: 
    - vnější - vyplývají ze styku s vnějším okolím. Přicházejí zvenčí nebo jsou určeny k odeslání.
    Jsou to faktury od dodavatelů, výpisy z bankovního účtu, doklady od pojišťovny, od institucí  sociálního  zabezpečení a pod.
    - vnitřní (interní) - vyplývají z vlastní činnosti  např. pokladní doklady, vnitřní účetní doklady, výplatní listiny a pod.
  4) Dále je možno rozdělovat doklady na :
    - jednotlivé - dokumentují vždy jeden účetní případ, který se uskutečnil v jednom dni (faktura)
    - sběrné  - shrnují údaje několika stejných účetních případů a jsou složeny zpravidla podle časového hlediska (sběrná faktura za měsíc, a pod).
 5) Na každém dokladu by měl být účtový předpis, případně se může připojit volný lístek, na kterém se uvede předkontace. Záznam s datem podepíše účetní a pracovník, který operaci schválil. 
6)  Vyřazení účetních dokladů se provádí po uplynutí archivační doby, která by měla být na archivovaných svazcích uvedena. Skartování je třeba provést fyzicky  se zápisem o provedené likvidaci.
 
IV. 2) b)  Inventarizace majetku a závazků : § 29 a 30 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb,
Inventarizací majetku a závazků se ke dni účetní uzávěrky ověřuje stav majetku a porovnání se stavem účetním. Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení (§ 29 b.3) zákona o účetnictví)
Nejdůležitější částí  inventarizace je inventura, tj. skutečné zjišťování stavu, které  se provádí
a) inventurou fyzickou - u majetku hmotné povahy popř. nehmotné (software)
b) inventurou dokladovou, tj. u účtů pokladny, pohledávek a závazků. Výše pohledávek se zpravidla ověřuje písemně u jednotlivých odběratelů i dodavatelů.
Každá účetní jednotka si sama stanoví termín inventarizace tak, aby u hmotného majetku byla provedena inventarizace alespoň jednou za účetní období. Fyzickou inventuru je možno provést v průběhu posledních 4 měsíců před koncem roku tak, aby stav hmotného majetku ke konci rozvahového dne byl opraven o přírůstky či úbytky, tj. k 31.12. obsahoval skutečné stavy, které se rovnají účetnímu stavu.
Z  tohoto důvodu každá účetní jednotka by měla vydat příkaz k provedení inventury v příslušném roce a stanovit inventarizační komise, po př. hlavní inventarizační komisi při větším rozsahu majetku a pověřit své pracovníky provedením inventarizací. V příkazu je třeba uvést datum provedení inventarizace ke dni a datum odevzdání inventarizačních zápisů vč. jmen pověřených pracovníků. V každé komisi by měli být 2 pracovníci + pracovník, který je odpověden za svěřený úsek. Před zahájením inventarizace by příslušní pracovníci měli být seznámeni s daným úkolem a podepsat prohlášení, že jsou s obsahem směrnice o inventarizaci seznámeni. Zjištěné stavy majetku a pohledávek se zapisují do inventurních soupisů (§30 zákona  o účetnictví. Vzory protokolů o inventarizaci a inventarizačních zápisech jsou uvedeny v příloze k této pomůcce.

IV. 2. c) Oceňování majetku - bude zpracováno na podkladě návrhu odborného odhadce.

IV.2.d) Úschova účetních dokladů a knih ( §31 zákona o účetnictví)
Zákon stanoví uschovací lhůty  pro jednotlivé písemnosti:
a) účetní uzávěrka a výroční zpráva -  po dobu 10 let počínajících koncem účetního období , kterého se týkají
b) účetní doklady, účetní knihy, inventurní soupisy, účtový rozvrh - po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají )je třeba,aby alespoň účetní deník byl vytištěn fyzicky. V deníku jsou uvedeny všechny účetní položky, tudíž jsou prokazatelné.
c) účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokladují formu vedení účetnictví - po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají..
d) mzdové listy, daňové doklady nebo jinou dokumentaci, vyplývající ze zvláštních předpisů - po dobu 5 nebo 10 let, podle toho, jako funkci plní při vedení účetnictví. Mzdové listy se mají uschovávat alespoň 10 let následujících po roce, kterého se týkají. Jsou-li vedeny jako podklad pro důchodové zabezpečení je třeba je archivovat po dobu 20 let.
e) pokladní doklady o příjmech a výdajích se uschovávají po dobu 1 roku po provedení účetní revize Finančním úřadem
f) inventární karty hmotného majetku po dobu 3 let následujících po vyřazení  tohoto majetku, pokud byla provedena daňová revize, nebo po dobu jednoho roku po jejím provedení.
g) Seznamy číselných znaků, symbolů nebo zkratek v účetnictví po dobu, po kterou jsou uschovávány účetní písemnosti, v nichž jich bylo použito.
h) účetní doklady a záznamy, týkající se záručních  a reklamačních řízení se uschovávají po dobu, kterou lhůty nebo řízení trvá.
ch) účetní záznamy o nezaplacených pohledávkách či nesplněných závazcích - do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zaplacení nebo splnění.
i) Každý soubor uložených - archivovaných dokladů je třeba řádně označit  vč.roku, kterého se archiválie týká a dále je třeba uvést  datum skartace.
j) O archivování se vede archivní kniha
  Z výkladu školení náměstka odboru ministra financí ing. Z. Šafránka vyplývá tato povinnost:
  - Zákon o archivnictví ukládá, že nic nelze skartovat bez souhlasu Státního archivu (ani kroniky). Organizace jsou povinny nabídnout veškeré náležitosti, teprve po té dostanou  souhlas ke skartaci. 


V. Účtová osnova a účtový rozvrh:
a) rozdělení podle účetních standardů dle vyhl. 504/2002:

Účetní standardy číslo:
401 - Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví
402 - Otevírání a uzavírání  účetních knih a účetní uzávěrka
403 - Inventarizační rozdíly
404 - Kurzové rozdíly
405  - Deriváty 
406 - Cenné papíry , podíly a směnky
407 - Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti

Třídění: položka standardu - syntetický účet   - název syntetického účtu :
Účetní standard 408 - Krátkodobý finanční majetek  a krátk. bankov. úvěr
Pro úplnost je uvedena kompletní účtová osnova pro neziskové organizace. Účty které církev nebude používat jsou označeny znakem X. Z= změna proti původnímu výběru účtů, t.j. církev je používá.
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem:
Účtová třída  2- Finanční účty:
B. III. 1.  211 - Pokladna
        2.  213  - Ceniny
 22 - Účty v bankách 
        3.  221 -  Účty v bankách
 25 - Krátkodobý finanční majetek
Z     4.  251 - Majetkové cenné papíry k obchodování
Z     5.  253 - Dluhové cenné papíry k obchodování
Z     6.  256 - Ostatní cenné papíry
X     7.  259 - Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
 26 - Převody mezi finančními účty
        8.   261 - Peníze na cestě
B. III. Krátkodobé závazky celkem
23 - Krátkodobé bankovní úvěry
      18.  231 - Krátkodobé bankovní úvěry
 X   19.  232 - Eskontní úvěry

Účetní standard č. 409 - Dlouhodobý majetek:
A. I. - O1 -Dlouhodobý nehmotný majetek:
X 1. - 012 - nepoužito (výzkum a vývoj)
   2. - 013 - Software
X 3  - 014 - Ocenitelná práva
   4. - 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
   5. - 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
II. - 02 - Dlouhodobý hmotný majetek celkem
   3  - 021 - Stavby
   4. - 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
X 5.-  025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
X 6. - 026 - nepoužito (základní stádo)
   7. - 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
   8. - 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
II. - O3 -.Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný.
   1. - 031 - Pozemky
   2. - 032 - Umělecká díla, předměty a sbírky
II. - 04 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
   9. - 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
II. - 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Z 10.-052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
III.- 06 - Dlouhodobý finanční majetek celkem:
X   1. - 061 - nepoužito
X   2. - 062 - nepoužito
X   3. - 063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
     4. - 066 - Půjčky organizačním složkách 
     5. - 067 - Ostatní dlouhodobé půjčky
     6. - 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 
X   7.    ?    - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
IV. - 07 - Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
X   1.  - 072 - Oprávky k nehmotným výsledků výzkumu a vývoje
     2.  - 073 - Oprávky k softwaru
X   3.  - 074 - Oprávky k ocenitelným právům
     4.  - 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
     5.  - 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
IV. - 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
     6.  - 081 - Oprávky ke stavbám
     7.  - 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
X   8.  - 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
X   9.  - 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
    10.-  088 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
     11. -089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku,

Položka standardu 410 - B.1. Z á s o b y   celkem
Účtová třída 1 - Zásoby
B. I. Z á s o b y celkem
11 - materiál
   1. - 111 - Pořízení materiálu
   2. - 112 - Materiál na skladě
   3. - 119 - Materiál na cestě
12 - Zásoby vlastní výroby
X 3. - 121 - Nedokončená výroba
X 4. - 122 - Polotovary vlastní výroby
X 5. - 123 - Výrobky
X 6. - 124 - Zvířata
13 - Z b o ž í
   7. - 132 - Zboží na skladě a v prodejnách
   8. - 139 - Zboží na cestě
31 - Pohledávky
   9. - 314 - Poskytnuté zálohy na zásoby

Účetní standard 411 - Zúčtovací vztahy - účtová třída  3 :
B.II.  - 31 - P o h l e d á v k y :
   1. - 311 - Odběratelé
X 2. - 312 - Směnky k inkasu
X 3. - 313 - Pohledávky za eskontované papíry
   4. - 314 - Poskytnuté provozní zálohy
   5. - 315 - Ostatní pohledávky
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
   6. - 331 - Pohledávky za zaměstnanci
   7. - 336 - Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřej. zdravotního pojištění
34 - Zúčtování daní
   8. - 341 - Daň z příjmů
   9. - 342 - Ostatní přímé daně
X  10. 343 - Daň z přidané hodnoty
    11. 345 - Ostatní daně a poplatky
    12. 346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
    13. 348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních správ. celků
35 - Pohledávky za sdružením
X   14. 358 - Pohledávky za účastníky sdružení
37 - Jiné pohledávky
X  15. 373 - Pohledávky z pevných termínovaných operací
X  16. 375 - Pohledávky z vydaných dluhopisů
    17. 378 - Jiné pohledávky
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
    18. 388 - Dohadné účty aktivní
39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
Z   19. 391  Opravná položka k pohledávkám (pokud podléhá dani z příjmu, je nutno úč. vést)
B IV. Jiná aktiva celkem
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
     1.  381 - Náklady příštích období
     2.  385 - Příjmy příštích období
     3.  386 - Kurzové rozdíly aktivní
B III. Krátkodobé závazky celkem
32 - Z á v a z k y
     1.  321 - Dodavatelé
X   2.  322 - Směnky k úhradě
     3.  324 - Přijaté zálohy
     4.  325 - Ostatní závazky
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
     5.  331 - Zaměstnanci
     6.  333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
     7.  336 - Závazky k institucím sociál. zabezpečení a veřejného zdravot. pojištění
34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
     8.  341 - Daň z příjmů
     9.  342 - Ostatní přímé daně
 ZX10. 343 - Daň z přidané hodnoty
    11. 345 - Ostatní daně a poplatky
    12. 346 - Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu
    13. 348 - Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánům územních samosprávních celků
36 - Závazky ke sdružením a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
X   14. 367 - závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
X   15. 368 - Závazky k účastníkům sdružení
37 - Jiné pohledávky
X   16. 373 - Závazky z pevných termínovaných operací
     17. 379 - jiné závazky
X   20. 375 Vydané krátkodobé dluhopisy
X   21. ?    - Vlastní dluhopisy
 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
     22. 388 - Dohadné účty pasivní
X   23.  ?   - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

B IV. - Jiná pasiva celkem
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
       1.  383 - Výdaje příštích období
       2. 384 - Výnosy příštích období
       3. 387 - Kurzové rozdíly pasivní

Položka standardu č. 412 - A - Náklady:
Účtová třída 5 - Náklady
A.1.Spotřebované nákupy celkem:
A.I.1. 501 - Spotřeba materiálu
     2. 502 - Spotřeba energie
     3. 503 - Spotřeba ostatních neskladovaných dodávek
     4. 504 - Prodané zboží
51 - Služby
II. Služby celkem:
     5. 511 - Opravy a udržování
     6. 512 - Cestovné
     7. 513 - Náklady na reprezentaci
     8. 518 - Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem - synt. úč. 52 - Osobní náklady
     9. 521 - Mzdové náklady
   10. 524 - Zákonné sociální pojištění
   11. 525 - Ostatní sociální pojištění
   12. 527 - Z8konné sociální náklady
   13. 528 - Ostatní sociální náklady
IV. Daně a poplatky - synt. účet  53- Daně a poplatky
X  14. 531 - Silniční daň
    15. 532 - Daň z nemovitosti
    16. 538 - Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem - synt. účet 54 - Ostatní náklady
    17. 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
    18. 542 - Ostatní pokuty a penále
X  19. 543 - Odpis nedobytné pohledávky
    20. 544 - Úroky
    21. 545 - Kursové ztráty
    22. 546 - Dary
    23. 548 - Manka a škody
    24. 549 - Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek celkem- synt. úč. 55 Odpisy dtto
    25. 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
    26. 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
X  27. 553 - Prodané cenné papíry a podíly
    28. 554 - Prodaná materiál
    29. 556 - Tvorba rezerv
Z  30. 559 - Tvorba opravných položek
VII. Poskytnuté příspěvky celkem - syntetický účet 58 - Poskytnuté příspěvky
    31. 581 - Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
    32. 582 - Poskytnuté členské příspěvky
VIII. Daň z příjmu celkem - synt. účet 59 - Daň z příjmu
    33. 595 - Dodatečné odvody daně z příjmu
    34. 591 - Daň z příjmů
B. V ý n o s y  - účtová třída 6 - Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem - synt. úč. 60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží
     1  601 -  Tržby za vlastní výrobky
     2. 602 - Tržby z prodeje služeb
     3. 604 - Tržby za prodané zboží
II-Změny stavu vnitrooranizačních zásob celkem - synt. účet 61 -Změny stavu vnitroorg. zásob
 X   4. 611 - Změny stavu zásob nedokončené výroby
 X   5. 612 - Změna stavu zásob polotovarů
 X   6. 613 - Změna stavu zásob výrobků
 X   7. 614 - Změna stavu zvířat
III. Aktivace celkem - synt. účet. 62 - Aktivace:
     8. 621 - Aktivace materiálu a zboží
     9. 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb
 X 10. 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
 X 11. 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
IV. Ostat¨ní výnosy celkem - synt. účet 64 Ostatní výnosy:
 X 12. 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 X 13. 642 - Ostatní pokuty a penále
    14. 643 - Platby za odepsané pohledávky
    15. 644 - Úroky
    16. 645 - Kurzové zisky
    17. 648 - Zúčtování fondů
    18. 649 - Jiné ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek celkem 
Syntetický účet 65 - Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek
    19. 652 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Z  20. 653 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 
    21. 654 - Tržby z prodeje materiálu
Z 22. 655 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Z 23. 656 - Zúčtování rezerv
   24  657 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Z  25. 659 - Zúčtování opravných položek
VI. Přijaté příspěvky  celkem, synt. úč. 68 -Přijaté příspěvky
    26. 681 - Přijaté příspěvky mezi organizačními složkami
    27  682 - Přijaté příspěvky (dary)
    28. 684 - Přijaté členské příspěvky
VII. Provozní dotace celkem, synt. účet 69 - Provozní dotace
    29. 691 - Provozní dotace celkem

Účetní standard 413 - Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky:
Účtová třída 9 - Vlastní jmění
A.I. Jmění celkem - synt. účet 90 - Vlastní jmění
     1.  901 - Vlastní jmění
91 - Fondy
     2. 911 - Fondy
92 - Oceňovací rozdíly
     3. 921 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků


A. II. Výsledek hospodaření celkem - synt. účet 93 - Výsledek hospodaření
     1. 963 - Účet výsledku hospodaření( synt.- 96 - Závěrkové účty)
     2. 931 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
     3. 932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.I. Cizí zdroje celkem -synt. úč. 94-
     1. 941 - Rezervy
B.II. Dlouhodobé závazky celkem - synt. účet 95 - Dlouhodobé bank. úvěry a závazky
 X  1  951 - Dlouhodobé bankovní úvěry
 X  2. 953 - Vydané dluhopisy
     3. 954 - Závazky z pronájmu
     4. 955 - Přijaté dlouhodobé zálohy
 X  5. 958 - Dlouhodobé směnky k úhradě
 X  6. ?     - Dohadné účty pasivní
     7. 959 - Ostatní dlouhodobé závazky
  96 - Závěrkové účty
         961 . Počáteční účet rozvážný
         962 - Konečný účet rozvážný




(Upraveno na základě školení ing. Šafránka (doplnění některých účtů, příloha k rozvaze a
archivnictví)
8.8.2004/Havránková

