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Usmernenie k prechodu účtovania programu  ISPA/KF a programu PHARE /Prechodný fond  z účtovného obdobia r. 2007 do účtovného obdobia r. 2008  a k zosúladeniu s postupom účtovania programu ISPA/KF a programu PHARE/Prechodný fond v metodike  platnej od 1.1.2008

V súlade s opatrením MF SR  č. MF/16786/2007 – 31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky  sa na účely prechodu účtovania  programu  ISPA/KF a programu PHARE/Prechodný fond  z účtovného obdobia r. 2007 do účtovného obdobia r. 2008 a  zosúladenia doterajšieho postupu účtovania programu ISPA/KF  a programu PHARE/Prechodný fond s postupom účtovania  programu ISPA/KF a programu PHARE/Prechodný fond  v metodike  platnej od 1.1.2008  vykonajú účtovné operácie v 15. období ISUF a k 1.1. 2008.

Na účely prechodu účtovania  programu  ISPA/KF a programu PHARE/Prechodný fond  z účtovného obdobia r. 2007 do účtovného obdobia r. 2008 sa vykonajú v  ISUF  v 15. období  k 31.12.2007 nasledovné účtovné operácie:

	zostatky účtov  245 – Ostatné bežné účty a 248 - Osobitné bežné účty prostriedkov z rozpočtu Európskych spoločenstiev sa preúčtujú na účet 221 – Bankové účty,


	zostatok účtu  262 – Peniaze na ceste sa preúčtuje na účet 261 – Peniaze na ceste,


	zostatok účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom  sa preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,


	zostatok účtu 349 – Príspevky z rozpočtu Európskych spoločenstiev a zúčtovanie s rozpočtom Európskych spoločenstiev sa preúčtuje na účet  371 – Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami


	zostatok účtu 918 – ostatné finančné fondy sa preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,


	zostatky podsúvahových účtov  v účtovej triede 9* sa preúčtujú na podsúvahové účty v účtovej triede 7*




Na účely zosúladenia predchádzajúceho  postupu účtovania programu ISPA/KF a programu PHARE/Prechodný fond  s postupom účtovania  programu ISPA/KF a programu PHARE/Prechodný fond v metodike  platnej od 1.1.2008  sa vykonajú v účtovnom období r. 2008 k 1.1.2008  nasledovné účtovné operácie:

ISPA/KF a PHARE/Prechodný fond 
Operácie vzťahujúce sa na financovanie z prostriedkov ES (zdroj ES)
1.1	v sume zostatku účtu 3145x00 - zdroj ES sa zaúčtuje
MD:  428000
DAL: 3715x01
1.2	v sume neuhradených záväzkov na účtoch 3795x01 a 3795x09- zdroj ES  sa zaúčtuje 
MD:  3715x01
DAL: 428000
(táto operácia sa nevzťahuje  na záväzky z titulu poskytovania prostriedkov na úhradu DPH pri PHARE/Prechodný fond, ktorá sa nehradí zo zdroja ES)
1.3	v sume nevyinkasovaných pohľadávok na účte 3785xxx – zdroj ES sa zaúčtuje  
MD:  428000
DAL: 3715x01 









ISPA/KF
Operácie vzťahujúce sa na financovanie z prostriedkov prijímateľa ( vlastné zdroje prijímateľa  - VZ)
2.1	zostatok účtu 3965111 sa zaúčtuje na účet 3795102,
2.2	v sume zostatku účtu 3145100- zdroj VZ sa zaúčtuje 
MD:  428000
DAL: 3795102
2.3	v sume  pohľadávok na účtoch 378510x – zdroj VZ zaúčtovaných ako MD 378510x/ DAL:3145100sa   zaúčtuje  
MD:  428000
DAL: 3795102
2.4	v sume neuhradených záväzkov na účte 3795101a 3795109- zdroj VZ  sa zaúčtuje 
MD:   3795102
DAL: 428000

Keďže sa príslušné operácie k 1.1.2008  vzťahujú na pohľadávky a záväzky vyjadrené v mene EUR , zisťujú  sa sumy zaúčtované na príslušných účtoch v mene EUR. Príslušná suma v SK sa zistí prepočítaním sumy v EUR kurzom NBS k 31.12.2007.

Vyššie uvedené účtovné zápisy  vykonané v ISUF v 15. období alebo  k 1.1.2008 je potrebné   doložiť dokladmi preukazujúcimi zostatky účtov a výpočet príslušných súm. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Manuálne účtovanie programu ISPA/KF a programu PHARE/Prechodný fond na účely prechodu účtovania z účtovného obdobia r. 2007 do účtovného obdobia r. 2008 vykonávané v ISUF v 15. období –


Pri prevode zostatkov účtov sa postupuje podľa toho o aký typ účtu ide:
- účet, na ktorý sa účtovalo priamo, nie prostredníctvom účtov dodávateľa alebo odberateľa (účet nie je kontrolný)  
- účet, na ktorý sa účtovalo prostredníctvom účtov dodávateľa alebo odberateľa  (účet je  kontrolný)


Účty, na ktoré sa účtovalo priamo, nie prostredníctvom účtov dodávateľa alebo odberateľa (účty nie sú kontrolné)  

Účty, na ktoré sa účtovalo aj v mene EUR:
Bankové účty vedené v mene EUR – 245*, 248*

	Účty, na ktoré sa účtovalo v mene EUR a boli oceňované  k poslednému dňu účtovného obdobia – 346*, 349*


	Účty, na ktoré sa účtovalo aj v mene EUR  a neboli oceňované k poslednému dňu účtovného obdobia – 918*


	Podsúvahové účty



Pred začatím účtovania prevodov zostatkov účtov, je potrebné vykonať analýzu príslušného analytického účtu podľa meny dokladu,  t. j. je potrebné zistiť, ktoré účtovné prípady na príslušnom účte boli účtované v mene dokladu EUR a ktoré len v mene dokladu SKK a zistiť zostatky účtu v mene dokladu EUR a v mene dokladu SKK. 

Cez transakciu fbl3n je potrebné  analyzovať príslušný analytický účet, zadať výber položiek podľa charakteru účtu, a to do 31.12.2007. Následne je potrebné vykonať filter účtu podľa meny dokladu, zistiť k čiastke v mene dokladu prislúchajúcu čiastku vo firemnej mene a podľa toho vykonať prevod. 

Zostatky účtov, na ktorých sa účtovalo v mene EUR a majú zostatok v mene dokladu EUR,  je potrebné previesť v mene EUR aj v mene SKK s použitím kurzu k  31.12.2007 ( 33,603).

V prípade, ak na niektorom účte boli účtované účtovné prípady v mene dokladu  EUR aj v mene dokladu SKK a účet má  zostatok v mene dokladu EUR aj v mene dokladu SKK,  najprv  sa vykoná prevod zostatku v  mene dokladu EUR s použitím kurzu 31.12.2007 (33,306) a následne sa vykoná prevod zostatku v mene dokladu SKK – účtovanie sa vykoná dvoma dokladmi.

Pri všetkých účtovných prípadoch prevodu zostatku účtu  v mene dokladu inej ako SKK sa  čiastka v obidvoch menách vpisuje kvôli zaokrúhľovaniu. Zadáva sa čiastka v EUR aj SKK a v hlavičke sa uvádza  kurz k 31.12.2007.
	
Účtovanie v 15. období sa vykonáva s dátumom účtovania 31.12.2007, obdobie: 15, druh dokladu SA.

Účty vedené v mene EUR – 245*, 248*
 Ak sú bankové účty  vedené v mene EUR a majú zostatky len v mene dokladu EUR, prevedie  sa zostatok účtu v mene EUR kurzom k 31.12.2007 
Pri prevode zostatku účtu  v mene dokladu EUR sa  čiastka v obidvoch menách vpisuje kvôli zaokrúhľovaniu. Zadáva sa čiastka v EUR aj SKK a v hlavičke sa uvádza  kurz  k 31.12.2007.


Účty 248*

Prevod účtu 248*sa vykonáva  zostatkovo

Transakcia: FB01

Celková suma zostatku na strane MD účtu 248 sa preúčtuje: 
účtovacím kľúčom 50 z účtu 248xxx (DAL) a účtovacím kľúčom 40 na účet 221xxx (MD) podľa jednotlivých analytických účtov.

221*/248*

Zadávanie povinných polí:

Druh dokladu: 		SA
Mena: 			EUR
Kurz: 			kurz NBS k 31.12.2007 (33,603)
Text hlavičky dokladu: 	Preúčtovanie v 15. období
Referencia: 		15.obdobie

Fond:			Dummy 
Fin. stredisko:  		konkrétne
Fin. položka:		90		
Prac. úsek: 		konkrétny
Funkčná oblasť: 		Dummy
Priradenie: 		15.obdobie
Text:			zač. stav*221

Účty 245*

Prevod účtu 245*sa vykonáva  zostatkovo

Transakcia: FB01

Celková suma zostatku na strane MD účtu 245* sa preúčtuje: 
účtovacím kľúčom 50 z účtu 245xxx (DAL) a účtovacím kľúčom 40 na účet 221xxx (MD) podľa jednotlivých analytických účtov.

221*/245*

Zadávanie povinných polí:

Druh dokladu: 		SA
Mena: 			EUR
Kurz: 			kurz NBS k 31.12.2007 (33,603)
Text hlavičky dokladu: 	Preúčtovanie v 15. období
Referencia: 		15.obdobie

Fond:			Dummy 
Fin. stredisko:  		konkrétne
Fin. položka:		90		
Prac. úsek: 		konkrétny
Funkčná oblasť: 		Dummy
Priradenie: 		15.obdobie
Text:			zač. stav*221


Účty, na ktoré sa účtovalo v mene EUR  a boli  oceňované  k poslednému dňu účtovného obdobia – 346*, 349*

Účty 346*

Cez transakciu fbl3n a s použitím filtra EUR je potrebné zistiť konečný zostatok analytických účtov v mene dokladu EUR, prislúchajúcu sumu v SKK a následne vykonať prevod týchto účtov na účet 428000. Ak bolo účtované na 346* len v mene SKK tak je potrebné vykonať aj tento prevod osobitne. Podstatné je, aby bol prevedený zostatok v EUR aj v SKK na príslušný účet v tej istej sume aký bol k 31.12.2007 v účtovníctve. 
Pri prevode zostatku účtu  v mene dokladu EUR sa  čiastka v obidvoch menách vpisuje kvôli zaokrúhľovaniu. Zadáva sa čiastka v EUR aj SKK a v hlavičke sa uvádza  kurz k 31.12.2007.

Transakcia: FB01

Prevod účtu 346* sa vykonáva zostatkovo

Konečný zostatok na strane Dal účtu 346 sa preúčtuje:
účtovacím kľúčom 40 z účtu 346xxx (MD) a účtovacím kľúčom 50 na účet 428000 (Dal).
346xxx/428000

Konečný zostatok na strane MD účtu 346 sa preúčtuje:
účtovacím kľúčom 50 z účtu 346xxx (Dal) a účtovacím kľúčom 40 na účet 428000 (MD).
428000/346xxx

Zadávanie povinných polí:

Druh dokladu                SA
Text hlavičky dokladu: Preúčtovanie v 15. období
Referencia: 	        15.obdobie

Fond:		     Dummy 
Fin. stredisko:              konkrétne
Fin. položka:                60 
Učt. Kľúč:                   podľa typu účtu. Ak je to priamo účtovateľný účet, tak je potrebné používať UK 40,50. 
Pracovný úsek:           konkrétny
Funkčná oblasť:          Dummy
Priradenie: 	    15.obdobie
Text:		     prevod obratov*346XXX



Účty 349*
Cez transakciu fbl3n a s použitím filtra EUR je potrebné zistiť konečný zostatok analytických účtov v mene dokladu EUR a následne vykonať prevod týchto účtov na účet 371* s použitím kurzu NBS k 31.12.2007.

Pri prevode zostatku účtu  v mene dokladu EUR sa  čiastka v obidvoch menách vpisuje kvôli zaokrúhľovaniu. Zadáva sa čiastka v EUR aj SKK a v hlavičke sa uvádza  kurz k 31.12.2007.

Prevod účtu 349*sa vykonáva obratovo

Transakcia: FB01

Celková suma obratov na strane Dal účtu 349 sa preúčtuje:
účtovacím kľúčom 40 z účtu 349*(MD) a účtovacím kľúčom 50 na súvahový účet 371* podľa analytík (Dal). 
349*/371*

Celková suma obratov na strane MD účtu 349 sa preúčtuje:
účtovacím kľúčom 50 z účtu 349* (Dal) a účtovacím kľúčom 40 na účet 371* podľa analytík (MD).
371*/349*

Zadávanie povinných polí:

Druh dokladu:               SA
Mena:                            EUR
Kurz:                             kurz NBS k 31.12.2007 (33,603)
Text hlavičky dokladu:  Preúčtovanie v 15. období
Referencia: 	      15.obdobie

Fond:		      Dummy 
Fin. stredisko:               konrkétne
Fin. položka:                 60	
Prac. úsek:                   konkrétny
Funkčná oblasť:           Dummy
Priradenie: 	     15.obdobie
Text:		     Zač. stav*371


Účty, na ktoré sa účtovalo aj v mene EUR a neboli  oceňované k poslednému dňu účtovného obdobia – 918*

Analytické účty kurzových rozdielov k  účtu 918 (zostatok v mene dokladu EUR=0)
918500/918600  

Konečný zostatok na strane Dal účtu 918600 sa preúčtuje:
účtovacím kľúčom 40 z účtu 918600 (MD) a účtovacím kľúčom 50 na účet 428000 (Dal).
918600/428000

Konečný zostatok na strane MD účtu 918500 sa preúčtuje:
účtovacím kľúčom 50 z účtu 918500 (Dal) a účtovacím kľúčom 40 na účet 428000 (MD).
428000/918500

Zostatok účtov sa prevádza prostredníctvom transakcie FB01(zostatok v mene dokladu SK) alebo f-05 







Tranksacia:  f-05

V hlavičke mena dokladu EUR.
Do čiastky v mene dokladu nevpisovať nič, do čiastky vo firemnej mene zadať čiastku v SKK.

Druh dokladu:               SA
Mena:                           EUR
Kurz:                            nevpisovať, systém si automaticky natiahne
Text hlavičky dokladu: Preúčtovanie v 15. období
Referencia: 	     15.obdobie

Fond:		      Dummy 
Fin. stredisko:               konkrétne
Fin. položka:                 60	
Prac. úsek:                   konkrétny
Funkčná oblasť:           Dummy
Priradenie: 	     15.obdobie
Text:		      preúčtovanie*918500, resp. 918600

918* ostatné účty

Pred začatím účtovania uvedených prevodov, je potrebné vykonať analýzu príslušného analytického účtu cez transakciu fbl3n podľa meny dokladu,  t. j. je potrebné zistiť, ktoré účtovné prípady na príslušnom účte boli účtované v EUR a ktoré len v mene dokladu SKK, zistiť zostatok v mene dokladu EUR s prislúchajúcou čiastkou v mene SKK, príp. aj zostatok v mene dokladu  dokladu SKK.

Zostatky účtov v mene dokladu EUR sa prevádzajú v mene EUR aj v mene SKK s použitím kurzu k  31.12.2007   ( 33,603).
Pri prevode zostatku účtu  v mene dokladu EUR sa  čiastka v obidvoch menách vpisuje kvôli zaokrúhľovaniu. Zadáva sa čiastka v EUR aj SKK a v hlavičke sa uvádza  kurz k 31.12.2007.

Transakcia: FB01

Konečný zostatok na strane MD účtu 918* sa preúčtuje:
účtovacím kľúčom 50 z účtu 918xxx (Dal) a účtovacím kľúčom 40 na účet 428000 (MD).
428000/918xxx

Zadávanie povinných polí:

Druh dokladu                SA
Text hlavičky dokladu: Preúčtovanie v 15. období
Referencia: 	     15.obdobie

Fond:		     Dummy 
Fin. stredisko:              konkrétne
Fin. položka:                 60 
Učt. Kľúč:                     podľa typu účtu. Ak je to priamo účtovateľný účet, tak je potrebné používať UK 40,50. 
Pracovný úsek:            konkrétny
Funkčná oblasť:           Dummy
Priradenie: 	     15.obdobie
Text:		      prevod zostatku*918XXX
  
Podsúvahové účty

9705111 až 9705114 a  9705121 až 9705123
Pred začatím účtovania uvedených prevodov, je potrebné vykonať analýzu príslušného analytického účtu cez transakciu fbl3n podľa meny dokladu,  t. j. je potrebné zistiť, ktoré účtovné prípady na príslušnom účte boli účtované v EUR a ktoré len v mene dokladu SKK, zistiť zostatok v mene dokladu EUR s prislúchajúcou čiastkou v mene SKK, príp. aj zostatok v mene dokladu  dokladu SKK.

Zostatky účtov v mene dokladu EUR sa prevádzajú v mene EUR aj v mene SKK s použitím kurzu k 31.12.2007 ( 33,603).
Pri prevode zostatku účtu  v mene dokladu EUR sa  čiastka v obidvoch menách vpisuje kvôli zaokrúhľovaniu. Zadáva sa čiastka v EUR aj SKK a v hlavičke sa uvádza  kurz k 31.12.2007.

Transakcia: FB01

Celková suma zostatkov na strane Dal účtu 9705121 až  9705123  sa preúčtuje:
účtovacím kľúčom 40 z účtu 970xxxx (MD) a účtovacím kľúčom 50 na účet 7705121 až 7705123 

Celková suma zostatkov na strane MD účtu  9705111 až 9705114 sa preúčtuje:
účtovacím kľúčom 50 z účtu 970xxxxx (Dal) a účtovacím kľúčom 40 na účet 7705111 až 7705114(MD).

Zadávanie povinných polí:

Druh dokladu: 		SA
Mena: 			EUR
Text hlavičky dokladu:	Preúčtovanie v 15. období
Referencia: 		 15.obdobie
Fond:			 Dummy 
Fin. stredisko:    		 3142m, 3150m, 3160m
Fin. položka:		 60
Prac. úsek: 		 P300
Funkčná oblasť:		 Dummy
Priradenie: 		 15.obdobie
Text:		  	 zač. stav*770*

Účty, na ktoré sa účtuje prostredníctvom účtov dodávateľa alebo odberateľa  (účty  kontrolné)  

Podsúvahové účty :
9803951 
9803952 
9803461 
9803491 
980314   

Všetky otvorené položky k 31.12. 2007, podľa jednotlivých dodávateľov a odberateľov sa  preúčtujú na účet 799999 (technický zberný účet), z ktorého sa po prestavení OHK znakov všetky tieto prenesené položky preúčtujú na účty 780xxx.

Transakcia: fbl3n
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Keďže doklady boli zaúčtované rôznymi kurzami, nie je možné jednou sumou vykonať preúčtovanie. Každý jeden doklad sa preúčtuje jednotlivo.






Transakcia: f - 51 – preúčtovanie s vyrovnaním
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Kurz sa uvádza z pôvodného dokladu. Následne sa zadá enter.
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Následne užívateľ prejde na výber OP.
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Vykoná sa simulácia dokladu a užívateľ prejde jednotlivé vymodrené položky a doklad cez disketu uloží. Takto sa postupne preúčtujú otvorené položky. Cez fbl3n, alebo cez fbl5n užívateľ môže priebežne kontrolovať stav nepreúčtovaných otvorených  položiek. 

Po prestavení systému podľa novej metodiky je potrebné ešte doúčtovať zápisy týkajúce sa 15. obdobia. Je nutné aby sa údaje prenesené na zberný účet 799999 previedli z účtu 799999 na účet podľa novej metodiky 78x*.


Uvedený prevod zo zberného účtu sa vykoná cez transakciu FB01. Prevádzať sa bude opäť jednotlivo podľa dokladov, ktoré boli zaúčtované. Kurz bude použitý z pôvodného dokladu.

Účtovanie: účtovacím kľúčom 50 z účtu 799999 (Dal) a účtovacím kľúčom 09 na účet odberateľa, a konkrétnym OHK znakom.

Účtovanie: účtovacím kľúčom 40 z účtu 799999 (Dal) a účtovacím kľúčom 19 na účet dodávateľa, a konkrétnym OHK znakom.

Dátum účtovania: 		31.12.2007
Dátum dokladu: 		dátum z dokladu pôvodného záväzku, resp. pohľadávky
Účt. obdobie: 		15

Zadávanie povinných polí na účte 799999

Druh dokladu: 		podľa pôvodného dokladu záväzku, resp. pohľadávky
Text hlavičky dokladu:	Preúčtovanie v 15. období
Referencia: 		15.obdobie

Fond:			 Dummy 
Fin. stredisko:    		 dummy, alebo konkrétne podľa toho ako bol predtým zaúčtovaný prevod
Fin. položka:		 60
Prac. úsek: 		 konkrétny
Funkčná oblasť:		 Dummy
Priradenie: 		 15.obdobie
Text:		  	 zač. stav*78x*

Zadávanie povinných polí na  účte 78*
UKL 09, 19,  účet dodávateľa resp. odberateľa a konkrétny OHK znak.
Údaje uvedené na tomto účte sa zadávajú presne podľa pôvodného dokladu zaúčtovaného v predchádzajúcom roku. Taktiež aj text položky prepíšte podľa pôvodného záväzku resp. pohľadávky. Tento doklad bude akoby skutočný záväzok resp. pohľadávka, ktorú v súčasnosti evidujeme.

Po preúčtovaní žiadosti na účet 780* bude príjem resp. úhrada k tejto žiadosti účtovaná počas roka odlišným spôsobom, ako pri žiadostiach evidovaných od 1.1.2008. 

Príjem resp. úhrada sa bude k otvoreným žiadostiam preúčtovaných v 15. období účtovať cez transakciu FB01.

Užívateľ bude definovať do položiek dokladu údaje podľa postupu účtovania, ktorý prijal. Všetky položky  sú zadávané do systému cez konkrétne účtovacie kľúče, účty, OHK znaky. Následne je však potrebné urobiť vyrovnanie, nakoľko sa doklad neúčtuje cez výber otvorených položiek. Vyrovnanie účtov odberateľa sa vykoná cez transakciu f-32, vyrovnanie účtov dodávateľa sa vykoná cez transakciu f-44.


POZNÁMKA:
Po vykonaní vyššie uvedených zápisov príslušné prevádzané účty nevykazujú  k  31.12.2007 za obdobie 1-15 zostatok.
Účty, ktoré sa z dôvodu prechodu na novú metodiku nemenia, sa prevádzajú automaticky systémom.
Účty 379*
Na účte 379* sú otvorené položky – záväzky voči dodávateľom. 
Tieto zostatky budú prevedené automaticky systémom.

Účty 378*
Na účte 378* sú otvorené položky – pohľadávky  
Tieto zostatky budú prevedené automaticky systémom.


Manuálne účtovanie  na účely zosúladenia predchádzajúceho postupu účtovania programu ISPA/KF a programu PHARE  s postupom účtovania  programu ISPA/KF a programu PHARE v metodike  platnej od 1.1.2008 vykonávané v účtovnom období r. 2008 k 1.1.2008

Všetky zápisy k 1.1.2008 (1.1 až 2.4) sa vykonávajú prostredníctvom transakcie FB01 s dátumom dokladu, dátumom účtovania 1.1.2008 a druhom dokladu SA. 


1. Prevod účtu  3965111

Zostatok účtu sa prevádza položkovite podľa jednotlivých projektov a zdroja OV. Prevedie sa na účet 3795102 podľa novej metodiky. Výber je potrebné vykonať cez transakciu FBL3N a vyhotoviť sumáre  jednotlivých prvkov SPP.

Transakcia:  FB01

UKL 40 z účtu 3965111 (MD) a účtovacím kľúčom 39 OHK znakom 8 na účet konečného prijímateľa (3795102) (Dal). 

UKL 50 z účtu 3965111 (DAL) a účtovacím kľúčom 29 OHK znakom 8 na účet konečného prijímateľa (3795102) (MD). 




Zadávanie povinných polí:


Dátum dokladu:		1.1.2008
Dátum účtovania:    	1.1.2008
Druh dokladu: 		SA
Mena: 			EUR
Kurz:			kurz NBS k 31.12.2007 (33,603)
Text hlavičky dokladu:	zač. stav*3795102
Referencia: 		1.obdobie

Fond:			 Dummy 
Fin. stredisko:    		 konkrétne
Fin. položka:		 60
Prac. úsek: 		 konkrétny
Funkčná oblasť:		 Dummy
Priradenie: 		 15.obdobie
Text:		 	 zač. stav*3795102

Dôležité je, aby prevedený stav na účet 3795102 zodpovedal stavu k 31.12.2007 na pôvodnom účte 3965111 tak v EUR, ako aj v SKK.

OV zdroje sa budú vyhodnocovať do 31.12.2007 cez výbery účtov 396* a od 1.1.2008 cez účty nové. Prehľady  v systéme budú k tomu prispôsobené.

2. Ostatné operácie

Sumy pre ostatné operácie sa zistia nasledovne:

ISPA/KF a PHARE/Prechodný fond 
Operácia 
1.1	v sume zostatku účtu 3145x00 - zdroj ES sa zaúčtuje
MD:  428000
DAL: 3715x01
Prostredníctvom transakcie fbl3n sa zistí suma otvorených položiek v EUR za zdroj ES . Do transakcie FB01 sa  zadá  zistená suma v EUR a  kurz NBS k 31.12.2007.

Operácia 
1.2	v sume neuhradených záväzkov na účtoch 3795x01 a 3795x09- zdroj ES  sa zaúčtuje 
MD:  3715x01
DAL: 428000
Prostredníctvom transakcie fbl3n sa zistí suma otvorených položiek v EUR za zdroj ES  na účtoch  3795x01 a 3795x09 k 31.12.2007. Do transakcie FB01 sa  zadá  zistená suma v EUR a  kurz NBS k 31.12.2007. 

Operácia 
1.3	v sume nevyinkasovaných pohľadávok na účte 3785xxx – zdroj ES sa zaúčtuje  
MD:  428000
DAL: 3715x01 
Prostredníctvom transakcie fbl3n sa zistí suma otvorených položiek v EUR za zdroj ES na účtoch 3785xxx k 31.12.2007. Do transakcie FB01 sa  zadá  zistená suma v EUR a  kurz NBS k 31.12.2007. 



ISPA/KF
Operácia 

2.2	v sume zostatku účtu 3145100- zdroj VZ sa zaúčtuje 
MD:  428000
DAL: 3795102
Prostredníctvom transakcie fbl3n sa zistí suma otvorených položiek v EUR - zdroj VZ na účte 314000 k 31.12.2007. Do transakcie FB01 sa zadá  zistená suma v EUR a  kurz NBS k 31.12.2007. 



Operácia 
2.3	v sume  pohľadávok na účtoch 378510x – zdroj VZ zaúčtovaných ako MD 378510x/ DAL:3145100sa   zaúčtuje  
MD:  428000
DAL: 3795102
Prostredníctvom transakcie fbl3n sa zistí suma otvorených položiek na účtoch 378510x v EUR za  zdroj VZ k 31.12.2007. Z tejto sumy sa zistí suma otvorených položiek pohľadávok na účtoch 378510x zaúčtovaných ako MD 378510x/ DAL:3145x00. Do transakcie FB01 sa  zadá  zistená suma v EUR a  kurz NBS k 31.12.2007. 

Operácia 
2.4	v sume neuhradených záväzkov na účtoch 3795101 a 3795109 - zdroj VZ  sa zaúčtuje 
MD:   3795102
DAL: 428000
Prostredníctvom transakcie fbl3n sa zistí suma otvorených položiek v EUR na účtoch 3795101 a 3795109 k 31.12.2007 za  zdroj VZ. Do transakcie FB01 sa  zadá  zistená suma v EUR a  kurz NBS . 

Údaje evidované v transakcii FB01:

Zadávanie povinných polí:

Dátum dokladu:		1.1.2008
Dátum účtovania:    	1.1.2008
Druh dokladu: 		SA
Mena: 			EUR
Kurz:			kurz NBS k 31.12.2007 (33,603)
Text hlavičky dokladu:	doúčtovanie rozdielov
Referencia: 		1.obdobie

Fond:			 Dummy 
Fin. stredisko:    		 konkrétne
Fin. položka:		 60
Prac. úsek: 		 konkrétny
Funkčná oblasť:		 Dummy
Priradenie: 		 1. obdobie
Text:		 	 doúčtovanie rozdielov z novej metodiky





