
Ročná uzávierka za rok 

2021



Ročná uzávierka 
Ročná uzávierka v programe UCT sa vykonáva v 14 obdobiach:

•December

•Bežné účtovné prípady mesiaca

•Bežné kurzové rozdiely (z uzatvorených položiek)

•Zúčtovanie vysporiadania koeficientu DPH

•Ultimum

•Závierkové účtovné operácie:

•Preúčtovanie zostatkov 111, 131, ...

•Kurzové rozdiely z nového ohodnotenia

•Dohadné účty

•Výpočet a zaúčtovanie daňovej povinnosti

•Záver

•Technické závierkové operácie:

•Uzatvorenie zostatkov účtov tried 5 a 6

•Aplikácia prevodového môstika



Ročná uzávierka 
Postupnosť období:

December 2021

Ultimum 2021

Záver 2021

Január 2022

Kalendárny rok

Máj 2022

Ultimum 2022

Záver 2022

Jún 2022

Hospodársky rok



Ročná uzávierka 
Výhody:

•Účtovné doklady decembra sú rozdelené podľa svojej logiky na

•Bežné doklady (účtované do decembra)

•Závierkové doklady (účtované do ultima)

•Z obdobia Ultimum môžeme aj dodatočne v budúcnosti tlačiť 

všetky zostavy obsahujúce aj uzávierkové operácie ale ešte so 

zachovaním zostatkov na účtoch nákladov a výnosov

•Všetky technické operácie sú sústredené v období záver: v tomto 

období sa neúčtujú žiadne „účtovné“ operácie



Všetky kroky ročnej uzávierky sa 

vykonávajú rovnako pri uzávierke za 

kalendárny alebo hospodársky rok..

Za HR sa však vykonávajú v 

poslednom mesiaci HR.



Zaúčtujeme doklady s 

časovým rozlíšením ...





Túto položku chceme 

časovo rozlíšiť



Určíme spôsob a 

parametre ČR Zobrazíme si rozpis 

budúceho zúčtovania ČR







Po zaúčtovaní 

všetkých dokladov 

vysporiadame ročný 

koeficient DPH.



RVK robíme v 

poslednom 

zdaňovacom období 

roka 2021





Rozdiel=18,00



Podávanie 

daňových 

dokumentov:

aj na portáli FSSR

Program eDane sa sám 

naštartuje a naplní údajmi 

z XML súboru





V prílohe sa dokumentuje 

postup výpočtu 

vysporiadania koeficientu

(tu je dokumentovaný 

rozdiel)



Ak výsledkom bola 

daňová povinnosť, 

program pomôže pri 

úhrade dane



Údaje z priznania DPH je 

možné automaticky 

zaúčtovať





Zaúčtovanie bežných 

kurzových rozdielov

(z uzatvorených položiek)

v decembri



Ak máme neuplatniteľnú 

DPH, môžeme ju preúčtovať 

...



Výpočet nájde neuplatniteľnú 

DPH v aktuálnom mesiaci a 

pripraví doklad preúčtovania ..



Pripravený doklad



Doklad sa zaúčtuje 

bežným spôsobom



Pokiaľ sa v UCT nachádzame v inom 

období ako december, môžeme 

realizovať VŠETKY mesačné uzávierky 

až po ultimum jedinou operáciou 

„Všetky mesačné uzávierky“





Nastavíme parametre pre 

všetky uzávierky



... A potom už iba pasívne 

čakáme na ultimum ...



Prešli sme do 

obdobia Ultimum 

2021



Zaúčtovanie 

kurzových rozdielov z 

nového ohodnotenia; 

bez preddavkov ...



Nemali by sa tu 

vyskytnúť účty 314 a 

324 ...

Môžu tu byť záznamy 

pre KR z NO z 

devízovej HK





Prekontrolujeme, či 

máme zapísané kurzy 

potrebných mien k 

31.12.2021



Ak nám kurzy chýbajú, 

môžeme ich 

automaticky prebrať 

priamo z webového 

sídla ECB



... za ľubovoľné dni ...



Zaúčtovanie 

kurzových rozdielov z 

nového ohodnotenia; 

bez preddavkov ...







..., aby sa nevypočítali 

KR k preddavkom





K tejto dávke sa storno 

nevytvára







Rovnako vypočítame 

kurzové rozdiely z NO 

k ostatným účtom 

HKD





Správnu voľbu 

zvolíme podľa toho, 

ako máme vyplnenú 

tabuľku pre KR z NO







K tejto dávke sa storno 

nevytvára







Kontrola konečných 

stavov niektorých 

účtov (111,131, ...)



Pre lepšiu prehľadnosť 

odstránime „fajku“ pre 

mesačné obraty



Túto sumu treba 

preúčtovať



V našom príklade zrealizujeme 

prevody interným dokladom ...



Formou jednoduchých 

účtovných zápisov 

preúčtujeme zostatok 

111 na 119







Necháme pripraviť 

storno tohto dokladu 

do 2022/01



Vypočítame a podáme DP 

k dani z príjmov a 

zaúčtujeme vlastnú daňovú 

povinnosť



Vyberieme si rok, za 

ktorý treba daň 

vypočítať



Postupne prejdeme 

celým procesom 

zostavenia DP k dani 

z príjmov PO



Na základe definícií z 

tabuľky pre opravu 

základu dane 

necháme vypočítať 

daňové korekcie pre 

neuhradené vybrané 

náklady a výnosy



Pri tvorbe zostavy môžeme 

manuálne skorigovať stav 

zaplatenia jednotlivých 

pohľadávok a záväzkov





Necháme vypočítať 

hodnoty riadkov DP ...



... a následne môžeme 

manuálne skorigovať to, čo 

automatika nezvládne



Riadky, do ktorých patrí 

vypočítaná oprava základu 

dane, sa vyplnia 

automaticky



Program sám určí sadzbu 

dane podľa obratu v r.560



Vo fáze aktualizácie 

jednotlivých riadkov 

DP a tabuliek môžeme 

interaktívne pracovať s 

celoročnými dokladmi



Doklady môžeme 

vyberať podľa rôznych 

kritérií ...



Alebo priamo vyberať 

podľa uváženia ...



Program vloží súčet do 

schránky a do hodnoty 

riadku ho dostaneme 

pomocou CTRL+V



... po prepočte súčtových 

riadkov si už iba „odčítame“ 

vlastnú daňovú povinnosť



K zostavenému DP si môžeme 

vytlačiť naše vlastné poznámky 

k jednotlivým riadkom





DP si môžeme vytlačiť 

(pre vlastnú potrebu)





Pre podanie DP musíme 

vytvoriť XML súbor ...



DP podáme cez portál 

FSSR alebo cez 

eDane



Vypočítanú vlastnú 

daňovú povinnosť 

zaúčtujeme



Program automaticky 

pripraví doklad na 

zaúčtovanie tých riadkov 

DP, kde to má význam







Ak je výsledkom 

daňová povinnosť, 

môžeme si na jej 

úhradu pripraviť 

prevodný príkaz



Program sám pripraví 

správne predčíslie a 

VS pre platbu.

Platbu môžeme 

realizovať rôzne



K zostavenému DP si 

môžeme tlačiť rôznu 

sprievodnú 

dokumentáciu ...



Napr. oznámenie 

o výške dane ...



Rôzne vlastné 

dokumenty si 

môžeme 

nadefinovať tu



V inštalačnej sade je 

distribuovaný jeden 

vzorový dokument.

Vlastné je možné vytvoriť 

kópiou a úpravou



Vytlačíme 

požadované 

závierkové zostavy ...

NaV ešte nie sú 

uzatvorené !



Pre uzávierku spravidla 

nepotrebujeme 

mesačné obraty





Od roku 2014 sa 

výkazy menili iba 

minimálne



Účtovná závierka MÚJ 

aj POD sú všeobecne 

zadefinované, ale ...





teraz môžeme výkaz vytlačiť 

aj so súpisom účtov a ich 

zostatkov, ktoré nebudú 

použité vo výkaze













Ak to je možné, program sám 

vykoná korekciu súvahy tak, 

aby HV v súvahe a 

výsledovke boli rovnaké.



Korekcia sa testuje a 

vykonáva samostatne za 

bežný rok a minulý rok



Program navrhne, 

zrealizuje a dôkladne 

zdokumentuje korekciu 

súvahy za bežné obdobie 

...



... ale aj za minulé 

obdobie



Závierku pre vlastnú 

potrebu môžeme 

vytlačiť z PDF tvaru









Závierku môžeme 

priamo podať v XML 

tvare cez PFS



Po prihlásení na portál 

si zvolíme Katalóg 

formulárov ...



... a nájdeme „správnu“ 

závierku



Vložíme dáta z 

pripraveného XML 

súboru



Stačí stlačiť CTRL+V



Hotový výkaz môžeme 

nechať skontrolovať





Podanie zatiaľ nie je 

možné, lebo povinnou 

súčasťou závierky je aj 

voľná príloha –

poznámky ...

... ale výkaz môžeme 

uložiť ako rozpracovaný 

dokument



Až budeme mať prílohu, 

tak si rozpracovaný 

dokument nájdeme tu ...



Spracujeme a priložíme prílohu 

(poznámky) za rok 2021.

Technika spracovania je pre rok 2021 

zmenená (nepotrebuje EXCEL)



Prvotným vytvorením sa prevezmú 

trvalé údaje a údaje z UCT a 

poznámky sú pripravené na 

„dokončenie“.



Teraz môžeme 

poznámky dofinalizovať 

(stále v prostredí UCT)



Každá súčasť poznámok 

má svoju záložku ...



Medzi záložkami sa môžeme 

prepínať myšou alebo 

postupne ich prejsť šípkami

Údaje, ktoré sa 

dajú prebrať z 

UCT program 

predplní



Tlač do PDF zrealizujeme 

jediným tlačidlom „PDF“



Program sa už na nič nepýta a 

priamo vyhotoví poznámky v 

PDF, ktoré sú vhodné na priame 

vloženie do závierky 









...a teraz už môžeme poznámky 

podať (doplniť do rozpracovanej 

závierky na portáli FSSR)



Pri podaní cez portál FSSR alebo 

cez eDane Vás program 

„navedie“ na úspešné podanie ...



Ukončenie 

spracovania za 

ULTIMUM



Vošli sme do 

obdobia 

Záver 2021



Prekontrolujeme nastavenie 

tabuľky pre ročné účtovné 

prevody



Uzatvorenie účtov 5 a 6 

okrem 59x, 69x



Uzatvorenie daňových 

účtov



Uzatvorenie účtov 

vnútropodnikového 

účtovania



„Upratanie“ niektorých 

účtov DPH



Obsah tabuľky sa dá ľahko 

nastaviť na distribučný 

štandard ...



Zrealizujeme prevody z fázy 

3 

(uzatvorenie účtov 5 a 6)







Prevody realizujeme 

vygenerovaním dokladu ...



Prevody v saldokonte sa 

robia iba veľmi zriedka ...











Ďalej zrealizujeme prevody 

z fázy 4

(daňové účty)







Prekontrolujeme správnosť 

a úplnosť uzatvorenia účtov 

...



Opäť nám postačí bez 

mesačných obratov





Pred úplným uzatvorením 

roka si skontrolujeme 

prevodové mostíky





Technicky uzatvoríme 

ročné spracovanie











Aplikácia PM v HK? 

Veď na to tam je ...



Aplikácia PM v saldokontách 

je zriedkavá



Prešli sme do januára 2022 

(do prvého mesiaca HR)



Pre úplnosť si môžeme 

vytlačiť obálku uzávierky



Môžeme si určiť, 

čo chceme na 

obálke ...

Musíme správne 

určiť rok



Príklad obálky závierky



Skontrolujeme a prípadne 

upravíme počiatočné stavy 

a vytlačíme otvárací 

doklad ... 













Teraz môžeme zaúčtovať storno 

dávok, ktoré sme pripravili v období 

ULTIMUM a prípadne dávky 

zúčtovania časového rozlíšenia



Obsah jednotlivých 

nezaúčtovaných importov si 

môžeme prezrieť ...



Dávka storna preúčtovania 

materiálu na ceste



Vlastné zaúčtovanie vykonáme 

štandardne v importe








