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Tvorba opravných položek k pohledávkám po splatn. (§8, §8a, §8c)
(modul účetnictví od verze 12.01.03)
Opravné položky lze vytvářet automaticky programem dvěma způsoby. V obou se nabízí stejná
tabulka, kde se mění pouze parametry pro pohledávky v insolvenci, po splatnosti do 30 tisíc nebo
ostatní po splatnosti.
A) za označené položky volbou Označené – Zaúčtování nepromlčených pohledávek
B) přes Nástroje a pomůcky – Tvorba opravných položek k nepromlčeným pohledávkám
Obr. A

Obr. B

Upozorňujeme, že tento návod má pouze informativní charakter a firma 6K spol. s r.o. neodpovídá za škody způsobené použitím tohoto
návodu.
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1. Opravné položky po splatnosti a v insolvenci
V první nabídce zadejte období, účty, částku, počet dní po splatnosti a výši procenta.

Ve druhé nabídce je seznam odběratelů a jejich faktur. Ve spodní části nastavujete účtování
opravných položek a případné přeúčtování pohledávky na jinou analytiku.

Upozorňujeme, že tento návod má pouze informativní charakter a firma 6K spol. s r.o. neodpovídá za škody způsobené použitím tohoto
návodu.
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2. Opravné položky po splatnosti do 30 tisíc
Stejný postup jako v bodě 1. – jen se změnou parametrů.

Druhá obrazovka je identická s bodem 1.
Pozn. V případě pohledávek po splatnosti, na které bylo zahájeno soudní řízení, je třeba zrušit
zatržítko na první obrazovce Vyloučit pohledávky, kde došlo k opravným položkám (DAL=391), aby
bylo možné vytvářet další opravné položky na stejnou fakturu.
Tip 1: Při větším množství pohledávek, ke kterým se vytváří opravné položky nebo u pohledávek u
soudu je vhodné tyto pohledávky vést na jednotlivých analytikách. Díky nim je pak zjednodušena
kontrola (i pro auditory) pohledávek a k nim vytvořených opravných položek. Dále lze za tyto
analytiky jednoduše vytvořit tištěný přehled ze sestavy Saldokonta s výběrem účtů 311 a 391
(Klasická sestava saldokonta)
Tip 2: Doporučujeme nejprve vytvořit opravné položky pro pohledávky do 30 tisíc (ve výši
100%) a poté pro ostatní pohledávky po splatnosti (ve výši 20%). V obráceném případě se
vytvoří ze všech pohledávek pouze 20%.

Zpracovala Diana Klánová
Vytvořeno dne 11.1.2012
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