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Tisk všech záznamů

Na začátku zd. období
( 01.01.2018 )

Na konci zd. období
( 31.12.2018 )

v Kč

v Kč

0,00
5 667,00
410 102,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
10 125,00
526 835,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Údaje z evidence programu POHODA
1
2
3
4
5
6
7
8

Dlouhodobý hmotný majetek
Peněžní prostředky v hotovosti
Peněžní prostředky na bankovních účtech
Zásoby
Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček
Ostatní majetek
Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček
Rezervy

9 Mzdy

0,00

Podpis: ........................................................................

Do této tabulky vstupují údaje následovně :
1) Dlouhodobý hmotný majetek - uvádí se zůstatková cena hmotného majetku podle §29 zákona definovaného podle §26 odst. 2 zákona.
2) Peněžní prostředky v hotovosti - vstupují sem všechny doklady z peněžního deníku (= zaúčtované, nikoliv doklady z agendy Pokladna).
3) Peněžní prostředky na bankovních účtech - vstupují sem všechny doklady z peněžního deníku (= zaúčtované, nikoliv doklady z agendy Banka).
4) Zásoby - odpovídají hodnotě Ocenění z jedn. VNC z tiskové sestavy Inventurní soupis s oceněním, resp. Stav skladů v agendě Zásoby
sestavené k příslušnému datu. Ocenění je ve vážené nákupní ceně.
Tyto hodnoty budou korektní jen v případě, že byla přepočítána vážená nákupní cena.
5) Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček - odpovídají tiskové sestavě Kniha pohledávek sestavené k příslušnému datu.
Hodnota je navýšena o pohledávky vzniklé z neuplatněných zaplacených přijatých zálohových faktur, jejichž hodnota odpovídá tiskové sestavě
Kniha pohledávek ze záloh sestavené k příslušnému datu.
6) Ostatní majetek - hodnoty z programu POHODA nevstupují, v úvodním okně zadejte ručně stav ostatního majetku podle §7b.
7) Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček - odpovídají tiskové sestavě Kniha závazků sestavené k příslušnému datu. Hodnota je navýšena
o závazky vzniklé z neuplatněných zaplacených vydaných zálohových faktur, jejichž hodnota odpovídá tiskové sestavě Kniha závazků ze záloh
sestavené k příslušnému datu.
8) Rezervy - záznamy nepeněžních operací s typem předkontace: Z Tvorba zákonné rezervy mínus záznamy v Peněžním deníku s typem předkontace:
VN Výdaje na účely kryté rezervou.
9) Mzdy - uvádí se celkový objem zúčtovaných mezd za zdaňovací období. Hodnota odpovídá součtu hrubých mezd z tiskové sestavy
Přehled mezd z agendy Mzdy/Mzdy.
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Údaje z evidence programu POHODA + údaje vedené mimo evidenci.

Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci podle § 7b zákona

Na začátku
zdaňovacího období
( 01.01.2018 )
1 Dlouhodobý hmotný majetek

Na konci
zdaňovacího období
( 31.12.2018 )

0

0

5 667

10 125

410 102

526 836

4 Zásoby

0

0

5 Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček

0

0

6 Ostatní majetek

0

0

7 Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček

0

0

8 Rezervy

0

0

2 Peněžní prostředky v hotovosti
3 Peněžní prostředky na bankovních účtech

9 Mzdy

0

Podpis: .....................................................................

