Jednoduché účtovníctvo ELEMENT
Spustením súboru element.exe sa spúšťa menu programu. Tu si vyberiete modul JedUct.
Program ponúkne DEMO zákazníka v ktorom je možné si vyskúšať účtovanie. Program je
založený na jednoduchosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti.
Na úvod musím ozrejmiť filozofiu účtovania v JedUct Element.
1.,Vo všeobecnosti platí, že v peňažnom denníku sa účtuje o pohybe peňazí v hotovosti a na
BU. V programe na to slúži modul účtovníctvo a následne výber hotovosti alebo BU.
Je potrebné len zadať celkovú sumu. Tým je prvý krok zabezpečený.
2., Suma, ktorá je zadaná , sa musí rozčleniť na výdaj / príjem ovplyvňujúci ZD
na výdaj / príjem neovplyvňujúci ZD
a na to slúži ďalšie účtovanie, kde si užívateľ vyberie pomocou F4 príslušný stlpec
v peňažnom denníku – tento je nazvaný „účtami“ aj so slovným zobrazením. Všeobecne:
„účty“ začínajúce na 5 sú výdavky ovplyvňujúce ZD
„účty“ začínajúce na 6 sú príjmy ovplyvňujúce ZD
„účty“ začínajúce na 3 sú príjmy neovplyvňujúce ZD
„účty“ začínajúce na 4 sú výdavky neovplyvňujúce ZD
Zbehlí užívatelia postrehli, že sú z veľkej časti odvodené z podvojného účtovníctva.
Príklad: 604000
Prvé trojčíslie: znamená príslušnosť k stĺpcu PD – príjem predaj tovaru (tieto čísla nemožno
meniť ani pridať iné)
Štvrté číslo: užívateľ môže zadať „ analytiku “
napr. 604100 – príjem predaj tovaru drogéria
604200 – príjem predaj tovaru farby laky
604300 – príjem predaj tovaru podlahoviny
Posledné dve čísla udávajú príslušnosť k sadzbe DPH.
Napr. 604019 – príjem predaj tovaru základ dane 19 %
604010 – príjem predaj tovaru základ dane 10 %
DEMO obsahuje nasledovné účtovné prípady pre platcu DPH:
Modul účtovníctvo:
Číselník

PP
PP
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PEU
U
U
U

číslo

1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
1
2
3

popis operácie

vklad podnikateľa
príjem dobropisu v hotovosti
nákup tlačív zo ševtu = prevádzková réžia, DPH
nákup tovaru z Tesly = tovar, DPH
úhrada DF 1 v hotovosti = tovar, DPH
prevod hotovosti na BU = priebežná položka
výplata mzdy
nákup tovaru, prevádzková réžia, osobná spotreba, DPH
zámena SK na EUR podľa kurzu NBS
príjem EUR do valutovej pokladne
prevod hotovosti z pokladne = priebežná položka
úhrada VF 1 na BU = tovar + služba , DPH
poplatok banke = prevádzková réžia

V moduly záväzky / pohľadávky:
zaevidované DF, dobropis, VF, záväzok voči SP, ZP z titulu odvodov, záväzok mzdy.

Video ukážky zaúčtovania základných účtovných prípadov:
1., Zaúčtovanie VPD platca DPH
http://www.hdsoft.sk/site/el-jeduct/...e_VPD_demo.swf

2., Zaevidovanie DF v knihe faktúr
http://www.hdsoft.sk/site/el-jeduct/...ie_DF_demo.swf
3., Úhrada zaevidovanej DF do peňažného denníka
http://www.hdsoft.sk/site/el-jeduct/...da_DF_demo.swf

Zo zápisov je automaticky zostavené
1., daňové priznanie DPH a príslušná evidencia
2., daňové priznanie FO typ B
3., výkaz o príjmoch a výdavkoch , výkaz o majetku a záväzkoch
4., mnoho ďalších tlačových zostáv
Na obrazovke v spodnej časti sú vyznačené klávesové skratky, napr. F5 slúži na vytvorenie
nového dokladu...
P O Z O R pri každom upgrade sa –DEMO- zákazník vráti do pôvodného stavu.

Vysvetlivky k jednotlivým modulom programu JedUct ELEMENT:
Modul účtovníctvo slúži na zápisy hotovosti / BU v SK aj v zahraničnej mene a na zápisy ID,
účtovanie zápočtov a uzávierkových operácií.
Vybrané základné účtovné prípady sú uvedené v ďalšej časti. V programe je všetko
prednastavené a je možné začať ihneď účtovať.
Modul záväzky / pohľadávky slúži na evidenciu vydaných faktúr, došlých faktúr
a ostatných záväzkov a pohľadávok /soc.poisť., ZP., daňový úrad, zamestnanci..../ a na
halierové dorovnanie faktúr, resp. zúčtovanie kurzových rozdielov – vyrovnanie Z/P
Modul základné údaje slúži na základné nastavenie programu, vytvorenie dodávateľov,
odberateľov, zadanie počiatočných stavov /pri prechodu na program ELEMENT/ , tu si
môžete zadať zákazníkov, ktorým spracujete účtovníctvo, v súčasnosti je
ponúkaná multiverzia, čiže je možné spracovávať neobmedzené množstvo daňových
subjektov.
Modul uzávierka slúži na uzavretie aktuálneho roka a prevodu zostatkov do nového roka.
Tlač výkazu o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkov a DP, ktoré akceptuje DÚ.
Prevod roka možno prevádzať opakovane, vždy sa prepíšu v novom roku všetky počiatočné
stavy a prenesú OP, starý rok ostane prístupný v pôvodnej štruktúre. Toto je výhodné pri
účtovaní do dvoch zdaňovacích období – t.j. na prelome rokov.
Modul pomocné knihy ponúka vedenie obsiahnutých pomocných kníh.
Modul tlač ponúka množstvo výstupných tlačových zostáv z ktorých „daňové“ je možné
priamo odovzdať na DU.

Modul možnosti ponúka nastavenie tlače, širokej možnosti zálohovania, registračný kód,
nastavenie tlače a pod.

Dôležité
Spôsob zápisov v jednoduchom účtovníctve ELEMENT je založený na označení jednotlivých
stĺpcov v PD prípadov číselnými znakmi – účtami , odvodené z podvojného účtovníctva a je
doplnené aj slovným popisom. V moduly „účtovníctvo“ sa vedie vlastný peňažný denník.
Program jasne navedie užívateľa k zaúčtovaniu účtovného prípadu. Na začiatok
doporučujem vytlačiť zo sekcie „základné údaje“ – „účty“ , prehľad jednotlivých účtov
(stópcov v PD) s ich slovným označením.
Pri evidovaní jednotlivých účtovných prípadov program automaticky prepočíta výšku DPH,
ktorú je možné v prípade potreby jednoducho upraviť. Užívateľ si môže stanoviť ďalšie
kategórie DPH, podľa ktorých potom program vytvorí evidenciu podľa požiadaviek
zákazníka. Jedným zápisom do peňažného denníka, resp. do evidencie záväzkov
a pohľadávok sa vytvorí aj evidencia DPH podľa platnej legislatívy aj s konečným
vytlačením tlačiva.
Zvýšenú pozornosť je nutné venovať pri zadávaní dodávateľov a odberateľov, hlavne ICO,
označenie platcu DPH, a správne zadanie štátu, ďalej označenie FO – má vplyv na
oznamovaciu povinnosť – tá sa generuje automaticky.
Párovanie / úhrada faktúr prebieha v moduly účtovníctvo na základe vyplnenia kolonky
IČO +VS. Pri použití cudzej meny v prípade prístupu užívateľa na internet, je automaticky
dosadený príslušný kurz a prepočítavaná cudzia mena na SK.
V programe sú prednastavené základné číselníky. Je možné začať okamžite účtovať a viesť
evidenciu. Počas celého roka je možná oprava dokladov, resp. doplnenie a zoradenie podľa
dátumu.

Upozornenie: od 1.10.2007 je potrebné pre kategóriu DPH 4, 11 a 12
zadávať základ dane vo formáte podľa ktorého je zrejmé do ktorej
sadzby DPH doklad patrí. Napr. 504019 ... Ak bude zadané koncové
číslo 00, tak sa doklad v DP DPH neobjaví!

Zaúčtovanie vybraných účtovných prípadov /platca DPH/
1.,

Príjem tržby v hotovosti 119 ,- Sk s DPH

Účtovníctvo – pokladňa - ERP - napr. P1
suma
119,343019
19,- DPH – príjem neovplyv. základ dane
604019 100,príjem predaj tovaru

2.,

Výdaj nákup tovaru v hotovosti 119,-

Účtovníctvo - pokladňa - výdaj - PV
suma
119,343119
19,- DPH- výdaj neovplyv. základ dane
504019
100,výdaj nákup tovaru

3.,

Výdaj mzdy

7.000,-

Účtovníctvo - pokladňa - výdaj PV
suma
7.000,521000 7.000,- výdaj mzdy
prípadne cez účet :
Účtovníctvo - bankový účet – SK vybrať číselník pre príslušnú banku napr. S
zadať:

4.,

V
521000

7.000,(V znamená výdaj., P znamená príjem)
7.000,- výdaj mzdy

Zaevidovanie vydanej/ došlej faktúry

Záväzky a Pohľadávky

Pohľadávky majú účet 311... záväzky majú účet 321...
V kolonke účet /po DPH/ je výhodné a nutné zadať účet /stĺpec v PD/ na ktorý bude
položka pri neskoršej úhrade automaticky zaúčtovaná , napr. príjem predaj tovaru – 604019
5., Úhrada

vydanej/došlej faktúry

Účtovníctvo - Pokladňa príjem alebo výdaj / alebo príslušný bankový účet
Kolonka ICO vybrať/vyplniť
Kolonka var.symbol vybrať/vyplniť – naskočí automaticky suma – v prípade súhlasu
stačí potvrdiť, v prípade odlišnej sumy, treba vpísať čiastočnú úhradu. Program automaticky
zaeviduje úhradu podľa členenia do peňažného denníka a automaticky zaeviduje úhradu
v knihe faktúr.
6. Pri úhrade daňovej povinnosti DPH pre DU sa použje účet 343100
Pri príjme nadmerného odpočtu DPH zo strany DU sa použije účet 343000

Modul „pohľadávky“ slúži výhradne na evidovanie VF
Modul „záväzky“ slúži výhradne na evidovanie DF
V moduly „ostatné„ je možné evidovať záväzky voči poisťovniam, leasing, .. pod číselníkom
ID alebo iným, vytvoreným užívateľom.
Počiatočné otvorené položky t.j. neuhradené faktúry z min. obdobia je nutné evidovať pod
číselníkom OP – len pri prechode na program Element JUCT z iného programu.

Na stránke www.hdsoft.sk vedená technická a účtovná podpora cez ICQ, resp.
mailová adresa , pre stálych klientov je dostupná aj telefónna linka /pevná/ smerom
k zákazníkovi.
Otázky, resp. poznatky ohľadne programu je možné uvádzať aj na stránke

www.porada.sk/t36345-element.html
Prajeme Vám príjemnú prácu s programom ELEMENT - JedUct

DODATOK č.1:
Účtovanie nákupu platobnou kartou:
Účtovanie bločku z predajne:
Účtovníctvo - interný doklad- účet priebežná položka = 261000 „V“ s rozpisom napr.
343119 – DPH, 504019 – výdaj nákup tovaru, typ DPH tuzemsko „ 2“
Účtovanie výpisu z banky:
Príslušná banka napr. 221000 „V“ výdaj do PP = 261000.

