13.B Syntetická a analytická evidencia v účtovníctve a účtovná
dokumentácia
Rámcová účtová osnova - je súhrn (zoznam) syntetických účtov, ktoré sú usporiadané do
(RÚO)
účtových tried so záväzným slovným a číselným označením.
- účty sú zoradené podľa ekonomického obsahu
- obsahuje len syntetické účty
- používa tzv. dekadický systém tzn. že má 10 účtových tried (0-9),
v každej ÚT môže byť maximálne 10 účtových skupín,
v každej ÚS môže byť maximálne 10 účtov
- je záväzná, obsahuje 255účtov
„Rámcová“ znamená, že účty, ktoré sú v RÚO použité pod záväzným číslom a menom nemôžu byť
použité na iný účel, ako na ten, ktorému sú určené.
Avšak ÚJ si môže nadefinovať vlastný účet, ak ešte číslo tohto účtu nebolo v osnove
použité, ale len v prípade, že si to jeho účtovníctvo vyžaduje.
ÚJ musí všetky účty, ktoré vo svojom účtovníctve použije zapísať do tzv. Účtového
rozvrhu, v ktorom musia byť uvedené nie len syntetické účty, ale aj všetky analytické účty.
Knihy podvojného účtovníctva: Hlavná kniha
Denník
Knihy analytickej evidencie
Hlavná kniha
Účty hlavnej knihy tvoria ucelenú sústavu, preto sa účtovné zápisy na účtoch hlavnej knihy
označujú ako sústavné. Sú na nich zaúčtované všetky skutočnosti , ktoré sú predmetom účtovania,
usporiadané systematicky (účty majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov, výnosov
a uzávierkové účty)
Účty hlavnej knihy sa otvárajú pre každé účtovné obdobie nové. V prípade, že podnik
existoval aj minulé účtovné obdobie. K prvému dňu účtovného obdobia sa účty hlavnej knihy
otvárajú podvojnými zápismi súvzťažne so ZÚS Výsledok hospodárenia, ktorý bol vyrovnávacou
položkou medzi Konečným účtom súvahovým a ÚZaS zaúčtujeme na účet 431- Výsledok
hospodárenia v schvaľovaní.
Na konci ÚO sa účty hlavnej knihy uzatvárajú, po čom sa zostaví účtovná závierka (súvaha,
výkaz ziskov a strát a poznámky)
Každý účet hlavnej knihy musí byť záväzne označený (číselne aj slovne) a musí nadväzovať
na účtový rozvrh ÚJ.
Účtovné zápisy uskutočňujeme vo vecnom usporiadaní pri zohľadnení časového
hľadiska.
Účty hlavnej knihy sú syntetické. Účtovné zápisy na syntetických účtoch predstavujú súhrn
údajov o príslušnej skutočnosti.
Syntetické účty neposkytujú dostatočne podrobné údaje potrebné na riadenie, kontrolu a iné
účely, preto je potrebné rozložiť informácie zo syntetického účtu na podrobnejšie údaje. Súhrn
analytických údajov tvorí analytickú evidenciu (môže byť niekoľkostupňová).
Analytická evidencia môže mať formu:
• Analytických účtov
• Inú formu, ako sú analytické účty (napr. inventárne karty DM, skladové karty materiálu,
skladové karty výrobkov, saldokonto odberateľov a dodávateľov, mzdové listy
zamestnancov)
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V denníku sa účtuje na základe tých istých účtovných dokladov ako v hlavnej knihe,
usporiadaných chronologicky. Účtovné prípady sa účtujú v dennom slede, tak ako vznikajú.
Časové zápisy majú kontrolnú funkciu. Spočíva v zabezpečovaní a preukazovaní úplnosti
účtovných zápisov a správnosti ich zaúčtovania do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
Prostredníctvom zápisov do denníku sa kontroluje, či sa všetky účt. prípady zaúčtované v denníku
zaúčtovali v hlavnej knihe na syntetických účtoch.
Kontrola správnosti účtovných zápisov sa vykonáva:
• Z vecného hľadiska (inventarizácia)
• Z formálneho hľadiska
Opravy chybných účtovných zápisov sa vykonávajú:
• Prečiarknutím
• Doplnkovým zápisom
• Čiastočným stornom
• Úplným stornom

