Prechod na euro v podvojnom účtovníctve
a v programe Omega
SPOLOČNÉ ZMENY PRE PODNIKATEĽ. SUBJEKTY A NEZISKOVÉ ORG. ÚČTUJÚCE V KALENDÁR. A HOSP. ROKU
Po nainštalovaní verzie 12.xx je možné vykonať prechod z roku 2008 do roku 2009, ktorý prevedie účtovnú menu SKK na novú
účtovnú menu EUR. Prechod medzi jednotlivými účtovnými obdobiami, je možné spúšťať aj opakovane tak, ako ste na to boli
zvyknutí s tým, že prepočet na euro prebehne pri každom opakovanom prechode.
Účtovanie v mene euro je viazané na databázu roku 2009. Pre Vaše účtovníctvo (databázu) roku 2008 sa v zásade nič nezmení.
Jediná výnimka je pri kurzových rozdieloch k 31.12.2008 pre pokladnice, bankové účty, zostatky saldokontných účtov pohľadávok
a záväzkov, na ktorých sa účtovalo počas roka 2008 v mene EUR. Na ich výpočet sa použije konverzný kurz, nie kurz NBS
k 31.12.2008. Ten sa v uzávierkach kurzových rozdielov nastaví automaticky. Na výpočet kurzových rozdielov k 31.12.2008 pre
ostatné cudzie meny sa použije kurz NBS k 31.12.2008 tak, ako doteraz.
POZOR! - Novelou zákona o účtovníctve č. 198/2007 platnou od 1.1.2008 sa z výpočtu kurzových rozdielov vyňali prijaté
a poskytnuté preddavky v cudzej mene. V účtovnej závierke sa teda vykážu v prepočte kurzom NBS zo dňa, kedy nastal účtovný
prípad (historickým kurzom). Saldokontné účty prijatých a poskytnutých preddavkov v cudzích menách (051, 052, 053, 314, 324 a
475) boli vyňaté z automatického výpočtu kurzových rozdielov saldokonta.
DPH - Novelou zákona o DPH č. 465/2008 platnej od 1.1.2009 sa zmenilo zaokrúhľovanie. DPH v evidencii DPH sa v roku 2009
zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta prirodzene, v roku 2008 to bolo na 0,10 haliere prirodzene. Sumy v súhrnnom výkaze v roku 2009
sa zaokrúhľujú na celé eurá prirodzene, v roku 2008 to bolo na celé koruny nahor. Táto zmena je v programe zapracovaná.
Halierové vyrovnanie sa v celom programe mení na centové vyrovnanie. Boli upravené texty na tlačových zostavách a aj typy súm
pre účtovanie týchto rozdielov (CVk – centové vyrovnanie kladné, CVz – centové vyrovnanie záporné).
Kurz - Od roku 2009 sa na účely prepočtu cudzej meny (inej ako euro) používa kurz Európskej centrálnej banky (kurz ECB).
V programe bolo preto prispôsobené automatické sťahovanie kurzového lístka zo stránky www.ecb.europa.eu. Kurz ECB môže byť
pre niektoré meny veľmi podrobný (cca 5 desatinných miest), s čím sa v programe počíta. Pri uvádzaní kurzu bola zrušená jednotka
meny, pretože kurz EUR voči cudzím menám má odlišnú vypovedaciu schopnosť ako mal kurz SKK voči cudzím menám.
POZOR! - Podľa novely zákona o účtovníctve a zákona o DPH č. 465/2008 platnej od 1.1.2009 bolo upravené aj automatické
dopĺňanie kurzu. Od 1.1.2009 sa na prepočet cudzej meny na euro používa kurz zo dňa predchádzajúceho deň uskutočnenia
účtovného prípadu na prepočet do účtovníctva a kurz zo dňa predchádzajúceho deň vzniku daňovej povinnosti na prepočet do
evidencie DPH.
Pri vystavovaní a účtovaní dokladov zadávajte skutočné dátumy, program si z kurzového lístka doplní správny kurz
z predchádzajúceho dňa.
Zaujímavosť:
Kurz NBS je vyjadrený ako vzťah 1 jednotky cudzej meny voči slovenskej korune. Kurz odpovedal na otázku: „Koľko korún je
potrebných na 1 jednotku cudzej meny?“ (alebo viac jednotiek cudzej meny napr. pre menu HUF). Pri prepočtoch sme SKK delili
kurzom, aby sme dostali sumu v cudzej mene, resp. cudziu menu sme násobili kurzom, aby sme dostali sumu v SKK.
Kurz ECB je vždy vyjadrený ako vzťah 1 € voči cudzej mene. Priamo vyjadruje „koľko jednotiek cudzej meny je možné získať za 1
€“. Pri prepočtoch budeme EUR násobiť kurzom, aby sme dostali sumu v cudzej mene, resp. cudziu menu budeme deliť kurzom, aby
sme dostali sumu v EUR.
PRECHOD DO NOVÉHO ROKA A PREPOČET NA EURO

Prepočet jednotlivých mien k 1.1.2009:
 SKK sa prepočítajú konverzným kurzom na EUR,
 EUR zostáva v rovnakej sume EUR, o akej sa účtovalo pri vzniku účtovného prípadu (k 31.12.2008 bolo EUR prepočítané na
SKK konverzným kurzom),
 Iná cudzia mena – suma v cudzej mene zostáva v rovnakej sume cudzej meny, o akej sa účtovalo pri vzniku účtovného
prípadu a jej prepočet v SKK k 31.12.2008 sa prepočíta konverzným kurzom na EUR,
 v internom doklade, ktorý otvára účty, na ktorých sa v roku 2008 účtovalo v inej cudzej mene ako euro vypočíta nový kurz
ako vzťah medzi cudzou menou a prepočítanými SKK na EUR (k tomuto kurzu sa budú potom počítať prípadné ďalšie
kurzové rozdiely),
 rovnaký postup je pri prenesených neuhradených pohľadávkach a záväzkoch v cudzej mene,
 účty prijatých a poskytnutých preddavkov a účty časového rozlíšenia v cudzej mene sa do nového roku prenášajú
prepočítané historickým kurzom, t.j. hodnota v cudzej mene zostáva a na EUR sa prepočíta ekvivalent v SKK vypočítaný
historickým kurzom (kurzom zo dňa, kedy sa o účtovnom prípade účtovalo).
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Prechod do nového roka môžete vykonať ešte pred úplným uzavretím účtovníctva 2008, aby ste už mohli vystavovať januárové
faktúry v eurách. Nezabudnite však urobiť posledný prechod po vykonaní všetkých uzávierok a závierky účtovníctva v roku 2008, aby
sa Vám v roku 2009 upravili začiatočné stavy účtov a automaticky sa zaúčtoval výsledok hospodárenia v roku 2009.

Všeobecným pravidlom pri prepočte zostatkov účtov hlavnej knihy z SKK na EUR je prepočet konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260
SKK a zaokrúhlenie na eurocenty prirodzene na 2 desatinné miesta.
Za štandardným formulárom prechodu do ďalšieho roka nasleduje nový formulár. V ňom je potrebné zvoliť analytické účty
súvahových účtov 378 a 379, prostredníctvom ktorých sa vyrovná rozdiel na účte 701 – Začiatočný účet súvahový v období
otvorenie. Týmto sa hlavná kniha vyrovná. Následne sa podľa postupov účtovania rozdiely účtované na účtoch 378 alebo 379
preúčtujú 1.1.2009 ako kurzové rozdiely do nákladov alebo do výnosov. Účtovanie rozdielov na účte 701 vykoná program
automaticky a rovnako automaticky preúčtuje tieto rozdiely do kurzových rozdielov interným dokladom do obdobia január.
Odporúčanie
Pre zaúčtovanie týchto centových rozdielov Vám odporúčame zvoliť si samostatnú analytiku, aby ste vedeli v účtovníctve ľahšie
identifikovať, aké rozdiely z dôvodu prechodu na euro Vám v účtovníctve nastali a prečo. V účtovnej závierke roku 2009 sa vykazujú
rozdiely vzniknuté pri prechode na euro.
Prechod - kalendárny rok

Prechod – hospodársky rok

Hospodársky rok
V súvislosti s prechodom na euro sú účtovné jednotky účtujúce v hospodárskom roku povinné k 31.12.2008 vykonať priebežnú
účtovnú závierku v rozsahu riadnej účtovnej závierky v slovenských korunách. To znamená, že je potrebné vykonať všetky
koncoročné uzávierkové účtovné operácie a inventarizácie výnimočne k 31.12.2008.
Rovnaký postup je v programe Omega. Po odsúhlasení účtovných zostatkov k 31.12.2008 je potrebné urobiť všetky uzávierky, ktoré
sú štandardné vždy na konci účtovného obdobia, a to:
 uzávierka kurzových rozdielov PD, BV
 kurzových rozdielov saldokonta
 uzávierky skladu a dlhodobého majetku
 uzávierka účtovníctva A k 31.12.2008
 závierka účtovníctva
Program Omega bol upravený tak, že nainštalovaním verzie 12.xx bude možné všetky uzávierky vykonať k 31.12.2008. Rovnako
bude v tejto verzii kontrolovať, aby ste do obdobia po decembri 2008 neúčtovali žiadne účtovné doklady. Po vykonaní všetkých
uzávierok je potrebné vykonať prechod do nového roka.
Prechod do nového roka môžete vykonať ešte pred úplným uzavretím účtovníctva 2008, aby ste už mohli vystavovať januárové
faktúry v eurách. Nezabudnite však urobiť posledný prechod po vykonaní všetkých uzávierok a závierky účtovníctva v roku 2008, aby
sa Vám v roku 2009 upravili začiatočné stavy účtov a automaticky sa zaúčtoval výsledok hospodárenia v roku 2009.
Vykonaním prechodu do ďalšieho roka sa databáza hospodárskeho roka rozdelí na 2 časti: časť od začiatku účtovného obdobia
hospodárskeho roka do konca decembra 2008 v SKK a časť od januára 2009 do konca účtovného obdobia hospodárskeho roka 2009
v EUR. Každá časť bude mať svoje vlastné obdobie Otvorenie a Zatvorenie, kde sa budú nachádzať otváracie a závierkové účtovné
doklady.
Program Omega bol prispôsobený tak, aby aj v druhej časti roku 2008/2009 v EUR pre účely zostavenia účtovnej závierky ku koncu
účtovného obdobia v roku 2009 boli výkazy účtovnej závierky správne naplnené z údajov za celé trvanie hospodárskeho roka.
Rovnako tak údaje týkajúce sa bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
Do účtového rozvrhu bol pridaný účet 711 - Začiatočný účet nákladov a výnosov. Prostredníctvom tohto účtu sa otvoria prepočítané
účty nákladov a výnosov. Účet 711 sa v období otvorenie nevyrovnáva a z dôvodu prepočtu nákladov a výnosov môže na ňom
vzniknúť centový rozdiel.
AUTOMATICKÉ ZAÚČTOVANIE ROZDIELOV MEDZI EVIDENCIOU A ÚČTOVNÝM STAVOM
Podľa ustanovení postupov účtovania upravujúcich prechod na euro, sa majú začiatočné stavy súvahových účtov v januári upraviť
podľa prepočítanej analytickej evidencie, ktorá tvorí podklad k účtovaniu na týchto účtoch. Rozdiel medzi celkovou sumou analytickej
evidencie prepočítanou na eurá a začiatočným stavom príslušného súvahového účtu sa má zaúčtovať ako kurzový rozdiel na účty 563
a 663.
V programe sme pre Vás pripravili automatické zaúčtovanie týchto rozdielov v prípade saldokonta, skladového hospodárstva,
dlhodobého majetku a cenín. Vo formulári pre prechod na euro si môžete jednoduchým zaškrtnutím zvoliť, pre ktorú evidenciu
chcete automaticky vypočítať tento rozdiel a ich výpočet je možné spúšťať pri každom opakovanom prechode.
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Rozdiely z dôvodu porovnania prepočítanej evidencie a účtovného stavu sa budú automaticky účtovať v internom doklade v januári,
v ktorom sa bude zároveň preúčtovávať rozdiel z účtu 378 alebo 379 z otvorenia. Účty pre kurzové rozdiely zvolené vo formulári pre
prechod budú teda spoločné pre zaúčtovanie týchto rozdielov.
Odporúčanie
Pred spustením automatického účtovania rozdielov medzi evidenciou a účtovným stavom Vám odporúčame odsúhlasiť si evidenciu
s účtovníctvom v roku 2008. Ak by boli v evidencii nezrovnalosti, rozdiely by nemuseli zodpovedať skutočnosti.
V každom prípade Vám odporúčame aj automaticky vypočítané a zaúčtované rozdiely v roku 2009 skontrolovať a odsúhlasiť.
POZOR! - Program zaúčtuje rozdiely medzi evidenciou a účtovníctvom za určitých podmienok. Pre ich splnenie si
pozorne prečítajte nasledujúce pokyny k jednotlivým evidenciám.
Saldokonto


podmienkou je, aby mal príslušný pohľadávkový a záväzkový účet príznak
„saldokonta“ a jeho zostatok k 31.12.2008 je odsúhlasený (v roku 2008 boli na
ňom vykonávané správne úhrady a párovania)



pri prechode sa spočítajú všetky prepočítané položky „sumy spolu“ neuhradených
pohľadávok a neuhradených záväzkov a zosúčtujú sa podľa analytických účtov



tieto súčty sa porovnajú s účtovným stavom jednotlivých analytických účtov



podľa charakteru rozdielu sa zaúčtuje kurzová strata alebo kurzový zisk

Sklad


podmienkou je zadaný účet v skladovej karte
„Automatické zaúčtovanie“ (Sklad - Skladové karty)

v záložke



rozdiely sa budú automaticky počítať a účtovať v roku 2009, len ak
bude v roku 2008 vykonaná uzávierka skladu až k 31.12.2008



účet skladovej karte nastavte a uzávierku skladu vykonajte aj
vtedy, ak nevyužívate automatické účtovanie skladu, ale chcete
využiť automatické zaúčtovanie rozdielu pri prechode na euro



pri prechode sa spočítajú všetky prepočítané zostatky skladových
kariet v skladových cenách, ktoré majú rovnaký analytický účet



tento súčet sa porovná s účtovným stavom príslušného
analytického účtu a podľa charakteru rozdielu sa zaúčtuje kurzová
strata alebo kurzový zisk

Dlhodobý majetok


1. podmienkou je, aby aspoň jeden z pohybov obsahoval analytický účet majetku,
ktorý môže byť: 01x, 02x, 03x, 098



pohyb nemusí byť automaticky účtovaný



účet stačí zadať do ľubovoľného posledného pohybu, ktorý ešte nie je uzavretý
uzávierkou – treba však dať pozor na správne zadanie majetkového účtu na stranu
MD a DAL, čo závisí od typu pohybu (Zaradenie – MD, Zníženie ceny – DAL, Zvýšenie
ceny a technické zhodnotenie – MD)
Príklad na obrázku - v pohybe zaradenie má byť účet majetku na strane MD
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2. podmienkou je, aby bol zadaný účet oprávok
v záložke účtovné odpisy, kde môže byť: 07x,
08x, 098

3. podmienkou je, aby boli urobené uzávierky účtovných odpisov dlhodobého majetku až po mesiac december 2008
účet majetku, účet oprávok nastavte a uzávierku dlhodobého majetku vykonajte aj vtedy, ak nevyužívate automatické
účtovanie pohybov a účtovných odpisov, ale chcete využiť automatické zaúčtovanie rozdielu pri prechode na euro
pri prechode sa zosúčtujú prepočítané obstarávacie ceny jednotlivých kariet majetku (upravené obstarávacie ceny po
všetkých pohyboch) a takisto sa zosúčtujú prepočítané oprávky k 31.12.2008 po jednotlivých analytických účtoch majetku a
a oprávok

Ceniny


podmienkou je zadaný účet ceniny (Číselník - Druhy cenín)



pri prechode sa spočítajú všetky prepočítané položky cenín, ktoré majú rovnaký analytický účet
a tieto súčty sa porovnajú s účtovným stavom tohto účtu v otvorení 2009



podľa charakteru rozdielu medzi evidenciou a účtovníctvom sa zaúčtuje kurzová strata alebo
zisk

POZOR! - Ostatné rozdiely, ktoré môžu z dôvodu špecifických pravidiel pri prepočtoch a zaokrúhľovaniach vzniknúť, program Omega
neúčtuje. Sú to napríklad mzdové, odvodové pohľadávky a záväzky, prepočet základného imania a ďalšie.
Rozdiely vyplývajúce z úpravy účtovného stavu podľa týchto pravidiel prepočtu a zaokrúhľovania pri prechode na euro je potrebné
zaúčtovať individuálne („ručne“) pomocou interného dokladu v januári 2009 v súlade s postupmi účtovania upravujúcimi prechod na
euro.
PO PRECHODE V ROKU 2009
Požiadavkou postupov účtovania pri prechode na euro je, aby sa súvahové účty otvorili v eurách a informatívne aj v slovenských
korunách. Kvôli tomuto ustanoveniu do interného dokladu v období otvorenie 2009 pribudlo informatívne pole so sumou príslušného
účtu v SKK k 31.12.2008.

Na tento účel pribudla do programu pre rok 2009 aj
špeciálna tlačová zostava „Interný doklad pre
prechod na euro“. Slúži na vytlačenie začiatočných
stavov v EUR s informatívnymi sumami v SKK.

NASTAVENIE (FIRMA – NASTAVENIE)
Účtovný rozvrh – doplnený účet 711 – Začiatočný účet nákladov a výnosov (platný pre ÚJ účtujúce v hospodárskom roku), platí len
pre prechod na euro
Režim účtovania – duálne zobrazovanie aj v r. 2009 zostáva na 2 desatinné miesta prirodzene
Cenové úrovne – zaokrúhlenie cenových úrovní prechodom do nového roka program automaticky nemení. V prípade potreby
vykonajte zmenu v zaokrúhlení v cenovej úrovni po prechode v roku 2009. Pri opakovanom prechode upravené cenové úrovne
program už nezmení.
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POZOR!
Ak zmeníte zaokrúhlenie cenovej úrovne - fixná cena, pri potvrdení Vám program automaticky
prepočíta ceny podľa tohto nastavenia vo všetkých skladových kartách, ktoré túto cenovú
úroveň používajú. Je nutné, aby ste zvolili, aká cena sa má prepočítať.
Pred touto zmenou Vám odporúčame vykonať archív firmy.
Ak ste mali v roku 2008 cenové úrovne zadané ako „Fixné ceny v cudzej mene“ so zadaným kurzom voči SKK, po prechode sa tento
kurz vymaže a je potrebné nastaviť nový kurz pre túto cudziu menu, ale voči EUR. Cenová úroveň s prívlastkom „Fixná cena v cudzej
mene“ zadaná v mene EUR sa po prechode do roku 2009 stane klasickou tuzemskou „fixnou cenou“. Ak v nej bol zadaný kurz, tento
sa po prechode vymaže, nakoľko už nemá význam.
Autá – v súvislosti s prechodom na euro sa prepočíta len začiatočný stav PHL k 1.1.2009 pri firemných vozidlách. Cena za liter v EUR
bude vyjadrená na 4 desatinné miesta.
Bankové účty – zostatky na bankových účtoch vykazované v hlavnej knihe sa prepočítajú na EUR.
 Účet v mene SKK sa zmení na účet v mene EUR a jeho evidencia s číselným radom zostanú v okruhu BV ako tuzemský
bankový účet.
 Účet v mene EUR sa nezmení, v roku 2009 je to stále účet v EUR, ale jeho evidencia s číselným radom prejdú z okruhu zBV
do BV.
 Účty v iných cudzích menách – prechádzajú do roku 2009 bez zmeny. Zostatok v cudzej mene k 31.12.2008 je začiatočným
zostatkom v cudzej mene k 1.1.2009, prepočíta sa len hodnota účtu z SKK na EUR konverzným kurzom.
Pokladnice – zostatky v pokladniciach vykazované v hlavnej knihe sa prepočítajú na EUR.
 Pokladnica v mene SKK sa prechodom do roku 2009 nezmení a zostane vedená v mene SKK. Zmení sa však jej príznak
z tuzemskej pokladnice na valutovú. Evidencia a jej číselný rad teda prejde z okruhu PD pre tuzemskú menu do okruhu zPD
pre cudziu menu, pretože mena SKK v hotovosti bude pre nás už cudzia mena. Na prepočet do účtovnej meny EUR sa od
1.1.2009 môže použiť výlučne konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK, ktorý je v programe pre túto pokladnicu napevno
nastavený. Pohyby v tejto pokladnici teda budú účtované v cudzej mene v SKK s prepočtom na účtovnú menu EUR
konverzným kurzom.
 Pokladnica v mene EUR z roku 2008 z okruhu zPD prechodom do roka 2009 prejde do okruhu PD pre tuzemskú menu. Tejto
pokladnici sa takisto zmení príznak z valutovej pokladnice na tuzemskú pokladnicu. FIFO fronta kurzov alebo ich priemer
z roku 2008 pri pokladnici v mene EUR už v roku 2009 nemá zmysel, preto sa neprenesie.
POZOR! - Pokladnice a bankové účty SKK a EUR po prechode program automaticky nezlučuje. V prípade, že ich chcete zlúčiť, urobte
tak v roku 2009 preúčtovaním zostatku pokladnice, ktorú chcete zrušiť do druhej pokladnice.
 Pokladnice v inej cudzej mene z roku 2008 do roku 2009 prechádzajú stále ako valutové pokladnice. Zostatok v cudzej
mene k 31.12.2008 je začiatočným zostatkom v cudzej mene k 1.1.2009, prepočíta sa len hodnota účtu z SKK na EUR
konverzným kurzom.
FIFO fronta kurzov alebo priemer kurzov sa k 1. 1. 2009 zmení. Vypočíta sa nový kurz medzi cudzou menou a eurom.
Pokiaľ ste pokladnicu v roku 2008 v mene EUR nemali založenú, prechodom do nového roku sa Vám automaticky založí bez ohľadu
na licenciu ako pokladnica v tuzemskej mene. Jedna tuzemská pokladnica je prístupná vždy. Rovnako v roku 2009 program nebude
brať do úvahy jednu valutovú pokladnicu pre menu SKK bez ohľadu na licenciu, lebo je predpoklad, že toto bola práve tá pokladnica
v SKK, ktorá bola do roku 2008 ako tuzemská a prístupná vždy.
UZÁVIERKA
Zmena je len pri uzávierke kurzových rozdielov, pre ktoré sa bude používať kurz ECB. Ostatné uzávierky sú bez zmeny.
Zaujímavosť u kurzových rozdielov v roku 2009
Od roku 2009 kurzové rozdiely pri úhrade pohľadávok a záväzkov a v pokladnici a banke v priebehu roka aj koncoročné kurzové
rozdiely (KKR) budú mať v závislosti od výšky kurzu odlišný charakter, ako tomu bolo ešte v roku 2008. Vyplýva to z matematického
výpočtu straty a zisku:
Príklad 1:
Zostatok v CZK pokladnici 1000 CZK, po prepočte kurzom 25 je to 40 EUR;
Pri výpočte KKR k 31.12.2009 bude kurz ECB 20 (teda nižší) => k 31.12.2009 je v pokladnici 1000 CZK / 20 = 50 EUR=> zisk;
Predtým bola pri nižšom kurze strata, teraz je zisk.
Príklad 2:
Ak v priebehu roka 2009 vznikne pohľadávka 1000 CZK v kurze 25, je to 40 EUR; Pri inkase kurzom 20 sa zinkasuje 50 EUR =>
kurzový zisk; Predtým by bola pri nižšom kurze v prípade inkasa pohľadávky strata.
Obdobne je to pri záväzkoch a ich úhrade – pri nižšom kurze pri úhrade vzniká strata, predtým zisk.
DÁTOVÝ SKLAD
Prechodom do nového roka 2009 sa celý dátový sklad prepočíta na EUR a bude už len v EUR, bez ohľadu na to, z ktorého roka sa
doň budeme pozerať.
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EVIDENCIA ÚČTOVNÝCH DOKLADOV
Do roku 2009 sa prenesú neuhradené doklady ako každý rok (bez zmeny). Na EUR sa prepočíta ako prvá neuhradená suma (tá musí
sedieť po prepočte presne). Pokiaľ boli čiastočné úhrady, prepočíta sa pôvodná čiastka na doklade (istina) a čiastočné úhrady všetko
so zaokrúhlením na 2 miesta prirodzene.
Ak vzniká rozdiel k prepočítanej sume „spolu neuhradené“, rozdiel sa pridá k poslednej čiastočnej úhrade (ale nie k poslednému
riadku s kurzovým rozdielom). V rozpise a účtovných zápisoch kvôli zobrazeniu prepočítava program všetky sumy konverzným
kurzom.
Neuhradené pohľadávky a záväzky v EUR, ktoré vznikli v roku 2008 sa prenášajú do nového roka v mene EUR presne v tých sumách,
v akých boli v roku 2008 zaúčtované bez kurzových rozdielov. V účtovných zápisoch po prechode do 2009 sa nastaví suma účtovná
podľa cudzej meny. V rozpise sa prenesú presne také sumy, aké boli v roku 2008.
Doklady z okruhu zOF v EUR z roku 2008 zostávajú v okruhu zOF. Doklady z okruhu OF v SKK z roku 2008 prepočítané na eurá
zostávajú v okruhu OF (to isté pri ostatných prenesených dokladoch z roku 2008, okruhy sa menia len pri pokladniciach).
Rozdiely v saldokonte vyplývajúce z prepočtu položkovitých neuhradených faktúr sa vyrovnávajú automaticky ako kurzové rozdiely na
563, 663 (str. 3). Ak na vyrovnanie týchto rozdielov nepoužijete automatiku, rozdiely vypočítajte a zaúčtujte ručne podľa postupov
účtovania upravujúce prechod na euro.
KRÁTKODOBÝ MAJETOK
Karty krátkodobého majetku prechádzajú do roku 2009 s prepočtom sumy spolu na EUR so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta
prirodzene.
DLHODOBÝ MAJETOK
Najskôr sa prepočíta zostatková cena každej karty majetku ako prepočet zostatkovej ceny v SKK k 31.12.2008 konverzným kurzom
a zaokrúhlená na 2 desatinné miesta prirodzene. Takto prepočítaná zostatková cena je najdôležitejšia. Takisto sa prepočítajú
jednotlivé pohyby a vstupná cena (do VC sa spočítajú všetky prepočítané obstarania, zníženia ceny, zvýšenia ceny a technické
zhodnotenia). Kvôli zobrazeniu sa prepočítajú aj všetky oprávky a odpisy za minulé roky. Rozdiely z prepočtov historických odpisov
budú priebežne zaokrúhľované tak, aby sa k 1.1.2009 získala správna zostatková cena vypočítaná ako zostatková cena majetku
k 31.12.2008 v SKK a prepočítaná konverzným kurzom na 2 desatinné miesta prirodzene.
Odpisový plán účtovných odpisov od 1.1.2009 sa prepočíta s presnosťou na 2 desatinné miesta nahor. Daňové odpisy od 1.1.2009 sa
budú vypočítavať s presnosťou na celé eurá a zaokrúhlené nahor. Toto je už v súlade s novelou zákona o dani z príjmov platnou od
1.1.2009 pre daňové odpisy v eurách.
POZOR! - Postupy účtovania dávajú účtovným jednotkám možnosť účtovné odpisy v odpisovom pláne zaokrúhliť podľa rozhodnutia
uvedenom vo svojom internom predpise. Vo verzii 12.xx bude počet desatinných miest po prechode do roku 2009 prednastavený na
2 desatinné miesta. V nastaveniach dlhodobého majetku je možné zvoliť si aj iný počet desatinných miest. Nebude však možné zvoliť
si spôsob zaokrúhlenia nadol alebo prirodzene. Napevno bude nastavený spôsob zaokrúhlenia „nahor“.
V najbližšej verzii s novými funkciami pribudne do nastavení dlhodobého majetku aj spôsob zaokrúhlenia.
Na vyrovnanie rozdielov medzi prepočítanou evidenčnou zostatkovou cenou za všetok majetok a zostatkovou cenou zisťovanou
v účtovníctve môžete využiť automatické zaúčtovanie do kurzových rozdielov (str. 3). Ak na vyrovnanie týchto rozdielov nepoužijete
automatiku, rozdiely vypočítajte a zaúčtujte ručne podľa postupov účtovania upravujúce prechod na euro
EVIDENCIA CENÍN
Prechodom do nového roku sa prepočíta zostatok v sume spolu za každú ceninu zvlášť konverzným kurzom na 2 desatinné miesta
prirodzene. Z tejto sumy spolu sa dopočíta jednotková cena ceniny s presnosťou na 4 desatinné miesta. V roku 2009 bude možné
zadávať jednotkovú cenu ceniny na 4 desatinné miesta.
Na vyrovnanie rozdielov medzi súčtom prepočítaných súm spolu za všetky druhy cenín a sumou uvedenou na príslušnom analytickom
účte v hlavnej knihe môžete využiť automatické zaúčtovanie do kurzových rozdielov (strana 4). Ak na vyrovnanie týchto rozdielov
nepoužijete automatiku, rozdiely vypočítajte a zaúčtujte ručne podľa postupov účtovania upravujúce prechod na euro.
CESTOVNÉ PRÍKAZY
V rámci cestovných príkazov sa medzi účtovnými obdobiami neprenáša nič. V súvislosti s prechodom na euro budú vydané opatrenia
s prepočítanými stravnými náhradami pre tuzemské pracovné cesty. My sme ich do programu už zapracovali podľa návrhov týchto
opatrení a aj v súlade s novelou zákona o cestovných náhradách 475/2008 platnej od 1.1.2009. Podľa nej sa stravné náhrady
prepočítajú na eurá a zaokrúhlia na 0,10 centov nahor.
Prepočet stravných náhrad pre rok 2009 bude teda nasledovný:
 od 5 hodín do 12 hodín vrátane: pre rok 2008 suma 98 SKK, pre rok 2009 suma 3,30 EUR
 od 12 hodín do 18 vrátane: pre rok 2008 suma 149 SKK, pre rok 2009 suma 5,00 EUR
 od 18 hodín: pre rok 2008 suma 230 SKK, pre rok 2009 suma 7,70 EUR
Okrem prepočítaných súm stravného sú vo verzii 12.xx zapracované ďalšie zmeny podľa novely zákona o cestovných náhradách
(nový dôvod pri častej zmene pracoviska, zaokrúhľovanie pri krátení stravného, ak bolo poskytnuté bezplatné stravovanie a ďalšie).
POZOR! - Od 1.1.2009 sa zmenia aj stravné náhrady pre zahraničné pracovné cesty. Opatrenie s týmito sumami bude vydané
niekedy ku koncu decembra. Stravné náhrady budú aktualizované v najbližšej verzii s novými funkciami. V tejto verzii bude
dopracovaná aj novinka podľa novelizovaného zákona o cestovných náhradách, a to prerušenie pracovnej cesty. Po dobu prerušenia
pracovnej cesty nepatrí stravné ani vreckové.
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JAZDY
Služobné autá – v súvislosti s prechodom na euro sa prepočíta len začiatočný stav PHL k 1.1.2009 vypočítaný z FIFO fronty čerpaní
s presnosťou na 4 desatinné miesta prirodzene. Cenu pri zadávaní čerpania PHL v EUR v jazde bude možné zadať až na 4 desatinné
miesta.
Vlastné autá - náhrada za použitie motorového vozidla a náhrada za spotrebované PHL sa podľa novely zákona o cestovných
náhradách budú v roku 2009 zaokrúhľovať na eurocenty nahor (v 2008 to bolo na celé koruny nahor). Jednotkovú cenu za liter PHL
potrebnú pre výpočet náhrad za PHL bude možné zadať až na 4 desatinné miesta.
Podľa novely zákona o cestovných náhradách č. 475/2008 platnej od 1.1.2009 bola zrušená hranica prejdenia 350 km v zahraničí pre
vznik nároku na náhrady za PHL v cudzej mene. Táto zmena bola zapracovaná aj do programu Omega.
V súvislosti s prechodom na euro budú vydané opatrenia s prepočítanými základnými náhradami za použitie motorového vozidla. My
sme ich do programu už zapracovali podľa návrhov týchto opatrení a aj v súlade s novelou zákona o cestovných náhradách 475/2008
platnej od 1.1.2009. Podľa nej sa základné náhrady nemenia, len sa prepočítajú na eurá a zaokrúhlia na 3 desatinné miesta nahor.
Prepočet základných náhrad pre rok 2009 bude teda nasledovný:
 jednostopové vozidlá: pre rok 2008 suma 1,50 SKK, pre rok 2009 suma 0,050 EUR
 dvojstopové vozidlá: pre rok 2008 suma 5,50 SKK, pre rok 2009 suma 0,183 EUR
FAKTURÁCIA
Pri pridávaní položky do faktúry bude predajná cena za jednotku v roku 2009 prednastavená na 2 desatinné miesta. Doteraz bola
prednastavená na 0,10. Toto nastavenie si môžete kedykoľvek pri pridávaní položky do faktúry zmeniť cez záložku „Cena podrobne“.
Zaokrúhlenie sumy „Spolu za doklad“ bude prednastavené automaticky pre rok 2009 na 2 desatinné miesta v prípade, ak ste doteraz
mali zaokrúhlenie sumy „Spolu za doklad“ nastavené na 3 a viac desatinných miest. Toto nastavenie si môžete takisto kedykoľvek
zmeniť vo formulári pre pridanie faktúry v záložke „Nastavenie“.
Pri fakturácii v roku 2009 sa bude postupovať tak, že sa za doklad spočítajú základy podľa druhov DPH a zaokrúhlia sa na 2
desatinné miesta prirodzene. Z takýchto základov sa vypočíta DPH, ktorá sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta prirodzene. Podľa
nastavenia zaokrúhlenia za celý doklad sa zaokrúhli suma spolu s DPH a dopočíta sa prípadné centové vyrovnanie.
Každý typ dokladu z fakturácie, ktorý má príznak pre prenos do ďalšieho roka sa prenesie do roku 2009 s tým, že ak bol vyhotovený
v mene SKK, celý doklad bude prepočítaný na EUR. Jednotkové ceny v položkách dokladu budú prepočítané s presnosťou na 4
desatinné miesta.
Program vnútorne prepočíta aj sumu spolu z hlavičky dokladu a zaokrúhli ju na 2 desatinné miesta prirodzene (túto sumu budete
vidieť v zozname dokladov napr. v evidencii odoslaných faktúr vo fakturácii a takisto v tlačovej zostave, ak prenesenú faktúru dáte
vytlačiť).
Rozdiel, ktorý vznikne medzi prepočítanou sumou spolu z hlavičky dokladu a súčtom prepočítaných položiek bude vo vytlačenej
faktúre ako „extra“ centové vyrovnanie (ak bude položiek viac, centové vyrovnanie môže byť aj niekoľko EUR).
POZOR! - Pri kópii dokladov v roku 2009 z dokladov, ktoré boli prenesené z roku 2008 a boli prepočítané sa suma spolu a DPH
vypočíta už ako za doklad vystavený v roku 2009. Preto suma spolu z preneseného dokladu a z vytvoreného dokladu ako kópie
nebude rovnať. Preto Vám odporúčame takúto faktúru skontrolovať a v prípade potreby (napr. pri faktúre k dodaniu, na ktoré bola
vyhotovená faktúra za prijatý preddavok) zaúčtujte centový rozdiel medzi týmito faktúrami.
V roku 2009 nebude možné vystaviť doklad v mene SKK. Rovnako nebude možné vystaviť doklad v roku 2009 s dátumom vzniku
daňovej povinnosti v roku 2008.
POZOR! - Podľa zákona o DPH č. 222/2004 § 71 ods. 1) je platiteľ dane povinný vyhotoviť faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku
daňovej povinnosti. V súvislosti s prechodom na euro bol zákon o DPH novelizovaný a bol doplnený nový §
§ 85 e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009. Ods. 8) tohto paragrafu hovorí:
"Vo faktúre, ktorá bola vyhotovená po 1. januári 2009 a vzťahuje sa k zdaniteľnému obchodu, pri ktorom vznikla daňová povinnosť
pred 1. januárom 2009 a platba bola dohodnutá v slovenských korunách, sa údaje o základe dane a výške dane uvedú v eurách aj v
slovenských korunách."
Na základe toho Vám odporúčame vyhotoviť faktúru, ktorá sa vzťahuje k zdaniteľnému plneniu z r. 2008, ale faktúra sa v rámci 15
dňovej lehoty vyhotovuje už v januári, vyhotoviť túto faktúru v databáze roku 2008 v okruhu zOF v eurách. Keďže bola platba
dohodnutá v SKK, aby sme vedeli, akú sumu v EUR je potrebné vyfakturovať, na prepočet sa použije kurz NBS na prepočet SKK na
EUR zo dňa vzniku daňovej povinnosti (§ 26 ods. 1).
Pre vytlačenie faktúry Vám odporúčame použiť „Faktúru komplet“. Tá obsahuje aj prepočet na SKK na účely DPH (ako je to teraz,
keď ide o fakturáciu s DPH v cudzej mene).
SKLAD
Skladové ceny sa prechodom do nového roka prepočítajú na EUR s tým, že sa nezaokrúhlia. Rovnako sa bude postupovať pri výpočte
skladovej ceny v priebehu roka. Skladová cena sa nebude zaokrúhľovať. V jednotlivých evidenciách a vo formulároch, rovnako tak na
tlačových zostavách bude možné vidieť maximum, t.j. 6 desatinných miest.
V prípade FIFO skladu budú jednotlivé nákupné ceny v počiatočnej príjemke s presnosťou na 6 desatinných miest.
Odporúčanie
Pre zobrazenie čo najväčšieho počtu desatinných miest Vám odporúčame nastaviť si pomocou nastavenia formulárov vyššiu presnosť
uvádzania súm v jednotlivých stĺpcoch, ktoré obsahujú údaj o cene.
Rovnako pri tlačových zostavách skladu Vám odporúčame využívať nastavenie formátu čísel pri tlači, kde si môžete zvoliť
podrobnejšie zobrazovanie niektorých údajov, najmä údajov o cene a množstve.
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Fixné predajné ceny v SKK v skladových kartách budú prepočítané konverzným kurzom na EUR na toľko desatinných miest, koľko je
zvolených na cenovej úrovni.
Jednotkovú cenu v príjemkach a výdajkách bude možné zadať tak ako je to aj v súčasnosti, na 6 desatinných miest, pričom suma
spolu za doklad bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta prirodzene.
Pri pridávaní položky do výdajky bude predajná cena za jednotku v roku 2009 prednastavená na 2 desatinné miesta. Doteraz bola
prednastavená na 0,10. Toto nastavenie si môžete kedykoľvek zmeniť pri pridávaní položky do výdajky cez záložku „Pomocný
výpočet“.
Nastavenie cenových úrovní pri predaji cez registračné pokladnice
Pri predaji tovaru, ktorý sa váži, sa jednotková cena musí uvádzať na 3 desatinné miesta. V tomto prípade musí byť aj registračná
pokladnica systémovo nastavená tak, aby dokázala predajnú cenu vypísať na 3 desatinné miesta. Cenovú úroveň pre tento druh
tovarov je potrebné nastaviť takisto na 3 desatinné miesta.
Ostatné tovary bežne predávané by mali mať cenovú úroveň nastavenú na 2 desatinné miesta. V tomto prípade bude na bločku
z registračnej pokladnice tlačiť cenu s nulou na treťom desatinnom mieste.
Duálny hotovostný peňažný obeh a registračné pokladnice
Bol upravený formulár pred tlačou bločku, ktorý obsahuje údaje o platbe.
Podľa toho, v akej mene bude prijatá platba, môžete zapísať sumu prijatej bankovky buď do „Hotovosť v EUR“ alebo ak bola prijatá
v SKK, do „Hotovosť v SKK“.
POZOR!
Nie je možné zadať kombináciu platby v EUR aj v SKK.
Po zadaní platenej sumy v EUR alebo v SKK program vypočíta výdavok aj pre výdavok v EUR aj
pre výdavok v SKK.
TIP
Od 1.1.2009 je možné prijímať sumy v SKK, ale vydávať by sa malo už len v EUR. Ak však dôjde
k situácii, že sa nedá inak a s účastníkom nákupu sa predajca dohodne na výdavku v SKK,
v programe bola zapracovaná pomôcka pre výpočet výdavku aj v SKK. Aby program počítal
výdavok aj v SKK, je potrebné zapnúť túto voľbu v Režime účtovania.
Ak je platba v SKK, na bločku bude vidieť prijatú sumu v SKK, ale výdavok bude vždy uvedený
v EUR, aj ak bol výdavok v skutočnosti urobený v SKK.
Výdavok v SKK je len pre informáciu a bude ho vidieť len v tomto formulári.

ČÍSELNÍK
Súvaha a Výkaz ziskov a strát – zostatky z minulého roka sa prenesú a prepočítajú s presnosťou na 2 desatinné miesta prirodzene
pre kalendárny aj hospodársky rok. Výkaz sa bude tlačiť na celé eurá, tlač v tisícoch už nebude.
Cenník služieb – základná cena sa prepočíta na EUR s presnosťou na 6 desatinných miest prirodzene.
Cenové úrovne služieb – pri cenových úrovniach služieb je postup rovnaký ako pri cenových úrovniach skladu (Nastavenia – Cenové
úrovne, strana 4)
Partneri – v záložke „Banka“ – suma do príkazu na úhradu sa prepočíta na 2 desatinné miesta, v prípade potreby si ju nastavte od
roku 2009 na inú; záložka „Fakturácia“ – sa suma pre hlásenie neplatiča prepočíta na celé eurá.
Sadzby dane z motorových vozidiel - v roku 2009 bude prístup do číselníka zakázaný, kým nebude naplnený sadzbami platnými pre
rok 2009 v eurách.
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