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Kontrola saldokonta v priebehu roka   

Ručnú kontrolu neuhradených pohľadávok a záväzkov počas účtovného obdobia vykonáme 

porovnaním niekoľkých zostáv:  

• Cez menu Prheľady – Hlavná kniha, alebo Prehľady – Kniha analytickej evidencie 

skontrolujeme zostatky na Hlavnej knihe na účte záväzkov, napr. 321 za obdobie Otvorenie – 

Marec. Hodnotu kontrolujeme v stĺpci Konečný zostatok účtu.  

 

• V menu Prehľady – Saldokonto (po položkách) skontrolujeme zostatok neuhradených 

faktúr. Najskôr vyčistíme filtre pomocou tlačidla Vyčisti a následne zvolíme obdobie 

Otvorenie – Marec, analytický  účet 321 a len Nevyrovnané doklady.  

 

 

Hodnoty v saldokonte a Hlavnej knihe by mali byť rovnaké. Ak sú hodnoty rozdielne, kontrolujeme 

zostatky po mesiacoch a partneroch tak, že si porovnáme Knihu analytickej evidencie a Saldokonto  

po položkách.  
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Pred kontrolou zostáv odporúčame nastaviť v Knihe analytickej evidencie aj v Saldokonte  

po položkách medzisúčty za partnerov. Medzisúčty nastavujeme v oboch formulároch v záložke 

Nastavenia. 

 

Porovnaním zostáv zistíme, za ktorého partnera sa nám účtovný stav nerovná na saldokonto.  

Na základe toho kontrolujeme už len doklady za konkrétného partnera.  

 

Kniha analytickej evidencie Saldokonto po položkách 

Obdobie: Január – Január  Obdobie: Január – Január 

Medzisúčty za : Partnera Medzisúčty za : Partnera 

Všetky doklady  Nevyrovnané doklady  

Zostava:  Kniha analitickej evidencie  

s medzisúčtami 

Zostava: Saldokonto po položkách  

s medzisúčtami 

Kontrola saldokonta na konci roka  

Po zaúčtovaní všetkých účtovných prípadov je potrebné na konci účtovného obdobia porovnať 

evidenčný stav (Saldokonto) na účtovný stav (Hlavná kniha): 

1. Krok 

• Porovnáme Saldokonto po položkách a Knihu analytickej evidenie za konkrétny 

účet, Nevyrovnané doklady a obdobie Otvorenie – December.  

• Ak sa hodnoty nerovnajú, kontrolu vykonáme po jednotlivých mesiacoch.  

2. Krok 

• Následne zistíme, za ktorého partnera v danom mesiaci vzniká rozdiel, a to 

porovnaním: 

• Saldokonto sumárne podľa partnerov/ Saldokonto po položkách, 

• Knihu analetickej eviencie.  

3. Krok 

• Za konkrétneho partnera vytlačíme zostavy a skontrolujeme, či sa každý účtovný 

zápis z Knihy analytickej evidencie nachádza aj v saldokonte. Porovnávame:  

• Saldokonto po položkách za vybraného partnera,  

• Knihu analytickej evidencie za vybraného partnera. 

 


