Ariadne
egyházközségi adminisztráció

Az Ariadne program fejlesztése azzal a céllal indult
immár 17 éve, hogy a lelkipásztori munkát segítse.
A gyülekezetek missziói munkáját egy számítógépes
szoftver révén elsősorban az adminisztrációval járó
terhek csökkentésével, valamint jól használható
nyilvántartásokkal tudjuk támogatni.
Mára a református egyházközségek többsége az
Ariadne programot használja, mind a 27
egyházmegyében.

Fejlesztések

Az Ariadne első verziója immár tizenhét éve készült
el és azóta is folyamatosan fejlesztjük.
A fejlesztés két fő célja (a hibajavítás mellett), hogy
●
minél kényelmesebb legyen használni és
●
újabb szolgáltatásokat nyújtson.
A fejlesztéseket nem egyszerre kapja meg mindenki,
hanem fokozatosan válnak elérhetővé az
egyházmegyei és akár egyházközségi szinten.
Ez lehet az oka, ha egy funkciót nem talál meg a
saját rendszerében.
Az itt következők csak a legfontosabb fejlesztéseket
tartalmazzák ez elmúlt évi termésből.

Számviteli politika

Az Ariadne számviteli politika funkciójának célja,
hogy a törvények adta számtalan lehetőségből
néhány egyszerű kérdéssel az Egyházközségre
szabott, a lehető legegyszerűbb szabályozást
készítsen.
Egyszerre biztosítva a szakszerűséget és az
egyszerűséget.
A kérdésekre adott válasz alapján a program állítja
össze a számviteli politika teljes szövegét. Nincs
szükség saját megfogalmazású részek
beleszerkesztésére.

Egyházközségi kettős könyvelés

A kettős könyvelést végző egyházközségeknek
továbbra is el kell készíteni a zárszámadást, ami
egyszeres könyvelést jelent, pénzforgalmi
szemlélettel.
Az Ariadne megvalósítja ezt a mintegy „hármas”
könyvelést egy adatrögzítéssel, a jól ismert
pénzforgalmi könyveléssel és némi többlet
munkával.
A képen: A trilobiták, avagy háromkaréjú ősrákok, kihalt ízeltlábúak.
521 millió évvel ezelőtt,a kambrium időszak második korszakában jelentek
meg és a kora paleozoikum időben élték fénykorukat. Ezután lassú
hanyatlásnak indultak. A késő devon kihalási esemény során valamennyi
rendjük eltűnt, kivéve a proetidákat, amelyek a perm végén estek
áldozatául egy kihalási hullámnak 252 millió évvel ezelőtt.
Forrás: Wikipédia

Új szolgáltatások

A pénzforgalmi (az egyházi terminológiában pénztárkönyvi) könyvelés két
célt szolgál:
- ebből készül a zárszámadás, valamint
- a kettős könyvelés egy előtét analitikájaként működik, amiből a progam
automatikusan elvégzi a főkönyvi könyvelést.
A pénztárkönyvi könyvelést minden egyházközség eddig is el tudta végezni.
A fejlesztések célja, hogy minél több főkönyvi könyvelési feladatot
lehessen innen indítani és automatizáltan végrehajtatni a kettős
könyvelési részletekkel való bíbelődés nélkül.
A bank és pénztári könyvelés mellett további könyvelések is elvégezhetőek
a pénztárkönyből, automatikus főkönyvi könyveléssel:
- utalásos szállítói számlák könyvelése
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, aktiválás és azonnali écs. elszámolás
könyvelése.
Ilyen módon a napi-havi könyvelési feladatok túlnyomó részét elvégezheti
aki eddig is végezte a könyvelést.
Fontos: nem nélkülözhető a kettős könyvelöi tudás a rendszer
beállításához, ellenőrzéshez és a pénztárkönyvből el nem végezhető
könyvelésekhez. Ennek munkaidő igénye mindazonáltal töredéke csak a
teljes munkának.

Átállás az új számlatükörre
Új számlatükör év nyitáskor
Meglévő számlatükör átalakítása
●

●

összehangolás a
jogcímrenddel
számlatükör ágak mozgatása
és átszámozási lehetőség

A szabályozási munka részeként elkészült új
számlatükör és számlarend, amely összhangban
van mind a könyvelői gyarkorlattal, mind az
egyházban használt jogcímrenddel.
Az Ariadnében új év indításakor lehet választani,
hogy ne a korábbi év számlatükrét másolja át,
hanem az újat töltse be és rendelje össze a
jogcímekkel.
Ha a korábbi számlarendet kívánja átalakítani, akkor
a főkönyvi számlaszámok csoportos átszámozása
és a jogcímek nevével való szinkronizálás funkciók
nyújtanak segítséget.

Pályázat könyvelés
Gyűjtők
●

projekt

●

szervezeti egység
●
●

társegyházközség
gyülekezet, intézmény
egy adószámon

Jelentések lekérhetők
●

egyben

●

gyűjtők szerint

Mind egyszeres mind a kettős könyvitel esetében
fontos a pályázatok elkülönített könyvelése.
A jogcímrendben és a számlatükörben történő
elkülönítés mellett, az Ariadnében lehetőség van
projektre is könyvelni, és eszerint lekérni a
jelentéseket, akár több évre is.
Minden pályázathoz külön projektet létrehozva, a
könyvelés (adatbevitel) során ezt is meg lehet
külön határozni. A jelentéseket, pedig szűrni lehet
projektenként.
A pályázati pénzeket célszerű (kötelező?) elkülönített
bankszámlán kezelni, amit szintén támogat az
Ariadne.

Költségvetés
●

az új szabály szerint

●

hibajelzés

●

javaslat a javításra

A költségvetés nullára tervezését a bemutatott
módon támogatja az Ariadne:
●
automatikusan kiszámolja a szükséges fedezetet
veszteséges gazdálkodás esetén
●
figylemeztetet a kitöltési hibákra
●
javaslatot ad a javításra
Az új költségvetési formára a program automatikusan
fog átállni, Önnek nem lesz vele teendője.

Számlázás
●

minden számlát kötelező jelenteni

●

nav kapcsolat

●

számla küldés emilben

●

szervezeti egységenként

A törvény szerint kötelező minden számlát jelenteni a
NAV felé 2021-től.
Az Ariadne számlázó modulja automatikusan elvégzi
a jelentést.
A számlázó modul része az Ariadne rendszernek, de
csak azoknál a gyülekezetknél van bekapcsolva
akik kérték. A bekapcsolást kérni kell és díjmentes.
Kettős könyvelés esetén a számla feladásra kerül a
főkönyvbe a kiállításakor, vagy lehetőség van
utólagos kontírozásra is.

Pénztáros
●

önálló munkakör

●

pb. bizonylat készítés

●

könyvelésben is megjelenik

●

időszaki pénztárjelentés

A pénztárosi munkakör lehetőséget ad a pénztárak
(lehet több is) elkülönült kezelésére és a
pénztárbizonylat géppel történi kiállítására.
Egy pénztáros csak a saját pénztárában tud
bizonylatot készíteni. A bizonylatokat nyomtatni
lehet és azonnal könyvelésre is kerülnek.
A könyvelőnek már csak az ellenőrzés feladata
marad.
A pénztári forgalomról pénztárjelentést lehet készíteni
tetszőleges időszakra (napi, heti, havi).

Kapcsolat

https://reformatusdemo.eiroda.eu
egyszeres: teszt / teszt
kettős: kk / kk
Ha bármi kérdése lenne a program láblécében található e-mail
címen és telefonszámon keresztül tud segítséget kérni.
Ugyanott található a kézikönyvre mutató hivatkozás.
A fenti internetcímen található egy „játszó” rendszer.

