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Účetnictví  
 

• Výsledovka po účtech – přidána sestava výsledovka po účtech s hromadným 

výpočtem za jednotlivé měsíce. 

• Odečet záloh na faktuře vydané – při odpočtu částečné zálohy byl výpočet upraven 

tak, aby se DPH vypočítalo z částky zbývá k úhradě kurzem finálního dokladu. 

• Vylepšené párování banky s doklady v jiné měně. Nyní pokud je například z banky 

vedené v EUR párována faktura vystavená v USD, program se dotáže na hodnotu pro 

párování částky v USD, provede spojení a vypočte případný kurzový rozdíl. Není tak 

nutné původní ruční doplnění měny do účetního zápisu. 

• Párování dokladů - pokud uživatel upravuje doklad, který obsahuje odečet zálohy, 

není nyní nutno provést před opravou dokladu odpárování zálohového dokladu(ů). 

Program provede odpárování a následné spárování automaticky na pozadí. 

• Vzájemné zápočty – oprava vyhodnocení grafické symbolu (zelená/červená ikona) 

signalizující neúplně zadaný nebo nespárovaný zápočet.  

• Rozvaha po účtech – výpočet rozšířen o možnost výpočtu pro konkrétní středisko a 

zakázku. (zakázkové nastavení) 

• Řádky DPH - úprava automatického vyhodnocení DPH řádku 26 na dokladech mimo 

EU. 

• Nová sestava Výsledovka po účtech 1-12 (sestava počítá výsledky přehledně za 

jednotlivé měsíce v účetním období) 

• Majetek - úprava výpočtu odpisů při přerušení daňového odpisu. 

• Hromadné načítání skladových příjemek do faktur přijatých (zakázkové nastavení) 

• Hromadné načítání skladových příjemek do faktur dle variabilního symbolu 

(zakázkové nastavení) 

• Na formulář přijaté faktury bylo přidáno pole Datum fyzického vystavení dokladu 

dodavatelem. 

Ostatní 
• Hromadné zadání do poptávky - upraven vzorec pro výpočet rezervovaného 

množství. 

• Intrastat - úprava zaokrouhlování hmotnosti u nomenklatur v souhrnné hmotnosti 

nad 1kg. 

• Rozšíření formuláře pro rychlé zadání přijaté faktury z e-mailu z náhledu PDF o pole 

variabilní symbol, měna a kurz. (zakázkové nastavení) 

• Přidána možnost na řízení speciálních případů pro pořadí výdejů ze skladu. Např. 

výdej zboží přijaté na konkrétní zakázku atd. (zakázkové nastavení) 

• Platební příkaz – při tvorbě příkazu k úhradě se nově nabízejí doklady pro danou 

měnu bez ohledu na to jaký bankovní účet je na faktuře přijaté přednastaven. Při 

dokončení příkazu je navíc možno dodatečně změnit bankovní účet ze kterého chci 

platby provést.  

• Rozšíření přehledu položek kalkulací a poptávek o údaje z hlavičky (firma, datumy, 

atd.). 


