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MONEY VERZIA 1.6.1.3811  
Prehľad noviniek vo verzii 1.6.1.3811, zapracovaných do Money S4/S5  od verzie 1.5.11.3749 

 

Prvá verzia tohto roku sa zameriava predovšetkým na legislatívne zmeny platné pre rok 2015, aj 

keď nás nečakali také zásadné zmeny ako bol Kontrolný výkaz DPH v minulom roku.  

Súčasťou verzie 1.6.1. sú nové účtovné výkazy, vrátane exportov na eDane a Portál Finančnej 

správy, nové odpisové skupiny v rámci majetku a tiež bol aktualizovaný daňový kalendár pre rok 

2015. 

 

1.1 Účtovníctvo 

 Účtovné výkazy – boli aktualizované účtovné výkazy podľa platnej legislatívy pre rok 2015:   

o Účtovná závierka pre podnikateľov (+ anglická a nemecká verzia)  

o Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky, vrátane priebežne uzávierky 

o Súvaha a Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky pre podnikateľov 

o Prehľad peňažných tokov + 4 ďalšie sekcie Poznámok účtovnej závierky 

o nové podklady k Poznámkam k účtovnej závierke 

 

K dispozícii sú nové vzory pre transformáciu účtovných závierok do XML, ktoré je možné  importovať do 

aplikácie eDane alebo na Portál Finančnej správy – Účtovná závierka pre podnikateľov v PÚ (používané aj 

pre EN a DE verziu), Účtovná závierka MÚJ a Účtovná závierka MÚJ – priebežná. 

 

 Účtový rozvrh – bol aktualizovaný a doplnený účtový rozvrh podľa platnej legislatívy.  

 Kontrolný výkaz DPH – došlo k zmene plnenia oddielu C1 podľa metodického pokynu finančnej 

správy. Tlačové zostavy boli upravené tak, aby sa oddielu C1 netlačila hodnota stĺpca 6 (Sadzba 

dane %). 

 Tlačové zostavy – z dôvodu zjednodušenia kontroly dokladov vstupujúcich do Kontrolného výkazu 

DPH bolo zjednotené triedenie dokladov v týchto tlačových zostavách: 

o  Kontrolný výkaz 

o  Kontrolný výkaz podrobne 

o  Zoznam dokladov vstupujúcich do DPH 

 Zvolené triedenie dokladov je zachované aj v XML exportu Kontrolného výkazu DPH. 

 Kontrolu dokladov Vám uľahčí aj nový stĺpec v zozname pokladničných dokladov, kde je 

možné si zobraziť hodnotu „Zjednodušený daňový doklad“. Túto hodnotu je možné použiť aj vo filtroch. 

 Tlačová zostava Zoznam dokladov pre DPH - Rozšírená – ak je na Faktúre vystavenej zadaná 

neskladová položka so zápornou sumou (nie vratka), táto položka sa teraz v tlačovej zostave 

zobrazí korektne, tak ako je uvedená v Priznaní k DPH a Kontrolnom výkaze DPH.  
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1.2 Majetok 

 Odpisové skupiny – pre rok 2015 boli doplnené nové odpisové skupiny. Tieto skupiny majú Kód 

a Názov označený rokom 2015, pôvodné skupiny majú Kód a Názov označený rokom 2014.  

 

1.3 Sklady 

 Intrastat  

o  boli aktualizované kódy kombinovanej nomenklatúry podľa platnej legislatívy 

o  do tlačovej zostavy Podklady pre Intrastat boli doplnené súčty všetkých dokladov 

vstupujúcich do zostavy, aby bolo možné jednoduchšie odkontrolovať príslušné limity.  

 

 

 

-    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -   - 

 

Upozornenie na ukončenie podpory 

Systémy Money S4 a Money S5 využívajú od verzie 1.5.5. najnovšiu verziu vývojového prostredia Microsoft 

.NET 4.5.1. Inštalácia tejto verzie .NET prebehne automaticky po nainštalovaní novej verzie Money. S touto 

zmenou súvisí aj ukončenie podpory starších produktov spoločnosti Microsoft, na ktorých naďalej nie je 

možné Money spustiť: 

 Operačný systém Windows XP 

 Opreačný systém Windows Server 2003 (R2) 

 Databázový server Microsoft SQL server 2005 

Ak prevádzkujete Money na niektorom zo starších operačných systémov alebo využívate Microsoft 

SQL server 2005, pred inštaláciou Money vezie 1.5.11. alebo vyššej je nutný upgrade uvedených 

produktov Microsoft na novšiu verziu. 

Prosím venujte tejto informácii zvýšenú pozornosť a v prípade nejasností kontaktujte našu linku technickej 

podpory na čísle 02 – 492 123 44. 

 


