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MONEY VERZIA 1.4.4.3011 
Prehľad noviniek vo verzii 1.4.4.3011 FIX1, zavedených do Money S4/S5  od verzie 1.4.3.2987 

 

Nakoľko došlo ku zmene algoritmov pri evidencii účtovných kont, odporúčame túto verziu nasadiť 

všetkým spoločnostiam, ktoré využívajú modul Účtovníctvo.  

 

1.1 Účtovníctvo 

 V menu Účtovníctvo / Uzávierkové operácie pribudla nová funkcia Precenenie záloh, pomocou 

ktorej sa môže ku zvolenému dátumu previesť precenenie nevyúčtovaných záloh v cudzích 

menách. 

o Existujúce zálohy sú vyúčtované Interným dokladom a zároveň sa vytvoria nové zálohy s 

novým kurzom. Pri vyúčtovaní záloh dôjde ku vyčísleniu kurzových rozdielov. 

o Precenenie je vykonané pre označenú zálohu. Pokiaľ nie je označená žiadna, tak sa vykoná 

pre všetky zálohy. 

o Interné doklady sa vytvoria zvlášť pre: 

 vyúčtovanie zálohy a pre vytvorenie novej zálohy 

 prijaté zálohy a poskytnuté zálohy 

 každú cudziu menu 

o Pre správne zaúčtovanie je potrebné: 

 V Konfigurácii precenených záloh vybrať pre prijaté a poskytnuté zálohy Spojovací 

medziúčet a Členenie DPH a ďalej pre vyúčtovanie aj vytvorenie záloh Skupiny interných 

dokladov, Číselné rady dokladov a Predkontácie. 

 V Nastavenia interných dokladov vybrať predkontáciu pre kurzový zisk a kurzovú stratu. 

  

Doporučená konfigurácia precenenia záloh: 
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 Zoznam bankových účtov – v detailoch Zoznam pohybov sa správne vytvárajú pohyby pre 

výdajové položky Bankových výpisov. Po aktualizácii na verziu 1.4.4.3011 sa používateľovi 

s plnými právami spustí prepočet stavov kont pre konto banka a pregeneruje pohyby v aktívnom 

období tak, aby stav účtov bol správny. Táto operácia môže trvať aj niekoľko minút. 

 Bankové výpisy – vo funkcii Import HB je pre formáty MultiCash, MultiCash UniCredit, MultiCash 

ČSOB BusinessBanking 24 a MultiCash BusinessNet doplnené načítanie poznámky na položku 

bankového výpisu v prípade, keď pole v importnom súbore „:86:“ začína reťazcom „999“ (napr. 

„:86:999...“) 

 

1.2 Fakturácia 

 Faktúry prijaté – voľba Náklady – dodatočné náklady sa rozpustia iba medzi skladové položky, 

ktoré majú typ položky katalógu – jednoduchý, výrobok alebo obal. 

 

1.3 Cenníky 

 Cenové hladiny – pokiaľ je na firme pridaná cenová hladina, aplikuje sa aj pri pridaní položky 

typu Sada. 

 Cenníkové ceny – pokiaľ sa funkciou Hromadné operácie / Všeobecná zmena upravia iba 

atribúty, ktoré neovplyvňujú cenu (napr. Budúca cena, Množstevná zľava), tak pri hromadnej 

zmene nedochádza k prepočtu ceny na položku cenníku. 

 Tlač cenníku – pri výpočtoch cien sa do tlačovej zostavy preberá aktuálna sadzba DPH z Položky 

katalógu v prípade, keď na Cene nie je zatrhnuté pole Vlastný druh sadzby DPH. Pokiaľ je pole 

zatrhnuté, tak sa pri výpočtoch preberá sadzba nastavená na položke cenníku. 

 

1.4 Objednávky – generovanie objednávok: 

TIP: Podrobné vysvetlenie novej funkčnosti nájdete v kontextovej nápovede. 

Funkcia Generovanie  objednávok je prepracovaná nasledujúcim spôsobom: 

 Na prvej strane sprievodcu je nová možnosť nastavenia Kumulovaných dňov. Voľba je prístupná 

iba pre voľbu Postupné vykrytie chýbajúceho množstva – po jeho výbere sa sprístupní prepínač 

Kumulovať dni a voľba Počet dní pre kumulovanie s minimálnou hodnotou 2. Ak je funkcia 

aktivovaná, položky objednávok spadajúce do rovnakého časového intervalu sa považujú za 

položky s rovnakým rozhodujúcim dátumom. 

 Na štvrtej strane sprievodcu sú premenované a rozšírené voľby rozhodujúceho dátumu: 

o Pre Objednávky prijaté je nastavenie rozhodujúceho dátumu premenované na Rozhodujúci 

dátum pre expedovanie k odberateľovi. 

o Pre Objednávky vydané je nastavenie rozhodujúceho dátumu premenované na Rozhodujúci 

dátum pre expedovanie od dodávateľa. 
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o  Ponuka výberu rozhodujúceho dátumu bola v oboch prípadoch rozšírená o ďalšie možnosti: 

 Platná – do generovania vstupujú objednávky, ktorých interval medzi Platná od a Platná 

do sa aspoň čiastočne prekrýva s intervalom spadajúcim medzi Aktuálny dátum a Dátum 

expedovania. 

 Nezadané – do generovania vstupujú všetky nevybavené objednávky bez ohľadu na 

obdobie platnosti. Voľba je prístupná iba pre Hromadné generovanie. 

o  Voľby pre výber rozhodujúceho dátumu sú vložené do roletovej ponuky, ktorá 

u jednotlivých položiek zobrazuje aj rýchlu nápovedu. 

 Na piatej strane sprievodcu sú dve nové voľby: 

o Zobraziť ponuku požiadaviek – po dokončení sprievodcu sa otvorí okno s Ponukou 

požiadaviek, viď ďalej. 

o Po dokončení sprievodcu zavrieť – ak je políčko zatrhnuté, po vygenerovaní objednávok, či 

už priamo cez Sprievodcu generovaním objednávok alebo cez Ponuku požiadaviek, sa 

sprievodca zatvorí. V opačnom prípade zostane Sprievodca generovaním objednávok 

otvorený. 

 

Ponuka požiadaviek: 

Ak je v Sprievodcovi generovania požiadaviek zaznačená voľba Zobraziť ponuku požiadaviek , pred 

vlastným generovaním sa otvorí okno Ponuka požiadaviek. Jedná sa o prehľad zásob navrhnutých 

k objednaniu alebo prevodu, ktorý program predloží ku kontrole pred vlastným vygenerovaním 

dokladov. Karta v niekoľkých záložkách uvádza, čo do generovania vstupuje, čo sa kam prevádza a čo 

je výsledkom. Požiadavky je možné ďalej upravovať, a to nastavením Parametrov na pravej strane 

okna (ide o rovnaké údaje, ako sa zadávajú na poslednej strane Sprievodcu generovaním objednávok 

alebo výberom vstupných dát (označením položiek vstupujúcich prijatých/vydaných objednávok).  

Navrhnuté zmeny je potrebné potvrdiť tlačidlom Pregenerovať. V dolnej časti karty je pod záložkami 

súčtová sekcia, v ktorej sú uvedené súčty pre jednotlivé Objednávky vydané  a Ponuky prijaté (Počet, 

Celková cena, Celková cena s DPH, Mena, Celková cena v mene a celková cena s DPH v mene). 

Funkčnosť ovládacích tlačidiel: 

 Generovať doklady – spustí sa generovanie dokladov. 

 Tlač výstupnej zostavy – ide o rovnakú funkciu, akú ponúka Sprievodca generovaním 

objednávok na poslednej strane (v sprievodcovi tlačou je možné zvoliť zostavu Zoznam 

chýbajúcich zásob – podľa dodávateľa alebo Zoznam chýbajúcich zásob – podľa artiklu a skladu). 

 Export do Excelu – opäť rovnaká zostava ako v Sprievodcovi generovaním objednávok – zoznam 

chýbajúcich zásob sa prevedie do excelovej tabuľky. 

 Cudzie meny – prehľad cudzích mien, ktoré funkcia použije pre výpočet ceny požiadaviek 

v závislosti na mene cenníku a mene vygenerovaných dokladov. Kurzy mien sa načítajú podľa 

voľby typu kurzu v Sprievodcovi nastavením programu / Agenda. Pokiaľ je na karte použitého 

cenníku zvolený iný typ kurzu, môže prísť vo výsledných dokladoch k odchýlke ceny oproti cene 

uvedenej v ponuke požiadaviek – na túto možnosť upozorňuje žltý pruh v prehľadoch cudzích 

mien s upozornením „V prípade použitia odlišného druhu kurzu na cenníku a na agende môže 

prísť k odchýlke medzi cenou v ponuke požiadaviek a cenou v následne uložených dokladoch“. 
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Záložky na karte Ponuka požiadaviek: 

 Požiadavky (výstupné dáta) – budúce položky vydaných objednávok alebo prijatých ponúk, ktoré 

bude funkcia generovať v závislosti na nastaveniach. 

 Prevody (výstupné dáta) – navrhnuté prevodky a virtuálne prevody (prevody neumiestnených 

položiek). 

 Položky prijatých objednávok (vstupné dáta) – položky PO vstupujú do generovania. 

 Položky vydaných objednávok (vstupné dáta) – položky VO vstupujú do generovania. 

 Skladové zásoby (vstupné dáta) – zásoby vstupujúce do generovania. 

 

1.5 Majetok 

 Pohyby majetku 

o Prišlo k úprave systému vkladania pohybov majetku – v rovnakom dni sa vkladanie pohybov 

po novom koriguje na základe Priority (je tak ošetrené nezmyselné poradie pri vkladaní 

pohybov). Pri pokuse uložiť pohyb vo chvíli, keď k rovnakému dátumu už existuje pohyb 

s vyššou prioritou, program zobrazí chybové hlásenie „Pohyb nemožno vložiť. V rovnakom 

dni už existuje pohyb s vyššou prioritou.“  Priority sú nasledujúce: 

1. Zaradenie 

2. Zníženie; Zvýšenie; Technické zhodnotenie 

3. Dotácie 

4. Záporný odpis 

5. Vyradenie 

6. Odpis zostatku 

7. Odpis 

 

o Do prehľadu pohybov vlastného majetku bol pridaný stĺpec Poradie. Stĺpec je štandardne 

skrytý a je ho možné zobraziť voľbou Výber stĺpcov na týchto miestach: 

 

 Karta majetku / Karta odpisovania majetku / záložka Pohyby 

 Zoznam vlastného majetku / Detaily / záložka Pohyby 

 

o  Pokiaľ je majetok pred úplným odpisom niekoľkokrát čiastočne vyradený, druhý a každý 

ďalší pohyb Vyradenie z užívania generuje odpis zostatku. 
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1.6 Kniha jázd 

 Cestovné príkazy – v zozname je možné prenášať jazdy pomocou tlačidla Prenos jázd. 

 Bola pridaná funkcia, ktorá pri prenose ciest z Cestovného príkazu do Knihy jázd doplní hodnotu 

do polí Miesto odchodu a Miesto príchodu. Hodnotu program automaticky doplní iba v prípade, 

keď je miesto zadané na Ceste v Cestovnom príkaze v zozname PSČ uvedené iba raz. 

 

1.7 Ostatné 

 Preberanie dokladov 

o  Pokiaľ sa pri preberaní dokladov, ktoré obsahujú položky s evidenciou detailov (výrobné 

čísla, výrobné série, exspirácie), nevyplní na skladovej položke podrobná evidencia, tak sa na 

novovzniknutom doklade v záložke pre pridanie podrobnej evidencie po voľbe Pridať na 

karte Detail obchodnej položky doplní množstvo podľa množstva uvedeného v položke 

zdrojového dokladu. Ďalej na túto kartu pribudli ešte dve nové polia: Preberanie množstva 

a Z toho prebraté. Ak sa zadá na karte menšie množstvo, ako bolo ponúknuté, v záhlaví sa 

automaticky objaví tlačidlo OK a ďalší. pokiaľ sa pre uloženie použije táto voľba, program 

automaticky zobrazí novú kartu pre zadanie ďalšieho detailu s množstvom, ktoré je už 

znížené o množstvo zadané v predchádzajúcom kroku. Na karte je aktualizované aj pole 

Z toho prebraté. U výrobných čísiel sa vždy ponúka množstvo 1 a tlačidlo OK a ďalší. 

o  Pri preberaní položiek s evidenciou detailov (výrobné číslo, výrobná séria, exspirace) sa 

preberá i hodnota z pola Označenie a Dátum exspirácie. 

 Doklady – je upravené chovanie zložených položiek Sada a Komplet (s označenou voľbou 

Vypočítať cenu z komponentov): 

o  Pri pridaní zloženej položky do dokladu sa cena doplní podľa obchodných podmienok 

nastavených u podriadených položiek. Do podriadených položiek sa doplní nie len 

cenník, ale i cenová hladina.  

o  Inak sa aplikujú Množstevné zľavy. Pri zmene množstva v nadriadenej položke nepríde 

ku aktualizácii cien podľa obchodných podmienok automaticky (cena sa iba prepočíta 

pre zadané množstvo). Pokiaľ užívateľ chce, aby sa urobil prepočet podľa obchodných 

podmienok, tak musí na nadriadenej položke použiť tlačidlo Vypočítať cenu (tlačidlo je 

na karte Položky dokladu , ktorá je umiestnená v záložke Položka katalógu). 

 Hromadná zmena dokladov – môže ju robiť iba užívateľ s právom Správa na príslušnom 

zozname. 

 Položka dokladu – pokiaľ nie je v Sprievodcovi nastavenia programu zadaný Predvolený sklad 

agendy ani Predvolený sklad používateľa, tak sa pri preberaní položky do doklady (z Katalógu 

alebo Cenníku) na položku preberie Druh položky priamo z Katalógu. 

 Tlač – pri tlači program rešpektuje nastavenie vo vlastnostiach tlače. 

 

 


