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Účtovníctvo 

 Reverse charge – na kartu Reverse charge otvorenú nad Faktúrou prijatou  bola pridaná 
voľba Kumulovať položky do generovaného Interného dokladu. Po zaškrtnutí poľa sa 
položky v internom doklade zoskupia na základe kombinácie zhody nasledujúcich hodnôt: 

− Sazba DPH 

− Vratka 

− Prenesenie daňovej povinnosti 

− Kód kombinovanej nomenklatúry platný pre prenesenie daňovej povinnosti 

− Jednotka platná pre prenesenie daňovej povinnosti 

− Stredisko 

− Zákazka 

− Činnosť 

− Párovací symbol 

− Prijatý doklad 

Nevyplnené údaje sa považujú za zhodné. 

 Kontrolný výkaz (SK legislatíva) – upravila sa detekcia zmeny v doklade s príznakom 
Krátiť nárok, kedy do kontrolného výkazu vstupujú do sĺpcov Výška odpočítanej dane 
v eurách čiastky krátené koeficientom. Pokiaľ u týchto čiastok dôjde po závierke k zmene 
príznaku Krátiť nárok, Money ponúkne vytvorenie Dodatočného kontrolného výkazu. 

Adresár 

 Firmy – pri práci s nadradenou firmou je možné kopírovať tiež Spôsob dopravy 
a Spôsob platby. 

Fakturácia 

 Faktúry vystavené – do zoznamu faktúr pribudli nové stĺpce Konečný príjemca e-mail 
a Konečný príjemca telefón. 

 Preberanie dokladov na faktúru prijatú – s prihliadnutím na správne zobrazenie 
čísla prijatého dokladu v kontrolnom výkaze, bol do Money pridaný nový variant 
Typu preberania  pri tvorbe položky faktúry pomocou tlačidla Pridať dokladom. Na 
nástrojovej lište karty Výber dokladu pre prevzatie sa v roletovej ponuke v políčku Typ 
preberania zobrazujú nové možnosti: 

− Bez čísla dodacieho listu – pre prevzatie položiek z dodacieho listu prijatého 

− Bez čísla objednávky – pri preberaní objednávky vystavenej 

Pokiaľ je zvolený uvedený typ preberania, na faktúre sa ako číslo prijatého dokladu uvedie 
iba číslo pôvodne prijatého dokladu. Pokiaľ sa zvolí východzí typ preberania, za číslo 
prijatého dokladu sa vo faktúre pripíšu ešte aj čísla všetkých prevzatých dodacích listov 
alebo objednávok. V servisných zoznamoch sa dá nastaviť východzia ponuka typu 
preberania. 
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Sklady 

 Skladové doklady  

o Zmena skladu na cieľovej položke – ak je v nastavení agendy zaškrtnutá voľba 
Povoliť zmenu skladu na cieľovej položke preberania  a na Dodacom liste prijatom 
(vystavenom), ktorý bol vytvorený prevzatím z Objednávky vystavenej (prijatej), sa 
zmení skladová pozícia, doplní sa množstvo Objednané (Rezervované) aj do detailu 
zásoby so zmenenou pozíciou. 

o Výrobky – v zozname Výrobky bol do detailu Položky pridaný stĺpec Jednotková 
obstarávacia cena. Rovnaký stĺpec obsahuje aj karta Výrobky v záložke Položky. 

o Prevodky – do prevodky sa automaticky dopĺňa východzia skladová pozícia 
(cieľová). 

o Dodacie listy vystavené (SK legislatíva) – tlačová zostava Dodací list vystavený CSW 
– obyčajný bola upravená tak, že sa v nej zobrazuje rozpis DPH a celková čiastka pre 
jednotlivé doklady. 

Ostatné 

 Detaily – v novo založených agendách a v existujúcich agendách, ktoré v danom zozname 
nemajú používateľsky upravené zobrazenie Detailov, sa zobrazujú následujúce  
detaily:  

− História POS akcií – v zoznamoch Vklady a výbery prevádzkových pokladníc, 
Pokladničné doklady a Predajky vystavené 

− Rozpustenie nákladov – v zozname Faktúry prijaté 

− Nadväzujúce pohyby – v zozname Skladové pohyby 

− Predajné ceny – v zozname Firmy 

− Bločky predajne – v zozname Predajky vystavené 

Poznámka: Pokiaľ je v zozname individuálne upravené zobrazenie detailov, zostane po 
aktualizácii programu bez zmeny a dá sa štandardne zmeniť voľbou miestnej ponuky 
Výber detailov.  

 Doklady – na príjmových skladových dokladoch bolo vykonaných niekoľko zmien 
týkajúcich sa funkčnosti rozpúšťania nákladov pomocou tlačítka Náklady: 

o Na dokladoch a položkách sa záložka Intrastat premenovala na Výkazy.  

o Na položkách sa v záložke Výkazy presunulo pole Vlastná hmotnosť v kg do časti 
Spoločné a je preto viditeľné aj v agendách, ktoré nemajú licenciu na Intrastat alebo 
nemajú zaškrtnuté pole Evidovať Intrastat v Sprievodcovi nastavením programu / 
Agendy. 

Poznámka: Pole Vlastná hmotnosť v kg sa zobrazuje v následujúcich dokladoch: 
Faktúry prijaté/vystavené, Zálohové faktúry prijaté/vystavené, Príjemky, Výdajky, 
Dodacie listy prijaté/vystavené a Predajky prijaté/vystavené. 

o Na kartu Náklady (otvorenú tlačítkom priamo z dokladu) bola pridaná voľba 
Rozpustenie podľa hmotnosti, ktorá umožní rozpustiť náklady podľa údaja 
uvedeného v poli Vlastná hmotnosť v kg, v záložke Výkazy na položke dokladu. 
Hodnota sa automaticky vypočíta ako násobok Vlastnej hmotnosti uvedenej na karte 
Položky katalógu a Počtu MJ zadaných na položke dokladu, no je ju možné prepísať. 

Poznámka: Možnosť rozpúšťať náklady je prístupná v následujúcich dokladoch: 
Faktúry prijaté, Príjemky, Dodacie listy prijaté a Predajky prijaté. 

 


