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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

 

1. Účtovníctvo 
   
1.1. Nastavenie účtu 221 ako špeciálneho účtu 
 

V Účtovnej osnove bol účet 221 nastavený ako špeciálny. Špeciálny účet sa zobrazuje v Účtovnej závierke na 
strane aktív v prípade, že má kladný zostatok, a na strane pasív v prípade, že má záporný zostatok. 
Nastavenie je platné pre podnikateľa, mikroúčtovnú jednotku a aj pre rozpočtovú organizáciu. 
 
1.2. Rozpočet 
 
V Rozpočte bolo upravené nastavenie dátumu nasledovne: 

- ak je aktuálny dátum menší ako posledný deň vybraného účtovného obdobia, tak sa nastaví aktuálny 
dátum  

- ak je aktuálny dátum väčší ako posledný deň vybraného účtovného obdobia, tak sa nastaví posledný 
deň účtovného obdobia  
 

1.3. Hlavná kniha 
 
Bol upravený výstup Hlavnej knihy do excelu: 

- ak je vo výstupe Hlavnej knihy nastavené Triedenie, tak výstup do excelu je upravený tak, že každé 
triediace kritérium sa zobrazí v novom liste excelu. 

- bol umožnený výstup Hlavnej knihy do excelu po syntetických účtoch. 
- vo výstupných zostavách bol doplnený názov syntetického účtu podľa účtovnej osnovy. 

 
 
2. Sklad 
 

2.1. Možnosť exportu zostáv Bilancia stavu a pohybu zásob do excelu 
 

V systéme pribudla možnosť exportovať do excelu zostavy Bilancia stavu a pohybu zásob – detailná a tiež 
Bilancia stavu a pohybu zásob – sumárna za sklad. 
 
3. Iné drobné úpravy 
 
Oprava rozúčtovania – po oprave sa v zozname Riadkov rozúčtovania zobrazujú aj riadky, v ktorých je Druh 
variabilného účtu D nastavený ako prázdny. 

 
Oprava súvisiacich dokladov – Dobropis – vrátenie skladovej zásoby na sklad. 
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