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MONEY VERZIA 1.12.5.6515 
Prehľad noviniek vo verzii 1.12.5.6515 zavedených do Money od verzie 1.12.4.6491 

Upozornenie: Od verzie 1.12.9 (predpokladané uvoľnenie september/október 2021) 
nebude Money ERP podporovať prevádzku na operačnom systéme Windows Server 2012. 

Naďalej budú podporované operačné systémy Windows Server 2012 R2 a novšie. 

Účtovníctvo 

• Tlačové zostavy – možnosti výberu účtov vstupujúcich do zostáv Súvaha, Výsledovka, 

Hlavná kniha, Obratová predvaha, Saldo, Stav účtov a Pohyby na účtoch boli rozšírené 

o filtrovanie účtov podľa ďalších kritérií: 

− Podľa výberu – do poľa je možné doplniť z Účtového rozvrhu ľubovoľný výber 
účtov. 

− Podľa filtra – dá sa zvoliť niektorý z uložených lokálnych aj globálnych filtrov 
Účtového rozvrhu, prípadne je možné priamo na mieste vytvoriť Definíciu vlastného 
filtra. 

Sklady 

• Skladové zásoby – zoznam je odteraz možné filtrovať podľa kategórií katalógu, 
ktoré sú priradené jednotlivým Položkám katalógu v záložke Kategórie. Premenná 
Kategórie je dostupná vo filtroch pokročilých aj jednoduchých.  Skladové zásoby sa takto 
dajú filtrovať aj v tlačových zostavách Stavy zásob a Obraty zásob. 

• Dodací list vystavený (Skladové doklady) – pokiaľ sa nová položka dokladu vytvára 
voľbou Pridať dokladom, je na karte Výber dokladu pre prevzatie v záložke Položky 
objednávok prijatých k dispozícii nový stĺpec Čiarový kód. Jeho zobrazenie sa dá 
aktivovať/potlačiť na karte Výber stĺpcov (otvorí sa pravým tlačidlom myši nad hlavičkou 
stĺpca). Zrýchlite si tým vyhľadávanie položiek ak využívate čiarové kódy. 

• Cenníkové ceny – v detailoch zoznamu je nová záložka Obrázok, v ktorej je vidieť 

podoba tovaru uložená na karte Položky katalógu. 

• Intrastat (Tlačové zostavy) – na strane 1/5 Sprievodcu tlačou výkazu Intrastat je nové 

výberové pole Daňová registrácia, ktoré umožní zostaviť výkaz individuálne pre 

jednotlivé registrácie DPH. Funkčnosť je nasledujúca: 

o Pokiaľ pole Daňová registrácia ostane nevyplnené, výkaz Intrastat program zostaví 
ako doteraz, teda pre všetky registrácie dohromady. 

o V Sprievodcovi nastavením programu v záložke Agenda je v časti Ostatné nastavenie 
nové výberové pole Východzia daňová registrácia pre tlač. Pre každú agendu zvlášť 
sa tak dá nastaviť východzia hodnota, ktorú bude program v Sprievodcovi tlačou 
výkazu Intrastat automaticky dosadzovať do poľa Daňová registrácia. 
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Majetok 

• Vlastný majetok – pre majetok so začiatkom odpisovania po 1. 1. 2020 sa pri výpočte 
odpisu za prvý rok v súlade s legislatívou aplikuje postupné zaokrúhľovanie 
jednotlivých medzivýpočtov za týchto podmienok: 
− Použitá Odpisová skupina má aktívnu voľbu Uplatňovať odpisy podľa legislatívy. 
− Podľa nastavenia vybraného odpisu sa vypočíta výška ročného odpisu, ktorá sa 

zaokrúhli podľa nastavenia v Odpisovej skupine (typicky 0,01 matematicky). 
− Pokiaľ je počet odpisovaných mesiacov v prvom roku menší než 12, vypočíta sa 

recipročná pomerná časť odpisu pripadajúca na 1 mesiac a tá sa aktuálne zaokrúhli 
podľa nastavenia zaokrúhľovania v odpisovej skupine. 

Online platby 

• Fio banka – pri sťahovaní bankových výpisov Fio banky prostredníctvom rozširujúceho 
modulu Online platby sa na položky bankových výpisov teraz importuje aj Špecifický 
symbol. 

Ostatné 

• Časové rozlíšenie – do predaja bol uvoľnený nový rozširujúci modul, ktorý v menu 
Účtovníctvo / Uzávierkové operácie umožňuje vytvárať karty časového rozlíšenia a na 
nich do jednotlivých položiek rozpočítať náklady alebo výnosy podľa vybraných časových 
období. Čiastky pre položky časového rozlíšenia sa vypočítajú s presnosťou na dni. 
Funkcia Zaúčtovanie časového rozlíšenia potom vykoná zaúčtovanie do Interných 
dokladov. 

V prípade záujmu o tento modul nás kontaktujte na moneyerp@solitea.sk 
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