Novinky v SB KOMPLET DOS v roce 2016 - 2017

Harmonogram EET
1. března 2018 | do EET se zapojí ostatní činnosti (svobodná povolání, doprava,
zemědělství)
1. června 2018 | do EET se zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti
úprava tisku paragonů pro EET

OBECNĚ:
Většina modulů ukládá informace o veškerých úkonech, které jsou v SB KOMPLETU
prováděny (zaúčtování dokladu, storno, oprava,…)
Generuje záznamovou databázi, z níž je možné zjistit, kdo, kdy a jak zaúčtoval doklad atd.
Opraveny drobné chyby.
Nastavení vlastní adresy dle adresy s klíčem FIRM, v Nastavení konstant.
Doplnění údajů adresy z www včetně jeho čísla BU a kontrola existující adresy. (Alt O, Alt K

SBSET
Rozšíření a doplnění nápovědy HELPSET.DBF
Nové volby v souvislosti s EET – viz. DOKUMENTACE SB DOS A EET.DOC
Opravena možnost změny klíče adresy, doplněn výběr z adresáře ?
Možnost meziročního převodu posledně došlých faktur tak, že si je program sám najdedohledá podle prvního vyplněného pole (dosud se vše muselo vyplnit ručně a správně)

SBUCT
1. Deník
ALT+F2 - spočítání položek dávek a deníku podle měsíců
F8 - Stornovat/přesunout/zkopírovat označené doklady
Alt O – Opraví / Přepíše pole Popis, Číslo dokladu, výkon a saldokontní případ ve všech vybraných
větách. Opraví/doplní období dle datumu.

2. Rozvrhy
Možnost doplnění a změn v ROZVRHu ze souboru ROZVRH.D1x , který je dle Vyhl. 500. a tomu
odpovídající výkazy.
a) naimportování rozvrhu z distribučního (doplní nové účty T,S a U)
b) smazání již zakázaných účtů (s možností přeúčtování)
c) opravy názvů účtů s analytikou „001“ (pokud si to uživatel přeje)
d) Přeúčtování všech dokladů z účtu na jiný účet
e) jednoduché nastavení pozice účtu ve výkaze u těch účtů, kde to připadá v úvahu (ty, které se ze
své povahy mohou vyskytovat na různých místech), podle nabídnutých možností v ROZRHu
(netřeba znát číslo řádku výkazu, ale jen vlastnost/povahu účtování na daný účet)
f) je automaticky naprogramováno umístění některých účtů v rozvaze podle polarity jeho zůstatku
(např. účet 343), tj vyskytuje se automaticky v pasivech, či aktivech podle toho, jakou polaritu
má jeho zůstatek, a to lze nastavit buď pro celou syntetiku (např.343), nebo pro každou analytiku
zvlášť /např. 342, 336/
g) jednoduchým ovládáním nastavení variantních účtů z hlediska nastavení jejich parametru
Dlouhodobý/Krátkodobý v rozvrhu (po importu je přednastaveno podle default hodnot)
g) možnost upravit ROZVRH.D1x pro spolky, či příspěvkové organizace (tedy pro ostatní účetní
Vyhlášky)
h) Převod struktur účetních dokladů z WIN do DOS a poté na nich účtovat s využívat všech
nových funkcí

3. Vstup
Zavedena nová „pracovní“ dávka zahrnuje vybrané dávky a deník

Dávky
Alt U - Přepis polí ve všech vybraných větách
ALT+E - Exportuje účetní zápisy do dalšího roku (počáteční rozvahu při uzavírání účtů)

4. Sestavy
Stav na účtech a výkazy (k poslednímu dni roku)
a) Alt E - export loňských zůstatků do ROZVRH nového roku
b) Alt K - kontrola stavu účtů třídy 211 a 221 (obecně i jiných, a to těch, které jsou použity u pokl.
a BU předkontací
c) Alt V - po instalaci upgrade rozvrhu a balíčku souborů do kořene udělá přesný Výkaz rozvahy
a výsledovky v plném rozsahu dle Vyhlášky 500 do excelu
d) F2 – uložení do souboru (kdykoliv)

V sestavě saldokonto 311/321
Ctrl K - kontrola nedoplatků FV/FP a účetnictví

V sestavě Výsledovka a rozvaha
Lze zadat období LZ (loňské zůstatky, uložené v ROZVRH.DBF), sestaví se sestavu v LZ a kontrola
na účetní počáteční zůstatky.

SBFAKT
CTRL+K – zobrazení kurzovního lístku
1. Tvorba faktury
Přeúčtovat náklady do jiného období
Vytvoření Opravného daňového dokladu
Ctrl K – kopírování textu předchozího řádku
Možnost nastavit zaokrouhlování základu a daně u přijaté faktury dle dodavatele.
2. Kniha FV/FP
Po posunutí kurzoru doleva se zobrazí okénko s prvními řádky FV/FP
Alt B provede kontrolu knihy s koncovou knihou ve starém roce.
Kontroluje, zda nepřibyla ve starém roce po převodu další FV, zda nebyl udělán ve starém
roce bankovní výpis - tedy zkontroluje nedoplatky. (a existenci faktur, neexistenci, duplicitu)
Alt O - oprava faktury
Alt K - klonování faktury
Alt T – tisk různých sestav, včetně úhrad
Ctrl U - označení faktur podle protiúčtu účtu
3. Finanční analýza
dle řad, zobrazuje čísla účtů daných předkontací, spočítá
počet vět vybraných databází po měsících
4. Upomínky
Aktualizované formuláře pro upomínky, dobropisy, zápočty.
Další úpravy v SBFAKT:
1) pozastávky (zádržné), lze použít i pro jakékoli posouvání splatností dokladu, vše
automaticky účtováno
2) meziroční přeúčtování (rok následující, předchozí, i v témže roce posun
nákladu/výnosu do jiného období)
3) podpůrně existuje modul pro import faktur z jiného SB i jiného (jakéhokoli) sw přes
CSV formát dat
4) program umí plnit zásobník pro použití v modulu WIN MAJETEK (ALT+F2)
5) logické předvyplňování datumů faktur v editoru hlavičky faktury v návaznosti na
znění Zákona o DPH (a jeho pravidla)
6) kontrola zneplatnění KH, aktuálního stavu uzavřeného období DPH a nabídka řešení
při účtování faktury
7) opraven editor výběru účtů v těle faktury

8) jednoduchá editace faktury (FP) při pořízení majetku a jeho zachycení v DP DPH
(ř.47)
9) možnost vytváření ODD pro §44 ZDPH (ODD v konkurzním řízení)
10) elegantní možnost práce v oblasti přenesené DPH (první pozice řádku, kde je částka
dokladu, je číslo komodity a mezera)
11) plně funkční systém koeficientu a práce s §76 ZoDPH
12) efektivní práce se středisky a výkony, zobrazují se při procesu editace těla faktury
13) možnost volby různých druhů zadávání EvčDD, v.s. u FV (Nast konstatnt, parametry)
14) při ukládání faktury kontrola datumů podle obsahu těla faktury (režim pro běžný DD,
pro doklad dle §92, zahraniční doklad)
15) doplnění nové funkce: pro zahraniční faktury doplněna editace faktury (FPzahr.) při
pořízení majetku a jeho zachycení v DP DPH (ř.47)

SBPEN, SBJUCT
1) V pořizování bankovního výpisu, nepárovaná platba, ve výběru běžných peněžních
předkontací - lze frekventované předkontace "předznačit" stiskem kláves F3 - F10 ,
předznačené jsou v editaci popisu případu vidět po F1. Po předznačení lze předkontace
zkráceně vyvolávat klávesami F3-F10
2) Kontrola stavů pokladen a bank meziročně, tj kontrolovat stav pokladny v běžném roce
v návaznosti na konečný stav pokladny v předchozím roce.
3) Spočítaní kurzových rozdílů valutových pokladen a devizových účtů
4) Ctrl K zobrazení kurzovního lístku, jednorázové stahování z www kurzů
5) Zpracování EET, nastavování lze dělat pomocí souboru s uloženými parametry
nastavení (certifikát)
6) Práce s účty Finančního
7) Generování XML souborů daňového a souhrného hlášení
Pro účetní firmy:
1) program umí plnit zásobník pro použití v modulu WIN MAJETEK (ALT+F2)
2) odesílání emaily automaticky generované na mnoha místech v souvislosti s úkony
v oblasti DPH (oznámení o výši DPH při uzavření DPH, oznámení o sestavení KH, o
zneplatnění KH,..) a tyto skutečnosti registruje v příslušné databázi
3) program umí generovat zálohy na silniční daň, DPFO, DPPO a automaticky odeslat
email o její výši
4) program má plán na splatnosti DPH a jiných daní pro účely jejich efektivní správy a
oznamování (k bodu 2 a 3)
5) program umí zaznamenávat klíčové informace o událostech (sestavení, otevření DP
DPH, a mnoho dalších) do TXT souboru (funkce tzv LOG souboru)
6) program v oblasti DPH (přiznání, KH a SH) ukládá sestavené sestavy a informace do
samostatných souborů a dokonale a efektivně spravuje aktuální stav jejich zpracování
včetně upozorňování podle reálného času (upozornění na nepodané DP DPH apod.)
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