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POHODA Business Intelligence (BI) je revolučné riešenie
z produkcie spoločnosti STORMWARE určené všetkým
firmám, ktoré používajú ekonomicko-informačný systém
POHODA, bez ohľadu na ich veľkosť a výšku obratu.
viac na www.stormware.sk/pohoda/business-intelligence

Nová energia
pre vašu firmu
Svet sa vyvíja a POHODA s ním. Prišiel čas predbehnúť konkurenciu,
tak nezostávajte pozadu. Zvýšte bezpečnosť svojich údajov vďaka
ekonomickému systému POHODA SQL alebo využite ešte širšie možnosti
informačného systému POHODA E1.
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prinášame Vám ďalšie číslo časopisu Moja POHODA. V elektronickej podobe je Vám
k dispozícii už v decembri, aby ste si všetko stihli s predstihom prečítať a do nového roku
mohli vstúpiť v kľude a bez náhlenia.
Do ekonomického systému POHODA sme pridali množstvo užitočných funkcií. Teraz napríklad
vďaka novej tlačovej zostave Výsledovka po činnostiach dokladovo budete mať zase o niečo
prehľadnejšie informácie o hospodárení firmy. Do agendy Členenie KV DPH pribudlo nové
členenie, ktoré využijete v prípade faktúr vyhotovených na dodanie stavebných prác v režime
tuzemského prenosu daňovej povinnosti. Určite tiež oceníte novú sekciu Pečiatka, ktorá
pribudla do agendy Globálne nastavenie. Pomocou nej budete mať možnosť do niektorých
tlačových zostáv nastaviť si tlač pečiatky.
Novinky nájdete aj v oblasti personalistiky a miezd. Napríklad pri vystavení mzdy sa
v dialógovom okne Vystavenie miezd po novom zobrazí aj informácia o zostávajúcej
dovolenke v prípade, ak zamestnancovi skončil pracovný pomer.
Ďalej Vás určite potešíme i v prípade, ak používate variant programu POHODA bez
skladového hospodárstva, a i napriek tomu občas tovar predávate. Ručným vypisovaním
položiek do dokladu už odteraz nemusíte strácať čas. Pomôže Vám agenda Cenník, kde si
zadáte zásoby vrátane ich ceny a následne si položku prenesiete do príslušného dokladu.
Prácu Vám ušetrí i nová funkcia Vyrovnanie bez väzby v agende Evidenčné čísla, ktorá Vám
umožní vyrovnať stav evidenčných čísel so stavom zásob. To ale samozrejme nie je zďaleka
všetko. O ďalších novinkách si môžete prečítať na nasledujúcich stranách.
Záverom by som Vám rada za celý tím STORMWARE poďakovala za priazeň v roku 2016
a popriala kľudné vianočné sviatky a predovšetkým pohodový vstup do roku 2017.

Moja POHODA
Január 2017 | release 11500
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Novinky vo verzii Január 2017
ÚČTOVNÍCTVO
novinka
Od 1. 1. 2017 sa znižuje sadzba
dane z príjmov právnických osôb z 22 % na
21 %.

Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je
kalendárny rok, použije sadzbu dane 21 %
v kalendárnom roku, ktorý začína 1. 1. 2017.
Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je
hospodársky rok, použije sadzbu dane 21 %
prvýkrát v hospodárskom roku, ktorý začne
v priebehu kalendárneho roka 2017, tj. po
1. 1. 2017.
novinka

Od 1. 1. 2017 sa zvyšuje suma
paušálnych výdavkov zo súčasných 40 %
na 60 % z úhrnu príjmov. Zároveň sa ruší
mesačný limit stanovený do konca roka
pevnou sumou vo výške 420,- €. Nový limit
pre paušálne výdavky je vo výške 20 000,- €
za jeden kalendárny rok. Tento limit sa už
nebude krátiť počtom mesiacov podnikania.
V súlade s týmito zmenami bola pre fyzické
osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo,
v agende Daň z príjmov aktualizovaná
tlačová zostava Podklady pre priznanie
k dani z príjmov fyzických osôb. Pre výpočet
paušálnych výdavkov bola tiež v programe
POHODA zapracovaná zmena sadzby na 60 %
z úhrnu príjmov. Taktiež bolo zapracované
obmedzenie pre uplatnenie paušálnych
výdavkov najviac vo výške 20 000,- € za jeden
kalendárny rok. Paušálne výdavky sa i naďalej
nepočítajú z príjmov z prenájmu.
novinka
Pomocou novo pridanej
tlačovej zostavy budete mať opäť o niečo
prehľadnejšie informácie o hospodárení
firmy.

Tlačová zostava Výsledovka po činnostiach
dokladovo zobrazuje náklady, výnosy
a hospodársky výsledok vrátane uvedenia
zdrojových dokladov za dané obdobie. Údaje
sa rozčleňujú podľa činností použitých pri
dokladoch. Na konci zostavy je vyčíslený
celkový hospodársky zisk za obdobie,
vypočítaný ako rozdiel výnosov a nákladov.
Voliteľne je možné zobraziť analytické účty.
ako?
Tlačovú zostavu nájdete v agende
Účtovný denník.
upozornenie

Daňové tlačivá Priznanie
k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO typ
B) a Priznanie k dani z príjmov právnickej
osoby (DPPO) pre rok 2016 budú v programe

Vďaka tlačovej zostave
Výsledovka po činnostiach
dokladovo budete mať prehľad
o nákladoch, výnosoch
a hospodárskom výsledku
vrátane zdrojových dokladov.

Moja POHODA

POHODA zapracované do niektorého z update
na prelome mesiacov január a február 2017.

DPH

Nové voľby Súčtovať podľa IČ
DPH a Súčtovať podľa kódu
Vám pomôžu sumarizovať
hodnoty v zostave Podklady pre
súhrnný výkaz.

novinka
Pre praktickosť sme v programe
POHODA upravili tlačovú zostavu Podklady
pre súhrnný výkaz.

Do dialógového okna Tlač sme pridali nové
voľby Súčtovať podľa IČ DPH a Súčtovať podľa
kódu. Po zaškrtnutí voľby Súčtovať podľa IČ
DPH sa hodnoty sumarizujú podľa jednotlivých
IČ DPH, zároveň po zaškrtnutí voľby Súčtovať
podľa kódu sa v rámci odberateľov navyše
údaje kumulujú podľa kódu pre súhrnný výkaz.
novinka
Od 1. 1. 2017 je dodávateľ
povinný do sekcie A.2. Kontrolného výkazu
DPH uvádzať faktúry vyhotovené na dodanie
stavebných prác v režime tuzemského
prenosu daňovej povinnosti. V tejto súvislosti
pribudlo v agende Členenie KV DPH nové
členenie A2SP s typom A2 Stavebné práce
(§ 69 12j).

Nové členenie vstupuje do sekcie
A.2. kontrolného výkazu, pričom údaje sa
vypĺňajú do stĺpcov 1 až 4. Toto členenie
použijete pre faktúry so zdaniteľným
plnením od 1. 1. 2017, ktoré sú vystavené
s prenesením daňovej povinnosti pri
stavebných prácach podľa § 69 ods. 12 písm.
j) zákona o DPH. Tieto plnenia sa i naďalej
neuvádzajú v Priznaní k DPH.
V súvislosti s novým členením KV DPH bola
upravená tlačová zostava Kontrolný výkaz
DPH, kde boli vykonané textové zmeny v sekcii
A.2. Štruktúra zostavy, ako aj štruktúra XML,
zostali nezmenené.

Nové členenie KV DPH použijete pre faktúry, ktoré sú vystavené s prenesením daňovej
povinnosti pri stavebných prácach podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH.

Pre vydané opravné faktúry je potrebné použiť
bežné členenie KV DPH vstupujúce do sekcie
C.1., a to členenie C1 s typom C1 Vydané
faktúry – Opravná.

FAKTURÁCIA
novinka
Používate v dokladových
agendách funkciu Hromadná správa pre
výber e-mailových adries z dokladov?
Doteraz POHODA vyberala e-maily priamo
z adries agendy Adresár. Ak v tejto agende
e-mail nie je vyplnený alebo doklad nie je
na Adresár vôbec naviazaný, teraz POHODA
použije e-mailovú adresu zadanú priamo
v doklade v poli E-mail.
novinka

Uľahčili sme pre Vás tlač pečiatky
do väčšiny dokladov, ktoré používate
v obchodnom styku. Odteraz už kvôli tomu

3

V prípade využitia funkcie Hromadná správa pre výber e-mailových adries z dokladov
program POHODA teraz použije e-mailovú adresu zadanú priamo v doklade i v prípade,
ak e-mail nie je v agende Adresár vyplnený alebo tento doklad nie je na agendu Adresár
naviazaný.
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nemusíte upravovať zostavy v aplikácii
Report designer.
Pečiatku môžete nastaviť pre celú účtovnú
jednotku pomocou agendy Globálne
nastavenie v sekcii Pečiatka, v ktorej povelom
Načítať zo súboru načítate príslušný obrázok
pečiatky vo formáte *.png, *.bmp, *.jpg, *.gif.
V rámci účtovnej jednotky môže mať každý
užívateľ vlastnú pečiatku. Nastaviť je to možné
v agende Užívateľské nastavenie/Pečiatka.
Pečiatka je teraz dostupná i ako objekt
v návrhári zostáv Report designer. Môžete ju
tak jednoducho vložiť do užívateľských zostáv,
pričom je možné využiť globálnu premennú
Bez pečiatky, pomocou ktorej je možné
napríklad podmieniť viditeľnosť iných prvkov
pri neprítomnosti pečiatky.
novinka

V agende Príkazy na úhradu bol
premenovaný typ príkazu Tuzemský na SEPA
platba. Na tomto type príkazu bol zároveň
odstránený príznak SEPA Euro Platba. Príznak
je však možné i naďalej nastaviť ako stĺpec
tabuľky.

V agende Globálne nastavenie prostredníctvom sekcie Pečiatka si teraz môžete do tlačovej
zostavy pridať obrázok pečiatky.

PERSONALISTIKA A MZDY
novinka
Pre rok 2017 bola ustanovená
suma minimálnej mzdy na 435,- € za mesiac
pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou
mzdou a 2‚50 € za každú hodinu odpracovanú
zamestnancom.
novinka

Nezdaniteľná časť na daňovníka
pre rok 2017 je naďalej suma 3 803‚33 €,
mesačne sa bude vo mzde uplatňovať čiastka
316‚94 €. Hraničná suma pre 25 % sadzbu
dane z príjmov sa tiež nemení, zostáva
hraničná čiastka 35 022‚31 €.
novinka
Od 1. 1. 2017 sa maximálny
vymeriavací základ pre jednotlivé druhy
sociálneho poistenia zvyšuje na 6 181,- €.
Úrazové poistenie nemá naďalej stanovený
maximálny vymeriavací základ.
novinka
Maximálny vymeriavací základ
pre zdravotné poistenie sa od 1. 1. 2017
ruší. Zamestnanec i zamestnávateľ budú
po novom platiť odvody z neobmedzeného
vymeriavacieho základu. Maximálny
vymeriavací základ pre zdravotné poistenie
z dividend sa zvyšuje na 52 980,- €.
novinka
Od 1. 1. 2017 sa mení sadzba
poistného na starobné poistenie pre
zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je
sporiteľ do 2. piliera (SDS). Pre rok 2017 je
platná sadzba 9‚75 %.

V agende Legislatíva nájdete prehľad nových hodnôt, platných od 1. 1. 2017.

Moja POHODA

ako?

Ak máte v agende Personalistika
na záložke Poistenie zaškrtnuté pole Sporiteľ
na SDS, na tlačových zostavách Výplatný list,
Výplatná páska, Výplatná páska – zložky mzdy
sa následne vyčísľuje prídel do 2. piliera.
novinka
Ak žiak alebo študent určí
dohodu o brig. práci študentov, z ktorej
nebude mať pri splnení podmienok
postavenie zamestnanca na účely
dôchodkového poistenia, jeho hraničná suma
príjmu pre splnenie podmienok je naďalej
200,- €.
novinka
Od 1. 1. 2017 sa mení výška
minimálnej hodinovej sadzby pre prvý stupeň
náročnosti práce. Zmena hodinovej sadzby
má vplyv i na minimálny hodinový príplatok
za prácu v noci, či príplatok za prostredie.

Ak máte toto pole zaškrtnuté, na vybraných tlačových zostavách sa prídel do 2. piliera od
1. 1. 2017 vyčísľuje v novej sadzbe poistného na starobné poistenie pre zamestnávateľa za
zamestnanca.

ako?

Z uvedeného dôvodu sa teraz
pri vytváraní preddefinovaných definícií
zložiek mzdy v novovytvorenej účtovnej
jednotke programu POHODA pre zložky mzdy
Prostredie (druh Príplatok za prostredie)
a Práca v noci (druh Príplatok za prácu v noci)
automaticky doplní sadzba vo výške 0‚50 €.
V existujúcich databázach Vám však pre dané
zložky odporúčame vytvoriť si nové záznamy
s novou sadzbou a tie používať pre nasledovný
kalendárny rok.
V prípade potreby nezabudnite tiež v agende
Pracovné pomery na záložke Trvalé zložky
mzdy ukončiť používanie daných zložiek
so starou sadzbou a zároveň pridať zložky
s novou sadzbou.
novinka
Pri zamestnancoch, ktorí
sú odvodovo zvýhodnení z dôvodu
predchádzajúcej dlhodobej nezamestnanosti
alebo z dôvodu trvalého pobytu v niektorom
z najmenej rozvinutých okresov, platí
hraničná suma príjmu 591‚61 €.
novinka
V agende Personalistika bola
aktualizovaná tlačová zostava Ročné
zúčtovanie preddavkov na daň, a naďalej
platí jej výpočet.

Pre výpočet tzv. „milionárskej dane“ platia pre
rok 2016 tieto hodnoty:
a k zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie
obdobie základ dane 35 022‚31 € a viac, tak
nezdaniteľná časť na daňovníka je 0,- €,
ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie
obdobie základ dane vyšší ako 19 809,- €,
tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa
vypočíta nasledovne: 8 755‚578 – (základ
dane/4), výsledok sa zaokrúhli na celé centy
nahor,

POHODA Vám v novovytvorenej účtovnej jednotke postráži výšku minimálnej hodinovej
sadzby pre prvý stupeň náročnosti práce podľa platnej legislatívy. V existujúcich databázach
je potrebné si pre tieto zložky mzdy, Prostredie a Práca v noci, vytvoriť nové záznamy s novou
sadzbou ručne.

Aktualizovanú tlačovú
zostavu nájdete v agende
Personalistika.
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a k zamestnanec dosiahne základ dane
do 19 809,- €, tak nezdaniteľná časť na
daňovníka je 3 803‚33 €.
Výpočet dane je nasledovný:

V prípade skončenia
pracovného pomeru
zamestnanca nájdete odteraz
v dialógovom okne informáciu
o jeho zostávajúcej dovolenke.

s adzbou 19 % sa vypočíta daň z tej časti
základu dane, ktorá nepresiahne čiastku
35 022‚31 € vrátane a
sadzbou 25 % z tej časti základu dane, ktorá
presiahne čiastku 35 022‚31 €.
novinka

V mesiaci, v ktorom sa
zamestnancovi skončil pracovný pomer, sa
teraz pri vystavení mzdy v agende Mzdy
za jednotlivé mesiace v dialógovom okne
Vystavenie miezd zobrazuje aj informácia
o zostávajúcej dovolenke, tj. výška
nevyčerpanej, resp. prečerpanej dovolenky.
novinka

V agende Personalistika bola
aktualizovaná tlačová zostava Potvrdenie
o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo
závislej činnosti. Tlačivo je platné pre rok
2017.

SKLADY A KASA
novinka
V novej verzii programu POHODA
sme do agendy Evidenčné čísla pridali
možnosť Vyrovnanie bez väzby. Využijete ju
teda, keď Vám nesúhlasí stav evidenčných
čísel so stavom zásoby.

Dôvodom tohto nesúladu môže byť to, že ste
priamo v zásobe zaškrtli evidenciu výrobných
čísel, resp. šarží v momente, kedy na zásobe
už stav bol. Ďalej k tejto situácii mohlo dôjsť
v predchádzajúcom období a teraz už nie je
možné evidenčné číslo doplniť v zdrojovom
doklade.

Voľbu Vyrovnanie bez väzby... nájdete v miestnej ponuke agendy Evidenčné čísla na záložke
Pohyby.

ako?
Nová voľba Vyrovnanie bez väzby
sa nachádza v agende Sklady/Evidenčné čísla
na záložke Pohyby v miestnej ponuke, ktorú
vyvoláte kliknutím na pravé tlačidlo myši.
Zvolením povelu sa zobrazí dialógové okno,
v ktorom zadáte dátum a množstvo. Pre
navýšenie stavu zadáte množstvo kladne, pre
poníženie záporne. Po potvrdení dialógového
okna sa do tabuľky vloží nový riadok
Vyrovnanie bez väzby. Účelom je vyrovnanie
stavu evidenčného čísla. Táto operácia
nemá žiadny vplyv na stav zásoby a pohyby.
Program nekontroluje prípadný záporný stav
evidenčného čísla. Riadok Vyrovnanie bez
väzby je možné vymazať klávesovou skratkou
Ctrl+Delete.

Evidenčné čísla, pri ktorých bol vyššie
uvedeným spôsobom upravený stav, je možné
rýchlo vyhľadať pomocou preddefinovanej
otázky Vyrovnanie bez väzby, ktorá sa

Voľba Vyrovnanie bez väzby... Vám umožní vyrovnať stav evidenčných čísel so stavom zásoby.

Moja POHODA

nachádza pod ponukou Záznam/Výber/
Uložené otázky.
Na úpravu stavu evidenčných čísel reaguje tiež
tlačová zostava Evidenčné čísla – pohyby, do
ktorej vstupujú i pohyby bez väzby.
novinka
V agende Zásoby teraz môžete
ľahko a rýchlo vyhľadať zásoby, pri ktorých
nesúhlasí stav evidenčného čísla so stavom
zásoby.
ako?

Do agendy Zásoby sme pridali
preddefinovanú otázku Rozdiel stavu
evidenčných čísel, pomocou ktorej môžete
vyhľadať zásoby, pri ktorých je rozdiel v stave
zásoby a stave evidenčných čísel. Táto otázka
je dostupná napríklad cez ponuku Záznam/
Výber/Uložené otázky v agende Zásoby.

Otázka Rozdiel stavu evidenčných čísel Vám vyhľadá zásoby, pri ktorých nesúhlasí stav zásoby
so stavom evidenčného čísla.

novinka

Pri účtovných jednotkách, ktoré
používajú evidenčné čísla, sa pri zostavovaní
inventúry teraz kontroluje, či súhlasí stav
zásob so stavom evidenčných čísel.
ako?
V agende Inventúra sa pri
zostavovaní novej inventúry teraz kontroluje
stav zásob so stavom evidenčných čísel,
avšak iba v prípade, ak máte zaškrtnutú
voľbu Pred zostavením inventúry vykonať/
Prepočet váženej nákupnej ceny zásob, resp.
Kontrolu a opravu integrity databázy. Ak je na
stavoch nesúlad, program na túto skutočnosť
upozorní dialógovým oknom a ponúkne na
vytlačenie zostavu Kontrola stavu evidenčných
čísel. Zostavu už poznáte z agendy Zásoby
z kontrolných tlačových zostáv. Inventúra sa
zostaví a je na Vás, či stavy upravíte a následne
inventúru zostavíte znovu, resp. budete
pokračovať bez zmeny. Kontrola prebieha
k aktuálnemu stavu, neberie sa ohľad na to,
kedy k rozdielu na stavoch došlo. V prípade, že
stavy súhlasia, upozornenie sa nezobrazí.

Teraz máte možnosť skontrolovať si stav evidenčných čísel so stavom zásob.

novinka

Chcete priradiť väčšiemu
množstvu zásob rovnaký text, ktorý sa má
zobraziť pri ich príjme alebo výdaji?
ako?

V agende Zásoby na záložke
Doplnkové údaje môžete pole Správa príjem
a Správa výdaj hromadne zmeniť pre všetky
vybrané zásoby pomocou funkcie Upraviť
všetko, ktorú nájdete v ponuke Záznam/
Editácia.
novinka
Využívate agendu Inventúrne
zoznamy a chceli by ste pri jednotlivých
záznamoch meniť poradie položiek? Program
POHODA Vám to teraz umožní.
ako?

Do agendy Inventúrne zoznamy
sme na záložku Položky pridali povel Poradie,
ktorý zvolíte z miestnej ponuky vyvolanej
stlačením pravého tlačidla myši. Týmto

Do pola Správa príjem a Správa výdaj môžete hromadne napísať text, ktorý sa bude
zobrazovať pri príjme alebo výdaji zásob.
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povelom môžete zoradiť všetky položky
inventúrneho zoznamu podľa názvu či kódu
zásob alebo zmeniť poradie ľubovoľnej
položky.
novinka
Potrebujete vyhľadať v agende
Zásoby všetky záznamy, s ktorými nebol
v danej účtovnej jednotke vykonaný žiadny
pohyb? Môžete využiť novú preddefinovanú
otázku Zásoby bez pohybu.
ako?
V agende Zásoby stlačením
pravého tlačidla myši na záložke s filtrom
zobrazíte zoznam preddefinovaných otázok,
z ktorých zvolíte možnosť Zásoby bez pohybu.
novinka

V prípade, ak používate
niektorý z variantov programu POHODA bez
skladového hospodárstva a predávate iba
niekoľko položiek tovaru, ktorý musíte ručne
vypisovať do dokladov, bude sa Vám hodiť
nová agenda Cenník.

Na zmenu poradia položiek pri jednotlivých záznamoch v agende Inventúrne zoznamy
využijete povel Poradie.

ako?
Do agendy Cenník, ktorú nájdete
v ponuke Fakturácia, môžete zadať jednotlivé
zásoby vrátane nákupnej a predajnej ceny.
Následne na položkách dokladov povelom
Cenník (Ctrl+S) z ponuky vyvolanej cez pravé
tlačidlo myši otvoríte prenosovú agendu,
z ktorej povelom Preniesť do dokladu
prenesiete požadované položky cenníka.

Agenda Cenník je prístupná iba vo variantoch
programu POHODA bez skladového
hospodárstva. Ak v budúcnosti prejdete
na variant s plnohodnotným skladovým
hospodárstvom, POHODA automaticky
prevedie všetky záznamy z agendy Cenník
do agendy Zásoby ako textové zásoby.
Pri takto prevedených záznamoch už len
upravíte a doplníte ďalšie údaje pre využitie
pokročilých skladových funkcií.

Užívateľom programu POHODA bez skladovej evidencie sa bude hodiť agenda Cenník, ktorá
je v ponuke Fakturácia.

novinka
V súvislosti s novou agendou
Cenník sme do agendy Kasa pri variantoch
programu POHODA bez skladového
hospodárstva pridali možnosť predaja cez
Kasu online, ktorá Vám umožňuje rýchly
predaj položiek cenníka.
ako?
Nastavenie Kasy online vykonáte
v agende Nastavenie/Kasy.
novinka
V programe POHODA bola
agenda Kasa pre dotykový displej rozšírená
o tzv. evidenciu účtov.

Do agendy Kasa online pribudla možnosť
zavedenia účtov a zobrazenia lišty slúžiacej
pre vedenie viacero otvorených účtov
v rovnakom čase. Medzi účtami je možné
sa prepínať a pridávať na ne nové položky.
Jednotlivé účty je možné následne uzavrieť
a pred vyúčtovaním určiť, či do predajky

Agendu Kasa pre dotykový displej sme rozšírili o evidenciu účtov.

Moja POHODA

vstúpia všetky položky účtu alebo v zobrazenom
dialógovom okne užívateľ vyberie iba čiastočnú
úhradu účtu.

Pri jednotlivých účtoch je
možné vykonať i čiastočnú
úhradu položiek.

ako?

Nastavenie vykonáte v agende
Nastavenie/Kasy/Kasy v sekcii Nastavenie,
kde zvolíte možnosť Evidovať účty. Možnosť je
aktívna iba v prípade zapnutej voľby Dotykový
displej. Následne je možné pomocou tlačidla
Účty prepnúť sa do agendy slúžiacej k zavedeniu
jednotlivých účtov, ktoré budú zobrazené
v agende Kasa. Táto agenda je tiež dostupná
z ponuky Nastavenie/Kasy/Účty.

XML

novinka

novinka

V programe POHODA sme rozšírili
XML komunikáciu v agende Číselné rady
o export údajov do XML podľa XSD schémy
numericalSeries.xsd. Ďalej sme do agendy
Číselné rady pridali užívateľský export údajov
do XML.

XML komunikáciu import a export
sme v agende Výdajky rozšírili o prenos parametra
Dopravca.
novinka

Ďalšou novinkou je rozšírenie agendy
Formy úhrady o export údajov do XML podľa schémy
payment.xsd.

INŠTALÁCIA VERZIE JANUÁR 2017
Novú verziu programu POHODA odporúčame nainštalovať
do rovnakého adresára, v akom máte nainštalovanú jeho
predchádzajúcu verziu. Použite buď inštaláciu stiahnutú zo
Zákazníckeho centra, alebo inštaláciu z CD.
Ak budete potrebovať pomôcť s inštaláciou novej verzie
programu POHODA, neváhajte kontaktovať našu zákaznícku
podporu:
tel.:
e-mail:

+421 2 59 429 959
hotline@stormware.sk

V priebehu inštalácie budete vyzvaní k vyplneniu inštalačného
čísla pre rok 2017. Ak ste program zakúpili v posledných
4 mesiacoch roka 2016, malo by byť toto číslo predvyplnené.
V ostatných prípadoch je potrebné ho vyplniť ručne.

Inštalačné číslo nájdete:
– na potvrdení o licencii a zákazníckej podpore, ktoré
bolo priložené k daňovému dokladu o kúpe licencie
k programu POHODA 2017, resp. o kúpe súboru služieb
SERVIS 2017 k tomuto programu,
– vo svojom profile v Zákazníckom centre
na www.stormware.sk/zc v sekcii Licencie.
Ak vlastníte prídavné sieťové a nesieťové licencie, doplnky
či rozšírenia, nájdete na odkazovaných miestach i čísla
k týmto licenciám.
Pri akýchkoľvek pochybnostiach o platnosti inštalačného
čísla/čísel kontaktujte naše obchodné oddelenie
(tel.: +421 2 59 429 911, e-mail: expedicia@stormware.sk).

Kompatibilita systému POHODA s Windows XP
Účtovný program POHODA sa už mnoho
rokov stará o Vaše podvojné či jednoduché
účtovníctvo. Neustále sa snažíme poskytovať
svojim zákazníkom čo najlepšie služby,
prichádzame s užitočnými novinkami, ktoré
uľahčujú často zbytočne zdĺhavú prácu.
Táto situácia samozrejme vyžaduje nástup
najmodernejších technológií vrátane
najnovších operačných systémov. Program

POHODA je napriek tomu v súčasnosti
plne funkčný i na OS Windows XP, ktorý
Microsoft prestal podporovať už v roku 2014.
Pretože ale mnohé z nových technológií
využívaných programom POHODA už s týmto
operačným systémom nespolupracujú, je
pravdepodobné, že v horizonte približne
dvoch rokov nebude naďalej možné zachovať
plnú kompatibilitu programu s Windows XP.
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Ako na účtovnú a údajovú
uzávierku v programe POHODA
Pripravili sme pre Vás prehľad odporúčaní a tipov, aby ste pri spracovaní účtovnej
uzávierky na nič dôležitého nezabudli. S prácou na prelome roka Vám pomôžu tiež
naši online pomocníci, prípadne sa môžete obrátiť i na tím zákazníckej podpory.
ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA
Pred vykonaním účtovnej uzávierky je
vhodné overiť úplnosť účtovníctva. Všetky
účtovné zápisy by mali byť dokončené, tzn.
mať priradenú predkontáciu. Pri kontrole sa
zamerajte na nasledujúce oblasti:

2. Ak máte valutovú pokladňu alebo
devízový účet, prepočítajte ich konečný
stav kurzom ECB k 31. decembru 2016.
3. Skontrolujte časové rozlíšenie dokladov
účtovaných alebo hradených na
prelome období.

z áznamy s predkontáciou Bez, Neviem
a vlastnou predkontáciou Bez, vrátane
väzieb na zdrojové doklady,

4. Ak ste počas roka vykonávali krátenie
odpočtu dane podľa zákona o DPH,
doúčtujte vysporiadací koeficient.

počiatočné stavy na súvahových účtoch,

5. Vykonajte ročné zúčtovanie preddavkov
na daň z príjmov zamestnancom,
ktorí si o ročné zúčtovanie požiadajú
a vygenerujte pre zamestnancov ELDP.

podvojnosť zápisov,
z ostatky na bankových účtoch
a v pokladniach,
 bstaranie zásob pri účtovaní skladov
o
spôsobom A a zaúčtovanie odchýlky
spôsobenej zaokrúhľovacími rozdielmi
pri účtovaní skladov spôsobom A,
 ulový zostatok pri niektorých účtoch
n
(111, 131, 395, 399 a 431),

6. Zostavte inventúru a zaúčtujte ju.
7. Preúčtujte nevyfakturované dodávky
a materiál na ceste.
8. Pri skladoch účtovaných spôsobom
A zaúčtujte odchýlku metódy váženej
nákupnej ceny.

s úvahu a výsledovku, riadky výkazov
a zostatky jednotlivých účtov,

9. Pri skladoch účtovaných spôsobom B
zaúčtujte konečný stav zásob zistený pri
inventarizácii.

 orovnanie zostatkov účtov 311 a 321
p
s knihou pohľadávok a záväzkov.

10. Zaúčtujte splatnú daň z príjmov z bežnej
činnosti.

Tieto kontroly by ste mali urobiť preto, aby
Vaše účtovníctvo bolo správne pripravené
pre uzatvorenie účtov a zostavenie
uzávierkových účtov 702 (konečný účet
súvahový) a 710 (účet ziskov a strát).

Akonáhle vykonáte všetky potrebné
kontroly a s nimi súvisiace účtovné
operácie, môžete spraviť účtovnú
uzávierku. V programe POHODA ju zahájite
povelom Účtovníctvo/Uzávierka/Účtovná
uzávierka…

Okrem tejto všeobecnej kontroly
konzistentnosti účtovníctva venujte svoju
pozornosť tiež ďalším oblastiam, aby ste
mali uzatvorené svoje evidencie vecne
správne a pripravené správne podklady pre
splnenie daňových a iných povinností:
1. Vykonajte uzávierku kurzových rozdielov
neuhradených pohľadávok v cudzích
menách kurzom k 31. decembru 2016.

PRÍPRAVA
JEDNODUCHÉHO
ÚČTOVNÍCTVA NA
ÚDAJOVÚ UZÁVIERKU
Podklady pre daň z príjmov nájdete
v agende Účtovníctvo/Daň z príjmov.

Ak používate cudzie meny, skontrolujte
nastavenie používania denného
alebo pevného kurzu a zadanie kurzu
k 31. decembru 2016. Ďalej pokračujte
v krokoch 1-7 spomínaných pri bode
o účtovnej uzávierke a prepočítajte váženú
nákupnú cenu.

ÚDAJOVÁ UZÁVIERKA
(PRE PODVOJNÉ
I JEDNODUCHÉ
ÚČTOVNÍCTVO)
Údajová uzávierka oddelí údaje
jednotlivých účtovných období do
samostatných súborov a do nového roka
prevedie len údaje potrebné pre prácu
v novom roku. Oddelenie údajov tiež
zabráni prípadným zásahom v údajoch,
ktorých zmena by mohla mať vplyv
napríklad na daňovú povinnosť.
Údajová uzávierka sa vzťahuje k vedeniu
jednoduchého i podvojného účtovníctva.
Skôr ako sa do nej pustíte, odporúčame Vám
vykonať správu databázy a jej zálohovanie.
Potom môžete údajovú uzávierku spustiť
pomocou povelu Účtovníctvo/Uzávierka/
Údajová uzávierka…

Údajová uzávierka je nevratná
operácia, preto buďte pri jej realizácii
opatrní. Zvláštnu pozornosť venujte
údajovej uzávierke najmä, ak
používate pobočkové spracovanie
údajov.

Moja POHODA
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Diaľkovo riadené svahové
kosačky z Vysočiny
používajú po celom svete
55°
foto: archiv Dvořák – svahové sekačky

Svahové kosačky Spider na diaľkové ovládanie dokážu nahradiť až 15 pracovníkov
s krovinorezom. Ľahká konštrukcia a unikátny patentovaný systém pojazdu, tzv.
tancujúci krok, umožňujú strojom pohybovať sa i na extrémne prudkých svahoch
s náklonom až 55 stupňov.
Keď pred viac ako dvanástimi rokmi
zostavil Lubomír Dvořák svoj prvý prototyp
svahovej kosačky, ešte netušil, že vyvinul
svetový unikát. V tej dobe bolo neskutočne
veľa zanedbaných plôch, ktoré bolo ťažké
obhospodáriť. Využitie krovinorezu bolo
namáhavé a napríklad starší ľudia s touto
technikou už neboli schopní pracovať.
„Na začiatku nikto nevedel, ako niečo tak
výnimočného vôbec hromadne vyrábať
a ponúkať. A hlavne komu. V oblasti
obchodu sme boli na úplnom začiatku.
Všetko sme sa museli naučiť a možno
to nám pomohlo k úspechu, ktorý dnes
s našimi kosačkami zažívame,“ podotýka
Lubomír Dvořák.
Všetky produkty vznikali postupne na
základe požiadaviek zákazníkov. Svahové
kosačky Spider sú určené pre rovné
plochy, ako aj pre plochy s náklonom až 55
stupňov. V súčasnosti ponúka spoločnosť
Dvořák – svahové sekačky tri produkty.
Svahové kosačky Spider ILD01 a Spider
ILD02 sú úplne univerzálne stroje, ktoré

dokážu sekať jemnú parkovú trávu i veľmi
hrubý ruderálny porast, a to na rovine
i vo svahu. Variantom pre menšie plochy
a záhrady rodinných domov je kosačka
Spider MINI.
„Možnosti využitia kosačiek Spider sú
naozaj široké. Ich hlavné výhody oceníte
najmä v členitom teréne s množstvom
strmých plôch a svahov, ale tiež pri kosení
rozmerných plôch a kontaminovaných
či inak nebezpečných miest,“ popisuje
Lubomír Dvořák.

kusov kosačiek ročne zhruba v 40 krajinách
sveta. Medzi ich najčastejších zákazníkov
patria správy diaľnic, vodárenské
spoločnosti, povodia riek či technické
služby. „V súčasnej dobe zaznamenávame
na niektorých trhoch záujem tiež o kosačky
pre domáce využitie, teda záhrady
a súkromné plochy,“ uzatvára Lubomír
Dvořák.

Revolučné riešenie

Vďaka revolučnému riešeniu tohto výrobku
zaujíma spoločnosť DVOŘÁK – svahové
sekačky na trhu komunálnej techniky úplne
špecifické postavenie. Počas prvého roka
od zahájenia sériovej výroby si vyslúžila
uznanie a rešpekt z radov užívateľov
i odborníkov v Európe, USA a Japonsku.
Výroba kosačiek prebieha výhradne
v Českej republike – v Pohledu u Havlíčkova
Brodu. Momentálne predajú približne 500

Majitel firmy Lubomír Dvořák

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.
Pohled 277
582 21 Pohled

www.svahova-sekacka.cz
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Šetrí prácu

nielen účtovníkom
Pracujete ako účtovník? Ušetrite si čas s prepisovaním faktúr a odporučte
svojim klientom aplikáciu mPOHODA.

Pripravujeme

m
 POHODA spolupracuje s programom POHODA
ú
 čtovné doklady je možné vystaviť i z telefónu

Pripravujeme

a
 plikáciu využijete samostatne i ako doplnok Pohody
s
 Pohodou môžete zdieľať niektoré údaje

ZADARMO
na www.mpohoda.sk

POHODA Business Intelligence (BI) je revolučné riešenie
z produkcie spoločnosti STORMWARE určené všetkým
firmám, ktoré používajú ekonomicko-informačný systém
POHODA, bez ohľadu na ich veľkosť a výšku obratu.
viac na www.stormware.sk/pohoda/business-intelligence

Nová energia
pre vašu firmu
Svet sa vyvíja a POHODA s ním. Prišiel čas predbehnúť konkurenciu,
tak nezostávajte pozadu. Zvýšte bezpečnosť svojich údajov vďaka
ekonomickému systému POHODA SQL alebo využite ešte širšie možnosti
informačného systému POHODA E1.
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