
program Účtárna

  program pro komplexní vedení a zpracování podvojného účetnictví

 evidence vydaných a přijatých faktur, vystavení a tisk faktur

 evidence pokladny – vedení pokladní knihy

 evidence pohybů na běžném účtu včetně přímé elektronické komunikace s bankovními 
institucemi

 účetní deník – hlavní účetní kniha

 tisk uzávěrkových sestav: hlavní účetní knihy, porovnání aktiv a pasiv, rozvahy, výsledovky

 tisk finančních výkazů: Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha (pro příspěvkové organizace)

 uživatelská tvorba vlastních účetních sestav

 roční uzavření a otevření účetních knih

 zpracování rozpočtů příspěvkových organizací

 rychlý a jednoduchý zápis dokladů díky předdefinovanému systému specifikací účtování

 licence dle účetního obratu

 komplexní evidence daně z přidané hodnoty

 záznamní povinnost k DPH ve všech účetních knihách

 tisk daňových přiznání k DPH

  podpora pro evidenci a tisk kontroního hlášení

         Plátce DPH 
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moduly programu Účtárna

Fakturace a pokladna 

 jednoduchá evidence pokladny

 evidence přijatých faktur (závazků), vystavování příkazů k úhradě pro evidované závazky, 
sledování stavu závazků k datu

 vystavování, tisk a evidence vydaných faktur (pohledávek), zjištění stavu pohledávek k datu,   
výpis neuhrazených pohledávek

 pokladní kniha, tisk pokladních dokladů a pokladní knihy, rychlé zjištění zůstatku pokladny 

Výkaz PAP 

  modul pro příspěvkové organizace s povinností odevzdávat Pomocný analytický přehled  
(podle vyhlášky 410/2009 Sb.)

 tisk všech částí I až XIII. výkazů PAP

 funkce pro hromadné naplnění příznaku PAP u všech dokladů nebo účtů

 funkce pro kontrolu dat PAP v dokladech

 export výkazů do formátu XML pro CSÚIS

 možnost automatické aktualizace výkazů PAP z Internetu

Banka
 pro úhradu došlých faktur prostřednictvím internetového bankovnictví 

 pro načítání výpisů z elektronického bankovnictví

 automatické zaúčtování bankovních výpisů

 párování bankovních výpisů s fakturami

 jednoduché zpracování rozpočtů příspěvkových organizací

 podpora pro tisk finančních výkazů pro příspěvkové organizace a podnikatele

 export výkazů do formátu XML pro CSÚIS

 výstupy pro automat Gordic a JASU

 možnost uživatelského nastavení vzorců výkazů

Výkazy a rozpočty

 aktualizace vzorců pro tisk finančních výkazů příspěvkových organizací                   

Výkazy a rozpočty – aktualizace vzorců

     možnost stažení aktualizovaných výkazů vždy při změně legislativy
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