Dantes v1.9.0.0 – 2.2.2021
•

adaptácia výkazu „daňové priznanie DPH“, platného od 1.1.2021
◦ Zmenený obsah daňového priznania dph
◦ Pribudli nové kódy dph - N10, N20 pre nové bunky v daňovom priznaní 26,27,29
◦ Zmenený výstup daňového priznania dph vo formáte PDF
◦ Zmenený výstup daňového priznania dph vo formáte Excel
◦ Zmenený výstup daňového priznania dph vo formáte XML (prispôsobený pre eDane)

•

adaptácia výkazu „kontrolný výkaz DPH“, platného od 1.1.2021
◦ Zmenený obsah kontrolného výkazu dph
◦ Pribudli nové stĺpce v sekcii C1 a C2
◦ Zmenený výstup kontrolného výkazu dph vo formáte Excel
◦ Zmenený výstup kontrolného výkazu dph vo formáte XML (prispôsobený pre eDane)

Dantes v1.8.0.0 – 4.2.2020
•
•
•

adaptácia výkazu „daňové priznanie DPH“, platného od 1.1.2020
adaptácia výkazu „súhrnný výkaz DPH“, platného od 1.1.2020
oprava pri zaokrúhľovaní údajov vo výkaze „daňové priznanie DPH“ (návrat k spôsobu aplikovaným
vo verzii 1.6.0.0)

Dantes v1.6.1.0 – 15.3.2018 (distribuované ako v1.7.0.0 beta)
•

Vymazanie dokladu - pokiaľ názov dokladu obsahoval diakritiku, tak vymazanie dokladu sa nedalo
uskutočniť. Jediná cesta bola premenovanie dokladu s použitím názvu bez diakritiky a následne
vymazanie. Opravené.

•

Posun účtovného roku - implementácia algoritmov, ktoré podporujú hospodársky účtovný rok,
ktorý sa nekryje s kalendárnym rokom, napr. hosp.rok začína v 4/2018 a končí v 3/2019.
◦ nie je implementovaná F12 z Faktúr a fakturačných zápisov do účt.dokladov
◦ nie je implementovaná F12 z Pokladne do účt.dokladov
◦ nesprávne funguje F12 z účt.zápisov do pokladne
◦ V pokladni F6, tabuľka nezobrazuje zápis v prechodnom období

Dantes v1.6.0.0 – 7.2.2018
•

Adaptácia programu na novelu zákona o Dph k 1.1.2018.
◦ Minimálny základ dane vo výške 5 000 € pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti Dph na
kupujúceho (platiteľa Dph) pre poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové polotovary, bol
zrušený. Pre dodanie mobilných telefónov a integrovaných obvodov je minimálny základ dane
nezmenený.
◦ Zmenený obsah daňového priznania dph.
◦ Zmenený výstup daňového priznania dph vo formáte XML (prispôsobený pre eDane).
◦ Zachovaná spätná kompatibilita (najnovšiu verziu možno použiť aj pre staršie obdobia, program
podľa spracovávaného roku použije výstupy a pravidlá platné v danom roku)

Dantes v1.5.0.1 – 22.4.2017
•

Oprava xml výstupu pre Kv Dph.
◦ V sekcii A2, v stĺpci „množstvo“ sa teraz namiesto 0.00, neuvedie nič (stĺpec ostane prázdny)
v závislosti od vyplnenej/nevyplnenej hodnoty MJ (merná jednotka).

Dantes v1.5.0.0 – 10.2.2017
•

Zmeny v Kv Dph od 1.1.2017 – § 69 ods. 12 písmeno f) až j) zákona
◦ Ku Kódu Dph TPP pribudol kód SP (Stavebné Práce – prenos daňovej povinnosti), ktorý sa
použije v súčinnosti s Kódom KV hodnoty A2. Pri použití kódu dph SP sa do výkazu exportujú
len údaje: ID číslo pre daň odberateľa, Poradové číslo faktúry, Dátum dodania tovaru alebo
služby alebo dátum prijatia platby a Základ dane v eurách. Ostatné údaje sa v sekcii A2
nezadávajú.
◦ Kód Dph SP a TPP možno zadávať pri účtovaní zápisu s účtom 6xx. Nová verzia umožňuje
použitie kódov aj v preddavkových transakciách, napr. 221/324, kde sa kód dph zadá v zápise
s účtom 324.
Tu je dôležite, či je účet 324 definovaný ako fakturačný (záväzok) alebo nie. Ak je účet
definovaný ako fakturaćný, tak postupujete štandardne s vyplnením identifikačných údajov
faktúry (Firma, Faktúra).

◦

Ak účet 324 nie je definovaný ako fakturačny, musíte najprv nahrať faktúru medzi záväzky a
následne v účtovnom zápise s 324, treba túto faktúru spriahnúť so zápisom aby sa pri
generovaní výkazu Kv Dph dostali do výkazu všetky požadované informácie, teda aj
Identifikačné číslo odberateľa, Poradové číslo faktúry a Dátum prijatia platby.
Výstup XML pre komunikáciu s Finančným riaditeľstvom bol upravený v zhode s novou
špecifikáciou platnou od 1.1.2017.

Dantes v1.4.0.5 – 6.5.2016
•

•

•

Zmeny v Kv Dph od 1.4.2016 – v súvislosti s vykazovaním sekcie B.3.
◦ Pokiaľ je celková hodnota odpočítanej dane menšia ako 3000 €, tak sa uvádza suma všetkých
prípadov v sekcii B.3.1. (tak ako to platilo pre sekciu B.3.pred platnosťou novely zákona).
◦ Pokiaľ je suma odpočítanej dane 3000 € a viac, tak sa do sekcie B.3.2.uvedú sumy za
jednotlivých dodávateľov.
◦ Pri účtovaní 343 použijete Kód Kv s hodnotou B3, rovnako ako tomu bolo pred novelou zákona.
Program rozhodne o zaradení údajov do sekcie B.3.1 resp. B.3.2 až pri generovaní výkazu
KvDph v zhode s tým, či bol dosiahnutý/prekročený limit 3000 alebo nie.
◦ Pokiaľ program zistí, že údaje patria do sekcie B.3.2., pred samotným exportom do XML
zkontroluje prítomnosť Ič Dph.
◦ Výstup do XML bol upravený v zhode s novelou zákona
◦ Výstup do Excelu bol upravený. V sekcii B.3.2. (pokiaľ sa použije), budú okrem súm za
jednotlivých dodávateľov uvedené aj jednotlivé prípady, z ktorých sú príslušné sumy vytvorené.
◦ Nová verzia programu zabezpečuje spätnú kompatibilitu s výkazom Kv Dph. To znamená, že
môžete generovať aj staré výkazy pred platnosťou novely a dostanete výkazy vo formátoch
platných v danom čase.
Súhrnný pokladničný doklad v náväznosti na aktualizovaný KvDph - užívatelia, ktorí používajú
na účtovanie pokladnice tzv.súhrnný pokladničný doklad (doklad, kde zaúčtujú výdavok 211 jednou
sumou oproti nákladom a dph rozpísaným podľa jednotlivých bločkov z reg.pokladnice), majú teraz
možnosť pri účtovaní dph zadávať aj dodávateľa (vrátane jeho Ič Dph).
◦ Užívatelia, ktorí predpokladajú dosiahnutie alebo prekročenie limitu 3000 eur a zároveň
používajú súhrnné pokladničné doklady, by si mali zapnúť možnosť [NastaveniaPredvoľby-Účtovný zápis-Umožniť zadávanie firmy pri účtovaní dph na
vstupe z pokladničných dokladov].
◦ Pokiaľ chcete aby vás program pri zadávaní dph na vstupe upozornil na povinnosť zadať aj
dodávateľa, zapnite aj ďalšiu voľbu [Zadávanie firmy pri účtovaní dph na vstupe
z pokl.dokladov je povinné]
◦ Užívatelia, ktorí účtujú pokl.doklady spôsobom - čo prípad, to samostatný pokl.doklad, nemusia
nastavovať nič. V prípade keď predpokladajú dosiahnutie limitu, zadávajú dodávateľa priamo na
pokladničnom doklade v pokladničnej knihe.
Zrušenie viacerých zápisov v doklade – v doklade teraz môžete zrušiť viacero zápisov naraz.
Zápisy označíte medzerovníkom a po stlačení klávesy [Delete] resp. klliknutí na tlačidlo
[Vymazanie] a potvrdení kontrolnej otázky, program vymaže označené zápisy. Pokiaľ chcete
vymazať len jeden zápis, netreba nič označovať, stačí sa na daný zápis nastaviť a vykonať
vymazanie.

Dantes v1.4.0.4 – 16.4.2016
•

interné zmeny

Dantes v1.4.0.3 – 16.2.2016
•

Výkaz Účtovná závierka v prechodnom období - pokiaľ ste v prechodnom období generovali
výkaz [Účtovná uzávierka] za prechodné obdobie (napr. pri otvorenom období 2015-2016,
generujete výkaz za 1/2016), mohlo sa stať, že výsledný výkaz nebol korektný. Až po definitívnom
ukončení prechodného obdobia ste mohli vygenerovať výkaz so správnymi výsledkami.
◦ Nová verzia zabezpečí aby ste za zvolené obdobie obdržali rovnaké výsledky, či výkaz
generujete ešte v prechodnom období alebo až po definitívnom otvorení nového obdobia.
◦ Pokiaľ výkaz generujete v prechodnom období (napr.2015-2016 za 1/2016), odporúča sa ešte
pred jeho vytvorením aktualizovať počiatočné stavy prechodného obdobia, obzvlášť keď sa
dodatočne zasahovalo do východzieho obdobia (napr.2015)
◦ Aktualizáciu (opakovaný prepočet) počiatočných.stavov v prechodnom období docielite
opätovným spustením voľby [Služby-Otvorenie prechodného obdobia]

•

Oprava kontroly pri uzávierke účtovných kníh - pred samotným vykonaním uzávierky účtovných
kníh program skontroluje, či sú zaúčtované kurzové rozdiely na bankových účtoch, v pokladniciach a
na faktúrach. Pri kontrole faktúr mohlo dôjsť sporadicky k zlyhaniu a uzávierka sa vôbec nespustila.
Kontrola sa však dala vypnúť v nastaveniach a v takom prípade sa uzávierka vykonala bez kontroly.
Nová verzia koriguje chybu, ktorá sa mohla vyskytnúť v procese kontroly pred vykonaním samotnej
uzávierky.

Dantes v1.4.0.2 – 10.2.2016
•

Súhrnný výkaz Dph a Výkaz Závierky - opravená chybná inicializácia obdobia od roku 2016

•

Inkrementálne hľadanie účtu – v tabuľke účtovnej osnovy, ktorá sa dá vyvolať všade tam, kde sa
preberá účet, sa niekedy náhodne vytratila možnosť inkrementálneho hľadania. Chyba bola
opravená.

Dantes v1.4.0.1 – 9.2.2016
•

Daňové priznanie Dph - opravená chybná inicializácia obdobia od roku 2016

•

Vylepšená kontrola dátumu v daňovom priznaní Dph – lepšia validácia logiky možného dátumu
v súvislosti s obdobím, za ktoré sa daňové priznanie podáva.

•

Voliteľná Inicializácia dátumu v daňovom priznaní Dph – v časti [Nastavenia-PredvoľbyDaň z pridanej hodnoty-Záložka Dph-V oficiálnom formulári inicializovať
dátum prázdnym reťazcom] môžete nastaviť aby bol pri otvorení oficiálneho formuláru Dph
dátum podania neinicializovaný (prázdny).
Zapracované zmeny v súvislosti s dodatkom č.2 k poučeniu na vyplnenie kontrolného výkazu

•

Dantes v1.4.0.0 – 4.2.2016
•

Prechodné a konečné účty Dph – do programu boli zavedené - prechodný účet pre vstup a
prechodný účet pre výstup. Prechodný účet pre vstup sa použije pri účtovaní došlej faktúry od
subjektu, ktorý účtuje v osobitnom režime dph alebo ak vaša firma pracuje v osobitnom režime dph.
Prechodný účet pre výstup sa použije iba vtedy, ak vaša firma pracuje v osobitnom režime dph
◦ program pri úhrade automaticky preúčtuje čiastku z prechodného účtu dph na konečný účet dph,
pokiaľ je príslušný konečný účet zadefinovaný. Pokiaľ definovaný nie je, použije syntetický účet
343 a je na účtovníkovi aby ho v príslušnom zápise manuálne opravil na analytický
◦ pri čiastočnej úhrade program podľa výšky úhrady automaticky vypočíta pomernú časť základu a
dph a tieto hodnoty automaticky preúčtuje
◦ pri automatickom preúčtovaní program berie do úvahy všetky minulé čiastkové úhrady
◦ pri automatickom preúčtovaní program berie do úvahy možný súbeh oboch taríf dph a pri
čiastočnej úhrade vypočíta pomerné hodnoty pre obe tarify (automaticky vygeneruje 4 zápisy)
◦ ďalší popis nájdete v samostatnom dokumente tu

•

Celkový základ a Celková daň - pri účtovaní dph sa hodnoty naúčtovanej dph a k tomu
prislúchajucemu základu prenášajú do kontrolného výkazu dph. Program doteraz zjednodušene
predpokladal, že naúčtovaná hodnota dph zároveň predstavuje v danej tarife aj celkovú hodnotu
dph. Ak sa však hodnota odpočítanej dane líšila od celkovej dane, tak užívateľ musel dodatočne
vstupovať do vytvoreného kontrolného výkazu (napr. cez portál DR a pod.), vyhľadať príslušné
záznamy a zmeniť údaje v stĺpcoch [Základ dane v eurách] a [Suma dane v eurách], čo bolo
nepraktické a časovo náročné. Nové položky [Celkový základ] a [Celková daň] sa dajú použiť priamo
pri účtovaní 343 a v určitých prípadoch (ktoré neboli zmenené novelou zákona o dph) sú
automaticky prenesené do kontrolného výkazu
Princíp použitia spočíva v tom, že ak hodnoty nie sú zadané, do KvDph idú hodnoty z položiek
[Základ] a [Má dať], teda tak ako doteraz. Pokiaľ sú hodnoty vyplnené, tak v prípade ak to pravidlá
dovoľujú, do KvDph sa exportujú položky [Celkový základ] a [Celková daň] a do stĺpca [Výška
odpočítanej dane] sa exportuje hodnota z položky [Má dať]
Uvedené položky pri účtovaní užívateľa zbytočne neobťažujú (pri štandardnom pohybe z položky na
položku sa obchádzajú), pokiaľ chce užívateľ príslušné hodnoty zadať, klikne na niektorú
z uvedených položiek, čim sa mu sprístupní možnosť editácie

•

•
•

Dantes v1.3.0.9 – 9.2.2016

•

Daňové priznanie Dph, Súhrnný výkaz Dph, Výkaz Závierky - opravená chybná inicializácia
obdobia od roku 2016. Táto zmena bola implementovaná spätne do verzie 1.3 pre tých užívateľov,
ktorí nepoužívajú vyššiu verziu Dantes v1.4.

Dantes v1.3.0.8 – 4.11.2015
•

Účty Kurzových rozdielov – v časti Účty – Účty kurzových rozdielov pribudla možnosť definovať
analytické účty pre automatické účtovanie kurzových ziskov a kurzových strát pre bežné obdobie a
účty, ktoré sa použijú pre účtovanie k 31.12.

•

Kontrolný výkaz DPH – pokiaľ názov subjektu obsahoval znak „&“ (Napr. firma Otec & Syn), tak
vytvorený XML súbor pre Kv Dph bol portálom finančnej správy resp. programom eDane
vyhodnotený ako nekorektný (Presné znenie oznamu pri pokuse o načítanie: „Formát vstupného
XML súboru nezodpovedá vybranému typu dokumentu“). Chyba bola opravená.

•

Kontrolný výkaz DPH – pri spustení kontroly Kv Dph sa pre lepšiu orientáciu užívateľa teraz
zobrazuje počítadlo zkontrolovaných záznamov voči celkovému počtu záznamov v príslušnej sekcii.

•

Oprava výkazov Účtovnej závierky – pri načítaní stĺpca [Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie] v jednotlivých výkazoch (Súvaha, Výkaz ziskov a strát), Dantes teraz
vyhodnotí, či pri načítaní použiť transformačnú tabuľku (predch.obdobie má iný formát výkazu ako je
v platnosti pre aktuálne obdobie) alebo načíta údaje bez transformačnej tabuľky (predch.obdobie má
rovnaký formát výkazu ako je v platnosti pre aktuálne obdobie).

Dantes v1.3.0.7 – 19.3.2015
•

Kontrolný výkaz DPH – oprava sporadickej chyby (Invalid variant conversion), ktorá sa mohla
vyskytnúť po vykonaní kontroly, ktorá však nemala žiaden vplyv na samotný výkaz KvDPH ani jeho
kontrolu, či export do XLS resp. XML. (Chyba sa mohla vyskytnúť v prípadoch, pokiaľ pokladničná
kniha, ktorej údaje boli súčasťou KvDph, nemala pridelený názov. V novej verzii už k chybe nedôjde
aj keď je pokl.kniha bez názvu).

Dantes v1.3.0.6 – 19.3.2015
•

Nastavenie Rekonštrukcie – v časti Nastavenie – predvoľby pribudla sekcia pre rekonštrukciu.
V tejto sekcii sa dá zapnúť/vypnúť kontrola validity účtov v účt.zápisoch v priebehu vykonávania
rekonštrukcie. Voľba je implicitne zapnutá.

•

Oprava Rekonštrukcie – v procese rekonštrukcie došlo k prerušeniu ak program narazil na účet,
ktorého analytická časť obsahovala medzery. Opravené. (Vzhľadom na kompatibilitu s Dynacom je
odteraz účet s medzerami v analytickej časti pokladaný za validný a nespôsobí prerušenie
vykonávanej rekonštrukcie.)

Dantes v1.3.0.5 – 15.3.2015
•

Filtrovanie faktúr za zvolenú firmu – pri filtrovaní faktúr za firmu sa v záhlaví tabuľky zobrazuje aj
celkové saldo za zvolenú firmu. (Suma Md, Suma Dal a rozdiel Suma Md - Suma Dal za všetky,
otvorené resp.uzavreté faktúry zvolenej firmy).

Dantes v1.3.0.4 – 10.3.2015
•

Zlepšená kontrola pri rekonštrukcii – v procese rekonštrukcie je teraz vykonávaná aj formálna
kontrola platnosti použitého účtu v účt.zápise. Ak číslo účtu nespĺňa formálne pravidlá, užívateľ je
informovaný o doklade a mesiaci, kde je takýto účet použitý a proces je prerušený. V predch.verzii
bol proces prerušený (rekonštrukcia nedobehla do konca) bez toho, aby bol užívateľ informovaný.

•

Zmeny v definícii výkazu Závierka – boli vykonané zmeny definície výkazu Závierka pre mikro
účtovné jednotky v Aktívach na r.22 (221: zostatok pripočítať ak je kladný) a v Pasívach na r.40
(336: zostatok odpočítať ak je záporný). Zmeny sa premietnu iba v tých agendách, ktoré dosiaľ
neboli vo verzii v1.3 otvorené. Ostatné agendy treba v prípade nutnosti opraviť cez tlačidlo
[Zmeniť Definíciu].

Dantes v1.3.0.3 – 3.3.2015
•

Oprava pri ovládaní tabuliek Závierky – po použití tlačidla [zmeniť] sa zredukoval počet možností
pohybu v tabuľke výkazu (klávesy PageDown a PageUp prestali fungovať). Opravené.

•

Oprava výpočtu v Závierke (typ POD) pre stĺpec predch.účtovné obdobie - tie riadky, ktoré sú
definované cez transf.tabuľku ako riadky, ktoré majú byť vypočítané ako súčet zostatkov
definovaných účtov, neboli pri generovaní korektne napočítané. Opravené.

•

Zmena hodnoty v stĺpcoch výkazu Závierka – pri aplikovaní zmeny hodnôt v stĺpcoch
(prostredníctvom ktoréhokoľvek tlačidla s označením [zmeniť]) a súčasnom zaškrtnutí políčka
[ x Transform.tabuľka], bol prepočet vo všetkých súvisiacich riadkoch vykonaný nekorektne alebo len
čiastočne. Opravené.

•

Oprava definície Závierky POD – v riadkoch 63 a 133 sa do inštalačného balíka omylom dostali
šablóny s definíciou s testovacími analytickými účtami. Ak ste už niektorú z predch.verzií v1.3
nainštalovali, treba na daných riadkoch definíciu prispôsobiť vlastným analytickým účtom, prípadne
zmeniť na syntetické účty. Ak ste zatiaľ žiadnu verziu v1.3 neinštalovali, do vašej agendy sa
premietnú už korektné šablóny s definíciou.

•

Oprava pri odchode z tabuliek starších výkazov – pri spúšťaní a následnom ukončení práce so
staršími formátmi účtovných výkazov došlo k chybe, ktorá spôsobovala zamrznutie aplikácie.
Opravené.

Dantes v1.3.0.2 – 1.3.2015
•

Farebné odlišenie dokladov s nenulovým zostatkom – kvôli lepšej orientácii sú teraz doklady
s nenulovým zostatkom farebne odlíšené od ostatných dokladov. Užívateľovi to uľahčuje vizuálnu
kontrolu a opticky ho upozorňuje na nedokončené resp. chybne naúčtované doklady.

•

Dokončenie účt.transakcie pri účtovaní KR – pri účtovaní s kurzovým rozdielom nebola
dokončovaná celá transakcia, pokiaľ užívateľ zadal aj protiúčet. Zaúčtoval sa prvý záznam,
automaticky zápisy reprezentujúce KR a tým celá transakcia predčasne skončila napriek zadanému
protiúčtu. Uvedený nedostatok bol opravený.

•

Potlačenie mätúcej správy pri účtovaní KR pri čiastočnej úhrade – pri automatickom účtovaní
kurzového rozdielu s čiastočnou úhradou sa občas mohla vyskytnúť zavádzajúca správa „Pri
ukladaní nového účtovného zápisu sa vyskytla chyba“ napriek tomu, že sa záznam uložil. Toto
zavádzajúce varovanie bolo eliminované.

Dantes v1.3.0.1 – 26.2.2015
•

Zjednodušená manipulácia s výkazom Závierka – s jednotlivými súčasťami Závierky sa teraz
pracuje výrazne jednoduchšie. V hornej časti pribudla lišta, kde jedným klikom zmeníte typ Závierky,
takisto jedným klikom zvolíte tú časť Závierky, s ktorou chcete práve pracovať.

Dantes v1.3.0.0 – 16.2.2015
•

Nový výkaz Závierka
Nová verzia prináša nový výkaz - Účtovná závierka, ktorej účinnosť nastáva 31.12.2014.
Program obsahuje 2 typy závierok:
◦ Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky
◦ Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve.
Program obsahuje nasledovnú funkcionalitu:
◦ výpočet stĺpcov/stĺpca Bežného účtovného obdobia jednotlivých súčastí (Aktíva, Pasíva, Výkaz
ziskov a strát)
◦ výpočet stĺpca Bezprostredne predch.obdobia prevodom cez tzv.transformačné tabuľky
(prechodový mostík)
◦ zobrazenie definície resp. možnosť zmeny definície pre jednotlivé bežné a súčtové riadky
◦ zobrazenie definície resp. možnosť zmeny definície transformačných tabuliek
◦ výstupy v natívnom formáte, PDF, Excel - pre pracovné účely
◦ oficiálne výstupy do PDF pre účely archivovania , XML pre účely elektronickej komunikácie
s Fin.správou
◦ prepojenie na eDane/Windows a eDane/Java

•

Presun zápisov v rámci jedného dokladu – nová funkcia umožňuje pohodlný presun záznamov
(účt.zápisov) v rámci toho istého dokladu. Na rozdiel od Dynacu, nemusíte k tomu použiť
viackrokový postup s použitím rôznych pomocných dokladov a viacnásobným presúvaním medzi

nimi.
Presúvať môžete jeden záznam alebo označený blok (viacero označených záznamov). Označenie
bloku viacerých záznamov vykonáte stlačením medzerovníka na zápisoch, ktoré chcete presúvať.
Pre účely presunu musí byť označený súvislý (kontinuálny blok), inak sa následný presun nevykoná.
Pre presun záznamu alebo bloku smerom hore stlačte kombináciu kláves [Ctrl ↑].
Pre presun záznamu alebo bloku smerom dole stlačte kombináciu kláves [Ctrl ↓].
Uvedené pohybové klávesy stláčajte dovtedy, kým nedosiahnete želanú, finálnu polohu.
V praxi to vyzerá tak, že naprv označíte zápisy, ktoré chcete presunúť, potom stlačíte klávesu
Ctrl, stále ju držíte a popritom opakovane stláčate šípku dole resp. šípku hore. Keď dosiahnete
požadovanú polohu, kláves Ctrl uvoľnite.
•

Odznačenie (deselekcia) označených zápisov – klávesou medzerovník môžete vybrať (označiť)
zápisy, s ktorými chcete hromadne pracovať (napr.presun a pod.). Odznačovanie vykonáte rovnako
medzerovníkom, pokiaľ ho stlačíte na zázname (účt.zápise), ktorý je už označený. Inými slovami,
pokiaľ je záznam nevybratý, tak ho medzerovníkom označíte ako vybratý a naopak, pokiaľ je
záznam už vybratý, medzerovníkom ho z výberu odstránite. Uvedený spôsob sa vykonáva postupne
a to zápis po zápise.
V novej verzii už užívateľ nemusí obiehať a odznačovať všetky záznamy jeden po druhom vďaka
novej funkcii, ktorá umožní odznačiť všetky zápisy naraz. Uvedená funkcia sa aktivuje stlačením
kombinácie kláves [Ctrl-]. (použite kláves [mínus] na numerickom bloku klávesnice.).

•

Ďalšie údaje pre účtovný subjekt – v časti Nastavenie-účtovný subjekt aktívnej agendy môžete
teraz zadať aj položky e-mail, SK NACE, ktoré sa preberajú do oficiálnych výkazov.

•

Oprava aktualizácie zostatku na účte pri manuálnom účtovaní KR – pri použití kurzu s hodnotou
1.000 program predpokladá manuálne účtovanie kurzového rozdielu (napr. pri bankových účtoch
vedených v cudzej mene) a započíta do zostatku na účte len čiastku v domácej mene. Čiastka
v zahraničnej mene neovplyvní zostatok účtu v príslušnej cudzej mene.

•

Oprava formálnej kontroly pre Ič DPH patriace BG - dĺžka sufixu môže byť 9 alebo 10 znakov,
program v predch.verzii chybne pokladal iný počet znakov ako 10 za chybu.

Dantes v1.2.1.3 – 15.11.2014
•

Implementácia IBAN - evidencia bankových účtov dodávateľov a odberateľov bola rozšírená
o formát IBAN, pričom pôvodný formát (tzv. BBAN) ostáva zachovaný.
▪ Automatická konverzia bankových účtov na IBAN – konverzia sa vykoná pri prvom
spustení novej verzie programu Dantesu. Pokiaľ sa tento proces z nejakých dôvodov
nedokončí (napr. v sieti pri konkurenčnom prístupe k údajom), program sa tento proces
pokúsi zopakovať pri nasledujúcich spusteniach.
▪ Zmena v zadávaní údajov o bankových účtoch.
Domáce účty – pri zadávaní domáceho bankového účtu má užívateľ možnosť zadať účet
v pôvodnom formáte (BBAN) a automaticky ho konvertovať aj do formy IBAN.
Zahraničné účty – pri zadávaní zahr.bankového účtu sa zadáva účet iba v IBAN formáte.
Program kontroluje pri domácih aj zahraničných účtoch validitu zadaného účtu IBAN.
▪ Zmeny v prevodnom príkaze – pri zadávaní údajov pre prevodný príkaz sa ako číslo účtu
príkazcu a číslo účtu príjemcu zadáva účet v tvare IBAN. Vloženie účtu do príslušných polí
možno naďalej vykonať výberom z príslušných tabuliek a nie je nutné ich manuálne
vpisovať, čím sa eliminujú prípadné preklepy.
▪ Identifikácia úhrady faktúr podľa bank.účtu – okrem názvu dodávateľa resp.odberateľa
možno úhradu identifikovať aj podľa bankového účtu.
•
V novej verzii možno pre identifikáciu použiť okrem formátu BBAN (tak ako doteraz) aj
číslo bankového účtu vo formáte IBAN. Číslo účtu možno v oboch formátoch vyhľadať
inkrementálnym spôsobom.
•
Pri otvorení zoznamu firiem sa v poslednom stĺpci zobrazuje číslo bankového účtu.
Kliknutím pravým tlačítkom myši kdekoľvek v tomto stĺpci sa zobrazí roletové menu, kde
môžete zvoliť zobrazovaný formát účtu (BBAN alebo IBAN).
•
Vykonaná zmena nastavenia sa odpamätá a zvolený formát sa použije aj pri následných
vyvolaniach tabuľky firiem. Zmena zobrazenia je zachovaná aj po ukončení programu a
platí globálne pre všetky agendy (pre všetkých klientov, ktorým vediete účtovníctvo).
Nastavenie platí až do momentu pokiaľ ho cez roletové menu opäť nezmeníte.

•

Kv Dph – zmena v sekcii C.1.
Pokiaľ sa neuvádzajú údaje z colného sadzobníka, tak pole 9 (Rozdiel množstva tovaru [tovar podľa §
69 ods. 12 písm.f) až i) zákona] ) zostáva prázdne - nevypĺňa sa.
Doteraz sa v takýchto prípadoch pri exporte do XML uvádzala hodnota 0.00, čo pri kontrole
v eDaniach nebolo vyhodnotené ako chyba. Pri dodatočnej kontrole na strane Finančného
riaditeľstva však už takéto prípady boli vyhodnotené ako chybové, pričom bol daňovníkovi dodatočne
zaslaný chybový protokol.
Z hľadiska použitia Kv Dph sa pre užívateľa Dantesu nič nemení.

•

Kv Dph – optimalizácia kontroly cez VIES.
Pri infraštruktúre s pomalším internetom sa pri zapnutej kontrole VIES mohlo často opakovať
upozornenie, že sa programu nepodarilo overiť Ič Dph prostredníctvom serveru VIES. Táto správa
nehovorí o tom, či je Ič Dph platné alebo neplatné ale o tom, že overovanie zlyhalo. Pridali sme
preto viacero opakovaní pokusu o nadviazanie komunikácie so serverom VIES, čím by sa malo
eliminovať prerušovanie kontroly varovnými správami, resp. počet varovných správ by sa mal
zredukovať.

•

Podrobnejšie informácie v chybovom protokole Kv Dph. Ak pri kontrole vygenerovaného výkazu
Kv Dph zvolíte režim bez prerušenia s vytvorením protokolu, tak v prípade neplatného Ič Dph bude
v protokole okrem samotného Ič Dph uvedený aj názov firmy.

•

Kontrola Ič Dph pri zadávaní. Pri zadávaní údajov o domácom dodávateľovi resp. odberateľovi
bola pridaná formálna kontrola Ič Dph (počet zadaných znakov a pod.). Uvedená kontrola však
nekontroluje platnosť Ič Dph, tá je naďalej v kompetencii funkcie „Overenie Ič Dph“, ktorá použije na
overenie server VIES.

•

Strediská - inkrementálne hľadanie – pri výbere strediska z tabuľky všetkých stredísk, možno
požadované stredisko dohľadať inkrementálnym spôsobom podľa čísla strediska.

•

Zostava Faktúry – oprava pri selekcii údajov. Ak užívateľ filtroval zostavu faktúr za vybratú firmu
a následne túto firmu z výberu zrušil, tak zostava faktúr by mala obsahovať výstup za všetky firmy.
Chyba v predošlej verzii spôsobila, že pri takomto postupe zostava nebola korektná. Chyba bola
opravená.

•

Rozšírenie vylúčených súborov z archivácie. Niektoré mailové programy skenujú obsah prílohy,
pričom sú natoľko reštriktívne (napr. gmail), že nedovoľujú odoslať také zip súbory, ktoré obsahujú
potenciálne nebezpečný obsah (výskyt exe súborov v archívnom zip súbore a pod.). Zoznam
neakceptovateľných súborov bol rozšírený o súbory typu *.lnk, keďže súbory tohto typu mohli
zabrániť odoslaniu e-mailu s archívom.
Ak používate reštriktívne mailové programy a chcete z archívu vylúčiť všetky neakceptovateľné
súbory, tak v časti Nastavenia-Predvoľby-Archivácia zaškrtnite pole Vylúčiť z archívu súbory
s nasl.koncovkami: *.bat;*.cmd;*.com;*.exe;*.lib;*.sys;*.zip;*.lnk.

Dantes v1.2.1.2 – 08.09.2014
•

Kv Dph - rozšírenie a zmeny súvisiace s poľom „Pôv.Fa“ (číslo pôvodnej faktúry).
(Pole „Pôv.Fa“ sa zadáva pri účtovaní dph pre účely Kv Dph – sekcia C.1. a C.2.)
•

Uvedené pole bolo rozšírené na 32 znakov aby mohol byť v prípade potreby namiesto
štandardného identifikátora pôvodnej faktúry (VS) použitý alternatívny identifikátor Fa určený
pre účely výkazu Kv Dph.

•

Z hľadiska zadávania položky „Pôv.Fa“ sa pre užívateľa prakticky nič nemení, zmeny
v programe sú premietnuté až v štádiu generovania výkazu Kv Dph, pričom platia
nasledovné pravidlá:
Ak pole „Pôv.Fa“ vyplníte štandardným identifikátorom (VS faktúry), tak program pri
generovaní Kv Dph vyhľadá a použije alternatívny identifikátor Fa určený pre účely
Kv Dph. Ak v evidencii pôvodnej Fa nie je takýto alternatívny identifikátor Fa vyplnený, tak
sa použije štandardný identifikátor (VS faktúry), teda priamo hodnota z položky „Pôv.Fa“
zadaná pri účtovaní dph.

Ak podľa VS program príslušnú Fa nenájde (napr. Fa bola vypárovaná a uzavretá v minulom
účt.roku a do súčasného obdobia sa už nedostala), tak hodnotu z položky „Pôv.Fa“ pokladá
za identifikátor Fa určený pre účely Kv Dph a tento automaticky použije aj vo výkaze.
•

Kv Dph – zmena triedenia. Triedenie Kv Dph bolo doteraz chronologické a to podľa poradia
vloženia jednotlivých účtovných zápisov s účtom 343. Táto verzia prináša zmenu triedenia na
zoradenie podľa dátumu účtovania. Uvedené zoradenie prináša pre užívateľa jednoduchšiu kontrolu
vygenerovaného výkazu Kv Dph.
Zmenu nastavenia triedenia môžete vykonať v časti Nastavenia-Predvoľby-Daň z pridanej hodnotyKv Dph-Triedenie Kv Dph podľa dátumu účtovania. Vypnutím tejto voľby dosiahnete pôvodné
(chronologické) triedenie.
V Kv Dph na obrazovke pribudlo pole „Dátum účt.“, ktoré zobrazuje dátum účtovania ku
konkrétnemu riadku výkazu a má len informatívny účel.

•

Obmedzený režim po neúspešnej zmene štruktúry tabuľky. Program v prípade nutnosti
vykonáva pri štarte reštrukturalizáciu tabuliek (v zásade len pri prvom spustení po vykonaní update).
Tento proces vyžaduje exkluzívne prostredie (nik iný, napr.v sieťovej konfigurácii, nemôže mať
v danom momente otvorenú príslušnú tabuľku). Pokiaľ sa tento proces nepodarí uskutočniť, program
sa spustí v obmedzenom režime, to znamená, že dostupné sú len niektoré položky hlavného menu.
Pri neúspešnom pokuse sa program pokúsi uvedený proces zopakovať pri nasledovných
spusteniach.

•

Opravená funkcia Go! (F12). V starších verziách mohol za určitých okolností nastať prípad, že po
vykonaní funkcie Go! (skok z faktúr na príslušný účt.zápis, skok z pokladne na príslušný účt.zápis)
sa v dokladoch nedal otvoriť príslušný zápis.

Dantes v1.2.1.1 – 01.09.2014
•

Program doteraz umožňoval pracovať s prechodným obdobím, ktoré bolo fixne stanovené do
7.mesiaca nasledujúceho roku. Od tejto verzie je program adaptovaný na zmenu dĺžky prechodného
obdobia. Zmena dĺžky prechodného obdobia nie je prístupná v programe ale dá sa, v prípade
potreby, konfigurovať manuálne.

Dantes v1.2.1.0 – 19.08.2014
•

Overenie Ič DPH cez národné databázy členských krajín EÚ.
Do programu bol zabudovaný algoritmus, ktorý overuje platnosť Ič Dph domácich aj zahraničných
partnerov prostredníctvom systému VIES. Kontrolu možno vykonať dvojakým spôsobom:
•
Hromadne, nad vytvoreným kontrolným výkazom Dph, kedy program v procese kontroly
overí každé Ič Dph nielen s ohľadom na dodržaný formát ale aj reálnu platnosť v zhode
s príslušnými národnými databázami platných Ič Dph.
•
Lokálne, napr.pri zadávaní resp.modifikácii údajov firmy, keď uživateľ v editovacom
formulári klikne na odkaz (link) Overenie IČ DPH.
V oboch prípadoch program automaticky požiada server európskej komisie (EK) o validáciu platnosti
Ič Dph, ktorý sa podľa prefixu Ič dph obráti na príslušnú národnú databázu členskej krajiny, vyžiada
overenie a výsledok vráti serveru, ktorý túto informáciu posunie Dantesu. Celý proces sa deje na
pozadí, takže užívateľ nemusí zadávať Ič Dph do žiadneho formulára, tento údaj je smerom
z Dantesu na server EK zaslaný automaticky.
Vzhľadom na to, že tu dochádza ku komunikácii medzi niekoľkými vzdialenými servermi, čas pri
hromadnej kontrole hotového KvDph sa významne predĺži. Pre ilustráciu: ak kontrola jedného Ič Dph
trvá cca 1 sekundu, tak pri 120 faktúrach v kontrolnom výkaze sa kontrola môže predĺžiť o 2 minúty.
Program je optimalizovaný tak, že pokiaľ sa v KvDph opakuje Ič Dph (napr.boli vystavené dve a viac
rôznych faktúr tomu istému odberateľovi), tak kontrola daného Ič Dph sa vykoná iba raz.
Nutnou podmienkou pre overenie Ič Dph cez systém VIES je pripojenie k internetu.

•

Nový dialóg pri testovaní Kv Dph.
Pri spustení kontroly KvDph pribudol dialóg, v ktorom sa dá stanoviť rozsah a režim kontroly.
•
V rozsahu možno ohľadom kontroly Ič Dph špecifikovať, či sa má vykonať len formálna
kontrola dodržania formátu alebo sa má použiť aj služba systému VIES na overenie
skutočnej platnosti/neplatnosti každého Ič Dph.
•
V režime kontroly nastavíte spôsob akým sa bude program počas kontroly správať. Ak
zvolíte interaktívny spôsob, program sa zastaví na riadku Kv Dph, na ktorom nastala
chyba a následne ju môžete opraviť. (Tento spôsob používal Dantes v doterajších verziách).

Nová verzia prináša okrem interaktívneho spôsobu aj možnosť spustiť kontrolu bez
prerušenia, kedy kontrola dobehne až do konca a všetky nájdené chyby budú
zaznamenané do protokolu. Po skončení kontroly môžete protokol s chybami zobraziť
prípadne vytlačiť.
•

•
•

nezaúčtované záväzky sú teraz v knihe záväzkov zvýraznené rovnako ako nezaúčtované
pohľadávky v knihe pohľadávok. (Hodnota predpisu je zobrazená tučným písmom a čiernou farbou
na rozdiel o zaučtovaného prípadu, ktorý je zobrazený sivou farbou a normálnym písmom).
V oficiálnom výkaze Dph boli prevedené zmeny v zaokrúhlovaní na r.19
Opravená inicializácia položky „Text“ v dialógu edície pokl.dokladu (odstránený zabudnutý reťazec
„1234...“ z testovacej verzie)

Dantes v1.2.0.9 – 06.08.2014
•

Interné zmeny

Dantes v1.2.0.8 – 23.4.2014
•

opravená sekcia Kv Dph - „Nedefinované“.
Od verzie 1.2.0.4 sa v sekcii „Nedefinované“ nedopatrením neuvádzali žiadne záznamy. Teda ani tie
záznamy, ktorým nebol pridelený kód KV.
Sekcia „Nedefinované“ má slúžiť ako jedna z kontrol, či boli všetky prípady pre Kv Dph zohľadnené.
Ak ste už podali Kv Dph za 3/2014, vygenerujte ho opäť (po nainštalovaní tejto verzie) a prezrite si
sekciu „Nedefinované“. Ak sa v uvedenej sekcii nachádzajú nejaké záznamy, doplňte kódy KV na
relevantných miestach, vygenerujte Kv Dph ešte raz tak, aby v konečnom výsledku bola sekcia
„Nedefinované“ prázdna, a opakovane ho podajte.
Ak je po nainštalovaní novej verzie a následnom vygenerovaní Kv Dph sekcia „Nedefinované“
prázdna, všetko by malo byť v poriadku a výkaz netreba opakovane podávať.

Dantes v1.2.0.7 – 15.4.2014
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

opravená chyba pri otváraní súborov pri generovaní zostavy Pokladničná kniha
opravená chyba pri generovaní zostavy Pokladničná kniha, pokiaľ vybratá kniha neobsahovala
žiadne záznamy
opravená chyba pri exporte pokladničnej knihy do Excelu, pokiaľ neobsahovala žiadne záznamy
pri exporte pokl.knihy do Excelu sa v záverečnej sume zobrazuje prípadný nulový zostatok ako 0,00
(v predch.verziách sa nulový zostatok zobrazil ako prázdne pole)
opravená chyba pri zadávaní zreťazenej transakcie typu (311, 6xx, 343)
opravená sporadická chyba pri načítaní koeficientu v procese generovania Daňového priznania DPH
zmena intenzity farby pozadia niektorých súčtových riadkov vo vygenerovanom výstupe Daňového
priznania DPH (pri tlači na niektorých typoch tlačiarní, bola pri vyššej intenzite farby pozadia horšia
čitateľnosť predmetných riadkov)
v oficiálnom formulári daňového priznania dph sa teraz pole dátum inicializuje/preberá iba vtedy
pokiaľ logicky spĺňa náväznosť k obdobiu (mesiac resp.kvartál), ku ktorému je výkaz generovaný
dĺžka emailovej adresy v Súvahe a Výkaze ziskov a strát bola v zhode s oficiálnymi výkazmi
rozšírená z pôvodných 23 na 37 znakov
odstránená chyba, ktorá mohla nastať v prípade ak sa po generovaní Daňového priznania DPH
bezprostredne otvoril Kontrolný výkaz DPH

Dantes v1.2.0.6 – 19.3.2014
•
•
•

•
•
•
•

oprava sporadickej chyby pri prenose účtovnej agendy z jedného PC na iné PC (Semaphore)
pri účtovaní transakcií typu 311/211 resp. 321/211 sa v zreťazenom zápise pre 211/Anal
automaticky inicializuje pole pokladničná kniha a číslo pokladničnej knihy
pri účtovaní sa príjem/výdaj v dynamickom formulári pokladne inicializuje podľa Md/Dal v zápise
Zmeny v súvislosti s Kv DPH:
potlačenie obťažujúcich varovných správ o absencii Ič Dph pri účtovaní DPH, ak je dodávateľ resp.
odberateľ neplátca DPH
oprava názvu 1.stĺpca sekcie C2 v Kv DPH
pri účtovaní s účtom 6xx pribudla kontrola, či je zadaný kód DPH v prípadoch pokiaľ je vyplnený
kód KV (pre sekciu A2)
pri zadávaní pokladničného dokladu pribudlo pole Zj.Fa/ERP, do ktorého možno vložiť číslo

•
•
•

•

zjednodušenej faktúry resp. číslo dokladu z el.registračnej pokladnice;
Tento údaj je neskôr použitý v Kv DPH (hlavne v sekcii C2, kde sa uvádza pri dobropisoch resp.
ťarchopisoch).
Z poučenia na vyplnenie sekcie C2 - Kv DPH: Príjemca plnenia uvádza aj údaje z jednotlivých
prijatých dobropisov alebo ťarchopisov, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých bol vydaný
doklad z ERP alebo iná zjednodušená faktúra a to aj napriek tomu, že údaje z prijatých
zjednodušených faktúr uvádza v Kv jednou celkovou sumou v B3.
kontrola Kv DPH (zostava) bola v relevantnych sekciách rozšírená o kontrolu prítomnosti údajov
"Poradové číslo faktúry" a "Poradové číslo opravnej faktúry"
v dialógu Kv Dph (zostava) sa oproti predch.verzii uvádzajú v záhlaví aj polia "Fa-Vars.Symbol" a
"Pokl.doklad"+"Pokl.kniha" za účelom poskytnutia detailnejších informácií užívateľovi
v dialógu Kv Dph (zostava) sa oproti predch.verzii uvádza v záhlaví aj "Firma" použitá v príslušnom
zázname príslušnej pokladničnej knihy, pokiaľ bola v pokladničnom zázname zadaná;
(Ič Dph danej firmy sa automaticky prenáša do Kv Dph).
v dialógu Kv Dph (zostava) je v relevantných situáciach (primárne určené pre sekciu C2) umožnené
priame doplnenie údajov pokl.dokladu - Firma, číslo zjednodušenej faktúry resp. číslo dokladu
z el.registračnej pokladnice.
(Modifikáciu/doplnenie údajov možno vykonať stlačením príslušnej ikony v záhlaví dialógu pre
Kv Dph, umiestnenej vedľa identif.údajov pokl.dokladu)

Dantes v1.2.0.5 – 19.3.2014
•

verzia nebola publikovaná

Dantes v1.2.0.4 – 24.2.2014
•
•
•
•
•
•

zrýchlenie generovania Kv DPH a potlačenie nežiadúceho preblikávania
zrýchlenie exportu Kv DPH do XML a potlačenie nežiadúceho preblikávania
zmeny v kontrole Kv DPH. Ič DPH je kontrolované vždy pre sekciu A2
oprava pri porovnávaní reťazcov obsahujúcich diakritické znaky
zrýchlenie v procese účtovania a validácie
oprava Kv DPH pri používaní koeficientu. Odpočítaná daň sa redukuje iba na riadkoch, kde boli pre
účtovanie použité kódy dph s koeficientom (T10K, T20K...).

Dantes v1.2.0.3 – 20.2.2014
•
•

integrácia s eDane/Windows a eDane/Java
potlačená kontrola na limit pri účtovaní DPH pre sekciu B3 Kv DPH. (Kontrola sa pri praktickom
používaní ukázala ako kontraproduktívna a mýlila užívateľov)

Dantes v1.2.0.2 – 9.2.2014
•
•
•
•

zavedený priečinok „Import“ ako podpriečinok aktuálneho roku aktívnej agendy
pri účtovaní sa mení text v zápise podľa textu dynamicky zaevidovanej faktúry pokiaľ je tak
v predvoľbách nastavené
pri účtovaní sa text v pokladni inicializuje podľa textu v účtovnom zápise
pri zadávaní firmy bola opravená inicializácia 2. a 3. riadku v názve firmy (3.riadok sa zdupľoval
podľa 2.riadku)

Dantes v1.2.0.1 – 2.2.2014
•
•
•
•
•
•
•

zavedenie alternatívneho čísla faktúry (až do 32 znakov).
automatické použitie alternatívneho čísla faktúry v Kv DPH, pokiaľ je vyplnené
rozšírené kontroly pri generovaní výstupu pre Kv DPH
bez vykonania kontroly nemožno vykonať export do XML (ak nie je v predvoľbách nastavené inak)
ak kontrola Kv DPH skončila s chybami, XML možno generovať iba ak to nastavenie v predvoľbách
povoľuje
v predvoľbách pribudla samostatná záložka pre nastavenia parametrov Kv DPH
priamo v dialógu výstupu možno ad-hoc modifikovať údaje firmy (napr. doplniť/zmeniť Ič DPH)

Dantes v1.2.0.0 – 28.1.2014
•

Zavedenie kódu pre Kontrolný Výkaz Dph (Kód KV).
Na úrovni zadávania účtovného zápisu pri účtovaní dph, bol zavedený Kód KV, ktorý určuje
konkrétny oddiel kontrolného výkazu, v ktorom budú údaje z príslušného účt.zápisu uvedené.

K dispozícii sú kódy X, A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2.
Kód KV s hodnotou „X“ znamená, že daný účtovný záznam nebude súčasťou kontrolného výkazu
dph. Pokiaľ v účtovnom zápise nie je definovaný Kód KV (položka nie je vyplnená), tak účtovný
záznam takisto nebude súčasťou kontrolného výkazu KV.
Rozdiel medzi kódom KV „X“ a nedefinovaným (prázdnym) kódom KV je ten, že v prvom prípade
bude účt.zápis mimo KV zámerne, v druhom prípade nebol príslušný záznam upravený pre účely
kontrolného výkazu (napr.vtedy ak účtovník pre účtovanie použil Dynac, ktorý KV nepodporuje).
Pred samotným vytvorením finálneho kontrolného výkazu program zobrazí v samostatných
tabuľkách jednotlivé oddiely kontrolného výkazu. V špeciálnych tabuľkách sú zobrazené aj účt
zápisy s nedefinovaným kódom KV a takisto s kódom KV s hodnotou „X“. Tabuľky slúžia na kontrolu
výkazu a ak sú nejaké kódy KV nedefinované, užívateľ by ich mal pred generovaním príslušného
XML súboru a spustením eDane doplniť.
•

•

•

•
•

•
•

Doplňujúce údaje pre Kontrolný Výkaz Dph.
Zadávanie zápisu pre účely kontrolného výkazu bolo okrem kódu KV rozšírené o zadávanie nových
položiek – číslo pôvodnej faktúry (pri oprave s použitím kódov dph O20, O10), kód tovaru, druh
tovaru, množstvo tovaru a merná jednotka tovaru.
Uvedené údaje sú povinné iba v prípadoch kedy je to pre príslušny oddiel výkazu potrebné.
Nastavenie odporúčaní pre Kontrolný Výkaz Dph.
Program môže pri zadávaní účt.zápisu analyzovať údaje a odporúčať, ktoré kódy KV sú pre daný
kontext najvhodnejšie. Po inštalácii novej verzie sa pri prvom otvorení agendy program nastaví do
režimu kedy budú odporúčania zapnuté. Pokiaľ vám tieto odporúčania programu nebudú vyhovovať,
môžete ich vypnúť. Vypnutie alebo zapnutie odporúčaní pre kontrolný výkaz dph môžete nastaviť v
časti Nastavenia-Predvoľby-Daň z pridanej hodnoty-Zobrazovať odporúčania pre kontrolný výkaz.
Množina kódov DPH bola rozšírená o nový kód DPH s označením „TPP“, ktorý sa použije pri
vystavení faktúry pre tuzemského odberateľa, kedy daň platí príjemca. Tento kód bol zavedený
v súvislosti s implementáciou kontrolného výkazu DPH a je určený kvôli výberu dph do časti KV
s označením A.2.
Tabuľka Zápisy na účte bola rozšírená pre zobrazenie zápisov patriacich účtom dph. Teraz sa
zobrazujú aj stĺpce identifikujúce daňový doklad, Kód dph, Mesiac dph a Kód KV.
V časti Nastavenia - Prevoľby – Daň z pridanej hodnoty možno teraz zadefinovať tzv.prechodný
účet dph, ktorý primárne slúži na odloženie zaradenia dph na vstupe. O používaní prechodného
účtu dph sa podrobejšie dočítate v samostatnom dokumente.
Pri zadávaní účtovného zápisu, ktorý vstupuje do výkazov dph, bola vylepšená validácia údaja
„mesiac DPH“.
V číselníku pokladničných kníh pribudli pre každú pokladničnú knihu nové parametre, ktoré ju
detailnejšie identifikujú. Nastavte „Druh pokladničnej knihy“ podľa skutočného účelu použitia.
(Poznámka: Rozšírenie bolo vykonané hlavne kvôli prvotnému návrhu KvDPH, ktoré bolo neskôr na
strane Finančnej správy zmenené. Z uvedených dôvodov sa rozšírené nastavenie v Dantese
nevyužíva).

Dantes v1.1.6.8 – 19.8.2013
•
•

•

Rozšírenie možnosti vkladania IČ DPH pre niektoré špecifické formáty zahraničných firiem.
Zmena formátu pre číselné hodnoty v niektorých editovacích dialógoch. Pri zadávaní záporných
číselných hodnôt bolo znamienko mínus zobrazené len vtedy, pokiaľ bola položka aktívna. Po strate
fokusu sa záporné číslo zobrazilo bez znamienka, čo mohlo užívateľa zmiasť. Hodnota však bola do
databázy zapísaná správne. Nedostatok bol odstránený.
Pri rolovaní v tabuľke faktúr sa teraz v záhlaví zobrazujú hodnoty Md, Dal a takisto aj rozdiel (saldo)
faktúry, na ktorej sa práve nachádza pásový kurzor. Takisto sa v pätičke tabuľky zobrazuje rozdiel
(saldo) v cudzej mene, pokiaľ bola faktúra vystavená v inej ako domácej mene.

Dantes v1.1.6.7 – 10.7.2013
•

Otvorenie nového účtovného obdobia - opravená sporadická chyba vo fáze „B4. Vymazanie
účt.zápisov minulého obdobia“.

Dantes v1.1.6.6 – 11.6.2013
•

Pri zadávaní údajov pre príkaz k úhrade bola potlačená reinicializácia položiek VS, KS a SS pri
zmene bankového účtu prijímateľa. (Zmena účtu v prevodnom príkaze sa realizuje výberom

•
•

z tabuľky všetkých evidovaných účtov prijímateľa.) Po zmene účtu sa VS, KS a SS nezmažú ale
uchovajú si svoju pôvodnú hodnotu.
Opravená chyba pri exporte údajov príkazu na úhradu pre Tatrabanku vo formáte Gemini.
Pri účtovaní vyšlej faktúry do zahraničia s použitím kódov dph pre účely súhrnného výkazu sa po
zadaní kódu dph (ZAH2, TO, ESL) na zápise 6xx automaticky inicializujú aj identifikačné údaje
faktúry (Firma, var.symbol) podľa zápisu s účtom 311, pokiaľ ich užívateľ nahráva reťazovo (cez
protiúčet). Užívateľ teraz nemusí uvedené položky opakovane vypĺňať, pretože ich program vyplní
automaticky.

Dantes v1.1.6.5 – 17.5.2013
•

V procese „Služby - Otvorenie nového účtovného obdobia“ sa v predch.verziách mohla vyskytnúť
sporadická chyba, ktorá spôsobila, že proces otvorenia nemusel dobehnúť do konca. Chyba mohla
nastať vo fáze, keď sa vytváral počiatočný stav v pokladničnej knihe. Ak chyba nastala, celý proces
otvárania nového účtovného obdobia bol anulovaný a program bol bez fatálnych dôsledkov
ukončený, pričom integrita údajov ostala zachovaná. Chyba bola opravená.

Dantes v1.1.6.4 – 2.5.2013
•

Pri účtovaní novej vyšlej/došlej faktúry sa dynamicky otvorí formulár pre zadanie detailných údajov
o faktúre (dátum vystavenia, čiastka...). Po vyplnení a potvrdení sa predmetný formulár za určitých
okolností nezatvoril a ostal naďalej zobrazený na obrazovke, čo mohlo pôsobiť na užívateľa mätúco.
V tejto verzii bol uvedený nedostatok odstránený a po potvrdení a úspešnej validácii údajov sa
predmetný formulár, v zhode s očakávaním, vždy uzatvorí.

Dantes v1.1.6.3 – 27.4.2013
•

•

•
•

•

V účtovných zápisoch pribudol na fakturačných zápisoch kláves F6, po stlačení ktorého sa zobrazí
tabuľka všetkých zápisov k danej faktúre (predpis, celková úhrada resp.čiastkové úhrady). Z tejto
pomocnej tabuľky sa dá priamo skočiť na súvisiaci zápis danej faktúry. Napr. aktívny (východzí)
zápis je predpis faktúry a skokom (skratkou) sa možno bez pracného presúvania dostať rovno do
dokladu, kde je zaúčtovaná úhrada danej faktúry. Skok uskutočníte stlačením klávesy F12.
Ak pomocnú tabuľku vyvoláte klávesom Shift+F6, tak tabuľka zobrazí dph-zápisy k danej faktúre.
V časti Nastavenie-Predvoľby pribudla možnosť Zobrazenie, kde možno nastaviť spôsob
iniciálneho otvárania niektorých okien. Uvedené okná možno otvárať buď vždy ako
maximalizované alebo vždy ako maximalizované v prípade ak je rozlíšenie obrazovky príliš nízke
(okno by sa pri danom rozlíšení nezmestilo na obrazovku), alebo automaticky
pri vymazaní vlastného bankového účtu účtovaného subjektu sa už nevykonáva validácia účtu, čo
mohlo v predošlých verziách znemožniť vymazanie nevalidného bankového účtu
Pri tlači pokladničného dokladu sa v záhlaví rozpisky uvedie titulok v závislosti od typu dokladu. Pre
príjmový doklad sa uvedie „Dal účet“, pre výdavkový účet „MD účet“ (doteraz sa mylne uvádzal vždy
len text „MD účet“, bez ohľadu na to, či sa jednalo o príjmový alebo výdavkový pokl.doklad).
Pri exporte údajov pre „Daňové priznanie – Daň z pridanej hodnoty“, je teraz preddefinované
meno exportného xml súboru vytvorené podľa toho, či sa jedná o daňové priznanie riadne,
opravné alebo dodatočné. Napr. preddefinované meno exportného súboru pre dph priznanie za
1. kvartál roku 2013 je:
pre riadne daňové priznanie:
dph_1q2013.xml
pre opravné daňové priznanie:
dph_1q2013_opravne.xml
pre dodatočné daňové priznanie:
dph_1q2013_dodatocne.xml
Pokiaľ súbor s rovnakým menom už existuje, užívateľ je na túto skutočnosť upozornený a musí sa
rozhodnúť, či existujúci súbor prepíše alebo práve exportovaný súbor uloží pod iným názvom.

Dantes v1.1.6.2 – 16.3.2013
•
•
•

V časti „Nastavenie – účtovný subjekt aktívnej agendy“ pribudla záložka, kde možno pre účtovný
subjekt zadať povinné údaje z obchodného registra.
Opravená sporadická chyba pri zadávaní účtovného zápisu, ktorá mohla nastať pri práci v režime
nastavenej optimalizácie pre rýchlosť.
Zablokovaná možnosť aktualizácie na úrovni účtovných dokladov, pokiaľ bola vykonaná uzávierka
(t.j.stav keď 13.mesiac už obsahuje uzatváracie účtovné operácie).

Dantes v1.1.6.1 – 11.3.2013
•

Optimalizácia rýchlosti (hlavne pre sieťové konfigurácie, kde sú dáta umiestnené napr. na disku
servera resp. na inom než lokálnom zariadení).

Zrýchlilo sa browsovanie dokladov a zápisov (cca 3-4x).
•
zrýchlenie browsovania v tabuľke účtovných dokladov
•
zrýchlenie browsovania v tabulke účtovných zápisov
•
zrýchlený prechod z dokladov k zápisom
•
zrýchlená inicializácia zápisu pri editácii účt.zápisu (okno pre zadávanie alebo modifikáciu
účtovného zápisu sa otvorí rýchlejšie)
•
zrýchlená lokálna validácia pri editácii účt.zápisu (pri pohybe z položky na položku sa teraz
rýchlejšie vykonáva kontrola editovanej položky, čo umožňuje plynulejšie zadávanie údajov)
•
zrýchlená globálna validácia údajov po editácii účt.zápisu (po zadaní údajov účtovného zápisu
pred samotným uložením údajov sa vykoná krížová kontrola údajov, ktorá je oproti predch.verzii
rýchlejšia)
•
zrýchlenie uloženia účtovného zápisu
•
zrýchlenie pri browsovaní tabuľky faktúr
•
zrýchlenie inicializácie, validácie a zapísania záznamu o faktúre
•

Nastavenie optimalizácie – v časti Hlavné menu – Nastavenia-Predvoľby pribudla Optimalizácia,
kde sa nastavujú možnosti optimalizácie pre rýchlosť. Pre dáta umiestnené na serveroch sa
odporúča zaškrtnúť všetky voľby, čím sa docieli zrýchlenie prístupu k údajom. Toto nastavenie je
individuálne pre každú stanicu pristupujúcu k zdieľaným údajom. To znamená, že napr.pri
konfigurácii peer-to-peer siete (bez dedikovaného servera) možno nastaviť napr.stanicu, na ktorej
disku sa nachádzajú údaje agendy, bez optimalizácie a ostatné stanice, ktoré pristupujú k údajom
cez sieť, s optimalizáciou. Pre sólo PC sa neodporúča zaškrtnutie 1.voľby.

•

Rozšírenia pri otvorení nového účtovného obdobia
•
lepšie ošetrenie stavov pri vzniku neočakávaných chýb
•
pred samotným spustením procesu pribudla kontrola správnosti zostatku konečného účtu
súvahového (702)
•
spustenie je odteraz kontrolované na prítomnosť užívateľských práv č.9 a 12.

•

Rozšírený výber pri zostave faktúr - Pri definovaní kritérii pre zostavy faktúr (Saldokonto,
Upomienky, Inventarizácia), pri výbere za firmu, možno teraz firmu inkrementálne vyhľadať nielen
podľa názvu ale aj podľa IČO, mesta, mena štatutára alebo bankového účtu.
Rozšírená zostava faktúr - pri zostave faktúr, so zotriedením za firmy, sa teraz za každou firmou vo
výstupe uvedie okrem súčtu MD a súčtu DAL aj rozdiel medzi týmito hodnotami (saldo za každú
firmu). Rovnaný údaj pribudol aj pri generovaní zostavy faktúr za sólo vybratú firmu.
Uľahčenie účtovania úhrad - pri účtovaní úhrady faktúry možno teraz odberateľa/dodávateľa
inkrementálne vyhľadať aj podľa čísla bankového účtu, pričom program dovoľuje pre každú firmu
evidovať neobmedzený počet bankových účtov.
Ukončenie programu s dialógom - pri ukončovaní programu bol zavedený potvrdzovací dialóg.
Pokiaľ nechcete aby sa uvedený dialóg aktivoval, môžete ho potlačiť vypnutím voľby v časti
Nastavenia-Predvoľby-Iné-Ukončovať program s potvrdením.
Hľadanie v tabuľke stredísk - v tabuľke stredísk bolo doplnené inkrementálne vyhľadávanie podľa
čísla strediska
Zmena pri inkrementálnom hľadaní – bolo zvýrazné (farebné odlíšenie, zväčšenie písma) okienko
inkrementálneho vyhľadania na všetkých miestach v programe, kde je inkrementálne hľadanie
umožnené.
Sprísnená kontrola v účtovnej osnove - pri aktualizácii účtovnej osnovy (zadávanie nového účtu,
modifikácia, zrušenie) boli sprísnené kontroly aby sa napr.nemohol vložiť účet s nekorektnou
štruktúrou a pod.
Zmena aktívneho riadku v pokladni - po vložení uzávierky do pokl.knihy sa novovzniknutý riadok
s uzávierkou stáva aktívnym. (V predch.verziách zostal aktívnym východzí riadok).
Sprísnená kontrola pri účtovaní – bola opravená chyba predošlých verzií, kde bolo možné vytvoriť
účtovný zápis k neexistujúcemu dokladu
Potlačenie validácie platnosti bank.účtu pri vymazaní - pri vymazaní bankového účtu dodávateľa
resp. odberateľa program už zbytočne nekontroluje validitu účtu. Pri predch.verziách, v prípade
nevalidného účtu (taký bankový účet, ktorého číslo nezodpovedá bankovým pravidlám pre tvorbu
účtu), mohla táto kontrola nelogicky zabrániť vymazaniu.
Dôslednejšia kontrola aktualizácie agendy po uzávierke - napriek vykonaniu uzávierky a
uzamknutiu údajov mohol užívateľ aj naďalej aktualizovať bežné obdobie, ktoré spadalo pod
uzávierku. Chyba bola opravená. Naďalej však existuje možnosť aktualizácie údajov, pokiaľ užívateľ
uzávierkové operácie v 13.mesiaci odstráni.
Potlačenie náhodnej pozície v pokl.knihe - pri opakovanom prístupe do pokladničnej knihy sa v
tabuľke zobrazí rovnaká pozícia aktívneho záznamu aká bola pred skrytím tabuľky resp.jej

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

prekrytím inou tabuľkou (v prech.verziách bola pozícia náhodná). Pokiaľ však bola tabuľka uzavretá,
tak pri znovuotvorení sa zobrazí v iniciálnom stave (spravidla na prvom zázname).
Zmena v otváraní frekventovaných okien – frekventované nemodálne okná (okná, ktoré možno
otvárať súbežne s ďaľšími oknami s rovnakými vlastnosťami) s možnosťou maximalizácie sa
zobrazujú podľa stavu v akom je otvorené iné, v danom momente už otvorené nemodálne okno. Ak
je napr.okno faktúr otvorené ako maximalizované, tak následné otvorenie okna pokladne bude
takisto maximalizované a prekryje okno faktúr.
Odpamätanie spôsobu posledného otvorenia okien - pri ukončení programu je odpamätaný
spôsob otvorenia nemodálnych okien a pri ďalšom spustení sa predmetné okná otvoria rovnakým
spôsobom. Ak teda bolo napr.okno dokladov pri predch.spustení maximalizované, tak pri ďalšom
spustení aplikácie bude opäť maximalizované aj bez intervencie užívateľa.

Dantes v1.1.6.0 – 14.2.2013
•

Otvorenie Prechodného Obdobia – bola opravená chyba pri generovaní počiatočných stavov
v prechodnom období (ďalej len PSPO). Chyba vznikla v situácii pokiaľ východzie obdobie
skončilo so stratou. Na účet 431 sa strata zaúčtovala s nesprávnym znamienkom a to sa následne
prejavilo v zostavách prechodného obdobia (ďalej len PO). V Dynacu chyba pretrváva, pretože
ten sa už neaktualizuje, v Dantese bola v tejto verzii opravená. Táto časť dokumentu je určená len
tým užívateľom, ktorí používajú PO. Tí, ktorí prechádzajú z obdobia do obdobia bez otvárania PO
môžu nasledujúce odstavce preskočiť.
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

Konzekvencie z chyby - pokiaľ užívateľ generoval v PO napr. Súvahu, tak tento výkaz mohol (ale
nemusel) vykazovať nesprávne hodnoty. Definitívnym otvorením nového účtovného obdobia (kedy sa PO
definitívne uzavrelo) sa však prepočet počiatočných stavov už vykonal a zaúčtoval správne, takže vo
„finále“ sa problém vždy automaticky odstránil. Uvedený nedostatok však nútilo užívateľa urýchlene
ukončiť PO, zvlášť vtedy, pokiaľ potreboval výstupy (zostavy) za prvé mesiace nového účtovného obdobia
s korektnými hodnotami PSPO.
Prepočet PSPO v Dynacu sa vykonáva explicitne na pokyn užívateľa (Služby-Otvorenie prechodného
obdobia) ale aj implicitne na pozadí pri niektorých operáciach v PO (generovanie niektorých zostáv,
zobrazenie zápisov na účtoch v časti „Účty“, zobrazenie obratov v časti „Účty“). Ak otvoríte alebo
znovuotvoríte PO v Dantese, tak následným vykonaním akejkoľvek z vyššie uvedených operácii v Dynacu
sa PSPO opäť prepočíta podľa Dynacu (zmení predchádzajúce stavy generované Dantesom), teda
potenciálne aj so spomínaným nedostatkom.
Prepočet PSPO v Dantese sa vykonáva len explicitne na pokyn užívateľa (Služby-Otvorenie prechodného
obdobia).
Pokiaľ ste už prechodné obdobie otvorili (je jedno, či v Dynacu alebo Dantese), môžete ho zopakovať
kedykoľvek potrebujete. Otvorenie prechodného obdobia môžete vykonávať opakovane a Dantes
zakaždým prepočíta PSPO podľa aktuálnych zostatkov východzieho obdobia. Takisto, pokiaľ urobíte
akúkoľvek účtovnú zmenu vo východzom roku, odporúča sa otvorenie prechodného obdobia zopakovať.
Resume – pokiaľ potrebujete presné výsledky PSPO, tak vykonajte alebo zopakujte otvorenie
prechodného obdobia v Dantese a následne použite zostavy taktiež v Dantese. Pokiaľ vás v PO tieto
informácie až tak netlačia, je na vašom rozhodnutí, či použijete Dynac alebo Dantes. Definitívnym
otvorením nového účtovného obdobia (v Dantese alebo aj Dynacu) je potenciálny problém definitívne
eliminovaný.

Zápisy na účte – kvôli lepšej kontrole bola tabuľka účtovných zápisov na zvolenom účte (aktivácia
klávesom F6 v tabuľke účtovnej osnovy, takisto zostava „Zápisy na účte“) rozšírená aj o možnosť
zobrazenia zápisov patriacich do tzv.0. mesiaca, ktorý reprezentuje počiatočný stav východzieho
alebo prechodného obdobia.
Rekonštrukcia – pokiaľ sa v procese rekonštrukcie nájdu také účtovné zápisy, ktorých účet
z nejakých dôvodov neexistuje v účtovnej osnove, tak kvôli zabezpečeniu integrity Dantes takýto
účet automaticky založí a napočíta naň zostatok zo všetkých relevantných účtovných zápisov.
(Dynac na neexistenciu účtu iba upozornil v protokole z testu integrity ale účet automaticky
nevytvoril, takže tento úkon musel následne vykonať uźívateľ).
Zrušenie užívateľa – opravená chyba, kedy sa nedal z tabuľky všetkých užívateľov zrušiť zvolený
užívateľ. Naďalej však platí pravidlo, že užívateľa, ktorý v systéme figuruje ako autor aspoň jedného
účtovného dokladu, zrušiť nemožno.
Užívateľské práva – opravená aplikácia niektorých užívateľských práv tak aby korektne zodpovedali
svojmu účelu.
Tabuľka užívateľov – pri zobrazení sa mohol zobraziť iba jej hlavný pruh, pričom obsah bol
neviditeľný pokiaľ ju užívateľ manuálne neroztiahol. Chyba bola opravená.

Dantes v1.1.5.9 – 6.2.2013

•

•

•
•

•
•

•

•

Sprístupnenie zoznamu užívateľov – v časti „Nastavenie“ pribudla možnosť definovať užívateľov
programu a ich prístupových práv k jednotlivým častiam programu. Tabuľka užívateľov je, tak ako aj
ostatné dáta, zdieľaná s Dynacom. To okrem iného znamená, že sa do Dantesu prihlasujete
s rovnakým menom aj heslom ako do Dynacu. Minimálne jeden užívateľ (napr. administrátor) musí
mať právo prístupu do tejto tabuľky aby mohol definovať jednotlivých užívateľov a prideľovať im
práva. Užívatelia bez práva aktualizácie tejto tabuľky majú prístup k tejto tabuľke zablokovaný.
Program kontroluje aby právo prístupu do uvedenej tabuľky mal aspoň jeden z užívateľov.
Profil prihláseného užívateľa – každý prihlásený užívateľ má právo meniť svoje vlastné
identifikačné údaje vrátane svojho prihlasovacieho hesla. V profile však nemožno meniť prístupové
práva, ktoré sú v kompetencii užívateľa s administrátorskymi právami.
Nový vzhľad tlačidiel a niektorých ďaľších ovládacích prvkov.
Rozšírené možnosti pri archivácii – implicitne sa archivujú všetky súbory, ktoré sa nachádzajú
v priečinku aktívnej agendy. Výsledný archív (darchiv.zip) možno v prípade potreby odoslať
e- mailom. Niektoré mailové programy skenujú obsah prílohy, pričom sú natoľko reštriktívne (napr.
gmail), že nedovoľujú odoslať také zip súbory, ktoré obsahujú potenciálne nebezpečný obsah
(výskyt exe súborov v archívnom zip súbore a pod.). V nastaveniach pre archiváciu (NastaveniaPredvoľby-Archivácia) máte teraz možnosť nastaviť pravidlo, podľa ktorého sa do výsledného
archívu nezahrnú také súbory, ktoré by mohli byť potenciálne odmietnuté pri posielaní e-mailom.
Zostava Faktúry – Saldokonto – opravená sporadická chyba pri otváraní dialógového okna pre
definovanie rozsahu reportu.
Otvorenie nového účtovného obdobia - opravená chyba pri zapnutej požiadavke o automatické
vytvorenie zálohy pred spustením samotného procesu. Pri spustení procesu otvorenia nového
účtovného obdobia z pracovnej stanice (sieťová konfigurácia), bola opravená chyba pri vytváraní
poistnej zálohy na sieťovom disku.
Zrušenie uzávierky – v časti „Služby – uzávierka účtovných kníh“ sa spustí proces, ktorý
v 13.mesiaci automaticky vytvorí uzávierkové operácie. Po ukončení tohto procesu sa údaje
v účt.dokladoch celého účtovného obdobia uzamknú a ich ďalšia aktualizácia je zablokovaná.
Zrušením uzávierky (manuálne vymazanie uzávierkových dokladov v 13.mesiaci) sa doklady celého
účtovného obdobia opäť sprístupnia pre možnú aktualizáciu. V predošlej verzii však toto
odblokovanie nezafungovalo a užívateľovi, napriek vymazaniu uzávierky, už nebolo umožnené údaje
aktualizovať. Chyba bola opravená.
Zapisy k faktúre – pri zobrazení účtovných zápisov k faktúre (Hlavné menu: Faktúry a potom F6
alebo shift+F6) bol pridaný horizontálny posuvník za účelom možnosti zobrazenia všetkých údajov aj
na malých monitoroch resp. pri monitoroch s nastavením nízkeho rozlíšenia obrazovky.

Dantes v1.1.5.8 – 21.12.2012
•
•
•

•
•

•

Pokladničná kniha – v zostave bol dopracovaný riadok „prenos z predch.obdobia“ pokiaľ sa netlačí
celá pokladničná kniha ale iba jej časť
Pokladničná kniha – v tabuľke bola opravená chyba pri dvojkliku
Saldokonto, Upomienky a Inventarizácia pohľadávok a záväzkov – v príslušných reportoch pri
určitých kombináciach vstupných parametrov pre selekciu a následnom pokuse o generovanie
reportu, došlo k nekorektnému ukončeniu programu. Chyba bola opravená.
Zoznam mien v kurzovom lístku - pri založení nového klienta je uvedený zoznam aktualizovaný
reálnymi údajmi.
Účtovná osnova – pri zadávaní nového účtu a nastavení voľby „Nastavenia-Predvoľby-Automaticky
vyplniť položky pri zadávaní nového účtu“ sa po otvorení editovacieho okna jednotlivé položky
vyplnia údajmi z aktuálneho záznamu v tabuľke účtov.
Pri preberaní údaja z účtovnej osnovy (napr.pri zadávaní účtovného záznamu) sa od tejto verzie
pomocná tabuľka iniciálne zobrazí tak, aby nepresahovala obrazovku.

Dantes v1.1.5.7 – 2.12.2012
•

Upomienky
Pre výber upomienok možno zvoliť viacero kritérií (cca 18). K dispozícii sú dva základné typy
s možnosťou rozšírenia o ďaľšie šablóny. Program vytvorí upomienky vo forme listov pre
jednotlivých obchodných partnerov, ktoré možno vytlačiť alebo priamo z programu pripojiť k mailu
ako PDF prílohu a odoslať.
Upomienky sú vyhodnocované k tzv.referenčnému dátumu, čo je spravidla aktuálny dátum. Referenčný dátum
zodpovedá dátumu, ktorý môžete meniť v časti „Nastavenie – Dnešný dátum“. Štandardne sa pri štarte
programu preberie systémový dátum, ktorý by mal zodpovedať reálnemu dátumu. Zmenou referenčného
dátumu môžete simulovať pohľad na faktúry v inom čase ako je aktuálny.

•

Inventarizácia pohľadávok a záväzkov
Výber možno uskutočniť podľa viacerých kritérií (cca 18). K dispozícii sú dva základné typy

s možnosťou rozšírenia o ďaľšie šablóny. Program vytvorí výstup vo forme listov pre jednotlivých
obchodných partnerov, ktoré možno vytlačiť alebo priamo z programu pripojiť k mailu ako PDF
prílohu a odoslať.
Inventarizácia je vyhodnocovaná k tzv.referenčnému dátumu, pričom platia rovnaké pravidlá ako je uvedené
v odstavci pre Upomienky.
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

Sprístupnenie aktualizácie definičných tabuliek pre fakturačné účty, pokladničné účty, bankové
účty, podsúvahové účty
Otvorenie prechodného obdobia – funkcia bola sprístupnená v časti „Služby“
Rozšírená možnosť ukladania hotových reportov do iných priečinkov ako je preddefinovaný
priečinok. (Preddefinovaný priečinok je podpriečinok Export pod priečinkom s príslušnou agendou.)
Uloženie hotového reportu možno vykonať stlačením príslušnej ikony v okne prehliadača reportu.
Takto možno napr. štrukturovať údaje podľa firiem, kde možno vytvárať samostatné podpriečinky pre
jednotlivých obchodných partnerov za účelom separátneho ukladania korešpondencie s danými
obch.partnermi (napr. Upomienky, inventarizácia pohľadávok a záväzkov vo forme listu a pod.)
Rozšírená možnosť načítania staršieho reportu aj z iných priečinkov ako je preddefinovaný
priečinok. Načítanie existujúceho reportu možno vykonať stlačením príslušnej ikony v okne
prehliadača reportu, po ktorom nasleduje dialóg kde možno zmeniť zdrojový priečinok na načítanie.
Pridaná kontrola pri evidencii faktúr pre dátum splatnosti v náväznosti na dátum vystavenia.
Program upozorní ak je zadaný dátum splatnosti skorśí ako je dátum vystavenia faktúry
Ďalšou pridanou kontrolou je porovnanie dátumu prijatia (u došlých faktúr) resp.dátumu odoslania (u
vyšlých faktúr) v náväznosti na dátum vystavenia
Rozšírenie k úplnému ovládaniu klávesnicou pre Doklady, Fakúry a Pokladne.
Opravená chyba pri exporte údajov do iného priečinku ako je preddefinovaný priečinok, kedy sa
exportovaný súbor nevytvoril
Opravená chyba v zostave „Hospodársky výsledok“, ktorá sa mohla vyskytnúť v prípade ak bolo
potlačené generovanie za celý podnik (zaškrtávacie políčko „za celý podnik“ nebolo zaškrtnuté),
pričom do zoznamu stredísk (tlačidlo „za strediská“) nebolo zaradené žiadne stredisko/strediská, pre
ktoré sa mal výstup vytvoriť
Opravená chyba pri výpočte kurzového rozdielu k 31.12 priamo v pokl.knihe s cudzou menou
(výpočet uskutočnený cez hlavné menu „Služby-prepočet KR k 31.12“ bol korektný)
Opravená chyba pri pridávaní nového bankového účtu k firme
Pri zmene názvu firmy sa v prípade subežného otvorenia iných okien, v ktorých sa názov firmy
zobrazuje (napr.faktúry, prípadne pokladňa), táto zmena vizuálne neaktualizovala. Nedostatok bol
opravený.
Po aktualizácii údajov v tabuľke stredísk sa neaktualizovala dostupnosť jednotlivých tlačidiel. (napr.
pri prázdnej tabuľke (žiadne strediská) boli nelogicky prístupné aj tlačidlá Oprav (záznam o
stredisku) aj Zruš (záznam o stredisku) napriek tomu, že žiadny záznam neexistoval. Nedostatok bol
opravený. Rovnaké správanie bolo skorigované aj v tabuľkách (číselníkoch) firiem, zoznamu
bankových účtov k firmám, faktúr, zoznamu pokladní a v samotných pokladničných knihách.
Firmu teraz nemožno vymazať, pokiaľ má definované nejaké bankové účty. Ak chcete firmu
vymazať, musíte najprv vymazať jej bankové účty.

Dantes v1.1.5.6 – 1.11.2012
•

•

•
•

tlač príjmových a výdavkových pokladničných dokladov. Program umožňuje vytlačiť buď aktuálny
pokladničný doklad alebo hromadne viacero dokladov v zvolenom intervale. Pri hromadnej tlači
možno špecifikovať, či sa má tlačiť na stranu jeden alebo dva doklady kvôli úspore papiera. Doklady
možno tlačiť v pokladniciach vedených v domácej mene a takisto v pokladniciach vedených v cudzej
mene.
veľkosť okna „Obraty a zostatok účtu“ (vyvolá sa z tabuľky účtovnej osnovy) sa dá teraz nastavovať
a prispôsobiť potiahnutím za okraj. Posledná veľkosť a umiestnenie sa odpamätá a použije pri
ďaľšom otvorení okna. Okno možno ponechať otvorené a pri účtovaní automaticky sledovať zmenu
zostatku (praktické napr. pri účtovaní bankového výpisu a priebežnej kontrole zostatku)
zrýchlenie štartu programu o cca 30%, čo je významné hlavne u agiend, ktorých dáta sú uložené
napr. na serveri
možnosť nastavenia zmeny režimu automatického zobrazovania účtovných zápisov pri rolovaní
tabuľkou účtovných dokladov. Teraz možno vypnúť automatické zobrazovanie zápisov pri pohybe
cez doklady, čím sa urýchli načítavanie údajov hlavne v prípadoch pokiaľ sú dáta agendy
umiestnené na serveri. Zmenu nastavenia možno uskutočniť v časti „Nastavenia-Predvoľby-Účtovný
zápis-Vypnúť automatické zobrazenie zápisov pri zmene dokladu“.
Nastavenie tejto voľby sa odporúča iba pri dátach umiestnených mimo lokálnych diskov (na serveri a
pod.) a pri súčasnom prístupe viacerých užívateľov. Konzultujte prosím toto nastavenie

•
•

s dodávateľom programu.
výrazné zrýchlenie pohybu po účtovných dokladoch pri vypnutí automatického zobrazovania zápisov
(dominantne pri umiestnení údajov na sieťových diskoch).
počas ukladania účtovného zápisu sa zobrazí informačné okno o procese aktualizácie databázy aby
bolo užívateľovi zrejmé, že korektne stlačil potvrdzovacií kláves resp.korektne klikol na
potvrdzovacie tlačítko. Uvedené bolo implementované primárne kvôli prevádzke v starších a
pomalších sieťach, kedy užívateľ dostával oneskorenú odozvu o stave ukladaného účtovného
zápisu, čo mohlo pôsobiť mätúco.

Dantes v1.1.5.5 – 2.9.2012
•

•
•
•
•

•

•

•

•

zmena v spôsobe inicializácie obdobia (intervalu mesiac od-do) pri generovaní zostáv. Inicializácia je
teraz zhodná so spôsobom aký sa používa v Dynacu, teda podľa aktuálne nastaveného mesiaca.
(ten sa v Dantese nastavuje priamo v časti „Doklady“). Zároveň bola uchovaná možnosť ad-hoc
zmeny obdobia priamo v dialógu, v ktorom sa definuje rozsah jednotlivých zostáv
pri účtovaní úhrady faktúry s pomocou výberu z tabuľky faktúr sa implicitne zobrazia len otvorené
faktúry (v predch.verzii sa zobrazili všetky faktúry – aj otvorené aj uzavreté)
pri zobrazení tabuľky zápisov k faktúre sa text v záhlaví mení podľa obsahu tabuľky na „Zápisy
k faktúre“ resp. „Dph zápisy k faktúre“
pri modifikácii identifikátorov (Firma, Fa-VS) v zápise s účtom dph, bola opravená chyba, pri ktorej
mohlo dôjsť k nežiadúcej modifikácii identifikátorov aj iného dph zápisu
potlačenie neopodstatnenej varovnej hlášky pri ukladaní záznamu o faktúre. Pri ukladaní faktúry
v evidencii faktúr sa porovnáva súčet základov a daní (ak sú údaje zadané) s celkovou sumou
faktúry. V prípade rozdielu sa zobrazí varovný oznam. Varovný oznam sa však v niektorých
prípadoch mylne objavil aj v situáciách kedy sa súčet základov a dph presne rovnal celkovému súčtu
za faktúru
potlačenie neopodstatnenej varovnej hlášky pri ukladaní záznamu o príjme resp. výdaji
v pokladničnej knihe. Pri ukladaní záznamu do pokl.knihy sa porovnáva súčet základov a daní (ak sú
údaje zadané) s celkovou sumou dokladu. V prípade rozdielu sa zobrazí varovný oznam. Varovný
oznam sa však v niektorých prípadoch mylne objavil aj v situáciách kedy sa súčet základov a dph
presne rovnal celkovému súčtu za doklad
oprava inicializácie dátumu odoslania vydanej faktúry. Pokiaľ nie je pri evidencii pohľadávky
(vydanej faktúry) umožnená evidencia dátumu odoslania (zaškrtávacie políčko „NastaveniePredvoľby-Kniha Faktúr-Evidencia dátumu odoslania pri vydanej faktúre“ nie je zaškrtnuté), tak sa
dátum odoslania neinicializuje (ostáva prázdny). Predch.verzia ho inicializovala aj v prípade, keď
jeho evidencia bola potlačená
oprava inicializácie dátumu prijatia došlej faktúry. Pokiaľ nie je pri evidencii záväzku (prijatej faktúry)
umožnená evidencia dátumu prijatia (zaškrtávacie políčko „Nastavenie-Predvoľby-Kniha FaktúrEvidencia dátumu prijatia pri došlej faktúre“ nie je zaškrtnuté), tak sa dátum prijatia neinicializuje
(ostáva prázdny). Predch.verzia ho inicializovala aj v prípade, keď jeho evidencia bola potlačená
opravená chyba pri zreťazenom nahrávaní došlej faktúry, kedy v niektorých prípadoch došlo k chybe
pri inicializácii nového zápisu s účtom 343

Dantes v1.1.5.4 – 27.8.2012
•
•
•
•
•
•
•

v prihlasovacom dialógu pribudla možnosť skryť/zobraziť znaky patriace zadávanému heslu
pri štarte programu bola pridaná kontrola, či program už nie je spustený aby sa zabránilo jeho
duplicitnému spusteniu
pri rearchivácii bola konštrukcia cesty k zdroju (filepath) opravená aj s ohľadom na dáta agendy
umiestnenené na serveri
odstránená chyba neúspešnej rearchivácie, ktorá mohla nastať v prípade ak databáza agendy
pôvodne vznikla v Dynacu
možnosť ovplyvniť miesto uloženia zálohy (v časti „Nastavenia-Predvoľby-Archivácia“)
redizajn okna „Info-O programe“
možnosť ovplyvniť dĺžku názvu účtovnej jednotky, ktorá sa prejaví napr.v hlavičke účtovných zostáv
•
štandardne sa zobrazí 30 znakov, v časti „Nastavenia-Predvoľby-Iné“ možno počet znakov
zvýšiť až na 42
•
nové nastavenie má zmysel iniciovať vtedy, pokiaľ môžete ovplyvniť zmenu názvu
účtovného subjektu (multilicencia resp. jednorázová zmena na vyžiadanie) a pokiaľ skutočný
názov subjektu presahuje 30 znakov
•
zmenou počtu znakov možno docieliť, že v hlavičke zostáv bude zobrazený názov v zhode
s názvom uvedeným v obchodnom registri, bez ohľadu na názov obsiahnutý ako súčasť
licencie k programu Dantes

nové nastavenie platí globálne, to znamená, že sa vzťahuje na všetky účtovné jednotky
v portfóliu používateľa programu
•
pri konštrukcii názvu pre účely výstupných zostáv, bude použitý okrem 1.riadku aj ďalší
riadok názvu účt.subjektu podľa „Nastavenia – Účtovný subjekt aktívnej agendy“
sprístupnenie tlače grafu hospodárskeho výsledku
oprava skrytej chyby pri zmene aktuálnej agendy („Nastavenia–výber účtovnej agendy“). Ak mala
vyberaná účtovná agenda svoj pôvod v Dynacu a existovali k nej licenčné súbory, tak pri zmene
aktuálnej agendy sa načítal obsah licenčných súborov z pôvodnej agendy a nie z aktuálne vybratej,
čo mohlo, hlavne pri rozdielných účt.subjektoch, v určitých situáciach pôsobiť mätúco
•

•
•

Dantes v1.1.5.3 – 20.8.2012
•
•
•

•
•

v oficiálnom tlačive „Daňové priznanie dph“ bol rozšírený počet znakov pre položku „Meno a
Priezvisko oprávnenej osoby“ na 37 znakov (podľa eDane)
pri zadávaní IČ DPH bola rozšírená položka pre zadávanie prefixu na 3 znaky (napr. ATU)
inicializácia údajov pri zadávaní nového záznamu v pokladničnej knihe údajmi z aktuálneho
záznamu. Táto alternatíva inicializácie sa použije ak je zaškrtnutá predvoľba: „Automaticky vyplniť
položky pri zadávaní nového pokl.dokladu“ v časti „Nastavenia-Predvoľby-Pokladničná kniha“
Archivácia bola rozšírená o možnosť poslania archívneho súboru e-mailom. Podmienkou je
nainštalovaný e-mailový klient (napr. Outlook Express, Mozilla-Thunderbird a pod.)
Pribudla Rearchivácia.
•
rearchiváciu možno vykonať nielen z posledne vykonanej zálohy ale z akejkoľvek staršej
zálohy vytvorenej archiváciou v programe Dantes
•
rearchiváciu možno vykonať z akéhokoľvek média (pevný disk, USB kľúč, CD, DVD,
disketa). Po výbere média sa zobrazia všetky zálohy na danom médiu zoradené od
najnovšej po najstaršiu zálohu
•
pri spustení rearchivácie sa kontroluje obsah archívneho súboru, či obsahuje rovnaký
účtovný subjekt a rovnaký účtovný rok aký sa práve nachádza v aktívnej agende, čím sa
eliminuje nežiadúce prepísanie aktuálnych údajov nekorešpondujúcim archívom
(nevyhnutné hlavne pre účtovné firmy, pracujúce s agendami viacerých klientov).
•
pri každej rearchivácii sa na začiatku kvôli bezpečnosti automaticky vytvára tzv.poistný
archív z aktuálneho stavu s jednoznačným menom archívneho súboru (_br00001.zip
.._brNNNNN.zip) v podpriečinku agendy s názvom \zaloha.

Dantes v1.1.5.2 – 30.7.2012
•

•
•

•

•
•

•
•

opravená chyba pri zreťazenom (s využitím protiúčtu) nahrávaní transakcie s dph (napr. 211, 501,
343), kedy došlo pri účtovaní zápisu s účtom dph (343), za určitých, špecifických podmienok k stavu
kedy program prestal pracovať
opravené napočítavanie a inicializácia hodnôt pri zadávaní viacerých transakcií na jednom doklade
pri zreťazenom účtovaní transakcie došlej alebo vyšlej faktúry je umožnené na položkách Md resp.
Dal vyvolať (F2) detailný formulár príslušnej faktúry a prebrať z neho hodnotu základu resp.hodnotu
dph (pokiaľ boli v evidencii faktúry zadané) priamo do účtovného zápisu.
pri zreťazenom účtovaní transakcie výdaja z pokladne alebo príjmu do pokladne je umožnené na
položkách Md resp. Dal vyvolať (F2) detailný formulár príslušneho pokl.dokladu a prebrať z neho
hodnotu základu resp.hodnotu dph (pokiaľ boli v pokladničnej evidencii príslušného dokladu zadané)
priamo do účtovného zápisu.
pre položku „Dátum“ pri evidencii pokl.dokladu je umožnené vyvolanie pomocného kalendára aj
klávesou F2
vylepšená inicializácia pri zreťazenom účtovaní transakcií typu pokladňa resp.faktúra. Pokiaľ bol
v primárnej evidencii v pokl.knihe resp.knihe faktúr zaznamenaný aj základ a dph, tak pri
zreťazenom nahrávaní sa uvedenými hodnotami automaticky inicializujú aj jednotlivé zápisy
príslušnej účtovnej transakcie
intuitívna inicializácia „kódu dph“ pri zreťazenom účtovaní transakcie s dph
opravené zobrazenie účtovných zápisov k došlej faktúre vystavenej v zahraničnej mene, kde sa na
riadku s predpisom nesprávne zobrazovala hodnota v cudzej mene

Dantes v1.1.5.1 – 7.7.2012
•
•
•

opravená chyba pri reťazovom nahrávaní došlej faktúry, kedy došlo k chybe pri inicializácii mesiaca
dph pri účtovaní 343
pri zadávaní novej firmy priamo pri účtovaní zápisu typu faktúra, sa prvý znak v názve firmy
automaticky konvertuje na veľké písmeno
pribudla možnosť zadať „Dnešný dátum“, ktorým sa v niektorých situáciach (napr.pri edícii prvého

záznamu v prázdnom doklade) inicializujú niektoré dátumové položky (dátum účtovania, dátum
vystavenia faktúry, dátum prijatia došlej faktúry, dátum odoslania vydanej faktúry, dátum
pokl.dokladu...).
Dnešný dátum možno zadávať pri štarte účt.agendy alebo v časti „Nastavenia“.

Dantes v1.1.5.0 – 14.6.2012
•
•
•

prvá oficiálna verzia Dantes
súčasťou Dantesu sa stáva Dynac Report
súčasťou Dantesu sa stáva funkcionalita a filozofia prebratá z predchodcu programu Dynac

Dynac Report v1.1.4.9 - 22.4.2012
•
•
•
•
•

možnosť vytvorenia nového účt.subjektu a jeho agendy
možnosť zobrazenia a modifikácie aktuálneho účt.subjektu
rozšírenie predvolieb o ďaľšie možnosti
súhrnný výkaz dph - úprava exportovaného XML súboru
dph – korekcia započítavania riadku 12 (kód dph S20) do riadku 21

Dynac Report v1.1.4.8 - 22.3.2012
•

•

•

opravená inicializácia rozsahov od mesiaca-po mesiac v zostave Obratová predvaha.
Predch.verzia pri určitej konfigurácii v Dynacu (otvorené prechodné obdobie a nastavenie
aktuálneho mesiaca v prechodnom období) pri výbere východzieho roku nesprávne inicializovala
rozsahy mesiacov.
opravený dátum úhrady v zostave Faktúry. Predch.verzia zobrazovala namiesto prázdneho dátumu
(faktúra bez úhrady) nekorektný dátum 30.12.1899. Toto nesprávne zobrazenie sa vyskytlo v situácii
keď v rozsahu zostavy bol definovaný aj účet, za ktorý sa faktúry selektovali. Rovnako sa nesprávne
preniesol dátum úhrady aj do exportovaných formátov PDF a XLS.
oprava definície v Súvahe – pasívach. Z riadku 103 bol odstránený účet 474.

Dynac Report v1.1.4.7 - 8.3.2012
•

interné zmeny

Dynac Report v1.1.4.6 – 7.3.2012
•
•
•
•
•

integrácia Súvahy s aplikáciou eDane. Z Dynac Reportu možno teraz spustiť aplikáciu eDane
s automatickým otvorením a naplnením formulára „Súvaha“.
integrácia Výkazu zisku a strát s aplikáciou eDane. Z Dynac Reportu možno teraz spustiť aplikáciu
eDane s automatickým otvorením a naplnením formulára „Výkaz ziskov a strát“.
opravená chyba v definícii Súvahy (aktíva, súčtový riadok č.2)
opravená chyba pri štarte programu, ktorá sa mohla vyskytnúť pri určitej konfigurácii nastavení
zjednotenie jadra a verzionovania Dynac Reportu a Dantesa.

Dynac Report v1.1.4.5 – 28.2.2012
•

možnosť nastavenia spôsobu výpočtu dph v oficiálnom formulári.
Aplikácia eDane (DRSR) pokladá za „logické chyby“ aj také prípady, v ktorých nie je hodnota dph
presným prepočtom zo základu. Tak napr. pri sumárnom základe 1000 musí byť sumárna hodnota
dph v ekvivalentnom riadku 200 (pri sadzbe 20%), ináč to aplikácia eDane pokladá za chybu.
Podľa vyjadrení daňového poradcu by v jednotlivých riadkoch dph oficiálneho výkazu mali
byť uvedené hodnoty, ktoré korešpondujú s hodnotami v účtovníctve. Keďže táto hodnota je
sumárom jednotlivých dph za príslušný kód dph a nie hodnotou vypočítanou zo sumy všetkých
základov za príslušný kód dph, tak pri odlišných metodikách výpočtu, môže vzniknúť rozdiel.
Z uvedených dôvodov sme do programu zaviedli možnosť užívateľsky ovplyvniť preferovaný
spôsob prenosu údajov do oficiálneho výkazu dph.
V časti programu „Nastavenia-Predvoľby-Daň z pridanej hodnoty“ sa nachádza zaškrtávacie
políčko s označením „V oficiálnom formulári prepočítať dph podľa sumy základov“.

•
•

•
•
•

Ak je zaškrtnuté, tak hodnoty dph na jednotlivých riadkoch sú pri otvorení formulára
automaticky prepočítané podľa príslušných základov (napr. r04 = r03x0,20)
Ak nie je zaškrtnuté (preddefinované nastavenie), tak hodnoty dph v jednotlivých riadkoch sú
hodnotami prevzatými z účtovníctva bez dodatočnej úpravy.

Odpamätávanie naposledy použitého obdobia pri generovaní výkazu dph (pre každú agendu zvlášť)
Odpamätávanie naposledy použitého spôsobu použitia koeficientu - výpočet resp. použitie fixného
koeficientu (pre každú agendu zvlášť)
Odpamätávanie hodnoty naposledy použitého fixného koeficientu (pre každú agendu zvlášť)

Dynac Report v1.1.4.4 – 22.2.2012
•

•

•

opravená chyba v daňovom priznaní dph pre rok 2012, kde sa neuviedli hodnoty na opravných
riadkoch (26, 27, 28). Pre uvedené riadky treba pri účtovaní použiť kód O20. Chyba bola spôsobená
tým, že sa nenakopírovala nová definícia dph platná od 1.1.2012. V inštalačnom balíku sa potrebné
súbory nedopatrením nenachádzali.
Zmena zaokrúhlenia v oficiálnom výkaze dph. Hodnota dph nie je odteraz presným výsledkom súčtu
jednotlivých prípadov patriacich do daného riadku ale je hodnotou, ktorá je vypočítaná z celkového
súčtu jednotlivých základov, na ktoré je aplikovaná sadzba dph. Tento postup bol zvolený kvôli
minimalizácii varovných správ na strane aplikácie eDane.
Oprava spôsobu započítavania riadku 28 do celkových súčtov 31, 32, 34.

Dynac Report v1.1.4.3 – 18.2.2012
•

integrácia Dynac Reportu s aplikáciou eDane (DRSR).
V tejto verzii sú podporované:
•
Súhrnný výkaz dph
•
Daňové priznanie dph
Neskôr pribudnú:
•
Súvaha
•
Výkaz ziskov a strát, ktoré DRSR plánuje zakomponovať do aplikácie eDane.
Po kliknutí na ikonu XML v príslušnom oficiálnom formulári Dynac Reportu, pribudla možnosť
spustenia aplikácie eDane priamo z Dynac Reportu, pričom sa Dynac Report na pozadí postará o
dopravenie údajov z účtovníctva priamo do aplikácie eDane. Užívateľ už iba podpíše a odošle
automaticky vyplnený formulár správcovi dane.

•
•

Opravené chyby v daňovom priznaní Dph platnom od 1.1.2012
Opravená chyba pri exporte súhrnného výkazu dph, kedy sa v niektorých prípadoch nepodarilo
vytvoriť exportný súbor xml.

Dynac Report v1.1.4.2 – 9.2.2012
•
•
•
•
•
•
•
•

pribudol nový výkaz DPH platný od 1.1.2012 vrátane oficiálneho formuláru
export údajov z DPH výkazu vo forme XML súboru, ktorý možno použiť pre účely elektronickej
komunikácie s daňovou správou (e-Dane, EZU)
Súvaha platná pre rok 2011 vrátane oficiálneho formuláru
export údajov Súvahy vo forme XML súboru pre možnosť použitia v el.komunikácii s daňovou
správou
Výkaz ziskov a strát platný pre rok 2011 vrátane oficiálneho formuláru
export údajov Výkazu ziskov a strát vo forme XML súboru pre možnosť použitia v el.komunikácii
s daňovou správou
opravená chyba pri exporte zostavy Obratová predvaha do XLS
sprístupnený modul pre archiváciu údajov na pevné disky, USB kľúče, externé disky a pod.

Dynac Report v1.1.4.0 – 29.6.2011
•

do reportu Účtovný denník vo forme xls (Excel), pribudol stĺpec „Stredisko“.

Dynac Report v1.1.3.9 – 15.6.2011
•

automatické prispôsobenie zobrazenia pre rôzne monitory (klasický, širokoúhly) s ohľadom na
rozličné nastavenia rozlíšenia (resolution) a nastaveného počtu bodov na palec (podporované sú
120 a 96 dpi).
Pri predchádzajúcej verzii sa mohli vyskytnúť prípady, kedy sa niektoré komponenty nemuseli

zobraziť spávne, boli posunuté, prekryté, resp. schované „za rohom“.

Dynac Report v1.1.3.8 – 21.4.2011
•

súhrnný výkaz DPH – do oficiálneho formuláru sú premietnuté aj čiastky, ktoré v sumáre za firmu
vykazujú zápornú hodnotu

Dynac Report v1.1.3.7
•

interné zmeny

Dynac Report v1.1.3.6 – 23.2.2011
•
•
•
•
•

všetky zmeny sa týkajú výkazov Súvaha & Výsledovka
program si od tejto verzie odpamätáva časové obdobie, za ktoré bol výkaz naposledy generovaný,
takže už nie je závislý od nastavenia aktuálneho obdobia v Dynacu
odpamätávanie časového obdobia výkazov nie je zdieľané, každý výkaz (aktíva, pasíva, výsledovka)
si ich odpamätáva zvlášt, nezávisle od ostatných výkazov
pri pokuse o vytvorenie oficiálneho formulára súvahy, program kontroluje, či je u oboch súčastí
(aktíva, pasíva) použité rovnaké časové obdobie
vo výkaze sa na obrazovke zobrazuje trojica stĺpcov, z ktorých 1. zobrazuje nezaokrúhlenú hodnotu,
2. zobrazuje zaokrúhlenú hodnotu v danom riadku a 3. zobrazuje hodnoty, kde súčtové riadky sú
spočítané zo zaokrúhlených bežných riadkov. 3. stĺpec resp.3.sada stĺpcov u súvahy, sú hodnoty,
ktoré môže užívateľ dodatočne modifikovať a tento stĺpec/stĺpce sa zobrazuje/ú aj v oficiálnom
formulári. Nová verzia si odpamätáva poslednú konfiguráciu zobrazenia uvedených stĺpcov

Dynac Report v1.1.3.5 – 21.2.2011
•

Súvaha & Výsledovka – existujúca metóda načítania hodnôt „predch.účt.obdobia“ výpočtom z
údajov predch.roku bola rozšírená o metódu načítania finálneho (upraveného) výkazu z predch.
obdobia. Pokiaľ ste vo výkaze v minulom roku vykonali dodatočné dorovnania (aby presne sedeli
aktíva s pasívami, resp. aby hosp.výsledok vo výsledovke korešpondoval hodnote v súvahe), tak
nová metóda umožňuje načítať do tohtoročného výkazu, do stĺpca „predch.účt.obodbie“, takto
upravený finálny výkaz minulého roku, bez toho aby ste predmetný stĺpec vo výkaze museli
dorovnávať nanovo.

Dynac Report v1.1.3.4 – 14.2.2011
•

výkaz DPH – oprava v zostave (nesprávne odpočítanie dane na vstupe)

Dynac Report v1.1.3.3 – 7.2.2011
•

výkaz DPH – implementovaný nový oficiálny formulár platný od 1.1.2011

Dynac Report v1.1.3.2 – 18.1.2011
•

súhrnný výkaz DPH – do výkazu sú od tejto verzie zahrnuté aj dobropisy

Dynac Report v1.1.3.1 – 24.12.2010
•

adaptácia DPH platnej od 1.1.2011 (zatiaľ bez oficiálneho výkazu)

Dynac Report v1.1.3.0 – 25.8.2010
•

výkaz DPH – oprava v spôsobe zaokrúhľovania koeficientu

Dynac Report v1.1.2.9 – 4.7.2010
•

výkaz DPH – zmena zaokrúhľovania vypočítaného koeficientu v zhode s Dynacom (vždy nahor)

Dynac Report v1.1.2.8 – 24.5.2010
•
•
•

výkaz DPH – oprava prenosu vypočítaných hodnôt do oficiálneho výkazu. V niektorých riadkoch so
zápornými hodnotami sa tieto nesprávne zobrazili v absolútnej hodnote bez možnosti opravy
zmena zaokrúhľovania vypočítaného koeficientu
zmena zobrazenia vzorca výpočtu koeficientu vo výstupe (omylom bol zobrazený vzorec z výkazu
dph platného v predch.období)

Dynac Report v1.1.2.7 – 19.4.2010

•

súhrnný výkaz DPH – implementácia tlačiva „Vyhlásenie o podaní písomnosti elektronickou
formou“. Uvedené vyhlásenie je súčasťou jedného PDF (zaradené na jeho koniec), ktoré obsahuje
titulnú stranu aj vypočítaný počet 2.strán. Na rozdiel od portálu drsr.sk, kde sú všetky strany rozbité
do jednotlivých PDF súborov, v Dynac Reporte je vytvorený jeden kompaktný súbor, ktorý obsahuje
všetko potrebné. To má podstatnú výhodu v manipulácii, či archivácii dokumentov tohto typu, pričom
je zaručená nezávislosť od portálu drsr.sk. V prípade ak potrebujete poslať daňovému úradu
vyhlásenie (užívatelia, ktorí nepoužívajú ZEP), tak pri tlači zadáte rozsah strán napr. 1,3 (za
predpokladu, že výkaz obsahuje len jednu tzv. 2.stranu v terminológii daňového riaditeľstva).

Dynac Report v1.1.2.6 – 12.4.2010
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

súhrnný výkaz DPH – implementácia oficiálneho formulára s možnosťou edície v editore formulárov
export formulára do PDF, tlač hotového dokumentu
na rozdiel od portálu drsr.sk sa na jeden pokyn automaticky vytvorí celý dokument súhrnného
výkazu, teda prvá strana aj príslušný počet druhých strán, ktorý sa môže od obdobia k obdobiu
dynamicky meniť
export do XML priamo z editora formulárov prostredníctvom novej ikony „xml“ v záhlaví editora
alebo cez tlačidlo „Uložiť...“ a zvolení príslušného typu v dialógu
všetky údaje zapisované do PDF a XML sú od tejto verzie kódované v Unicode
zabezpečenie kompatibility pri načítaní starších dokumentov s kódovaním v ANSI
implicitný názov exportného súboru už obsahuje aj storočie (napr. svDPH_1q2010.xml)
niektoré krajiny používajú v Ič DPH viac ako len 2 alfabetické znaky, čomu bol prispôsobený aj
algoritmus. Napríklad Ič dph ATU47763102 je teraz na druhej strane súhrnného výkazu rozdelený
na Kód štátu: „AT“ a Identifikačné číslo: U47763102
počet druhých strán súhrnného výkazu je teraz automaticky prispôsobený podľa vypočítaného počtu
skutočne obsadených riadkov
zmeny v inicializácii súhrnného výkazu s preferenciou údajov podľa predchádzajúceho súhrnného
výkazu. Znamená to, že pokiaľ užívateľ zmenil vo výkaze napr. Ulicu alebo konateľa, tak pri
nasledujúcom editovaní formuláru sa príslušné údaje inicializujú týmito zmenenými hodnotami a nie
údajmi, ktoré sú zapísané v konfiguračnom programe v časti „Užívateľ – Adresy“. (Táto zmena zatiaľ
nebola premietnutá do inicializácie formulárov ostatných typov).
typ priznania a dátum boli zo základného okna odstránené keďže sa teraz zadávajú priamo
v oficiálnom formulári
tlačidlo „Export“ teraz neobsahuje možnosť XML, keďže export/uloženie do xml bolo presunuté do
editora oficiálneho formulára

Dynac Report v1.1.2.5 – 12.3.2010
•

report Súvaha a Výsledovka: v oficiálnom formulári možno teraz zmeniť mesiac a rok od-do za
obdobie a takisto za bezpr.predchádzajúce obdobie. Tieto zmeny súvisia s okolnosťou, pokiaľ
subjekt vznikol počas roka, za ktorý sa výkaz podáva resp. v predch.roku. Alternatívne možno
bezpr.predchádzajúce obdobie (mesiac a rok od-do) ponechať nevyplnené.

Dynac Report v1.1.2.4 – 6.3.2010
•
•

•
•
•

•

•

report Súhrnný výkaz DPH: implementovaná možnosť exportu do Excelu (formát XLS).
implementácia unicode pre prácu s priečinkami. Znamená to, že pri ukladaní súborov (hotových,
vyplnených formulárov) možno použiť pre uloženie adresáre s ľubovoľným názvom, teda aj také,
ktorých meno obsahuje znaky s diakritikou
chyba "Field IcDPH not found", ktorá sa vyskytla pri pokuse o edíciu oficiálneho formulára
bezprostredne po registrácii produktu, bola opravená
rolovanie kolečkom myši na položke SkNace bolo upravené tak, aby zároveň nedochádzalo
k rolovaniu editovaného formulára
kontrola v editore oficiálneho formulára: pokiaľ kontrola zistila chybu na inej strane formulára ako
bola strana aktuálne zobrazená, tak pri automatickom nastavení strany s chybnou položkou sa
nezobrazilo pozadie príslušnej strany; opravené
kontrola inštalovanej verzie Dynacu pre potreby oficiálneho formuláru DPH platného od 1/2010.
Pokiaľ nie je nainštalovaná príslušná verzia (v6.3x alebo vyššia), oficiálny formulár za obdobie od
1/2010 nemožno vytvoriť
spustenie Adobe Reader (Acrobat) pre zobrazenie vytvoreného oficiálneho formuláru: v niektorých
prípadoch sa môžu niektoré položky vo výstupe nekorektne zobraziť, prípadne sa nezobrazia vôbec.
V takých prípadoch vám odporúčame aktualizovať vašu existujúcu verziu PDF prehliadača.

Dynac Report v1.1.2.3 – 18.2.2010

•

report Výkaz ziskov a strát: odstránená „Chyba pri výpočte výkazu“, spôsobená absenciou
vzorových súborov v inštalačnom balíku

Dynac Report v1.1.2.2 – 17.2.2010
•

interné zmeny

Dynac Report v1.1.2.1 – 16.2.2010
•
•

Implementácia súhrnného výkazu DPH
Export údajov do XML formátu za účelom podania cez elektronickú podateľňu drsr

Dynac Report v1.1.2.0 – 15.2.2010
•

report Súvaha: zmena v implicitných definíciách na riadkoch 62, 63, 64, 65, 120,121,122,123

Dynac Report v1.1.1.9 – 11.2.2010
•

interné zmeny

Dynac Report v1.1.1.8 – 11.2.2010
•

odstránená chyba „Invalid variant conversion“ pri generovaní výkazov, pri špecifickej konfigurácii
(chyba sa nemusela vždy vyskytnúť)

Dynac Report v1.1.1.7 – 10.2.2010
•

názvy firiem sa už v oficiálnych výkazoch Súvaha a Výkaz ziskov a strát nekonvertujú na veľké
písmená

Dynac Report v1.1.1.6 – 2.2.2010
•

•

•
•
•

report Dph podrobne: rozlíšenie vstupu a výstupu, kde sa používa rovnaký kód DPH pre vstup aj
výstup (napr. kód dph „TO“ pre trojstranný obchod). Doteraz zostava chybne ukazovala na vstupe to
isté, čo bolo na výstupe
report Dph podrobne: zobrazenie identifikácie dokladu vo všetkých variantoch podrobného
prehľadu, teda aj v prípadoch keď sa kód dph použil v zápisoch na účte 6xx (prípady keď sa
v transakcii nedal použiť účet 343, napr. pri dodávke tovaru do zahraničia a pod.)
report Súvaha: zmena v definície účtu 314. Východzia definícia bola presunutá z riadku 39 na
riadok 48.
report Súvaha: dátum schválenia v oficiálnom výkaze už nie je povinný
report Výkaz ziskov a strát: dátum schválenia v oficiálnom výkaze už nie je povinný

Dynac Report v1.1.1.5 – 1.2.2010
•

report Súvaha: zmena definície účtu 479. Eliminácia jeho duplicity na riadkoch 95 a 103
ponechaním len na riadku 95.

Dynac Report v1.1.1.4 – 27.1.2010
•

optimalizácia zoskupenia/delenia názvu subjektu pri automatickej inicializácii v oficiálnom formulári
výkazov „Výkaz ziskov a strát“ a „Súvaha“

Dynac Report v1.1.1.3 – 27.1.2010
•

odstránená chyba pri výpočte výkazu „Výkaz ziskov a strát“, ktorá sa mohla vyskytnúť ihneď po
otvorení výkazu

Dynac Report v1.1.1.1 – 26.1.2010
•
•
•
•
•
•

pridané oficiálne tlačivo DPH platné od 1.1.2010
pridané oficiálne tlačivo Výkaz ziskov a strát platné od 1.1.2009
pridané oficiálne tlačivo Súvaha platná od 1.1.2009
automatické načítanie stĺpca „Predch. účt. obdobie“ v Súvahe a Výkaze ziskov a strát
automatická konverzia stľpca „Predch. účt.obdobie“ z korún na euro pokiaľ je predch.obdobie rok
2008
možnosť voľby metódy konverzie pre stĺpec „Predch. účt.obdobie“

Dynac Report v1.1.0.4 – 21.12.2009
•

oficiálne tlačivo DPH – fix: chybné prenosy desatinnej časti číselných hodnôt medzi editorom

formulárov a automaticky vytvoreným odpovedajúcim PDF súborom

Dynac Report v1.1.0.3 – 18.12.2009
•

využitie maximálneho možného počtu znakov prvého riadku ofic. výkazu DPH pre názov firmy,
inteligentné delenie v prípade potreby

Dynac Report v1.1.0.2 – 17.12.2009
•
•

oficiálne tlačivo DPH – fix: inicializácia 2.riadku subjektu v editore formulárov
oficiálne tlačivo DPH – fix: názov firmy sa už nekonvertuje na veľké písmená

Dynac Report v1.1.0.1 – 11.12.2009
•
•

implementácia Editoru formulárov
automatické vytvorenie, vyplnenie a tlač oficiálneho formuláru DPH platného do 12/2009

Dynac Report v1.0.2.1 – 3.9.2009
•
•

•

report Obratová predvaha: rozšírenie o možnosť vytvorenia zostavy za zvolený interval mesiacov
(napr. polrok, kvartál a pod.)
report Hospodársky výsledok: možnosť výberu viacerých stredísk naraz. Nie je podmienkou aby
vybraté strediská nasledovali za sebou (interval), možno vybrať akúkoľvek kombináciu stredísk bez
obmedzenia
report Hospodársky výsledok: pri výbere za stredisko/strediská sa vybraté stredisko resp. zoznam
vybratých stredísk už korektne zobrazí aj v zahláví výstupnej zostavy, grafu a takisto pri exporte do
xls a pdf

Dynac Report v1.0.2.0 – 16.3.2009
•
•

Súvaha: oficiálny formát - obchodné meno (názov) účtovnej jednotky použije aj druhý riadok, pokiaľ
to dĺžka názvu vyžaduje
Výkaz ziskov a strát: oficiálny formát - obchodné meno (názov) účtovnej jednotky použije aj druhý
riadok, pokiaľ to dĺžka názvu vyžaduje

Dynac Report v1.0.1.9 – 28.2.2009
•
•
•
•
•

oprava zaokrúhlovania dph vo výkaze od 1.1.2009 v zhode s legislatívou
zmena zaokrúhlovania koeficientu na 2 des.miesta vždy nahor
report: Hlavná kniha - export do excelu rozšírený o stĺpec „stredisko“
report: Hlavná kniha – oprava celkových súčtov pri výbere podmnožiny z účtovnej osnovy
report: Hlavná kniha – automatické nastavenie šírky stĺpcov (autofit) pri exporte do excelu

Dynac Report v1.0.1.8 – 27.2.2009 (23.12.2008)
•
•
•

program si odpamätá posledné zmeny urobené vo výkaze, napr. zmena zaokrúhlenia
pri vstupe do výkazu sa automaticky zobrazí posledne generovaný výkaz (doteraz to bolo tak, že ho
bolo treba vygenerovať a až potom sa zobrazil)
v oficiálnych tlačivách výkazov sa všetky údaje firmy (okrem názvu) konvertujú na veľké písmená

Dynac Report v1.0.1.7 – 11.2.2009 (9.12.2008)
•
•

odstránená chyba v niektorých súčtoch za syntetiku v zostave "Hospodársky výsledok, podrobne za
analytiky a stredisko" (chyba nemusela vždy nastať)
výrazne zrýchlené prezeranie výkazov v oficiálnej forme (tlačivá súvahy a výkazu ziskov a strát)

Dynac Report v1.0.1.6 - 24.7.2008
•

oprava v zostave Faktúry. Pri zadaní výberu faktúr za firmu vrátane pobočiek a súčasnom vyplnení
účtu, došlo k fatálnej chybe a následnemu ukončeniu programu. Chyba bola opravená.

Dynac Report v1.0.1.5 - 21.7.2008
•

zmena v zostave Faktúry – výber za firmu vrátane pobočiek. Príslušnosť pobočky k „centrále“ je
teraz daná zhodou v IČO. Pokiaľ IČO nie je zadané, tak sa zisťuje zhoda v názve firmy. Ďalej musí
byť splnené kritérium, že pobočka má vyplnenú položku „pobočka“ a centrála túto položku vyplnenú
nemá. Táto verzia na rozdiel od predchádzajúcej zahrnie do výstupu už aj tie pobočky, ktoré nemajú
zhodu v názve v porovnaní s centrálou ale postačuje im zhoda v IČO.

Dynac Report v1.0.1.4 - 18.6.2008
•

•
•
•

pre multilicenciu Dynac Reportu je možnosť nastaviť názov klienta v konfig. programe Dynacu, nie je
potrebné vystavovať extra licencie pre každého klienta, názvy účtovných klientov si užívateľ vytvára
sám
namiesto názvu licencie sa v hlavičke reportu zobrazuje názov klienta (platí pre multilicenciu)
namiesto názvu licencie sa v stavovom riadku okna aplikácie zobrazuje názov klienta (platí pre
multilicenciu)
pri zobrazení informácie o zdroji aktuálnych údajov „Info-zdroj údajov“ sa pri multilicencii zobrazuje aj
názov klienta

Dynac Report v1.0.1.3 – 22.5.2008
•

opravená chyba pri pokuse o súbežné otváranie výkazov v oficiálnom formáte

Dynac Report v1.0.1.2 – 6.5.2008
•

interné zmeny

Dynac Report v1.0.1.1 – 5.5.2008
•

výkazy v angličtine (vyžaduje rozšírenú licenciu)

Dynac Report v1.0.1.0 – 3.5.2008
•
•
•
•

zmena farebných atribútov v dialógu výkazov v niektorých zaškrtávacích položkách (CheckBox)
po pregenerovaní reportu sa viditeľnosť stĺpcov už riadi aktuálnym nastavením zaškrtávacích
položiek
po zmene formátu alebo jazyka je zachovaný pôvodný fokus (tabuľka výkazu)
nahradenie starších verzií výkazov najnovšími

