
Novinky v SB KOMPLET DOS v roce 2014 - 2015 

Nové moduly 

1. OPRAVADR.EXE – dávková kontrola na ARES 

2. SBOPRAVY.EXE – hromadná oprava a doplnění databází vzory, rozvrh, adresy 

3.  

V základních modulech 

1. zavedení vlastní adresy FIRM a úprava MEM podle ní 

2. nastavení velikosti kurzoru 

3. barevné zvýraznění poznámky v adrese 

4.  

SBFAKT 

1. úprava formulářů pro tisk upomínek, … 

2. kontrola při zadávání IČ a DIČ na délku a kontrolní číslo 

3. pro plnění E/O byla doplněna kontrola DIČ/VAT 

4. rychlá hromadná kontrola správnosti IČ a DIČ 

5. splatnost u vydaných faktur zadána datem 

6. u FP lze pro každého dodavatele nastavit způsob zdanění a zaokrouhlování 

7. u FP a FV lze nastavit automatický výpočet data splatnosti 

8. kontroluje, zda již nebylo dané daňové období uzavřeno 

9. k FV a FP lze v knize faktur vytvořit „pozastávku“ 

10. zobrazení střediska a výkonu textem 

11. dodatečné přeúčtování nákladů při uzavření FP 

12. úpravy v pořízení faktur v souvislosti s kontrolním hlášením 

13. úprava tisku faktur v souvislosti s kontrolním hlášením 

14. doplnění @EVCISDD do formulářů 

15.  



 

SBPEN 

1. kontrola hotovostních plateb do zadané hodnoty 

2. kontrola na vyplnění účtu při zaúčtování pokladny 

3. zaúčtování kurzových rozdílů na konci roku 

4. v „Přehledu přiznání“ je kontrola daňového přiznání na uzavřené souhrnné 

hlášení,  

5. v „Přehledu přiznání“ lze zobrazit soupis daňových dokladů - Alt S 

- kontrolu na účetnictví  - Alt K (CHYBYUCT.TXT) 

- výpočet obratů – Alt O, Ctrl O 

6. do konstant doplněno ID datové schránky 

7. úpravy v pořízení pokladen v souvislosti s kontrolním hlášením 

8. tvorba kontrolního hlášení 

9.  

 

SBSKLAD 

1. úprava tisku faktur v souvislosti s kontrolním hlášením 

2. doplnění @EVCISDD do formulářů 

3.  

4.  

 

 

 



 

SBUCT  

1. řazení vět v hlavní knize podle data nebo sestavení Alt R 

2. kontrola saldokonto na knihu faktur Ctrl K 

3. zaúčtovat interní zápisy typu „haléřové vyrovnání“ Ctrl W 

4. rozšíření volitelných sestav na 40 

5. import volitelných sestav ze souboru 

6. změna názvu volitelných sestav – Alt E 

 

 


