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Allegro – účetnictví
Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému.
Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.
Tento základní modul úzce navazuje na fakturaci a je možné jej volitelně rozšířit o upomínky,
rozpočty, analytické rozbory nebo napojení na bankovní software. Účetnictví lze pod jedním
uživatelským účtem vést pro více firem a systém proto vyhovuje také účetním agenturám.
Allegro Účetnictví plně implementuje jak českou tak belgickou legislativu, konfigurace licenčního klíče
pak určuje chování systému pro zvolené národní rozhraní.

Podstatné vlastnosti










Možnost vedení pro více subjektů pod jedním přihlašovacím účtem
Volně konfigurovatelná účetní období
Účtování na střediska, podrobnější rozúčtování na zakázky nebo projekty
Propracovaná účetní závěrka
Přehledné propojování prvotních dokladů s účetnictvím
Automatické zaúčtování dokladů z ostatních agend
Srozumitelná provázanost s ostatními moduly
Množství základních přednastavení
Vyhovuje české a belgické legislativě
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Základní přednastavení
Systém je dodáván s celou řadou nakonfigurovaných nastavení a přednastavených tabulek
naplněných výchozími údaji tak, aby nasazení bylo co nejsnazší. Všechny základní číselníky jsou
seskupeny do samostatného menu s přístupem omezeným pouze na oprávněné uživatele. Primární
parametry určující chování celého systému jsou pak k dispozici pouze administrátorovi přidělenému
pro každou účtovanou společnost.

Společnosti
Aplikace seskupuje veškeré potřebné údaje o firmách nebo fyzických osobách, které vstupují do
účetních operací. Evidence je napojena na evropský registr DIČ, systém ARES či Google mapy a může
spolupracovat s dalšími externími informačními zdroji vybavenými patřičným komunikačním
rozhraním. Pro společnosti lze zaznamenávat informace o bankovních účtech, střediscích, adresách
poboček a provozoven, zaměstnancích a kontaktních osobách a nastavují se zde také konfigurační
parametry pro nákup a prodej. Je možné připojit poznámky a různé soubory dostupné ve správci
souborů, z této aplikace lze rovněž odesílat zprávy prostřednictvím interní i emailové pošty, které
systém archivuje. Součástí je rovněž záznamník kontaktů, umožňující zaregistrovat typ kontaktu a
jeho průběh.

Dodavatelé
Záznam faktur přijatých, zápis daňových údajů pro následné zpracování DPH a jejich rozúčtování na
analytické účty. Dotazy na závazky, seznamy faktur dle dodavatelů jejich filtrování, seskupování a
zobrazení detailu dokladu. Součástí je také zvláštní evidence pro zálohové faktury a jejich
proúčtování, přeúčtování nerozpoznaných plateb a grafické zobrazení závazků k dodavatelům.

Zákazníci
V této sekci se účtují faktury vydané. V případě aktivace licenčního klíče pro fakturaci jsou zde z
tohoto modulu přenášeny faktury jediným kliknutím na tlačítko „zaúčtovat“. Obdobně i zde lze
sledovat dotazy na pohledávky, seznamy faktur vydaných, evidovat zálohy a sledovat pohledávky a
obraty v přehledných grafech.

Měny a kurzy
Základní a běžně používané měny jsou již přednastaveny při instalaci systému. Načítání aktuálních
kurzů je automatizováno pomocí webové služby České národní banky.

Účetní deníky
Nezbytná pro vedení účetnictví je správa deníků, pomocí kterých se účtuje na jednotlivé účty účetní
osnovy metodou podvojného účetnictví. Deníky jsou rozděleny dle typu na nákupní pro přijaté
faktury, prodejní pro vydané faktury, finanční pro banky a pokladny a další pro ostatní účetní
operace. Mohou být také nastaveny speciální deníky pro zálohy a párování dokladů. Volitelně je
možné zapnout účtování na střediska a také podrobnější rozúčtování na zakázky nebo projekty.
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Účetní období
Účetní roky jsou členěny do jednotlivých období, typicky měsíců. Tato období jsou plně
konfigurovatelná a vyhovují rovněž společnostem, které mají posunuté účetní období mimo
kalendářní rok nebo například začínajícím společnostem s delším či kratším obdobím než jeden rok.
Speciální období jsou pak definována jako otevírací pro zavedení počátečních stavů a uzavírací pro
provedení a zapsání účetní závěrky.

Účetní kniha
Sleduje stavy a pohyby na jednotlivých účtech účetní osnovy. Tyto záznamy umožňuje prohledávat,
seskupovat dle různých kritérií a zobrazovat detaily jak z pohledu účtu tak dokladu, ze kterého
záznam pochází. Samozřejmostí je párování pohybů na účtech a sestavování různých účetních výkazů.
Lze také vytvářet různé pohledy na data a to v tabulkovém zobrazení nebo grafu.

Finance
Pokrývají základní finanční operace, jako je zaúčtování bankovních výpisů s úhradami dodavatelům a
zákazníkům a případně dalších poplatků. Vedení pokladní knihy a hotovostních plateb vydaných i
přijatých. Příkazy k úhradě v obvyklých formátech pro banky a zahraniční příkazy jsou generovány ve
standardu SEPA. Je také možné tvořit plány pro pravidelně se opakující platby. Přehledné tabulkové
zobrazení aktuálního stavu financí lze připnout pro lepší přehled na pracovní plochu.

Účetní doklady
Zajišťují proúčtování dokladů vznikajících v jiných modulech (majetek, mzdy, sklady…). Pokud jsou
tyto moduly k dispozici, dochází k vytváření a proúčtování těchto dokladů automatizovaně. Speciální
aplikace zajišťuje párování faktur s platbami a dobropisy a z těchto pak též vytváří zápisy do
vytvořených dokladů.

DPH
Sestavení přiznání DPH i souhrnného hlášení ze zaúčtovaných dokladů s následným tiskem a
vytvořením souboru pro finanční úřady podávaného přes datovou schránku. Dále nabízí výpis
přenesené daňové povinnosti a její rekapitulaci dle kódů.

Otevírání a závěrka
Pomocná sekce, která se stará o vytvoření otevíracího dokladu pro nové účetní období a na jeho
konci o sestavení závěrkového dokladu. Zvláštní aplikace je určena k přecenění faktur v cizích
měnách, které je potřeba udělat pro závěrku.

Tisky
Pro vytváření výstupů a tisků je k dispozici celý oddíl menu s řadou přednastavených sestav. Tyto
výstupy je možné nejen zobrazit pro náhled a tisknout, ale také exportovat do běžně používaných
formátů dokumentů, jako je PDF, Word a Excel.
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Obr. 1: Detail záznamu o společnosti

Obr. 2: Info-panel společnosti
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Obr. 3: Účetní doklad

Obr. 4: Faktura vydaná
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Obr. 5: Párování faktur

Obr. 6: Bankovní doklad
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