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• 5 analytických účetních rozměrů

• Účetní období odlišné od kalendářního roku

• Možnost práce ve více otevřených účetních obdobích  
 současně

• On-line i Off-line účtování prvotních dokladů

• Hromadné i jednotlivé uzavíraní účetních dokladů proti  
 změnám

• Předběžné a řádné měsíční závěrky (a jejich
 navracení) hromadně

• Volitelná účtovací pravidla a povinnosti údajů

• Změny účetních dokladů pouze přes opravy
 na prvotních dokladech

• Automatický vznik opravných účetních dokladů

• Vnitřní doklady jako nástroj pro přeúčtování
 bez opravy prvotního dokladu

• Automatické generování opakovaných účetních
 dokladů dle volitelných pravidel

• Předdefinované (státem doporučené)
 i vlastní definice účetních výkazů

• Zadávání a zobrazování účetních výkazů přes MS Excel

• Cizojazyčné účetní výkazy

• Zdaňovací období různé od účetního

• Kódy DPH s definovatelnými vlastnostmi
 pro rozlišení zdanitelných plnění 

• Přiznání k DPH jako záznam v dokladové evidenci
 s různými stavy výpočtu

• Předdefinované i vlastní definice přiznání k DPH

• Zadávání a zobrazování Přiznání k DPH přes MS Excel

• Definice a evidence Souhrnných hlášení včetně tisku

• Měsíční a roční plánování na všechny analytické rozměry

• Import plánu z MS Excel

• Porovnání plánovaných hodnot se skutečností

• Controllingové nástroje
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Precizní a přehledné členění všech částí.



Každý účetní záznam vzniká na základě zaúčtování dokladu prvotní evidence a na úrovni účetní evidence je neměnný. Jakékoliv změ-
ny se vždy provádějí na úrovni prvotních dokladů a systém sám zařídí jejich správné přeúčtování. Při opravách systém automaticky 
kontroluje povahu editovaných údajů a podle toho provádí přímou opravu nebo vytváří opravný záznam na úrovni účetní evidence, 
včetně volby správného účetního období. Tato vnitřní logika systému garantuje 100% soulad mezi doklady prvotních evidencí a jejich 
rozúčtováním v evidenci účetní.

Pro skutečně detailní členění je k dispozici až 5 volitelných účetních analytických rozměrů, které lze zadávat na všech dokladech 
účtovaných prvotních evidencí. Tyto rozměry jsou součástí každého rozúčtovaného záznamu v účetní evidenci a lze za ně provádět 
analýzy a výkazy. Na  šablonách prvotních evidencí lze nastavit povinnost zadání těchto údajů, včetně jejich automatického plnění. 
Systém podporuje evidenci a vyhodnocení naturálních jednotek v účetním deníku i obratovém souboru. Samozřejmostí je sledování 
případů po prvotních a saldokontních měnách.

Vzhledem k tomu, že zaúčtování prvotního dokladu je jedním ze stavů, kterých může prvotní doklad nabývat, lze okamžik účtování 
nastavit dle přání uživatele. Toto nastavení se provádí na šabloně  prvotního dokladu a může být tedy v rámci jedné licence různé.
Lze zajistit možnosti od účtování prvotních dokladů ihned po jejich uložení až po dávkové zpracování na pokyn uživatele.

Systém umožňuje nastavit pro jednotlivé účtované agendy výchozí hodnoty podstatných účetních a daňových údajů, definovat účto-
vací pravidla a ostatní vazby podporující automatickou kontaci účetních dokladů.

Kromě množství analytických přehledů, grafických pohledů a sestav je velká část požadavků na informace z účetnictví kladena
na legislativně povinné výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, apod.) a Přiznání k DPH. Obě tyto oblasti jsou řešeny úzkou vazbou
na MS Excel s možností tvorby výkazů vlastních, včetně cizojazyčných.

Systém kontrolních mechanismů a závěrek zabezpečuje kontrolu úplnosti a správnosti zaúčtování všech dokladů v systému. Vytvoře-
né účetní doklady musí respektovat základní účetní principy, musí obsahovat povinné a přípustné údaje a musí spadat do správného 
účetního období. Chybné účetní doklady jsou systémem automaticky identifikovány a představují zábranu provedení závěrky dokladu 
a období.

Nad rámec standardních kontrolních mechanismů a v souladu s platnou legislativou lze nad účetním deníkem, stejně jako i nad ostat-
ními částmi systému, zapnout žurnálování veškerých provedených změn, které odhaluje autory a dobu provedených změn, včetně 
historie původních a nových hodnot.

Množství kontrolních a analytických přehledů a sestav, doplňují možnosti grafického OLAP nástroje KARAT Analyzer, který slouží
zejména pro tvorbu definovatelných grafů s možností rozpadu na nižší úrovně členění a přímo do dat. K dispozici jsou nástroje pro 
roční nebo měsíční plánování za všechny účetní analytické rozměry a s vazbou na MS Excel. Lze využít i nástroj pro automatickou 
alokaci nákladů a obecné přeúčtování dle zadaných definic. Alokace se provádí na základě definovaného zdroje, cíle a rozvrhové 
základny. Výsledek je zaúčtován prostřednictvím vygenerovaného vnitřního dokladu.
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