Hlavní kniha – zůstatková předvaha
Základní pohled na účetní data je takzvaná zůstatková předvaha, tedy rekapitulace počátečních
stavů, obratů a konečných stavů dle jednotlivých účtů. V systému INFOwin je mnoho takových sestav
v menu „Dotazy a tisky“. Trochu opomíjený je ale také specielní nástroj pro prohlížení a rozbory
zůstatkové předvahy, který je umístěn v menu „Deníky a knihy“ -> „Zůstatková předvaha“.
Po spuštění této volby se zobrazí níže uvedený formulář.

Standardně obsahuje data z období 1 – 12 aktuálního roku. V horní části formuláře můžete vybrat
pomocí volby období, nastavení střediska, zakázky nebo činnosti jiná data. Nová data se do tabulky
zůstatkové předvahy doplní pomocí tlačítka „Vytvoř data“. Po naplnění jsou data celá rozbalena, čili
vidíte obsah všech tříd, skupin účtů, syntetických účtů i jednotlivých analytik. Pomocí tlačítka „Sbalit
vše“ (vlevo od „Vytvoř data“) lze zůstatkovou předvahu sbalit až na jednotlivé třídy. Následně pomocí
tlačítek vlevo na řádku můžete jednotlivé třídy rozbalovat nebo sbalovat dle potřeby.

Obsah dalších sloupců zůstatkové předvahy je jasný. Účet, název účtu, počáteční stav k vybranému
datu, obraty MD a DAL za vybrané období a konečný stav k datu. Zajímavá jsou ale další tlačítka.
Tlačítko ve sloupci „Zobrazit doklady“ zobrazí náhled na všechny doklady, které obsahují daný účet,
účtovou třídu nebo skupinu podle řádku na kterém stojíte.

V případě, že existují za vybrané období nějaké obraty a tím pádem existují i nějaké doklady
k vybranému řádku, zobrazí se jejich seznam.

V pravém sloupci s názvem „Zobrazit doklad“ je opět tlačítko. To Vám zobrazí už přímo hlavní knihu a
v ní vybraný doklad.

A na závěr doklad v hlavní knize:

Zde můžete s dokladem už normálně pracovat, případně ho upravit tak jak máte nastaveno
oprávnění.
Další sloupec v zůstatkové předvaze se jmenuje „Hlavní kniha – akt.rok“. Po stisku tlačítka v tomto
sloupci na příslušném řádku se zobrazí sestava s náhledem na hlavní knihu, která odpovídá
vybranému řádku a samozřejmě období.

Náhled na výběr z hlavní knihy:

Poslední sloupec zůstatkové předvahy „Hlavní kniha – min. rok“ umožňuje prohlížet obsah hlavní
knihy z minulých let.

V případě, že z nějakého důvodu potřebujete zjistit, z čeho se skládá počáteční stav, můžete použít
toto tlačítko. Systém Vám zobrazí nejdříve dotaz z jakého roku chcete data zobrazit a zobrazí opět
náhled sestavy na hlavní knihu. Při výběru akceptuje řádek, na kterém stojíte tedy vybírá pouze účty,
které odpovídají danému řádku a období (odpovídající vybranému roku). Dotaz na rok hlavní knihy
implicitně nabízí předchozí rok.

V případě, že data existují zobrazí náhled hlavní knihy za uvedený rok.
Tímto způsobem můžete velice rychle analyzovat celé Vaše účetnictví, případně opravit nesrovnalosti
v zaúčtování.

