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Když jsme navrhovali nové Money S3,

věděli jsme, že musíme skloubit

kvalitu, funkčnost, bezpečnost

a jednoduché ovládání

Základem systému je propracovaný adresář a řada modulů pro 
komplexní řízení fi rmy. Jmenujme například moduly Fakturace,

Banka, Pokladna, Majetek, Sklady atd.,
všechny jsou navzájem propojené 
s možností přebírat a sdílet data. 
Systém umožňuje vést podvojné účet-
nictví i daňovou evidenci, účtování 

zásob (v podvojném účetnictví metodou A i B s oceňováním 
zásob váženým průměrem nebo metodou FIFO) a zpracování 
mezd pro libovolný počet zaměstnanců. Money S3 podporuje 
cizí měny včetně načítání kurzového lístku z internetu, umož-
ňuje sledování salda a dovede připravit fi nanční analýzy. Tis-
kové výstupy jsou v profesionální kvalitě, v případě úředních 
sestav dokonce v podobě originálních formulářů. Sestavy lze 
exportovat do různých formátů a elektronicky odesílat.

Nemusíte být odborníky v práci na počítači, v účet-
ním programu Money S3 vše ovládáte za pomoci klá-

vesových zkratek 
a několika kliknutí 
myší. Money S3 vy-
niká uživatelským

ÚČETNÍ SYSTÉM PRO ŽIVNOSTNÍKY A MENŠÍ SPOLEČNOSTI
Money S3 je komplexní účetní a ekonomický software určený pro vedení účetních agend živnostníků, menších 
a středních fi rem. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům DPH. Systém 
je oborově neutrální a je vhodný nejen pro vedení účetních agend živnostníků, podnikatelů a společností, 
které se zabývají obchodem a poskytováním služeb, ale také pro svobodná povolání a pro vedení účetnictví 
příspěvkových a neziskových organizací.

Program Money S3 je v Česku nejoceňovanějším účetním programem. Titul Czech Made získal již v roce 1995, 
dále pak desítky cen různých odborných časopisů a v roce 2010 se stal IT Produktem roku. Jeho vývoj probíhá 
podle standardů norem ISO a všechny nové verze podstupují pravidelný audit.

První verzi Money jsme uvedli na trh již v roce 1990. Díky své spolehlivosti a rychlé reakci na připomínky 
zákazníků je Money po celých dvacet let jedním z nejprodávanějších programů pro vedení účetnictví. Od roku 
1990 se v ČR a na Slovensku prodalo více než 100 000 licencí. Na českém trhu se Money S3 stalo etalonem, jehož 
způsob ovládání, funkce a terminologii se snaží kopírovat celá řada dalších výrobců účetního softwaru.

Práce s Money S3 je intuitivní, ovládání
je shodné s programy řady Microsoft Offi  ce.
Ovládání je optimalizováno pro rychlé
vkládání dat z klávesnice
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komfortem a ovládáním srovnatelným s produkty Microsoft 
Offi  ce, s nimiž i datově spolupracuje. Obsahuje širokou škálu 
velmi nadstandardních funkcí, které ocení každý, kdo si po-
trpí na profesionální vzhled fi remních dokumentů a podrob-
ný přehled o vlastním hospodaření. Od instalace a nastavení 
systému přes zápis, 
výběr a tisk do-
kladů až po účetní 
uzávěrku Money S3 
svému uživateli 
usnadňuje každo-
denní práci díky 
p r o p r a c o v a n é m u 
uživatelskému roz-
hraní, intuitivnímu 
ovládání a velmi 
podrobné kontex-
tové nápovědě. Ná-
klady na nasazení 
systému a zaškolení 
zaměstnanců jsou 
minimální a zvýše-
ná efektivita práce 
přinese další úspory.

PRODEJEM LICENCE
NAŠE PÉČE O ZÁKAZNÍKA NEKONČÍ
Součástí naší práce i je i sledování legislativy a spolupráce 
s řadou daňových poradců. Služba Infoservis vám přináší in-
formace o novinkách v zákonech, jejich výklad a podobný roz-
bor často dříve, než vstoupí v platnost. Díky tomu se můžete 
na tyto v  České republice až příliš časté změny včas připravit. 
Pravidelně také dostáváte aktuální verzi Money S3, okamžitě 
refl ektující na veškeré změny v legislativě, na našich strán-
kách také současně zveřejňujeme metodiky pro řešení aktuál-
ních legislativních úprav a nastavení.

Účetnictví a daňová evidence

Money S3 v závislosti na vybrané variantě umožňuje vedení 
účetnictví a/nebo daňové evidence, a to pro plátce i neplátce 
DPH. Pro danou soustavu obsahuje vždy všechny potřebné a zá-
vazné evidence a knihy. Money S3 je připravené i pro vedení 
účetnictví / daňové evidence na zakázku pro neomezený počet 
účetních jednotek a je proto vhodné i pro profesionální účetní. 
Money S3 prochází pravidelným auditem a splňuje vysoké nároky
účetní legislativy na program určený pro vedení účetnictví 
a daňové evidence.

Daňová evidence

Daňová evidence v Money S3 je šitá na míru živnostníkům a ma-
lým společnostem. Většina činností je předem nastavená pomocí
předkontací tak, abyste při účtování nemohli udělat chybu. 
Peněžní deník se vytváří automaticky již při pořizování dokladů.

Z peněžního deníku lze přímo vstoupit do uhrazené faktury 
či její úhrady. Je možné vést libovolný počet bankovních účtů 
a pokladen, a to i v cizích měnách.

Zpracování všech přiznání si můžete dále usnadnit 

propojením na produkt TaxEdit, který umožnuje 

komfortní zpracování daňových přiznání, včetně 

tisku výstupních tiskopisů.

Podvojné účetnictví

Money S3 je určené pro zpracování účetnictví podnikatelských 
subjektů, nevýdělečných i příspěvkových organizací. Obsahuje 
všechny povinné účetní knihy. Můžete sledovat veškeré náklady 
a výnosy přehledně členěné pomocí kontrolingových proměn-
ných na střediska, činnosti a zakázky.

Hlavní účetní knihou je Účetní deník. Money S3 jej vytváří auto-
maticky při zápisu a opravách prvotních dokladů ve všech sou-
visejících modulech (pokladny, banky, interní doklady, faktury 
apod.). Účetní osnova je volitelně plně editovatelná uživate-
lem. Funkce Zdroj umožňuje přímo z účetního deníku vstupovat 
do dokladů, ze kterých je tvořen.

SALDO 
Pomocí sestavy salda lze bez problémů kontrolovat stav závazků 
a pohledávek – jejich plné uhrazení. Tisková sestava je závislá na 
párovacím symbolu, IČ fi rmy  a variabilním symbolu dokladů. 

Práci se saldem a přípravu Účetní závěrky vám 

usnadní nadstavbový modul Aktivní saldo.

Každou účetní potěší vizualizace, znázorňující, ze kterých
dokladů je editovaný záznam vytvořen, a kde je dále použit
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Funkce obsažené v modulech Účetnictví

a Daňová evidence

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Money S3 veškerou agendu týkající se DPH zpracovává automa-
ticky z prvotních daňových dokladů zapsaných do programu. 
Podporuje členění DPH podle struktury daňového přiznání. Při-
znání DPH můžete vytvořit a podat i v elektronické podobě, vše 
trvá díky praktickému průvodci jen pár vteřin. 

DAŇ Z PŘÍJMU

Stejně jednoduché je vystavení podkladů pro daň z příjmů. 
V Money S3 si můžete nechat vypočítat daň kdykoliv v průbě-
hu účtování. Na zaúčtované doklady to 

nebude mít žádný vliv 
a výpočet můžete libo-
volně opakovat. 

PŘEDKONTACE

Money S3 umožňuje pomocí předkontací přímo určit, kam bu-
dou jednotlivé doklady či položky dokladů zaúčtovány v účet-
ním (peněžním) deníku.
 
BANKA, POKLADNA A HOMEBANKING

Každodenní zaúčtování desítek nebo i stovek bankovních výpisů 
zabere spoustu času. Pokud ovšem výpisy získáte v elektronické 
podobě, Money S3 tuto časově nákladnou práci provede za vás 
pomocí funkce homebanking. Všechny zvolené výpisy, klidně 
i z různých bank, načte a postupně realizuje spárování, likvidaci 
a zaúčtování všech položek. 

APARÁT KONTROLY ÚHRAD 

Tato propracovaná sada funkcí vám přehledně zobrazí seznam 
pohledávek po splatnosti a umožní variabilní tisk upomínek 
a penalizací. Součástí jsou přehledy dlužníků a věřitelů. 

Fakturace

Fakturace tvoří spolu s účetnictvím a sledováním plateb jednu 
z nejdůležitějších částí fi remní administrativy. V mnoha přípa-
dech je spojená s velkým objemem ruční práce. Právě proto jsou 
tyto moduly v Money S3 optimalizovány tak, aby umožňovaly 
co nejjednodušší a nejrychlejší zadávání a zaručily efektivní 
práci. Money S3 podporuje rozúčtování a evidenci DPH podle 
zákonných požadavků a vaši orientaci i kontrolu dat usnadňují 

vazby na účetnictví a ostatní související doklady.

Perfektní vzhled tiště-
ných faktur podpoří ima-
ge vaší fi rmy. 

VYSTAVENÉ

A PŘIJATÉ FAKTURY 
Pro vyšší přehlednost 
Money S3 uchovává vy-
stavené a přijaté faktury 
ve dvou samostatných se-
znamech. Faktury můžete 
podle přání vystavovat/
přijímat jako prosté, s po-
ložkami, nebo s položkami 

vázanými na sklady a objednávky. Samozřejmostí u dokladů je je-
jich automatické číslování, možnost slevy na doklad, snadná tvor-
ba dobropisů, vedení a sledování kreditu pro jednotlivé odběratele 
nebo možnosti kontroly platební morálky zvoleného odběratele. 

Aktivujte si služby Creditinfo nebo Cribis.

Přímo z adresáře budete mít okamžitý přístup 

k podrobným údajům o ekonomickém stavu vašich 

obchodních partnerů.

ZJEDNODUŠENÉ ZADÁVÁNÍ FAKTUR 

Zjednodušenému zadávání faktur v Money S3 napomáhají při-
pravené typy faktur. Pomocí nich můžete do nově vystaveného/
přijatého dokladu automaticky doplnit řadu libovolných úda-
jů obsažených na vzorové faktuře (např. způsob platby, dobu 
splatnosti, předkontaci, číselnou řadu, odběratele atd.) a vý-
razně tak urychlit a zjednodušit zadávání dokladů. 

Veškeré tiskové sestavy v Money S3 mají

profesionální vzhled. Většinu podání však můžete 

udělat i elektronickou formou.



5CÍGLER SOFTWARE, a.s.

TIP

TIP

HROMADNÁ FAKTURACE 

Účetní program umožňuje velmi snadno vystavit hromadnou 
fakturu – při výběru odběratele v adresáři postačí označit libo-
volný počet adres a potvrdit je – místo jedné konkrétní adresy 
pak uvidíte číslo, označující celkový počet odběratelů. Takto 
vytvořené faktury lze přímo z Money S3 poslat e-mailem.

Sklady a objednávky

Skladové moduly Money S3 můžete využít jak pro reálné vedení 
libovolného počtu skladů, tak pro snadnější vystavování polož-
kových dokladů. V podvojném účetnictví je pro ocenění skla-
dových zásob podle volby uživatele použita metoda váženého 
aritmetického průměru, nebo pomocí jednotlivých dodávek 
(FIFO). Účtování o pořízení a úbytku skladových zásob je možné 
způsobem A nebo B, opět 
podle výběru uživatele. 

Money S3 podporuje evi-
denci záruk, výrobních 
čísel, a individuálních ce-
níků. Pro podporu výroby 
je možné používat několik 
typů složených skladových 
karet. 

Přístupová práva se dají 
defi novat až na úroveň jed-
notlivých agend a skladů. 
K dispozici je také celá řada 
funkcí pro přeceňování zá-
sob a rozsáhlý aparát slev, 
vázaných na prodávané množství, odběratele a další kritéria. 
Slevy je možné kombinovat.

Napojte si Money S3 přímo na svůj internetový 

obchod pomocí nadstavbového modulu

eShop konektor.

SKLADOVÉ DOKLADY A INVENTURY 

Seznam všech vytvořených skladových dokladů účetního pro-
gramu (prodejky, příjemky, výdejky, převodky, výrobky, přijaté 
a vystavené dodací listy) lze zpětně prohlížet, tisknout, fi ltro-
vat a opravovat.
 
Aparát skladových inventur v účetním programu Money S3 umož-
ňuje zaznamenat inventární stavy (fyzicky zjištěné stavy zásob při 
inventuře), vyhodnotit a zaúčtovat rozdíly mezi evidenčním a in-
ventárním stavem, srovnat evidenční stav zásob tak, aby souhlasil 
s inventárním stavem a registrovat různě strukturované dlouhodo-
bé přehledy (podle účelu inventury, skladu, druhu zásob apod.).

Urychlete prodej ze skladu použitím 

specializovaného softwaru Prodejna SQL či 

připojením pokladních periferií – snímačů čárového 

kódu, datových terminálů a dalších.

POPTÁVKY, NABÍDKY A OBJEDNÁVKY 
Na práci se sklady přímo navazuje objednávkový systém. Ten 
podporuje celý cyklus poptávka-nabídka-objednávka (vydaná 
i přijatá), přičemž 
každý z těchto do-
kladů může obsa-
hovat konkrétní 

skladové položky včetně jejich rezervací. Jednotlivé 
doklady i s položkami je pak možné přenášet do faktur včetně 
automatického vygenerování odpovídajících dokladů.

Posloupnost dokladů lze grafi cky vizualizovat a velmi snadno 
tak zjistit například, ze kterých objednávek byl vytvořen za-
daný dodací list a kterou fakturou byl vyfakturován.

VÝKAZY INTRASTAT 

Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbo-
žím mezi členskými státy Evropské unie. Povinnost vykazo-
vat data pro Intrastat se týká osob, které překročí osvobo-
zující hodnotový práh při přijetí (2 mil. Kč) nebo odeslání 
zboží (4 mil. Kč). Díky přehlednému průvodci výkaz Instra-
stat snadno vytisknete nebo elektronicky odešlete přímo 
z Money S3.

Personalistika a mzdy

Podle zakoupené verze vám účetní program Money S3 nabízí 
zpracování mezd pro neomezený počet zaměstnanců. Podpo-
ruje penzijní připojištění, životní pojištění i úrazové pojištění 
placené zaměstnavatelem. 

Mimořádně propracované skladové hospodářství 
v Money S3 je oporou každé obchodní
i výrobní fi rmy
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Mzdy lze automaticky zaúčtovat do deníku a uživatel má mož-
nost provést i roční zúčtování záloh daně z příjmů. Program na 
přání vytvoří hotovostní doklady a příkazy k úhradě bezhoto-
vostních plateb mezd, srážek, odvodů daní a pojištění. Všech-
ny tiskopisy jsou navržené ve shodě s úředním vzorem a na vás 
už bude pouze jejich vytištění a odevzdání na příslušný úřad 
nebo instituci, či jejich elektronické podání prostřednictvím 
internetu.

PERSONALISTIKA 
Modul Personalistika eviduje veškeré údaje o zaměstnancích 
fi rmy. Kromě všeobecných údajů pro účely evidence obsahu-
je složku mzdových údajů, které jsou podkladem pro výpočet 
mezd, sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů. Údaje 
v Personalistice se využívají i pro modul Kniha jízd a cestovní 

náhrady.

MZDY

Výpočty mezd jsou prováděné měsíčně. 
Výpočet vychází ze mzdových údajů uvedených v personální evi-
denci, z nominálního fondu pracovní doby příslušného měsíce 
a ze zadaných údajů o neodpracované době. Jednotlivé měsíční 
výpočty se archivují a do doby, než se zaúčtují do účetnictví, 
je možné je opravovat. Zadávání personálních a mzdových dat 
vám ulehčí tři doplňkové seznamy – seznam pracovních pomě-
rů, státních svátků a odvodů (časově rozlišitelných parametrů 
mezd).
 
TISKOPISY A TISKOVÉ SESTAVY

V modulech Mzdy a personalistika naleznete množství tisko-
vých výstupů a sestav pro různé instituce a úřady, ale i sestavy 
pro fi remní účely. Nechybí mezi nimi například zápočtový list, 
přehled o výši pojistného, oznámení o nástupu do zaměstnání 
(ukončení zaměstnání), příloha k žádosti o nemocenské dávky, 

ELDP, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na 
podporu nezaměstnanosti, potvrzení o zdanitelných příjmech 
apod. 

Tiskopisy, které vychází ze závazných vzorů formulářů, jsou pra-
videlně aktualizovány podle platné legislativy.

Evidence majetku

Evidence majetku není jednoduchá a často vám s ní nepomohou 
ani běžné účetní programy. Ekonomický systém Money S3 řeší 
všechny známé varianty majetku téměř automaticky. Pomůže 
určit odpisovou skupinu, správně vypočítá daňově uznatelné 
náklady a zanese je do účetnictví. K dispozici máte tisk přehle-
dů majetku, jednotlivých karet a samozřejmě také inventárních 
štítků. 

DROBNÝ A DLOUHODOBÝ MAJETEK 

Účetní program Money S3 vede seznam 
veškerého drobného i dlouhodobého ma-
jetku vaší fi rmy. Bohatá evidence slouží 
k přehlednému vedení karet a k práci 
s daňovými a (v podvojném účetnictví) 
také účetními odpisy. K dispozici jsou 
například i velmi podrobné údaje o záru-
ce, rozměrech či umístění majetku.

Evidence podchycuje také různé speciální 
případy odepisování či zhodnocení majet-
ku a umožňuje hromadnou tvorbu účet-
ních a daňových pohybů ke zvolenému 
datu. Pro zaúčtování majetku máte mož-
nost zvolit, zda chcete mít každý pohyb 
s vlastním dokladem, pohyby ale můžete 

i sdružovat nebo volit hromadné zaúčtování. 

Praktickou funkcí v účetním programu je přiřa-
zení majetku konkrétnímu pracovníkovi včet-

ně možnosti zpětné evidence – můžete tedy mít stálý přehled 
o tom, kdo o svěřený majetek v daném období pečoval.

MAJETEK ZAKOUPENÝ NA LEASING

Zápis leasingového majetku je v Money S3 díky integrovanému 
průvodci velmi snadný. Jednoduše zadáte všechny potřebné 
údaje a na jejich základě Money S3 samo připraví splátky podle 
splátkového kalendáře pro celou dobu nájmu. Postará se za vás 
také o výpočet daňově uznatelných nákladů. 

Doplňující moduly

Účetní centrála a Účetní klient

Moduly Účetní centrála a Účetní klient velmi zjednoduší přenos 
dat mezi centrálou a pobočkami společnosti. Na pobočce poho-
dlně pořizujete doklady v Money S3 a prostřednictvím modulu 

Práci s cestovními příkazy usnadní
integrovaná automapa celé Evropy
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Účetní klient je odesíláte na centrálu. Účetní na 
centrále doplní např. úhrady dokladů. K importu 
dat zpět slouží modul Účetní centrála, přičemž 
vlastní přenos dat probíhá pomocí jednoduché-
ho průvodce, je rychlý a bezpečný. 

Aktivní saldo

Modul Aktivní saldo umožňuje operativní řešení 
saldokontních zápisů, tj. úpravy prvotních dokla-
dů v podvojném účetnictví tak, aby práce účet-
ních na tzv. „čištění salda“ byla efektivní, rychlá 
a podstatně jednodušší. Uživateli se v přehledné 
formě zobrazí aktuální saldo včetně agregačních 
proměnných (účet, IČ, párovací symbol) a konkrét-
ního zaúčtování dokladů na tyto proměnné. Přímo ze se-
znamu je zdrojové doklady i jejich úhrady a zaúčtování možné 
opravit, seznam na tyto změny automaticky on-line reaguje. Na-
víc si můžete vybrat některou z dodávaných konfi gurací sezna-
mu, nebo nastavit libovolnou vlastní, do které se dají zahrnout 
i ostatní proměnné účetního deníku, jako jsou střediska, zakázky, 
činnosti nebo datum. 

Nedílnou součástí Aktivního salda je modul Obecné sestavy, 
který nabízí v podstatě libovolný pohled na data účetního dení-
ku podle nejrůznějších kritérií, jejich zobrazení ve formě grafu 
a export do Excelu. 

Obě funkce umožňují snadno připravit agregované manažerské 
výstupy z účetnictví, a to i v grafi cké podobě – oceníte je napří-
klad před koncem účetního období při modelování očekávaného 
základu daně.

Kniha jízd a cestovní náhrady

Potýkáte se s problémem, že na konci roku potřebujete dopsat 
zpětně knihu jízd? Není nic jednoduššího, než k tomu použít 
modul Kniha jízd a cestovní náhrady. Modul Kniha jízd a ces-

tovní náhrady obsahuje nejen mapy celé Evropy, ale například 
i GPS souřadnice čerpacích stanic. Za pět minut vám připraví 
knihu jízd za celý rok za pomoci databáze častých jízd. Součástí 
modulu je i aparát pro práci s cestovními příkazy, včetně zahra-
ničních, vždy podle platné legislativy.

Napojení na

internetový obchod

Money S3 můžete velmi snadno na-
pojit na svůj e-shop a pohodlně tak 

nabízet a prodávat zboží ze své 
skladové evidence, při-
jímat objednávky a dále 
s nimi pracovat, rozši-
řovat adresář o nové zá-
kazníky apod. O napoje-
ní se stará modul eShop 
konektor. Napojení je 
podporováno všemi vel-
kými výrobci řešení pro 
obchod na internetu 

(JetWeb, Zoner inSHop 4, Fastcentrik, OxyOnline apod.). 
Pracuje na bázi XML dokumentů a je velmi snadné jej propojit 
i na jakékoliv vaše individuální řešení pro prodej na internetu.

Tiskové výstupy

Tiskové výstupy jsou vizitkou vaší společnosti. Money S3 plně 
využívá možnosti Windows a za pomoci připravených formu-
lářů tak dosáhnete profesionálních tiskových sestav a grafů. 
Tiskopisy jsou navržené shodně s úředním vzorem. Odpadá tak 
nutnost přepisovat je do originálních úředních formulářů a tis-
kopisů. Před každým tiskem si můžete zobrazit náhled.

Tiskové sestavy (např. faktury) se dají automaticky odesílat 
e-mailem v PDF formátu, a to včetně digitálního podpisu. 
Veškeré vytištěné sestavy je možné archivovat či exportovat 
do Excelu nebo XML formátu.

EDITOR TISKOVÝCH SESTAV 

Pokud si chcete upravit libovolný tiskový formulář, pak vám přijde 
vhod Editor formulářů, který je součástí všech verzí Money S3.

Když vaše fi rma vyroste …

S Money S3 máte ještě jednu jistotu: pokud vaše fi rma vyroste, 
Money vyroste s vámi. Vaše data pořízená v Money S3 je možné 
kdykoliv převést do informačních systémů pro střední a velké 
společnosti Money S4 a Money S5.

Daňová 
evidence

Podvojné 
účetnictví

Adresář Majetek
Sklad

A              B
Objednávky

Mzdy
do 10 zam.   nad 10 zam.

Cena

Money S3 Start* • • • • • • • • • 0,–

Money S3 Mini • • • 1 990,–

Money S3 Lite** • • • • • • • 3 490,–

Money S3 Market • • • • • 4 990,–

Money S3 Business • • • • • • 7 990,–

Money S3 Offi  ce • • • • • 7 990,–

Money S3 Premium • • • • • • • • • 11 990,–

* bezplatná verze Start je omezena počtem záznamů          ** cenově zvýhodněná verze Lite je omezena počtem záznamů
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Diamantové oko

Nejlepší produkt pro profesionály
Money S3
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