Program VYUCT – verzia 2018 – novinky
Ver. 2018/16 – 10.10.2018 a 17.10.2018
Výpočet základnej zložky ohrevu TÚV – v pôvodnom výpočte pri zmene užívateľa bytu
bola základná zložka pripadajúca na byt rozdelená podľa počtu odbývaných dní.
Nový spôsob výpočtu rozdeľuje základnú zložku alebo pôvodným spôsobom alebo podľa
percent jednotlivých mesiacov, nastavených v parametroch programu a súčasne označením
spôsobu výpočtu podľa percent v nákladovom liste pre ohrev TÚV na A.
Ver. 2018/15 – 09.09.2018
Úprava programu z dôvodu šifrovania údajov v programe Bythos.
!!! Inštalujte len v prípade, že máte program Bythos verziu 2018 !!!
Ver. 2018/14 – 23.05.2018
Príprava – prevod pohľadávok z účtovných dokladov – nebyty.
Oprava chyby – nezapočítavala sa položka ‚Úhrada vyúčtovania‘
Ver. 2018/13 – 10.05.2018
Príprava – úprava funkcie pre prípravu podkladov pre nebyty
Ver. 2018/12 – 08.05.2018
Servis – špeciálna funkcia pre tlač fondu opráv z účtovníctva
Ver. 2018/11 – 18.04.2018
Servis – nová funkcia pre hromadné naplnenie dátumu od – do pre služby a poplatky.
Ver. 2018/10 – 16.04.2018
Prevod vyúčtovania od firmy WEMO Košice
Ver. 2018/09 – 04.04.2018
Podklady – prepočet – doplnenie výpočtu objemu obstavaného priestoru.
Ver. 2018/08 – 03.04.2018
Voda – spôsob vyúčtovania 6 – úprava výpočtu – zohľadnenie dátumu začiatku merania
u bytov s nulovou spotrebou SV.
Ver. 2018/07 – 27.03.2018
Úprava prevodu nákladov na teplo typu METRA vo formáte CSV
Ver. 2018/06 – 26.03.2018
Voda – spôsob vyúčtovania 6 – úprava výpočtu pre prípady mínusovej spotreby vody.
Ver. 2018/05 – 24.03.2018
Servis – Funkcia pre výpočet priemernej fakturovanej ceny vodného a stočného
v nákladových listoch na vodu (celkové náklady v EUR / fakturované m3).
Možnosť výberu spôsobu vyúčtovania.
Ver. 2018/04 – 21.03.2018

Úprava prevodu záloh na VS TÚV.
Ver. 2018/03 – 20.03.2018
Úprava prevodu nákladov za vodu.
Ver. 2018/02 – 19.03.2018
Oprava chyby pri prevode vyk.plochy do podkladov pre vyúčtovanie.
Pokiaľ boli vytvorené podklady a nie je naplnená vyk.plocha a nie je možné opakovať tvorbu
podkladov, použite Príprava – Servis – Opakované naplnenie vyk.plochy,
Vyúčtovanie tepla na ÚK a TÚV
Funkcia pre rozdelenie nákladu na teplo na ÚK a TÚV podľa vyhlášky 240/2016 par. 4 odst.
4 (domové kotolne).
Funkcia sa spúšťa cez Podklady – Servis. Pred spustením funkcie musia byť naplnené náklady
na domovú kotolňu v EUR a kWh v nákladovom liste na teplo, natiahnuté spotreby TÚV
v podkladoch a urobený prepočet NL na ohrev TÚV, aby v NL bola napočítaná celková
spotreba TÚV podľa bytových meračov.
Položky pre rozpis ekonomicky oprávnených nákladov na teplo podľa 240/2016 pre účely
tlače – nákladový list na teplo.

Vyúčtovanie elektrickej energie
Doplnenie položiek pre spotrebu elektrickej energie v kWh v nákladových listoch na služby.
Nová položka pre spotrebu je doplnená aj do programu Náklady ver.2017, pokiaľ sú kWh
el.energie uvedené v programe Náklady v časti El.energia, spustením rozdelenia nákladov do
služieb (osvetl., výťahy ...)
sa prerozdelí aj spotreba v kWh. Následne pri prevode nákladov na služby do NL v programe
Vyuct sa spotreby zapíšu aj do NL.
Tlač spotreby je možné na požiadanie doplniť do faktúriek z vyúčtovania do údajov
o celkových nákladoch.
Tlače
V tlači faktúr je možné doplniť do údajov o celkových nákladoch porovnanie celkových
nákladov za dom s minuloročným obdobím.
Možnosť spracovanie tlače výročnej správy z údajov z programu Bythos, Náklady a Vyuct.
Spracovanie tlačových výstupov o celkových nákladoch za dom pre účely zobrazenia na
webovom priestore bythos.top

