
Jen skvělý produkt nestačí žádné společnosti k tomu, 

aby směřovala k úspěchu a zůstávala konkurence-

schopná. Podnik musí znát zdroje svých příjmů a vý-

dajů a optimalizovat podle nich své aktivity.

Modul i/2 Vnitropodnikové účetnictví podporuje ve-

dení podniku výkonným a plně integrovaným podni-

kovým účetnictvím, poskytujícím vysokou transpar-

enci. Informace z vnitropodnikového účetnictví jsou 

nenahraditelným nástrojem pro management firmy. 

Podnik pevně v rukou

Podnik je účetně zobrazen pomocí nákladových 

středisek a sumarizací účetních zápisů. Detailní roz-

počtování přijímá cílové hodnoty. Skutečné hodnoty 

plynou účetními zápisy z předchozích oblastí a přes 

zpracování zakázky do účetnictví nákladových stře-

disek a mohou pak být hodnoceny a zpracovány.
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Účtování dle nákladových středisek, poboček a dle 

příspěvku na úhradu nákladů (redukovaného hrubé-

ho výnosu)  je naprosto bezproblémové a je provádě-

no jednoduchým a efektivním způsobem.

Struktura vnitropodnikového účetnictví stejně jako 

výkaznictví jsou v i/2 volně definovatelné. Pomocí 99 

sumarizačních úrovní mohou být obchodní výsledky 

analyzovány a hodnoceny až do posledního detailu. 

Kromě nákladového účetnictví je možno pořizovat 

i účtování výkonů. Například těch výkonů, které jsou 

uvnitř podniku znovu účtovány.

Díky vysoké integraci všech druhů dokladů jsou z lo-

gistiky automaticky přebírány nákladové a výnosové 

účetní zápisy. Data je následně možno mnohostranně 

posoudit a vyhodnotit. Jednodušeji to již nejde.

Účetnictví nákladových 
středisek

Jednotlivým nákladovým střediskům jsou přiřazeny 

účty a referenční veličiny, pomocí kterých se účtují vý-

nosy a náklady. A rozpočtování naopak probíhá přímo 

na nákladovém středisku.

Účtování probíhá v účetnictví nákladových středisek 

z předchozích oblastí  (nákup, prodej, sklad, výroba), 

přímým nebo nepřímým účetním zápisem. 

Všechna nákladová střediska se spravují v číselníku 

nákladových středisek i/2 nezávisle na tom, jedná-li 

se základní, vedlejší nebo hlavní nákladové středisko. 

Pro každé nákladové středisko je určeno, které účetní 

zápisy jsou povoleny. Na základě parametrického na-

stavení mohou být tato spojení generována automa-

ticky.

Plánování rozpočtu, nákladů 
a výnosů

V každém účetním roce jsou pro každou periodu po-

řizovány nákladové a výnosové rozpočty na úrovni 

druhu nákladů, resp. referenčních veličin. Na základě 

účetního roku jsou ke každému druhu nákladů, přiřa-

zenému k nákladovému středisku, uloženy plánované 

hodnoty pro účetní periodu. Systém ukazuje u každé-

ho druhu nákladů hodnotu uskutečněných účetních 

zápisů a stav plnění rozpočtu.

U přiřazených referenčních veličin se podobně jako 

u druhů nákladů spravují plánovaná data, taktéž se 

vykazují skutečné hodnoty a stupeň plnění rozpočtu.

V číselníku rozvrhu nákladů je pro každý účetní rok 

definován rozvrh pro libovolné nákladové středisko. 

Zde jsou k dipozici nejrůznější druhy rozvrhů, které 

směřují k vysoké flexibilitě, a to jak při volbě  přiřazení 

výnosu k nákladovému středisku, tak i při volbě druhu 

a způsobu účtování nákladů.

Zdrojem nákladů může být jedna řádka vybraného 

vyhodnocení v reportingu. Takto jsou nákladová stře-

diska kumulována v rámci reportu a jsou pak použita 

jako podklad k zúčtování.

Zúčtování rozvrhu nákladů probíhá v rámci výkaznic-

tví.


