
Banícka bl.2, P.O.Box 97, 990 01 Veľký Krtíš
     web.stránka: www.keo.sk    e-mail: keo@keo.sk    tel.: 047/48 30 835,  48 30 845

Vážený užívateľ programu EBS,

zasielame Vám aktualizačnú disketu k programu EBS. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať aktuálne 
verzie jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné :

Disketa 2009/01 : Účtovníctvo v7.06 - požadovaná verzia na disku Účtovníctvo v7.05 a Základný modul v2.02
                             Mzdy v6.53           - požadovaná verzia na disku Mzdy v6.52 a Základný modul v2.03
                                
UPOZORNENIE  !  V prípade,  že  na  disku  sú  staršie  verzie  týchto  modulov,  inštaláciu  nie  je  možné 
                                previesť! 
 
Inštalačné programy sú na diskete uložené do adresárov, podľa jednotlivých podsystémov. Inštalácie z týchto 
adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru install.exe. Po spustení inštalácie je potrebné zadať disk (implicitne C), 
na ktorom program EBS existuje !

Popis zmien podľa modulov :

Adresár UCT-706 – Účtovníctvo v7.06

Všetky výkazy spracovávame – účtovníctvo december
Predkladanie výkazov:
Obce do 3000 obyvateľov a rozpočtové organizácie (školy)

• Plnenie rozpočtu FIN 1-04
• Súvaha ROPO SFOV 1-01
• Výkaz ziskov a strát SFOV 2-01

Obce nad 3000 obyvateľov
• Plnenie rozpočtu FIN 1-04
• Aktíva a pasíva FIN 3-04
• Štruktúra dlhu FIN 5-04
• Súvaha ROPO SFOV 1-01
• Výkaz ziskov a strát SFOV 2-01
• Aktíva, pasíva FIN 4-01
• Štruktúra dlhu FIN 6-01

MEDZIVÝKAZOVÁ KONTROLA 
Všetky obce, školy, príspevkové organizácie:

 Súvaha  riadok 125, stĺpec 5 = výkaz ziskov a strát riadok 138, stĺpec 3
Obce nad 3000 obyvateľov:

 Aktíva, pasíva FIN 3-04 riadok 26 vo všetkých stĺpcoch =  aktíva, pasíva FIN 4-01 riadok 16 vo všetkých 
stĺpcoch 

 Aktíva, pasíva FIN 3-04 riadok 52 vo všetkých stĺpcoch = aktíva, pasíva FIN 4-01 riadok 42 vo všetkých 
stĺpcoch

**  Ak sú rozdiely v zaokrúhľovaní je potrebné opraviť toto zaokrúhlenie vo výkaze FIN 4-01
 Štruktúra dlhu FIN 5-04 riadok 1 vo všetkých stĺpcoch = štruktúra dlhu FIN 6-01 vo všetkých stĺpcoch

SÚVAHA:  (všetky obce, školy, príspevkové organizácie aj obce nad 3000 obyvateľov)
 Strana aktív riadok 1 stĺpec 3 = strana pasív riadok 115 stĺpec 5
 Pre správny výpočet riadku 125 je potrebné aby účty 111, 131, 354, 395 nemali v decembri žiadny 

zostatok
 Účty, ktoré sú len aktívne v súvahe sú len na strane aktív (okrem oprávok a opravných položiek) musia 

mať zostatok na strane MD. Účty, ktoré sú len pasívne okrem účtov 414, 415, 428 musia mať zostatok 
na strane DAL.

 Ak ste účtovali opravné položky k majetku, pohľadávkam je potrebné opraviť riadiaci súbor na 
príslušnom riadku v stĺpci 3 – opraviť k príslušnému účtu analitiku (pôvodná 980) na analitiku, ktorú ste 
použili pri účtoch.

Adresár MZD-653 – Mzdy v6.53

1/  Opravený prenos zaokrúhlenej sumy výplaty na účet (na celé eurocenty hore) do prevodného príkazu. Platí 
      pre prípad poukázania celej výplaty na účet.
2/   Sprístupnenie voľby na prepočet finančnej rezervy pre 12.mesiac 2008.


