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Vážený užívateľ programu EBS,

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

Aktualizácia 2009/04 :   Mzdy v6.61                                     - požadovaná verzia na disku v6.60
                                      Účtovníctvo v7.12                           - požadovaná verzia na disku v7.11
                             
UPOZORNENIE  !  V  prípade,  že  na  disku  sú  staršie  verzie  týchto  modulov,  inštaláciu  nie  je  možné 
                               previesť ! 
                               Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program EBS musí byť  
                               ukončený !
                               
Inštalačné programy sú na médiu 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 MZD-661 – Mzdy v6.61 zo dňa 14.02.2009

Zmeny a rozšírenia programu
1. Opravené zaokrúhľovanie celkových odvodov ZdrPoi zamestnávateľa podľa stredísk.
2. Zmena spôsobu napočtu počtu zamestnancov pre výkaz SocPoi EZU podľa požiadaviek pre EZU od 

01.01.2009. 
3. Upravený spôsob zobrazenia konverzného kurzu na výplatných páskach.
4. Hodinový priemer funkčného platu pre náhradu dovolenky zaokrúhľovaný matematicky na 4 desatinné 

miesta.
5. Opravené chybové hlásenie pri súbežnom pracovnom pomere a MZ kód=020, P=1.
6. Doplnené zaokrúhľovanie TMz kódy 020..023, 025 a 029 na eurocenty hore.
7. Prílohu k výkazu ZdrPoi je možné uložiť na disky A: až F: (napr.USB kľúč).
8. Upravený štatistický výkaz Práca 2-04 pre rok 2009 v Eur (zmena deklarácie WorkA4, WorkA4x, WorkA4y, 

WorkA5).
9. Nové mzdové zložky: Kód=047, P=0, Názov=“Finančný príspevok ÚPSVAR“, Zdanenie=P, ostatné 

nápočty=N. Kód=085, P=0, Názov=”Dodanenie príspevku ÚPSVAR“, Zdanenie=P, ostatné nápočty=N. 
Zrušenie mzdovej zložky kód=093, text="Finančný príspevok ÚPSVAR" (par.50a zák.č.5/2004 Z.z), bez 
zdanenia a odvodov! 

10. Upravený štatistický výkaz ISCP Práca 1-04 pre rok 2009 v Eur. Zmena exportu na XML (zmena CAT). V 
časti Zamestnanci - Príprava údajov  doplnená voľba Štatistické údaje. Doplnený nový súbor ZamSV a 
nové číselníky CisM08(zoznam okresov), CisM09(klasifikácia zamestnaní). Číselníky nie sú prístupné pre 
editovanie.

11. Doplnený export eBanking pre UniCredit Bank, kód banky=1111.

Postup prevedenia reinštalácie
1. Ukončite spracovanie miezd za január 2009 a uložte vypočítané mzdy do archívu. 
2. Ukončite program EBS.
3. Nainštalujte novú verziu miezd v6.61. 

UPOZORNENIE!
Novú verziu miezd v6.61 zo 14.02.2009 nainštalujte aj ked už máte nainštalovanú niektorú z pracovných verzii 
v6.61 zo starším dátum aktualizovaných z internetu!

Finančný príspevok ÚPSVAR (podľa par.50a zák.č.5/2004 Z.z)
Podľa odborného usmernenia UDR SR je finančný príspevok ÚPSVAR vyplácaný podľa par.50a zák.č.5/2004 
považovaný za príjem zo závislej činnosti podľa par.5 ods.2 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Adresár UCT-712 – Účtovníctvo v7.12 zo dňa 17.02.2009

1/  Upravený spôsob zobrazenia konverzného kurzu na pokladničných dokladoch a faktúrach.
2/  Nový číselník pre ekonomické členenie (Cis3UC03).
3/  Zrušená procedúra pre zobrazenie účtovej osnovy na údaji "SU" v účtovnom denníku.
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4/  Upravená procedúra pre rušenie položiek v účtovej osnove (kontrola obratov a zostatku).
5/  Doplnený eBanking pre UniCredit Bank a kód banky=1111. 
6/  Opravené označenie meny na pokladničnom doklade.
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