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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 KEO,

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

Aktualizácia 2009/06 :   Mzdy v6.62                                     - požadovaná verzia na disku v6.61
                                      Účtovníctvo v7.13                           - požadovaná verzia na disku v7.12
                             
UPOZORNENIE  !  V  prípade,  že  na  disku  sú  staršie  verzie  týchto  modulov,  inštaláciu  nie  je  možné 
                               previesť ! Užívateľom   sieťových   verzií  je  nutné  inštalovať  aj  sieťovú  nadstavbu  
                               z adresára LAN !
                               Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program KEO 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 KEO existuje !

Popis zmien podľa modulov :

Adresár UCT-713 – Účtovníctvo v7.13

Predkladanie výkazov:
Obce do 3000 obyvateľov: Obce nad 3000 obyvateľov: Školy:

FIN 1-04 FIN 1-04 FIN 1-04
FIN 2-04 FIN 2-04 FIN 2-04
FIN 7-04 FIN 3-04

FIN 5-04
FIN 7-04

POKYNY PRE SPRÁVNE SPRACOVANIE VÝKAZOV:
1. Pri prevode počiatočných stavov z meny  SKK na EUR mohli vzniknúť kurzové rozdiely.  

 Aktívny kurzový rozdiel na účte 378 500 (zostatok na strane MD) – preúčtujte  563 (MD) / 378 500 (D)
 Pasívny kurzový rozdiel na účte 379 500 (zostatok na strane D ) – preúčtujte 379 500 (MD)  /  663 (D)

2. Dorovnať zostatky na majetkových účtoch v účtovníctve tak ako ich vykazujete v majetku ( modul majetok) –     
    rozdiely vznikli tým, že v majetku sa malo prepočítavať na EUR a zaokrúhľovať po jednotlivých položkách  
    a v účtovníctve na príslušnom účte sa zaokrúhlila celá suma 
           Príklad:   na účte 031 (v účtovníctve) je 13 534,23 Eur  a v majetku je suma 13 534,50 Eur  - z toho  
                          vyplýva, že suma na účte 031 je menšia ako je suma v majetku o 0,27 Eur.  
                         -  Tento rozdiel zaúčtujeme: 031 (MD) sumu 0,27 € / 663 (D) sumu 0,27 €
                         -  Ak by bol rozdiel opačný tz. suma v účtovníctve je väčšia ako v majetku zaúčtujeme 
                            563 (MD) / 031 (D)

3.  UPOZORNENIE !!!   Skontrolujte si či je rozpočet vyrovnaný, tz. nesmie byť schodkový. Suma EUR musí byť  
                                      dopísaná do pôvodného rozpočtu aj do upraveného rozpočtu.

ZMENY:  V knihe vyšlé faktúry bola rozšírená jednotková cena na štyri desatinné miesta. Úprava bola vykonaná 
na základe žiadosti užívateľov.

Adresár MZD-662 – Mzdy v6.62 zo dňa 17.03.2009

• Upravený nápočet položky DOBZAM výkazu ISCP 1-04. Úprava XML súboru pre export Trexima na verziu 
1.05.

• Upravený export výkazu ZdrPo (txt). Doplnený export výkazu SocPo (EZU-xml). Doplnený export výkazu 
DDS. Názov exportného súboru v tvare DDSCYYMM.XML, kde "DDS"-je nemenný text, "C"-poradové číslo 
poisťovne, "YY"-rok dva znaky, "MM"-mesiac dva znaky, ".XML"-nemenná prípona súboru.

• Sociálny fond doplňuje do PP len ak je doplnené číslo účtu.
• Upravený prepočet základnej nezdanitelnej sumy od 01.03.2009 na 22.5 x životné minimum (335.47 Eur). 

Voľba bude prístupná počas celého roka.
• Upravený štvrťročný prehľad dane zo závislej činnosti pre rok 2009.
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Inštalácia
1. Inštalácia by sa mala prevádzať v stave, keď sú spracované mzdy v archíve.
2. Ukončite program KEO (EBS) a vložte do mechaniky inštalačnú disketu
3. Spustite inštaláciu pomocou pomocou súboru install.exe.
4. Po nainštalovaní programu prepočítajte základnú nezdaniteľnú časť pre mesiac 03/2009.
5. V prípade potreby pred každým výpočtom miezd aktualizujte v karte zamestnanca v časti priemery údaj o 

priemere starostu (primátora) - 1/12 odmien vyplatených v minulom roku za posledných 12 mesiacov (viď. 
Mzdy2009.pdf).

UPOZORNENIE!
Na internetovej stránke www.keo.sk sa nachádza v časti Príručky  dodatok k dokumentácii Mzdy2009.pdf.

http://www.keo.sk/
http://www.keo.sk/FILES/PRIRUCKY/index.htm
http://www.keo.sk/FILES/PRIRUCKY/Mzdy2009.pdf

