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 aktualizáciu k programu EBS. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať aktuálne verzie
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné :
Aktualizácia 2012/01 : Základný modul v2.25
Účtovníctvo v7.24
Mzdy v6.82

- požadovaná verzia na disku minimálne v2.20
- požadovaná verzia na disku v7.23
- požadovaná verzia na disku v6.81

UPOZORNENIE ! V prípade, že na disku sú staršie verzie týchto modulov, inštaláciu nie je možné
previesť ! Vzhľadom na to, že na správny chod všetkých modulov je potrebný
ZÁKLADNÝ MODUL, ten sa musí inštalovať ako prvý ! Nachádza sa v adresári
ZAK-225. Bez inštalácie tohto podsystému nie je možné previesť ostatné aktualizácie !
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 UCT-724 – Účtovníctvo v7.24
ÚČTOVNÍCTVO – VÝKAZY k 31.12.2011
Nezabudnite preúčtovať zostatok účtu 431 na účet 428.
Malé obce predkladajú výkazy: FIN 1-04, SFOV 1-01, SFOV 2-01, FIN 6-01, FIN 7-04
Veľké obce predkladajú: všetky výkazy v programe okrem FIN 2-04
POSTUP:
Výkazy najprv vytvoríte a skontrolujete vo voľbe - Medzivýkazové kontroly.
Keď sú výkazy skontrolované, prípadne opravené rozdiely, ktoré vznikli zo zaokrúhľovania, potom ich môžete
uložiť (odporúčame USB kľúč, resp. disketu).
Postup pri výkaze 6-01
Výkaz 6-01 musíte na obrazovke vyplniť ručne nakoľko do výkazu sa požaduje uviesť prvý rok čerpania, rok
splatnosti, dátum výplaty úroku podľa jednotlivých dlhov.
Do výkazu patria zostatky na účtoch: 322,461,231,232,249,273,474,479.
1. V stĺpci „a“ symbol dlhového nástroja sa uvádzajú nasledovné symboly:
Druh dlhového nástroja

Symbol

Emitované dlhopisy
Zmenky
Bankové úvery
Investičné dodávateľské úvery
Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania
Návratné finančné výpomoci prijaté od subj.verej.správy
Úvery od zahraničných vlád
Finančný prenájom
Ostatné nebankové pôžičky

ED
Z
BU
IDU
SFRB
NFV
UZV
FP
OST

2. V stĺpci „b“ sa uvádza kód meny podľa kurzového lístka NBS (napr. EUR, SKK..)
3. V stĺpci „1“ sa uvádza prvý rok čerpania dlhov v tvare RRRR (napr. 2009)
4. V stĺpci „2“ sa uvádza rok podľa zmluvy v ktorom má byť dlh splatený v tvare RRRR.
5. V stĺpci „3“ sa uvádza ročná suma úroku v mene eur.
6. V stĺpci „4“ sa uvádza dohodnutý deň a mesiac platby úroku v tvare DDMM a ak sa úrok
platí viacerými platbami, uvedie sa dátum poslednej platby.
7. V stĺpci „5“ sa uvedie nesplatená čiastka dlhu (bez úrokov a záväzkov) k 31. decembru
výkazového roka. V mene EUR.
8. V stĺpci „6“ sa uvádza nesplatená výška dlhov (bez úrokov a záväzkov) voči zahraničným
veriteľom. V mene EUR.
Ak nemáte žiaden dlh, je potrebné vytvoriť nulový výkaz, tým spôsobom, že ho otvoríte, opustíte a vytvoríte
spojovací súbor.
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UZÁVIERKA ROKA – PRECHOD NA NOVÝ ROK
Upozornenie! Keď prejdeme do nového roka 2012 a začnete účtovať, už v starom roku 2011 nič neopravujeme!
Jednoduchý postup: (potvrdzujeme voľby)
V decembri 2011 voľbou uzávierka mesiaca prejdeme do 13. obdobia.
13. Obdobie 1. Uzatvorenie účtovných kníh
2. Editovanie do denníkov
3. Kontrolné zostavy – povytláčať (hlavná kniha atď..)
4. Zmeniť obdobie (potvrdením voľby Vás prenesie do 14.obdobia)
14. Obdobie 1. Otvorenie účtovných kníh
2. Editovanie do denníkov
3. Kontrolné zostavy – povytláčať (hlavná kniha atď..)
X. Zmeniť obdobie (potvrdením voľby Vás prenesie do 15.obdobia)
15. Obdobie 1. Prechod na nový rok (potvrdením voľby Vás prenesie do januára 2012)

Adresár MZD-682 – Mzdy v6.82 zo dňa 12.01.2012
Zmeny a rozšírenia programu
1. Ročné zúčtovanie dane pre rok 2011. Základná nezdaniteľná časť 3559.30 Eur, 6xMinMzda 1902.- Eur,
12xMinMzda 3804.- Eur.
2. Ukončenie(prerušenie) zdravotného poistenia počas neplateného voľna, neospravedlnenej absencie a DPN.
Ak doby trvajú celý mesiac, poistenec nie je vo výkaze!
3. Upravený export pre Win32. Zároveň je prístupný aj v základnom menu pre opakovanie exportu údajov po
oprave.
4. Do dovolenkového priemeru starostu sa nenapočítava 1/12 odmien.
5. V mesiaci január sa nulujú kumulatívne VZ z minulého roka pre nepravidelný príjem.
6. Doplnené číselníky: minimálna mzda pre 2012 v sume 327.20 Eur, časový fond pre rok 2012, platy
pedagogických zamestnancov a starostov.
7. Pre ročné zúčtovanie ZdPo doplnený výkaz pre rok 2011.
8. Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti pre rok 2011/2012.
9. Úprava prevodného príkazu pre nové daňové čísla účtov (6-10/4). Oprava prevodného príkazu pre zrážky.
Postup prevedenia reinštalácie
1. Uložte vypočítané mzdy do archívu.
2. Ukončite program EBS. Spustite inštalačný program INSTALL.EXE a nainštalujte novú verziu programu.
3. Vytvorte v novej verzii programu bezpečnostnú kópiu spracovania.
Prechod na program vo Win32
1. Preveďte výpočet a spracujte mzdy za mesiac 12/2011. Presuňte vypočítané mzdy za 12/2011 do archívu
mzdových zložiek.
2. V príprave údajov za mesiac 01/2012 vytvorte zostavu pre finančnú rezervu na nevyčerpanú dovolenku a
preveďte zostatky dovolenky do nového roka.
3. V základnej ponuke zopakujte prevod údajov do Win32 (voľba 9.Export Win32). Ostatné činnosti pre import
údajov do programu pre Win32 sú popísané v dokumentácii k programu pre Win32 na inštalačnom CD.
UPOZORNENIE!
Činnosti spojené s rokom 2011, napríklad ročné zúčtovanie dane, výkaz pre ročné zúčtovanie zdravotného
poistenia atď. budú aj počas roka 2012 prístupné v programe pre MSDOS. Výpočet miezd od 01/2012 je
zabezpečený v programe pre Win32.
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