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Vážený užívateľ programu KEO,
zasielame Vám aktualizáciu k programu KEO. Pred inštaláciou si užívate ľ musí skontrolovať aktuálne verzie
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné :
Aktualizácia 2010/01 : Základný modul v7.20
- požadovaná verzia na disku minimálne v7.10
Ú čtovníctvo v7.14
- požadovaná verzia na disku v7.13
Mzdy v6.66
- požadovaná verzia na disku v6.65
Majetok v6.60
- požadovaná verzia na disku v6.50
Moderná kancelária v6.50 - požadovaná verzia na disku v6.40
Dane a poplatky v6.63
- požadovaná verzia na disku v6.62
UPOZORNENIE ! V prípade, že na disku sú staršie verzie týchto modulov, inštaláciu nie je možné
previes ť ! Vzhľadom na to, že na správny chod všetkých modulov je potrebný
ZÁKLADNÝ MODUL, ten sa musí inštalova ť ako prvý ! Nachádza sa v adresári
ZAK-720. Bez inštalácie tohto podsystému nie je možné previes ť ostatné aktualizácie !
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-714 – Účtovníctvo v7.14
- obsahuje spracovanie výkazov 4.Q.2009 a uzávierku roka 2009, prechod na rok 2010
Pokyny k výkazom:
•
Pred spracovaním výkazov je potrebné v účtovníctve:
preúčtovať zostatok účtu 431 na účet 428
skontrolovať zostatok 221 999 – obec, 222 999 – škola = musia byť nulové
•
Výkaz ziskov a strát (SFOV – 2.01)
Ø je potrebné doplniť : - v nákladoch stĺpec 3
- vo výnosoch st ĺpec 3
Postup: Zostavu získate z účtovníctva 2008. T.j. vo voľbe účtovníctvo 2008, výkaz ziskov a strát
vytvoríte v korunách a pred tlačou zmeníte na EUR a vytlačíte si ho. Potom z vytla čenej zostavy do
výkazu ziskov a strát v roku 2009 (SFOV-2.01) doplníte náklady a výnosy do predchádzajúceho obdobia
(stĺpec 3) v celých EUR.
Po doplnení sa vám musí rovnať:
prechádzajúce obdobie výkaz ziskov a strát riadok 138 stĺpec 4 = súvaha riadok 125 stĺpec 6
bežné obdobie výkaz ziskov a strát riadok 138, stĺpec 3 = súvaha riadok 125, stĺpec 5
•
Kontrola medzi výkazmi FIN 3-04 a FIN 4-01
FIN 3-04 riadok 26, stĺpec 10 = FIN 4-01 riadok 16, stĺpec 10
FIN 3-04 riadok 52, stĺpec 28 = FIN 4-01 riadok 42, stĺpec 28
•
Kontrola medzi výkazmi FIN 5-04 a FIN 6-01
FIN 5-04 riadok 1, stĺpec 1 = FIN 6-01 riadok 1, stĺpec 1
FIN 5-04 riadok 1, stĺpec 2 = FIN 6-01 riadok 1, stĺpec 3
FIN 5-04 riadok 1, stĺpec 3 = FIN 6-01 riadok 1, stĺpec 5
FIN 5-04 riadok 1, stĺpec 5 = FIN 6-01 riadok 1, stĺpec 9
Vo výkaze 6-01 je potrebné do výkazu (na obrazovku)
rozpísať sumu dlhu podľa pôvodnej splatnosti riadky 3 až 9
rozpísať sumu dlhu podľa zostávajúcej splatnosti riadky 11 až 17
Bez tohto rozpisu je výkaz chybný !
•
Kontrola medzi výkazmi FIN 7-04 a súvahou
FIN 7-04 riadok 24, stĺpec 4 = súvaha riadok 149, stĺpec 5 + riadok 160, stĺpec 5 (spolu)
Adresár MZD-666 – Mzdy v6.66 zo dňa 17.12.2009
1/ Kumulatívna zostava odvodu SocPo doplnená o súčet za zamestnancov a zamestnávateľa.
2/ Rekapitulácia miezd doplnená o text vykonania kontroly podľa zák.502/2001.
3/ Dopnená tlač preddefinovanej pracovnej zmluvy a možnosť vytvorenia vlastného
znenia pracovnej zmluvy (verejná služba).
4/ Úprava zostavy platového dekrétu.
5/ Ročné zúčtovanie dane pre rok 2009.
6/ Ročné hlásenie o dani za rok 2009.
7/ Doplnený časový fond na rok 2010.
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Adresár MAJ-660 – Majetok v6.60
Novú verziu je doporučené inštalovať len po ukončení spracovania za rok 2009.
DROBNY MAJETOK
1. Zmena inventárneho čísla cez voľbu /Aktualizácia /Pohyby a opravy /Evidenčná karta
2. Doplnenie hromadnej zmeny osobného čísla s dokladom
3. Do zostáv účtovných pohybov doplnenie poznámky na koniec strán
DLHODOBÝ MAJETOK
1. Doplnenie zostavy protokolu o zmene ceny
2. Do inventúrnych súpisov (podľa útvarov a miest) doplnenie údaja Poznámka – pri pozemkoch číslo parcely
3. Pri pozemkoch zmena spôsobu zápisu údaja podiel a jeho rozšírenie (A,15)
Adresár MOD-650 – Moderná kancelária v6.50
1.
Aktualizovaný číselník vecných skupín
2.
Pri stravných lístkoch rozšírenie údaja Poznámka (A,10=>A,17). Možnosť zápisu poradového čísla
stravných lístkov do tejto položky.
3.
Možnosť tlače zostáv zo záznamov aktuálnych (nevýradených) spisov celkom (otvorené, uzatvorené a spisy
v návrhu).
4.
Oprava editačnej tabuľky štítkov
Adresár DAN-663 – Dane a poplatky v6.63
V programe Dane a poplatky v6.63 je odblokovaný prechod na nový rok. Samotný prechod na ďalšie zdaňovacie
obdobie bol prepracovaný, bola vylepšená hlavne práca s nedoplatkami/preplatkami.
Prechod na nový rok bol vo všetkých moduloch rozšírený o Ručný výber nedoplatkov. Po spustení voľby program
ponúkne všetky preplatky a nedoplatky, ktoré eviduje k aktuálnemu dňu. Nastavením výberu A/N môžete určiť,
ktoré nedoplatky a(lebo) preplatky má program preniesť do ďalšieho zdaňovacieho obdobia a ktoré nie.
V programe Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a Daň z nehnuteľností tento výber nedoplatkov je
možné určiť aj vo voľbe Parametre, kde samotný výber preplatkov a nedoplatkov môžete nastaviť zvlášť pre
sumy do 1,00€, od 1,00€ do 3,00€ a nad 3,00€. Následne program označí nedoplatky a preplatky podľa Vami
nastavených kritérií.
Voľba prechod na nový rok obsahuje aj kontrolnú zostavu. Je to opis nedoplatkov a preplatkov, ktoré prenesie
program do ďalšieho zdaňovacieho obdobia.
Keď nedoplatky a preplatky máte skontrolované, môžete spustiť prechod na nový rok. Pri prechode na nový rok
program aktualizuje súbor nedoplatkov a vygeneruje nové predpisy na rok 2010. Samotný prechod v programoch
Miestne dane a poplatok a Daň z nehnuteľností nájdete vo voľbe Číselníky, parametre – Prechod na nový rok.
Prechod na nový rok pre programy Ostatné poplatky a Vodné a stočné je spoločný a je v ostatných poplatkoch.
T o znamená, že po spustení prechodu na nový rok v ostatných poplatkoch bude zmenené obdobie aj v programe
Vodné a stočné.
Nové ročné sadzby miestnych daní schválené vo VZN pre rok 2010 nastavte v programe až po prechode
na nový rok. Teda až vtedy, keď je v programe zdaňovacie obdobie 2010. V opačnom prípade by mohli pri
prechode vzniknúť nezmyselné nedoplatky alebo preplatky. Samotný prechod na nový rok je možné
spustiť len raz. Ďalší pohyb medzi zdaňovacími obdobiami je možný cez voľbu Zmena obdobia.
Aktuálna verzia programu neobsahuje Výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2009. Podľa § 104 ods. 13 zákona
č. 467/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov správca dane predkladá výkaz raz
ročne do 31. marca po skončení zdaňovacieho obdobia na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií
Slovenskej republiky opatrením. Do vydania aktualizácie programu Dane a poplatky elektronický formulár výkazu
nebol uverejnený na internete.
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