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,
zasielame Vám aktualizáciu k programu KEO-DOS a KEO-WIN. Pred inštaláciou si užívateľ musí
skontrolovať aktuálne verzie jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované
verzie sú nasledovné :
Obsah aktualizačného média 2013/01 podľa adresárov:
KEO-DOS
ZAK-730 - Základný modul v7.30
UCT-729 - Účtovníctvo v7.29
MAJ-662 - Majetok v6.62
MZD-684 - Mzdy v6.84

- aktualizácia (požadovaná verzia na disku minimálne v7.20)
- aktualizácia (požadovaná verzia na disku minimálne v7.26)
- aktualizácia (požadovaná verzia na disku v6.61)
- aktualizácia (požadovaná verzia na disku v6.83)

UPOZORNENIE ! V prípade, že na disku sú staršie verzie modulov, než je požadovaná, 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-730.
Bez inštalácie tohto podsystému nie je možné previesť ostatné aktualizácie ! V prípade, že ste
tento program inštalovali pri predchádzajúcej aktualizácii 2012/06, doporučená je jeho opätovná
inštalácia!
Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program KEO-DOS musí byť ukončený !
POZNÁMKA ! Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých
podsystémov. Inštalácie z týchto adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru install alebo install.exe.
Po spustení inštalácie je potrebné zadať disk (implicitne C), na ktorom program existuje !
KEO-WIN
KEO-I1100 – Zák. modul v1.1.0.0 – inštalácia, príručka k inštalácii, príručka k programu
MAJ-A1002 – Majetok v1.0.0.2 – aktualizácia (požad.verzia na disku min. v1.0.0.0), príručka
MZD-A1005 – Mzdy v1.0.0.5
– aktualizácia (požad.verzia na disku min. v1.0.0.4)
UPOZORNENIE ! Pri aktualizovaných moduloch, je potrebné skontrolovať požadovanú verziu na
Vašom počítači. V prípade, že požadovaná verzia nebola nainštalovaná, aktualizáciu nie je možné
previesť !
Základný modul sa musí inštalovať ako prvý. V prípade, že tento modul bol nainštalovaný pri
predchádzajúcej aktualizácii 2012/06, doporučená je jeho opätovná inštalácia!
Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program KEO-WIN musí byť ukončený !
POZNÁMKA ! Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých
podsystémov. Inštalácie z týchto adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru setup alebo setup.exe.
Popis zmien podľa modulov :
Adresár KEO-DOS \ MZD-684 – Mzdy v6.84
Záverečná verzia modulu pre DOS. Verzia je určená pre tých, ktorí zatiaľ nepreviedli údaje do
MZD-WIN.
Adresár KEO-DOS \ MAJ-662 – Majetok v6.62
Záverečná verzia modulu pre DOS. Verzia je určená pre tých, ktorí zatiaľ nepreviedli údaje do
MAJ-WIN.
Adresár KEO-DOS \ UCT-729 – Účtovníctvo v7.29
ZMENY a DOPLNKY PROGRAMU KEO – ÚČTOVNÍCTVO v. 7.29
•
V účtovníctve pri všetkých faktúrach do voľby 2.Zaúčtované a neuhradené faktúry sú
doplnené aj faktúry čiastočne uhradené.
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V rozpočte 4. Plnenie výdavkov – funkčné členenie súčtuje za každú funkciu
Pri mesačnej uzávierke sa vytvárajú exportné súbory pre Win32.
Doplnený export hlavnej knihy do súboru HlKn.dbf pre audit.
Doplneny export súpisu pohybov do súboru SuPo.dbf pre audit.
Ročné finančné výkazy upravené na dve desatinné miesta.
Medzivýkazové kontroly pre koncoročné výkazy

KONCOROČNÉ VÝKAZY:
!!!!! Nezabudnúť preúčtovať účet 431 na 428.
Predkladanie výkazov
Obec: FIN 1 - 04
FIN 6 - 04
FIN 4 - 01
FIN 7 - 04
Súvaha ROPO 1-01
Výkaz ziskov a strát 2-01
FIN 3 – 04 (veľké obce na 3000 obyvateľov)
FIN 4 – 01 (veľké obce na 3000 obyvateľov)
FIN 5 – 04 (veľké obce na 3000 obyvateľov)
Rozpočtové organizácie: FIN 1 – 04
FIN 6 – 04
FIN 7 – 04
Súvaha ROPO 1 – 01
Výkaz ziskov a strát 2 – 01
Príspevkové organizácie: FIN 1 – 04
FIN 3 – 04
FIN 5 – 04
FIN 6 – 04
FIN 4 – 01
Súvaha ROPO 1 – 01
Výkaz ziskov a strát 2 – 01
NUJ: FIN 1 – 04
FIN 2 – 04
FIN 6 – 04
UZÁVIERKA ROKA a PRECHOD NA NOVÝ ROK.
Postupujte podľa nasledovných volieb v programe Účtovníctvo. (číslo označuje číslo voľby
v programe)
DECEMBER 2012
2. Závierka mesiaca
- Vytvoriť zoznam denníkov na ďalšie obdobie? NIE (ak dáte aj áno, nevytvorí ich)
- Dokončiť závierku mesiaca? ANO
13. OBDOBIE 2012
1. Tlačové zostavy (povytláčať)
3. Závierka roka (ENTER)
1. Uzatvorenie účtovných kníh (ENTER)
2. Editovanie denníkov (vytlačiť F6)
3. Kontrolné zostavy (povytláčať)
x. Zmeniť obdobie (ENTER)
14. OBDOBIE 2012
1. Otvorenie účtovných kníh (ENTER)
2. Editovanie denníkov (vytlačiť F6)
3. Kontrolné zostavy (povytláčať)
x. Zmeniť obdobie (ENTER)
15. OBDOBIE 2012
1. Prechod na nový rok (ENTER) / Nastaviť účtovné obdobie na nový rok? ANO
Adresár KEO-WIN \ MZD-A1005 – Mzdy v1.0.0.5 zo dňa 09.01.2013
Modul Mzdy pre rok 2012 (v1.0.0.5)
1. Mzdový list doplnený o mzdové zložky zamestnávateľa (3.časť).
2. Výplatná páska skrátená doplnená o príspevok zamestnávateľa na DDS.
3. Výplatná páska s rozpisom mzdových zložiek doplnená o príspevok zamestnávateľa na DDS
a rozpis odvodov zamestnávateľa.
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4. Do výplatnej pásky sa podľa nastaveného spôsobu odmeňovania doplňuje názov položky:
Základný plat (Zákonník práce a starosta), Funkčný plat, Tarifný plat (verejná služba), Odmena
(dohodár a volený).
5. Kód zdroja financovania môže obsahovať alfanumerické znaky 0..1, a..z, A..Z.
6. Zrušený formulár pre štvrťročné hlásenie o dani zo závislej činnosti.
7. Názov exportného súboru pre výkaz SocPo a dane zo závislej činnosti doplnený o znak _R pre
riadny výkaz, _O pre opravný výkaz.
8. Ročné chody doplnené o vytváranie opravných výkazov pre SocPo a ZdrPo s načítaním obsahu
riadneho výkazu za dané obdobie z exportného súboru (ak bol vytvorený!!).
9. Tlačová zostava prevodného príkazu doplnená o označenie meny (Eur). Do dátumu splatnosti sa
doplňuje deň výplaty.
10. Cena práce je súčet hrubého príjmu (MZ kód=100) a odvodov zamestnávateľa.
11. Pri výpočte miezd je možné upravovať výplatný termín. Zmenený deň výplaty platí do uloženia
miezd do archívu. Pre ďalšie obdobie sa deň výplaty nastaví podľa parametrov zamestnávateľa
(údaj Deň výplaty).
12. Deň výplaty vo výkaze ZP zmenený na dátumový údaj.
13. Úprava vykazovania mzdových zložiek pre ročné zúčtovanie ZP (MZ kód 260, 290) v zostavách
pre účtovné a rozpočtové členenie. Nastavenie SU, AU, Pol, PodP program berie z číselníka pre
zdravotné poisťovne.
14. Upravené editovanie prílohy mesačného hlásenia dane (doplnené zobrazovanie číslovania
riadkov). Formulár si zapamätáva identifikačné údaje fyzickej osoby a názov DÚ. Doplnená
kontrola pri exporte údajov na počet zamestnancov a počet strán prílohy. Do prílohy sú doplnení
len zamestnanci, ktorí majú vyplatený príjem zo závislej činnosti. Do dátumových údajov v časti I.
sa doplňuje zmenený deň výplaty.
15. Do číselníka mzdových zložiek doplnený nový kód MZ kód=062, P=2, Názov=Prerušenie
poistenia (rezervovaná mzdová zložka pre ďalšie použitie). Upravený výpočet mzdovej zložky
(bez náhrady mzdy, zmena platiteľa ZP a zároveň prerušenie SP).
16. Do číselníka mzdových zložiek doplnený nový kód MZ kód=062, P=3, Názov=Zákonný štrajk .
Upravený výpočet mzdovej zložky (bez náhrady mzdy, zmena platiteľa ZP bez prerušenia SP).
17. Doplnené kontroly na rozsah doplňovaných údajov (napr. Suma od –9999 do +9999 Eur).
18. Doplnené ročné zúčtovanie a potvrdenie o dani zo závislej činnosti pre rok 2012. Údaje z ročného
zúčtovania sa prenášajú do výkazu ročného hlásenia!
19. Doplnené ročné hlásenie potvrdenie o dani zo závislej činnosti pre rok 2012, zatiaľ bez
elektronického rozhrania (nie je k dispozícii).
20. Doplnený exportný súbor pre nepravidelný príjem na rok 2013 (december vyplatený v 01/2013).
Modul Štatistika pre rok 2012 (v1.0.0.5)
1. Upravený nápočet do výkazu Práca 2-04 R14 (plat nadčas) a R23 (príspevky na DDS).
2. Aktualizácia číselníka ISCP KOV pre rok 2012.
Inštalácia programu
Aktualizáciu nainštalujete spustením súboru setup.exe. Verziu nainštalujte, aj keď už je na
počítači nainštalovaná staršia verzia 1.0.0.5 (priebežne aktualizovaná z internetu). Po ukončení
aktualizácie doplňte do číselníka nové mzdové zložky (viď. popis zmien) a vytvorte bezpečnostnú
kópiu v novej verzii programu.
Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2012
Podrobnejšie informácie o ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti pre rok 2012 sa
nachádzajú v priloženom súbore rzdn2012.pdf.

Adresár KEO-WIN \ MAJ-A1002 – Majetok v1.0.0.2 zo dňa 10.01.2013
Úpravy vo v1.0.0.2
Drobný a dlhodobý majetok
1. Program plne prispôsobený na nový Základný modul v1.1.0.0 a licencie
2. Drobná úprava zobrazenia záznamov v editačných tabuľkách. Za určitých okolností sa
nezobrazovali všetky záznamy
3. V editačných tabuľkách zobrazenie aj počtu záznamov
4. V parametroch inventúrnych súpisov možnosť doplnenia mien z číselníka zodpovedných
osôb
Dlhodobý majetok
1. Možnosť triedenia inventárnych kariet aj podľa čísla parcely (trieda Pozemky)
2. Pri účtovnom vyradení možnosť doplnenia mien účastníkov vyradenia z číselníka
zodpovedných osôb
Úpravy vo v1.0.0.1 zo dňa 12.12.2012 (publikovaná na internete)
Drobný a dlhodobý majetok
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1. Opravený zápis desatinnej čiarky pomocou klávesu na numerike
2. Zapracovaná voľba na údržbu súborov (/Služby /Údržba súborov)
3. Na zostavách inventúrnych súpisov možnosť tlače poznámky na koniec každej strany.
Doplnenie tejto poznámky je v parametroch inventúrnych súpisov
4. Možnosť tlače inventúrnych súpisov aj samostatne podľa zodpovedných osôb
5. Pred tlačou vybraných zostáv možnosť zmeny triediacich údajov a hľadania
Drobný majetok
1. Pri inventárnych kartách v tabuľke inventárnych kariet a rekapitulácii kariet farebné
rozlíšenie chybných záznamov (záporný súčet na údaji Stav)
2. Možnosť tlače účtovných pohybov aj podľa skupín a čísla
3. Možnosť tlače protokolov o zaradení (prírastky) a vyradení (úbytky)
Dlhodobý majetok
1. Drobné zmeny pri výpočte účtovných odpisov. Týka sa to kariet, na ktorých nastala úprava
nadobúdacej ceny v rámci zdrojov
2. Možnosť tlače inventúrneho zoznamu podľa miesta a čísla
3. Možnosť tlače účtovných pohybov podľa triedy a čísla
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