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Vážený užívateľ programu, 
 
zasielame Vám aktualizáciu k programu KEO-DOS. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať 
aktuálne verzie jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú 
nasledovné : 
 
Obsah aktualizačného média 2013/07 podľa adresárov:    
 
KEO-DOS 
     ZAK-732   - Základný modul v7.32  - aktualizácia (požadovaná verzia na disku minimálne v7.20) 
     UCT-733  - Účtovníctvo v7.33        - aktualizácia (požadovaná verzia na disku minimálne v7.29) 
     REG-655  - Registre v6.55             - aktualizácia (požadovaná verzia na disku v6.54) 
 
     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-732. 
     Bez inštalácie tohto podsystému nie je možné previesť ostatné aktualizácie !  
     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 ! 
 
                             
Popis zmien podľa modulov : 
 
Adresár KEO-DOS \ ZAK-732 – Základný modul v7.32 
 
     Modul prispôsobený pre potreby novej verzie modulu Registre. 
 
 
Adresár KEO-DOS \ UCT-733 – Ú čtovníctvo v7.33 
 

 ZHOTOVENIE VÝKAZU FIN 2-04   –  PREČÍTAŤ  
 

 Do výkazu FIN 2-04  boli doplnené nižšie uvedené riadky, do ktorých si sumy pre 
uvedené účty DOPLŇUJETE sami,  nakoľko sumy na týchto účtoch sa v účtovníctve 
nerozúčtovávajú na krátkodobé a dlhodobé, tak ako si to vyžadujú momentálne v tomto 
výkaze. 

• Riadok č. 73  Dodávatelia a nevyfakturované dodávky  (účty 321, 326, 476) 
      - tento riadok je súčtový, napočíta ho program po doplnení riadkov 74 a 75 
• Riadok č. 74   Dodávatelia a vyfakturované dodávky krátkodobé  (účty 321,326) 
       -  program napočíta zostatok účtu 326 do bežného obdobia a predchádzajúceho obdobia a zostatok účtu 
321 pre krátkodobé záväzky je potrebné dopočítať do tohto riadku.  
Sumu 326 + 321 krátkodobé záväzky vpíšte priamo do výkazu na obrazovke  
• Riadok č. 75   Dodávatelia a vyfakturované dodávky dlhodobé  (účty 321,476) 
       -  program napočíta zostatok účtu 476  do bežného obdobia a predchádzajúceho obdobia a zostatok 
účtu 321 pre dlhodobé záväzky je potrebné dopočítať do tohto riadku.  
Sumu 476 + 321 krátkodobé záväzky vpíšte priamo do výkazu na obrazovke  
_________________________________ 
• Riadok č. 76  Prijaté preddavky (účty 324, 475) 
      - tento riadok je súčtový, napočíta ho program z riadkov 77 a 78 
• Riadok č. 77   Prijaté preddavky krátkodobé  (účty 324) 
       - program napočíta zostatok účtu 324 
• Riadok č. 78   Prijaté preddavky dlhodobé  (účty 475) 
       - program počíta zostatok účtu 475 
_________________________________ 
• Riadok č. 86 Ostatné záväzky (účty 325, 379,472,479) 
      - tento riadok je súčtový, napočíta ho program po doplnení riadkov 87 a 88 
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• Riadok č. 87 Ostatné záväzky krátkodobé (účty 325, 379,) 
      - napočíta program zostatky účtov 325,379 
• Riadok č. 88 Ostatné záväzky dlhodobé (účty 472,479) 
      - napočíta program zostatky účtov 472,479 
 
 Ak u niekoho nesúhlasí nastavenie účtov, čo sa týka na dlhodobé a krátkodobé je potrebné sumy 
v riadkoch prepísať, alebo nastaviť riadiace súbory podľa analitýk. 

 
 
Adresár KEO-DOS \ REG-655 – Registre v6.55 
 
1.    Odstránené upozornenie na zastaralú verziu programu. 
2. Doplnený export údajov do pripravovanej verzie programu pre Windows. 
 
 


