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Kumulácia miezd (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné – Kumulácie)
Kumulatívna výplatná páska bola doplnenáa premenovaná na „Kumulácia miezd“. Používateľ
si môže zvoliť za aký typ zamestnancov sa má kumulácia vytlačiť.
ÚNP 1-01 (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné – ÚNP 1-01)
Spoločnosť TREXIMA, ktorá sa zaoberá štatistickým zisťovaním v oblasti miezd, zverejnila
XML schému pre Ročný výkaz o úplných nákladoch práce. V programe bol zmenený postup pre
vyhotovenie tohto výkazu.
Po zvolení „ÚNP 1-01“ v menu sa na obrazovke zobrazí okno s údajmi pre ročný výkaz. Tieto
údaje je možné upravovať a dopĺňať. Po spracovaní údajov môže používateľ vytlačiť formulár a
vytvoriť XML súbor stlačením tlačidla „Tlač a zápis“. Súčasne sa hodnoty uložia. Vytvorený formulár
je možné ešte upravovať, ale takto zmenené hodnoty sa do XML súboru nepremietnu. Do formulára
sa texty (názov, adresa a pod.) prenesú bez diakritiky.
POZOR!
Formulár je platný pre rok 2016 a jeho spracovanie sa musí uskutočniť v inštalácii programu
pre rok 2016.
Opravy predchádzajúcich verzií







Evidencia - Peňažný denník - Tlač pokladničného dokladu textového - nevypísala sa čiastka
slovom
Tlač - Inventarizácia zostatkov - do zostavy boli zahrnuté úhrady z minulých rokov s
rovnakým číslom pohľadávky/záväzku
Podvojné účtovníctvo - Tlač - opravená zostava "Mesačné a ročné odpisy"
Podvojné účtovníctvo - daňové priznania PO - opravená chyba v zobrazení sumy v časti IV DP
Jednoduché účtovníctvo - Evidencia - Peňažný denník - opravená chyba pri vstupe do
pokladničnej alebo bankovej knihy
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