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Vyšlé a došlé faktúry – nová tlačová zostava Doklady
V evidencii vyšlých a došlých faktúr je doplnená tlačová zostava Doklady. Na zostave sú tlačené
doklady podľa výberu z tabuľky. Zostava sa vytvára pomocou tlačidla

Pri spustení je nastavenie (filtrovanie) položiek rovnaké ako nastavenie filtra v hornej časti obrazovky
so zoznamom dokladov. Nastavenie zostavy je samozrejme možné zmeniť.
V časti pre vytvorenie zostavy Doklady je možné zapnúť voľbu Tlačiť aj položky úhrad. V takom
prípade je k faktúram vytlačený aj zoznam všetkých úhrad tejto faktúry.
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PÚ – Inventarizácia zostatkov účtov
V menu Uzávierka je doplnená služba Inventarizácia zostatkov účtov. Po spustení program zobrazí
výberovú obrazovku.
Pri prvom spustení program napočíta aktuálne zostatky analytických účtov ku dňu vykonania
inventúry. Deň vykonania inventúry je možné zmeniť tlačidlom Zmeň údaje.
Popis volieb v okne:

– pri prvom spustení program zobrazí len tie účty,
ktoré majú ku dňu inventúry nenulové zostatky
- nastavenie údajov pre všetky účty

Upozornenie – okno Doplňujúci úvodný text je nutné opustiť klávesom TAB alebo kliknutím myši
mimo toto okno. Hodnoty nastavené v tejto voľbe platia pre všetky účty.
- nastavenie údajov pre označené účty ( napr.:

)
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Prepísať skutočný stav účtovným – na označených účtoch program zapíše do skutočného stavu
hodnotu spočítanú podľa hlavnej knihy. Na jednotlivých účtoch je skutočnú hodnotu možné zmeniť
funkciou Oprava ( kláves „O“)
Hodnoty nastavené touto službou platia len pre označené účty.
Tlač ( kláves „T“ )

- pred tvorbou zostavy je potrebné mať označený aspoň jeden účet

Zjednodušená inventarizácia – zostava obsahuje zoznam označených účtov spolu s účtovným
a skutočným stavom a typom inventarizácie.

.
.
.
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Inventarizácia analytických účtov – každý označený účet je v zostave na novej strane
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Inventarizácia syntetických účtov – na jednej strane sú všetky analytické účty s rovnakým
syntetickým účtom napr. :

Nové a upravené tlačové zostavy (Inventarizácia)
Evidencia/Majetok/Krátkodobý majetok – nová tlačová zostava Inventarizácia krátkodobého
majetku. Zostavu je možné vytvoriť pomocou tlačidla Tlač („T“)
Evidencia/Majetok/Ceniny - nová tlačová zostava Inventarizácia cenín. Zostavu je možné vytvoriť
pomocou tlačidla Tlač („T“) voľba Inventarizácia cenín.
Tlače/Inventárne knihy/Dlhodobý majetok/Vlastný majetok voľba Inventarizácia majetku –
upravená tlačová zostava
JÚ menu Tlače/Peňažný denník/Inventarizácia pokladne – upravená tlačová zostava
PÚ menu Evidencia/Účtový denník/Položkovitý voľba Tlač ponuka Inventarizácia pokladne –
upravená tlačová zostava
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Jednorazový štátny sviatok – 30.10.2018 výročie Deklarácie slovenského národa
Novela zákona zavádza na 30.10.2018 štátny sviatok pri príležitosti 100. výročia podpísania
Deklarácie slovenského národa. Tento sviatok bol doplnený v programe do kalendára.
POZOR!
Ak bol výpočet mzdy za obdobie 10/2018 uskutočnený pred nainštalovaním verzie 3.02.17, je
nevyhnutné tento výpočet zopakovať!
Kmeňové údaje zamestnanca - dlhodobý majetok
Do kmeňových údajov zamestnanca bol doplnený prehľad dlhodobého majetku, ktorý je pridelený
zamestnancovi. Prehľad sa nachádza na karte „Majetok“ na záložke „Dokumentácia“.
Kmeňové údaje zamestnanca - Stručná charakteristika druhu práce
V novej verzii programu má používateľ možnosť zadať do kmeňových údajov zamestnanca druh práce
a jeho stručnú charakteristiku. Slúži na to nové tlačidlo umiestnené vedľa poľa pre popis pracovnej
pozície / úlohy. Do popisu je možné zadať maximálne 200 znakov.

Stručná charakteristika druhu práce bola doplnená do tlačových zostáv v menu „Evidencia /
Zamestnanci – mzdy / Tlač“:
 Pracovná zmluva
 Dohoda o vykonaní práce
 Dohoda o pracovnej činnosti
 Dohoda o brigádnickej práci študenta.
Úprava generovania ELDP
Automatické generovanie ELDP bolo upravené pre nasledujúce prípady:
 pre zamestnanca s nepravidelným príjmom sa generujú záznamy len na obdobie
rozpočítavania príjmu
 rozpočítavanie vymeriavacieho základu pri nadväzujúcich prerušeniach
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pri úmrtí zamestnanca sa v riadku ELDP uvádza v poli „do“ deň pred dátumom úmrtia (v
kmeňových údajoch zamestnanca musí byť v poli „Skončenie PP“ uvedený § 59 ods. 4)
 vyplatený príjem pri neplatne skončenom právnom vzťahu – na toto obdobie sa vygeneruje
samostatný záznam, pokiaľ právny vzťah ďalej nepokračoval.
Ak je zamestnancovi vyhotovený ELDP a zamestnanec nemá ukončený právny vzťah (nemá zadaný
dátum výstupu) v poli „Dátum zániku“ sa uvedie „trvá“.
Na stránke Sociálnej poisťovne bolo uverejnené nové poučenie pre zamestnávateľa, ktoré bolo
doplnené do programu.
Denný vymeriavací základ
Pre zamestnanca, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný sa do výpočtu DVZ nezapočítava obdobie, kedy
si uplatňoval úľavu na odvodoch poistného. V tejto súvislosti bol upravený výpočet DVZ.
Výpočet mzdy
Ak v mesiaci ukončenia právneho vzťahu zamestnanca je spustený výpočet mzdy a v evidencii
„DPN/Prerušenie“ existuje záznam, ktorý nemá zadaný dátum konca, alebo je dátum konca vyšší ako
dátum výstupu, je na túto skutočnosť používateľ upozornený oznamom a výpočet mzdy sa preruší.
Úprava podrobnej sumárnej výplatnej pásky
Od tejto verzie programu sa pre zamestnanca s viac právnymi vzťahmi vytlačia na sumárnej
podrobnej výplatnej páske zrážky zosumarizované podľa druhov.
Potvrdenie o vykonávaných zrážkach
Do programu bola doplnená tlač potvrdenia o vykonávaných zrážkach. Potvrdenie je možné tlačiť pre
všetkých zamestnancov (nie len pre dohodárov). Na potvrdení sa uvedú iba zrážky, ktorým v období
tlače neskončila platnosť.
Potvrdenia pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
V menu programu „Tlače / Zamestnanci - mzdy / Osobná evidencia“ boli zlúčené potvrdenia pre úrad
práce do jednej voľby s názvom „Potvrdenia pre ÚPSVaR“.
Používateľ si môže zvoliť z nasledujúcich potvrdení:
 Potvrdenie o mzde/odmene
 Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín – nové dopracované tlačivo
 Potvrdenie o trvaní pracovného pomeru – nové dopracované tlačivo
 Potvrdenie o nároku na dávku v nezamestnanosti
Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín – potvrdenie sa vyhotovuje za aktuálny mesiac
a podklady pre jeho vyhotovenie sa preberajú z výpočtu mzdy zamestnanca. Údaj o dohodnutom
mesačnom rozsahu sa pre dohodára preberá z kmeňových údajov a u konateľa sa neuvádza.
Potvrdenie o trvaní pracovného pomeru – podklady pre vyhotovenie potvrdenia sa preberajú
z kmeňových údajov zamestnanca.
Nové funkcie v predkontačnej tabuľke Zamestnanci – mzdy
V časti programu „Číselníky / Číselníky pre PÚ / Predkontačné tabuľky / Zamestnanci – mzdy“ boli
doplnené funkcie na vyhľadávanie v tabuľke podľa zadaného reťazca a hromadná úprava účtov „Má
dať“ a „Dal“. Hromadná zmena prebehne nad označenými záznamami.
Kolektív tvorcov programu basic.sk
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