Majetek
Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
drobného majetku, základního stáda zvířat a pozemků
umožňuje sledování individuálního majetku z hlediska
pořízení, změnových pohybů, odpisů, účtování, kontrolních a
výstupních sestav. Možnost připojení přílohy k jednotlivému
majetku (záruční list, faktura,…).
Pohyby majetku
Pořízení pohybů majetku vychází
z jedné aplikace, tím je zjednodušená ∙
a urychlená práce s majetkem.
Všechny pohyby lze po uložení zpětně opravit nebo vystornovat.
∙

Technické zhodnocení - poříze∙
ní technického zhodnocení i změn
cen v důsledku dodatečných ná-

kladů či dotací včetně sledování
historie změn
Vyřazení – úplné nebo částečné
∙
(po rozdělení, oddělení), odepsaného nebo se zůstatkovou cenou
s korektní návazností do účetnictví ∙
Změny údajů – změny zaklíčování, zakázky, odpovědnostního
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místa, účetní skupiny, jednoduché
editace základních údajů o majetku
Rozdělení nebo oddělení části
majetku
Změny parametrů odpisů
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Odpisy
Odpisy jsou automaticky generovány
ihned po zařazení majetku nebo předání zvířete do majetku, při změně
ceny (snížení, zvýšení), vyřazení nebo
jiné změně se automaticky přepočítávají. Odpisy lze uživatelsky nastavit,
tedy definovat, zda odpis po vyřazení
počítat či ne, zda počítat rozdílem roků
nebo počtem odpisů. Samozřejmostí je
možnost pozastavení daňového odpisu z důvodu optimalizace daňového
základu a možnost daňového odepisování v rámci hospodářského roku. Daňové a účetní odepisování je podporováno různými metodami (rovnoměrné,
zrychlené, procentické, mimořádné,
dle životnosti, jednorázové, vlastní metody,…). Odpisové plány jsou ihned
k dispozici (odpisy jsou předvypočítané).

Klasifikace majetku
Majetek je zařazován do odpisových
skupin dle klasifikace, která vychází ze
zákona o dani z příjmu (SKP, CZ-CC,
CZ-CPA). Číselník lze uživatelsky roz-
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šiřovat a přidávat další klasifikace majetku.

Koeficienty odpisů
Podléhají změnám v legislativě, možnost náhledu na jednotlivé sazby pro
konkrétní druh a odpisovou skupinu.

Prohlížení dat
Umožňuje prohlížení a sledování jednotlivých pohybů a změn majetku z
kteréhokoliv okna pořízení pomocí
kontextů.

Inventury majetku pomocí ČK
∙
∙
∙

Tisk štítků s čárovým kódem (ČK)
pro inventarizaci majetku
Inventura pomocí čtečky čárových
kódů
Jednoduchý převod souboru se
zjištěným aktuálním stavem majetku do Winfasu a zpracování zjištěných změn

Sestavy
∙

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Dynamické sestavy umožňují vytvořit přehledy dle majetku, odpisů,
pohybů, změn, inventurní sestavy,
korekce,…
Zařazovací a vyřazovací protokoly
Přehledné karty majetku
Převodky
Sestavy odpisových plánů na libovolnou dobu dopředu
Tisk stavů majetku k libovolnému
datu (historie)
Tisk inventurních štítků
Možnost zpětného tisku všech sestav

Propojení s ostatními moduly
Všechny pohyby se předávají do modulu účetnictví, odkud je možné sledovat jejich zaklíčování na střediska, výkony, stroje, stáje,…

