
Stručná dokumentácia k obsluhe podsystému ” MAJETOK ”

Zákon  č. 431/2002  Z. z.  o  účtovníctve   v  paragrafe  28  ustanovuje  účtovným   jednotkám
odpisovať hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Pri odpisovaní dlhodobého nehmotného a hmotného majetku postupuje účtovná jednotka podľa ” Metodického usmernenia ” číslo 8410/2003-92 vydaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky (Finančný spravodaj 10/2003).

Výberom a  kliknutím v  základnej obrazovke na ponuku ” Majetok miestnej samosprávy ”  sa dostaneme do vstupného okna daného podsystému. 
Vstupné  okno nám zobrazuje vygenerované IČO príslušného užívateľa a dátum posledného a aktuálného vstupu. Aktuálny vstup možno vybrať z ponuky existujúceho kalendára.Kliknutím  
na buton ” Pokračuj ” sa dostaneme do základného menu investičného majetku. 

       Číselníky     Zaradenie     Štatistika     Výhľad/Výber     Okná     Servis     Koniec


Pre  správny  výpočet  odpisov  je  nevyhnutné,  aby  ste  program  spúšťali  vždy s aktuálnym dátumom daného roka spracovania.  


I. ČÍSELNÍKY
        
           Pred prvotným záznamom majetku je potrebné dôsledne naplniť existujúce číselníky, ktoré  sa  neskôr  využívajú  pri samotnom  zázname  majetku,  kde  užívateľ  priamo  preberá hodnoty z daných číselníkov do jednotlivých položiek.

Užívateľ sa v  menu  riadi  podľa  jednotlivých  ikon.  Každá  ikona  má  svoj  vlastný  názov. 
Postavením sa na predpísané ikony má užívateľ možnosť si prečítať , na čo ktorá  ikona  slúži. Ikona pre  záznam  má  text ” Pridaj záznam ”,  pre zrušenie vety je  text ” Zmaž záznam ”,  šipky  znamenajú  zobraziť  ”Predchádzajúci  záznam”, ”Nasledujúci  záznam”,”Choď na začiatok ”  a  ” Choď  na  koniec ”,  ďalej  ikona  s  popisom  ”Tabuľka ” zobrazuje  všetky zaznamenané vety, ikona ”Print” slúži  pre tlač, kde má užívateľ možnosť vybrať tlač priamo na  tlačiareň  alebo  si  zostavu  najprv prezriť na monitore. Popísané  ikony  sa  využívajú  vo všetkých častiach programu.  
     
Číselník stredísk
             Do číselníka  stredísk  si  zaznamenáme  všetky  strediská,  ktoré  v rámci organizácie sledujeme.  Jednotlivé  položky  číselníka   stredísk  obsahujú   základné   údaje  o   stredisku, ” Stredisko”, a ” Popis - názov strediska” , ktoré  sa  potom prenášajú do vstupných položiek pri zázname majetku účtovnej jednotky – organizácie. 

Číselník kódov

            Databáza kódov obsahuje  podľa  aktuálného  zákona  delenie  majetku  na  jednotlivé
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skupiny. Kódy ľubovolne meniť sa nedoporučuje. V číselníku musia byť iba predpísané kódy:  
                
                                             DHM       -     dlhodobý hmotný majetok
                                             DNM       -     dlhodobý nehmotný majetok
                                             DHMd     -     dlhodobý hmotný majetok-drobný
                                             DNMd     -     dlhodobý nehmotný majetok-drobný
                                             DNMk     -     drobný nehmotný majetok krátkodobý
                                                  FIN          -     dlhodobý finančný majetok

                  Jednotlivé položky číselníka kódov sa vyberajú do  príslušnej  položky vstupnej vety pri registrácií majetku.

Číselník odpisových skupín 
          Obsahom tohoto číselníka sú v podstate sadzby zákona podľa paragrafu 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a tiež  hodnoty stanovené účtovnou jednotkou
na základe ktorých užívateľ musí realizovať odpisy majetku určeného k odpisovaniu. 
Novému užívateľovi sa číselník odpisových skupín dodáva s naplnenými hodnotami.Vprípade   
zmien sadzieb z hľadiska novely zákona  je užívateľ  povinný zaktualizovať všetky hodnoty v danom číselníku.  

Novonadobudnutý majetok, ktorý ste nadobudli od  1.1. 2008, môžete začať odpisovať buď odpisom daňovým  alebo odpisom účtovným. 

 Pred tým, ako začnete majetok odpisovať musíte zabezpečiť nasledovné:

         - v Číselníku odpisových skupín je položka ”Odpis daňový/Odpis účtovný”,
          pri ktorom je prázdne okienko. Ak je okienko nezafajknuté, odpis daňový 
          je rôzny od odpisu účtovného (odpis daňový <> účtovného ). 
          Ak  je  okienko  zafajknuté,  odpis  daňový   sa  rovná odpisu účtovnému 
          (odpis daňový = účtovný).          
       - ďalej  je  potrebné, aby užívateľ v danom číseľníku prešiel všetky odpisové
          skupiny, pretože nastavenie položky ”Odpis daňový/Odpis účtovný” je pre
          každú odpisovú skupinu samostatné.
       - pri účtovnom  odpisovaní je potrebné v danom číselníku zadať do položky
            ”Účtovný odpis” počet rokov účtovného odpisu.
       - celý číselník odpisových skupín musí užívateľ nastaviť podľa svojich potrieb.
       - skôr zaevidovaný  majetok  sa bude do konca odpisovania odpisovať tak, ako 
          bola  v  čase  zaevidovania  daného  majetku  nastavená   príslušná  odpisová 
          skupina v číselníku odpisových skupín.  
          Ak  odpisová  skupina  napr: 1  bola  v  čase  zaevidovania majetku nastavená 
          ”Odpis daňový = účtovný”, bude sa odpisovať majetok podľa tohoto predpisu 
          až do ukončenia odpisovania predmetného majetku.
          Keď sa zmení nastavenie tej istej skupiny napr:1na ”Odpis daňový<>účtovný”
          bude  sa  majetok  odpisovať  podľa  tohoto predpisu až do konca odpisovania.
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Príklad č.1.,
a.)	v  číselníku  odpisových   skupín   máme  odpisovú  skupinu  ” 4 ” nastavenú 
          nasledovne:
        - okienko priradené  položke ” Odpis daňový/Odpis účtovný” je nezafajknuté
        - v  položke  ” Účtovný odpis ” sa  počet   rokov  účtovného  odpisu  rovná  25
          Chceme teda odpisovať účtovným odpisom 
        - zaznamenáme vetu majetku
        - na formáte majetku v časti ”Odpis IM/účtovný ” máme  vypočítané hodnoty                 
        z  účtovného  hľadiska. V časti  ” Odpis IM/daňový ” je  vypočítaný daňový 
          odpis         
        - ak rozvinieme  kartu daného  majetku vidíme počet rokov účtovného odpisu
           t.j.25 rokov od roku nadobudnutia s ročným a mesačným odpisom. 
           Taktiež na danej karte vidíme počet rokov daňového odpisu t.j. 20 rokov od 
           roka nadobudnutia s ročným a mesačným odpisom. 

    b.) - okienko priradené  položke ” Odpis daňový/Odpis  účtovný ” je  zafajknuté
         - v položke ” Účtovný odpis ” sa počet rokov účtovného odpisu rovná nule.
         - zaznamenáme vetu majetku a na formáte majetku v časti ”Odpis IM/účtovný”
            a  ” Odpis IM/daňový ” je vypočítaný daňový odpis.         
         - ak rozvinieme  kartu  daného  majetku  vidíme počet rokov daňového odpisu
            t.j. 20 rokov od roka nadobudnutia s ročným a mesačným odpisom.

Tabuľka číselníka odpisových skupín:
Skupina
   Roky
1. rok
Nasled.
Roky
Zvýšenáhod.maj
1. rok zr. odpis
Násled. roky zr. odpisu
Zvýšená
hod.  zr.
odpisu
Odpis
účtovný
     0 
      0
     0
     0
     0
     0
      0
      0
      0
     1
      4
     4
     4
     4
     4 
      5
      4
      0
     2
      6
     6     
     6     
     6     
     6     
      7
      6
      0
     3
    12
   12
   12
   12
   12
    13
    12
      0
     4
    20
   20
   20
   20
   20
    21
    20
      0

Program poskytuje možnosť prekvalifikovať pôvodnú odpisovú skupinu majetku, ktorý sa
odpisuje už dlhšiu dobu, na vyššiu odpisovú skupinu, ako bola pôvodná odpisová skupina.

V prípade,  že užívateľ chce zmeniť počet rokov odpisovania daného majetku, je potrebné 
zaradiť  do  číselníka  odpisových  skupín  novú  odpisovú   skupinu  a  naplniť    položku 
 účtovný odpis potrebným počtom rokov.

Následne v menu ”Investičný majetok–Zaradenie”si vyberie príslušný majetok, zaškrtne 
políčko pri odpisovej skupine  a navolí novú odpisovú skupinu.Účtovný odpis sa prepočíta
na nové hodnoty od začiatku roka, berúc do úvahy už odpísané roky. 

  Upozornenie! 
   - Nesmie sa meniť vyššia odpisová skupina na nižšiu.
   V danom prípade program vypíše oznam:
                                     " Nie je možné meniť vyššiu odpisovú skupinu na nižšiu " 
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  - Taktiež  program neuvažuje so zmenou odpisovej skupiny v roku zaradenia majetku.   
     zmena odpisovej skupiny nastáva v prípade, keď užívateľ po rokoch  odpisovania zistí, 
     že investičný   majetok  má  dlhšiu  dobu  životnosti, ako  predpokladal.Účtovný odpis sa     
     nerovná daňovému odpisu a má možnosť si stanoviť počet rokov odpisu.       
 
Číselník klasifikácie 
Skladá sa z jednotlivých viet, ktoré sú zoradené podľa položky a príslušnej klasifikácie. Veta  číselníka  sa skladá z  ” Položky ” a z ” Klasifikácie ”.    

Číselník štatistiky podľa klasifikácie. 
Popis jednotlivých položiek je priamo v danom číselníku. 

Číselník zamestnancov 
Obsahuje menný zoznam zamestnancov, ktorým bol pridelený určitý majetok. Údaje z daného 
číselníka  sa  preberajú  pri  zázname  v  menu Zaradenie – Investičný majetok – Osobná karta 
zamestnanca.  Číselník  zamestnancov  obsahuje  položky:  rodné  číslo,  osobné číslo  meno a priezvisko.   

Číselník špecifikácie podľa účtovnej osnovy 
Daný číselník si napĺňa sám užívateľ. Veta sa skladá z položiek:účet=číslo špecifikácie a text.
Do polžky ”Účet” zaznamenáme syntetický účet s príslušnou analytikou a do položky ”Text” jeho  názov. Pri zázname vety sa  z  daného  číselníka  preberajú  účtovné  triedy  do  položky ”Účtovná špecifikácia” na  ktorú  naväzujú  odpisy  z  majetku  t.z., že pri zápise majetku do evidencie vyberáme ”Účtovnú špecifikáciu” podľa toho, kam majú  odpisy smerovať, do akej účtovnej triedy v účtovníctve.  

Údaje o užívateľovi
Obsahuje  všetky  potrebné  údaje  o  užívateľovi,  ktoré  sa  preberajú  do  jednotlivých častí progamu.  

II. ZARADENIE 

          Investičný majetok. 
            
           Voľbou Investičný majetok otvoríme kartu majetku, s  možnosťou záznamu   
nových viet  majetku a vymazania už zaznamenaných viet. Príslušné  ikony  nám  umožňujú 
pozerať  sa  na  majetok  v rámci  zoskupenia v  tabuľke alebo prezeranie jednotlivých kariet majetku.      
Je dôležité si uvedomiť, že kliknutím na ikonu ”Pridaj záznam” sa veta zapíše do súboru  majetok i napriek tomu, že jednotlivé položky vety sú ešte prázdné - nevyplnené. 
Majetok zaznamenávame do ponúknutej karty.
Položky do ktorých nezasahujeme nám program automaticky preskočí a požadované údaje si doplní sám po vypočítaní potrebných údajov. 
Na karte IM zaznamenávame postupne jednotlivé položky tak, ako nám ich program ponúka 
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a z existujúcich číselníkov dopĺňame – vyberáme  potrebné údaje  napr:  stredisko, účt. špec., kód majetku atď. Položka ” Počet  kusov ” pri investičnom majetku obsahuje vždy  už vopred predpísaný číselný údaj 1.

Dátum nadobudnutia majetku–program ponúka aktuálny dátum. V prípade,  že   sme  majetok nadobudli skôr, tak  dátum  vo  vete  prepíšeme  dátumom nadobudnutia majetku. Do položky    
” Nadob.cena ”, zadáme nadobúdaciu cenu majetku.

Príklad: 
        - zaznamenávame majetok v roku 2006, ktorý sme nadobudli v roku 2000, dané položky naplníme nasledovne:
                Dát.nadobudnutia        01.01.2000
                Nadob.cena                    1 000 000.- Sk
                Dátum presunu IM      01.08.2006 
                Zost.cena                          717 000.- Sk   

t.j. majetok  zadáme vždy s  pôvodným ” Dátumom  nadobudnutia ” a  s  pôvodnou  ” Cenou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   nadobudnutia ” a  do  položky  ” Dátum  presunu  IM ” zadáme  aktuálny  dátum  a  skutočnú ”Zostatkovú hodnotu ” k dátumu, kedy sa majetok zaznamenáva.   

Užívateľ je povinný dôsledne vyplniť všetky potrebné položky na karte majetku, aby  neskôr tieto údaje boli k dispozícii pri vytváraní výstupných zostáv. 

Po zaznamenaní všetkých údajov, hlavne povinných t.j.invent.číslo, názov, obstarávacia cena, dátum  nadobudnutia,  odpisová  skupina, typ odpisu ” N ” ( lineárny ), atď.,  stlačíme tlačidlo pre výpočet odpisov t.j. položku ” Výpoč. odpis ”.    
Karta  sa  zaktualizuje  na  príslušný  vstupný  dátum.  To  znamená,  že  odpis  mesačný bude  sčítaný odpis za kalendárny mesiac krát počet  mesiacov  od  začiatku  roka. Tlačidlo ”Výpoč. odpis.” zostane neprístupné. 

Obstaranie majetku
Do programu bola  od  01.01.2008  zapracovaná možnosť získať prehľad o obstaraní daného investičného majetku.

Zdroj obstarania majetku - program obstaranie majetku rieši  prostredníctvom číseľníka účtovných špecifikácii, ktorý je potrebné  aktualizovať. 

K aktualizácií daného číselníka využijeme číselník zdrojov z programu Účtovníctvo miest.      
samospráv.
       Napr:  021.xxx  - vlastné zdroje
                  021.xxx  -  zdroje z EU    
                   atď.   
      Užívateľ si musí správne naplniť daný číselník.    

 Upozornenie!
 Majetok, ktorý už máme zaznamenaný a chceme ho rozlišovať podľa zdroja nadobudnutia  
 musíme z databázy  vyhodiť a nanovo  zaznamenať   podľa   zdrojov   nadobudnutia , ako    
 presunutý majetok.
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 Ped vyhodením majetku z databázy, je potrebné si daný  majetok  vytlačiť na papier,  aby 
 ste vedeli  zaznamenať  ” Dátum presunu ”  investičného  majetku  a  zostatkovú cenu k
 31.12. minulého roka.
 Predpokladáme, že danú úpravu budete realizovať od  01.01.2008.
                                                                           
 Príklad č.2.,
         - 01.01.2008 sme nadobudli majetok v hodnote 500 000.- Sk
         - daný majetok bol nadobudnutý z dvoch zdrojov:
                                   -  z vlastných zdrojov ( 021.100 ) v hodnote 150 000.- Sk
-	zo zdrojov EU ( 021.200 ) v hodnote 350 000.- Sk
            t.j. zaznamenáme dve nové vety majetku s dátumom nadobudnutia 1.1.2008 
           a s cenou nadobudnutia v  prvom prípade 150 000.- Sk  a  v druhom  prípade
           350 000.- Sk.  
 Príklad č.3.,
         -  22.06.2007 sme nadobudli majetok v hodnote 39 034.- Sk
         -  tento majetok bol nadobudnutý z dvoch zdrojov:
                                   -  z vlastných zdrojov ( 021.100 ) v hodnote 10 000.- Sk
                                   -  zo zdrojov EU ( 021.200 ) v hodnote 29 034.- Sk
         -  k 31.12.2007 bola zostatková hodnota 19 516.- Sk

            a.)  Pôvodne bola zaznamenaná veta v tvare  
                                dátum nadobudnutia                                          -      22.06.2007
                                cena nadobudnutia                                            -       39 034.- Sk 
                                zostatková hodnota k 31.12. 2007                    -       19 516.- Sk
                                inventárne číslo                                                 -       100 
                    Túto pôvodne zaznamenanú vetu majetku musíme z databázy vymazať.

            b.)  Namiesto pôvodne zaznamenanej vety, ktorú sme vyhodili, zaznamenáme 
                   dve nové vety, pretože nadobudnutie  predmetného  majetku bolo z  dvoch
                   zdrojov.
                  1.veta   – dátum nadobudnutia                                          -       22.06.2007
                                   cena nadobudnutia                                            -       10 000.- Sk 
                                   dátum presunu                                                   -       01.01.2008
                                   zostatková hodnota k 31.12. minulého roka     -       5 000.- Sk
                                   inventárne číslo                                                 -       100/1 
                   2.veta   – dátum nadobudnutia                                          -       22.06.2007
                                   cena nadobudnutia                                            -       29 034.- Sk 
                                  dátum presunu                                                    -       01.01.2008
                                  zostatková hodnota k 31.12. minulého roka      -       14 516.- Sk
                                  inventárne číslo                                                  -       100/2 
Zo zostatkovej hodnoty predmetného majetku k 31.12.2007 ( v hodnote 19.516.- Sk),
sme percentuálne  vypočítali zostatkovú hodnotu každej novej vety k 31.12.minulého 
roka.   
1.veta  (10 000 x 100 ) : 39 034 = 25,618 % zaokr. 25,62 %
            19 516 x 25,62 %  =  499999,92 :100 = 4999,9992 = zaokr. 5 000.- Sk  (zost.hod.)

2.veta  ( 29 034 x 100 ) : 39 034 = 74,381 % zaokr. 74,38 %
             19 516 x 74,38 %  =  1451600 :100 = 14 516.- Sk (zost.hod.) 
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 Vyradenie majetku

   Upozorňujeme užívateľov, že klávesu ”Vyrad.IM”, nachádzajúcu sa na karte IM v  ľavom
   rohu dole je treba využívať v prípade, keď chceme majetok  vyradiť ihneď. Majetok sa  na
   základe vyplnenia dátumu vyradenia a po kliknutí na klávesu ”Vyrad.IM” ihneď vyradí   
   a presunie do Vyradeného majetku.
   Inak sa majetok, ktorý je na vyradenie, automaticky presunie z IM do vyradeného majetku   
   pri prechode do nového roka.    
   V programe je zabudovaná možnosť vyradenia časti majetku.Pri odpisovej skupine nula,
   majetok  sa  neodpisuje,  je  potrebné   tento  majetok   zaznamenať  tak,  že  do  položky 
   ”množstvo/jed.cena” zadáme napr: pri pozemkoch m2 / jed.cena, t.j.1000 m2 / 1500.- Sk. 
   Program vypočíta obstarávaciu cenu, v našom prípade 1 500 000.- Sk. 
   V  prípade  vyradenia  sa  vyberie  spôsob  vyradenia  napr: predaj a zadá sa množstvo na
   vyradenie,  v  danom  prípade  100 m2.  Program   vyradí  100 m2,  ktoré  sa  preradia  do
   vyradeného majetku a súčasne sa zmení na pôvodnom stave majetku množstvo na 900m2 
   s cenou 1 350 000.- Sk.  
-  Program ďalej akceptuje  čiastkový  predaj, avšak iba pri  skupine - budovy a haly. Na
   karte IM v časti vyradenie majetku zadáme spôsob vyradenia predajom a  predajnú cenu.
   Vyplníme dátum vyradenia a potvrdíme OK.
   Upravia  sa   mesačné  odpisy,  oprávky,  zostatková  hodnota  k  aktuálnemu   mesiacu  a  
   obstarávacia cena sa zníži o predajnú cenu.
   Časť predaného majetku sa presunie do vyradeného majetku.  
- o vyradenom  majetku  máte  možnosť  si  vytlačiť v časti Zaradenie – Vyradený  majetok-         
   Formulár- Vyrad.protokol, zostavu ” Protokol o vyradení IM z užívania”.

   Karta investičného majetku

- karta investičného majetku obsahuje okrem iného tlačidlo ”Karta  IM”, kliknutím na ktoré  
   má užívateľ možnosť sledovať odpisovanie konkrétneho majetku, (daňový/účtovný odpis), 
   po jednotlivých rokoch až do úplného ukončenia odpisovania.    
  
   V prípade, že sa vyskytnú  určité  nezrovnalosti  v  danom  prehľade  v  porovnaní s kartou 
   majetku, kliknutím na ďaľšie tlačidlo ” Oprava kariet Im ”, ktoré  sa  nachádza  na   karte  
   majetku vľavo dole, program automaticky opraví už spomínaný prehľad odpisov po rokoch. 
   V  súčasnom  období  je v  prehľade  zaujímavý  investičný  majetok   prepočítany  kurzom 
   30,1260  k  01.01.2009 a jeho ďaľšie odpisovanie po jednotlivých rokoch.

Prechod na ďaľší mesiac.
Pri  prechode na ďaľší  mesiac  sa  musia  zaktualizovať  karty majetku a to použitím tlačidla ”Aktualizácia ”. Pokiaľ  nespustíme  aktualizáciu, môžeme  sa  vrátiť k  pôvodnému dátumu 
oslednej aktualizácii. Z toho vyplýva, že po  aktualizácií  už nebudeme môcť  tlačiť zostavy  majetku za minulé mesiace. 

Pri prechode na nový mesiac odporúčame postupovať nasledovne: 
          -  spustíme aktualizáciu – nastavíme  sa  na ľubovoľnú kartu majetku, stlačíme tlačidlo                                                              
                                                  ”Aktualizácia”, a tým sa nám zaktualizuje  všetok  majetok a 
                                                    odblokuje sa ikona ” Pridaj záznam”.
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          -  doplníme nový zaradený majetok 
          -  vytlačíme potrebné zostavy (min.”Výpis majetku zasúčtov. podľa čísla špecifikácie”       
              predposledná tlač v poradí)
          -  tlač odporúčame spustiť z menu Zaradenie – IM a drobný IM spolu. Vtedy je všetok  
              majetok dohromady.

Pri prechode na nový mesiac a spustení aktualizácie program už nepustí vrátiť sa späť a zapísať dátum nižší ako bol po poslednej aktualizácii.  

Takto by mal program pracovať pri korektnom zázname a ukončení spracovávaneho mesiaca.  

Avšak v menu Zaradenie je podmenu Obnova predchádzajúceho obdobia ” , kde program umožňí vrátiť sa na stav predchádzajúceho mesiaca s tým, že stratíte aktuálne data.  

Nový majetok zaznamenávame v menu Zaradenie – Investičný majetok pre majetok odpisovaný.

Drobný IM - majetok, ktorý sa zaraďuje do spotreby.  
Program pri zázname umožňuje sledovať odpisy drobného majetku. 
                                           do 15000.- Sk  
                                        a od 15 000 – 30 000.- Sk  
Ak pri zázname zadáme cenu menšiu ako 15 000.- Sk , odpíše sa ihneď pri zaradení majetku,
Políčko  pod cenou sa sprístupní na ” Odpis ihneď ” . Ak  cena  bude  viac  ako  15 000 Sk.- zaškrtne sa políčko pod cenou a text sa zmení  na ” Odp.kalend.rok”. Teraz  môže  užívateľ myšou kliknúť na štvorček pod cenou, ktorý sa odškrtne a text sa zmení na ” Odpis ihneď ” .

Takýmto spôsobom môže užívateľ meniť odpisovanie drobného majetku t.j. odpísať majetok s dátumom zaradenia, alebo rozpočítať odpisy do konca roka. 

Upozornenie! 
Uzavretím okna drobného hmotného majetku sa nemôže odpis  nanovo  meniť, políčko bude zablokované.  

Pri zázname ”Drobného IM”je zabudovaná možnosť opakovania záznamu predchádzajúcej  
vety. Vľavo hore, v okne drobného majetku, je políčko, ktoré musíme zaškrtnúť pred pridaním záznamu vety, ktorej text chceme aby sa opakoval. 

Tabuľka v menu Zaradenie – IM a Drobný IM spolu sa využíva iba na prehľad, tlač a nie na napĺňanie kariet majetku.   

Tabuľku môžeme triediť podľa každého jej sĺpca. Postavíme sa kurzorom na daný stĺpec a stlačíme ikonu A-Z.  
Výber z tabuľky robíme obdobne, ale klikneme myšou na ikonu nožnice. 

Vyhľadávanie je nápodobné, použijeme ikonu lupa.    

Zvýšená vstupná cena.
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V priebehu roka nadobudnutia majetku a jeho zaradenia do  užívania, v prípade, že chceme upraviť nadobúdaciu cenu majetku, využívame na túto zmenu položku ”Zvýšená vstupná cena” . 
Upozorňujeme  na  skutočnosť,  že  v  danom  prípade sa nejedná o navyšovanie vstupnej
ceny, ale iba o úpravu nadobúdacej ceny v priebehu prvého roka.

Na karte majetku dáme do položky ”Zvýšena vstupná cena”, rozdiel o ktorý sme upravili  nadobúdacia cenu majetku. Potvrdíme Enter. 
                                                                         
Upraví sa sa nadobúdacia cena majetku, upravia  sa odpisy  a vynuluje sa položka zvýšená vstupná cena. 
Napr:v 1. roku upravíme nadobúdaciu cenu o 10 000.- Sk a o 2 mesiace o 20 000.- Sk.
Do položky ”Zvýšená vstupná cena” zadáme po prvý krát sumu 10 000.- Sk a po druhý krát  
sumu 20 000.- Sk.
V ďaľších rokoch už ide o navyšovanie nadobúdacej ceny. Naplníme položku ” Zvýšená  vstupná  cena” o  navyšovanú  čiastku,  zapíše  sa  dátum  navyšovania a  stlačíme  tlačítko Vypočítaj odpisy. Zaktualizujú sa odpisy majetku zo zvýšenej vstupnej ceny.
Sumu  zvýšená  vstupná  cena  navyšujeme  načitávaním pôvodnej zvýšenej vstupnej ceny a 
nového prírastku. 

Napr. - zvýšená vstupná cena bola 40 000.- Sk
          - ďaľšie zvýšenie bolo o 50 000.- Sk
            v položke zvýšená vstupná cena bude hodnota 90 000.- Sk

Tlač konečných zostatkov za minulý rok  tlačíme z menu Zaradenie – IM a Drobný IM celkom.
Tlač konečný stav majetku k 31.12. xxxx tlačíme až v decembri príslušného roka.

Archivácia- užívateľ je povinný archivovať data na disku (v ľubovolnom  adresári ), alebo
na CD disku a to  každý  mesiac. Spôsob, ako si urobí archiváciu, autor  programu ponechal  na samotného užívateľa ( .zip, .rar, .exe ). 

Archivujeme data z adresára: C:\SMOS\MAJETOK\Dbfs_c  ( t.j. aktuálne číselníky)
a z adresára  C:\SMOS\MAJETOK\Dbfs_d ( t.j. aktuálne data ).

Príklad archivácie cez menu Súbor : (OS WIN )
1.)	nastavíme sa do adresára C:\SMOS\MAJETOK
2.)	podsvietime si adresár Dbfs_d a Dbfs_c
3.)	v hlavnom menu klikneme na Súbor ďalej na ponuku Pridať do archívu
4.)	v okne s názvom ” Názov archívu a parametre ” 
                 v riadku s názvom ” Názov archívu ” nám systém predpíše názov 
                 archívneho súboru:  Majetok.rar 
5.)	v okne s názvom ” Možnosti archivovania ” 
                 označíme ponuku ” Vytvoriť SFX archív ”  + OK 
6.)	vytvorí sa nám samorozbaľovací súbor majetok.exe  
7.)	tento súbor si môžeme nechať na disku, ale doporučujeme ho archivovať i na diskete
      (na disketu jednoducho prekopírujeme)
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Obnovenie dát z archívneho súboru majetok.exe
1.)	z archívnej diskety prekopírujeme súbor majetok.exe do adresára C:\SMOS\MAJETOK 
2.)	v adresári C:\SMOS\MAJETOK dvojklikom otvoríme súbor majetok .exe. 
3.)  kliknutím na INŠTALUJ skopírujeme data do predpísaného cieľového priečinku 
      C:\SMOS\MAJETOK
  

