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Evidence majetku
Modul majetku umožňuje evidovat dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek, a to včetně
souborů hmotného majetku. V Allegru je ale také
možné vést evidenci drobného majetku.

Sami si určíte hranici vstupních cen pro zařazení do dlouhodobého majetku, a to
jak z hlediska účetního, tak i daňového. Ke kartě majetku si lze také zapsat důležité
poznámky a přiložit libovolné množství elektronických souborů a důležité
dokumenty tak máte při po ruce.

Hlavní přednosti a charakteristiky
evidence dlouhodobého hmotného a nehmotné majetku včetně souboru movitých věcí
evidence drobného majetku
možnost zadání dalších operací s majetkem typu technického zhodnocení, změny ceny
a oprávky se zahrnutím do výpočtu odpisů a dalších operací (např. opravy) bez vlivu na
výpočet odpisů
sledování umístění majetku a odpovědných osob v čase
účetní a daňové odpisy
související tiskové reporty s možností exportu dat do excelu
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Evidence majetku
Modul majetku umožňuje evidovat dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek, a to včetně souborů
hmotného majetku. V Allegru je ale také možné vést
evidenci drobného majetku. Sami si určíte hranici
vstupních cen pro zařazení do dlouhodobého
majetku, a to jak z hlediska účetního, tak i
daňového. Ke kartě majetku si lze také zapsat
důležité poznámky a přiložit libovolné množství
elektronických souborů a důležité dokumenty tak
máte při po ruce.

Řady majetku
Majetek si lze členit dle vlastní potřeby a řadit si jej
do vytvořených řad majetku (například auta,
budovy, hardware,…). Na řadách si lze nastavit
údaje o typu a druhu majetku, číslování a
účtování majetku a zefektivnit si tak samotné
zadávání dat o majetku do systému.
Samozřejmostí je filtrování v sestavách dle tohoto
členění.

Umístění a odpovědnost za majetek
U každého majetku je možné sledovat, kde se
aktuálně nachází společně s osobou, která za něj
zodpovídá. Majetek lze sledovat po střediscích a/
nebo konkrétních umístěních. Umístění si lze stanovit
i v rámci jednotlivých budov. Zodpovědnou osobu a
umístění majetku lze měnit v čase, avšak historie
těchto údajů zůstává zachována. Z Allegra pak
získáte podklady pro fyzickou inventarizaci
majetku.

Technické zhodnocení a opravy
Allegro podporuje evidenci veškerých operací
souvisejících s majetkem. Je možné evidovat
provedená technická zhodnocení, změny ceny a
změny oprávky. Všechny tyto operace Allegro
zahrne do výpočtu účetních a daňových odpisů.
Dále Allegro umožňuje také evidovat další typy
nákladů spojených s majetkem, například
provedené opravy, které již nemají vliv na výpočet
odpisů.
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Účetní odpisy
V Allegru lze nastavit vlastní odpisové plány,
které umožňují výpočet lineárních i
nelineárních účetních odpisů. Při převodu
majetku z jiného systému, Allegro na základě
zadaných údajů dopočítá následující účetní
odpisy. Odpisy lze korigovat také ručně. Účetní
odpisy je možné zaúčtovat do modulu
účetnictví hromadně na jedno kliknutí myší.

Daňové odpisy
Výpočet daňových odpisů odráží aktuální platnou
legislativu a podporuje všechny způsoby daňového
odpisování s možností ruční korekce. Daňové odpisy
je možné přerušit nebo také určit poměr uplatnění
daňových odpisů. Při převodu majetku z jiného
systému, Allegro na základě zadaných údajů
dopočítá následující daňové odpisy.

Sestavy a exporty
Modul majetku obsahuje všechny základní
sestavy spojené s evidencí majetku s
dostatečným množstvím filtrů jako je karta
majetku, soupis majetku, soupis provedených
majetkových operací, podklady pro inventuru a
další. Data z reportů je možné exportovat do
excelu.
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