M.C. software s.r.o.
www.mcsoftware.cz

IMw – drobný a dlouhodobý majetek
Program IMw je určen k evidenci drobného a dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Kromě evidence program slouží k výpočtu
účetních odpisů drobného majetku a daňových a účetních odpisů dlouhodobého majetku. Program umožňuje tisknout odpisové plány na
příští roky. Pomocí programu, který je zdarma na webových stránkách firmy www.mcsoftware.cz, je možné aktualizovat program
z Internetu. Program je vybaven kontextovou nápovědou ( helpem ) a tištěnou příručkou. Program je možné provozovat jako tzv.
multiverzi, tedy vést evidenci drobného a dlouhodobého majetku pro libovolný počet firem.

Základní parametry programu

Pro provoz programu stačí počítač s procesorem PII 300 MHz a vyšší, 64 MB RAM a 50 MB volného místa na pevném disku. Tisknout je
možné na inkoustovou nebo laserovou tiskárnu. Program pracuje bez problémů na síti, pro jednotlivé uživatele lze nastavit práva přístupu.
Upozornění: program nepodporuje WIN 95, pro svůj provoz vyžaduje operační systém WIN 98 SE a vyšší. Demoverze
programu je plně funkční, pouze je omezen počet drobných a dlouhodobých majetků, které je možné do programu zavést.

Nastavení programu

Nastavení programu umožňuje zadání způsobu číslování nově pořízených majetků ( v případě potřeby program umožňuje změnu
inventárního čísla již zavedeného majetku ), přednastavení standardního druhu účetních odpisů, dále je možné nastavit měsíc, kterým končí
hospodářský rok firmy, případně zakázat odepisování drobného majetku.

Číslování majetku

Program umožňuje kromě ručního zadávání
inventárního čísla majetku nastavení číselných řad,
podle kterých se bude nově zadávaný majetek
automaticky číslovat. Buďto je možné při vkládání
majetku pouze vybrat číselnou řadu, podle které bude
inventární číslo použito,
nebo se program nastaví tak, že se budou nová
inventární čísla majetku přiřazovat podle umístění
majetku na střediscích nebo podle druhu majetku. Ke
každé číselné řadě je možné zadat také prefix pro
snadnější orientaci v majetku.

Střediska, umístění

Majetek je možné rozdělovat po střediscích a v rámci
střediska dále dle umístění. Seznam středisek a
umístění je uveden ve společném seznamu.

Druhy majetku
Majetek je možné rozdělit podle druhů, přičemž ke
každému druhu majetku je možné nastavit
předkontace pro účet druhu majetku, oprávky, odpisy
a zůstatkovou cenu majetku. Dále je možné nastavit předkontace účtů pro druhy pořízení a vyřazení majetku.

Drobný majetek

Program umožňuje evidenci drobného majetku společně s výpočtem účetních odpisů dle životnosti. Na kartě drobného majetku lze zadat
popis majetku, datum pořízení a užívání majetku, způsob pořízení, druh majetku společně s účtem, středisko, umístění a informace o
výrobci. Dále pak pořizovací cenu majetku, životnost v letech a informace o vyřazení majetku z evidence.

Dlouhodobý majetek

Na kartě dlouhodobého majetku se zadává popis majetku, datum pořízení a užívání majetku, období, od kterého se bude majetek
odepisovat, způsob pořízení, druh majetku, středisko, umístění majetku a informace o výrobci. Je možné zadat daňovou a účetní pořizovací
cenu, daňovou a účetní životnost v letech, druh daňových odpisů (rovnoměrné, zrychlené, dle životnosti, ruční zadání výše odpisu a
případně bez odpisu), účetních odpisů (dle daňových odpisů, dle životnosti a ruční zadání výše odpisu) a skupinu daňových odpisů. Lze také
zadat libovolně dlouhou poznámku k majetku. Přímo na kartě majetku je uveden seznam pohybů majetku a seznam zaúčtování
provedených pohybů.

Pohyby s majetkem

S dlouhodobým majetkem je možné provádět
několik typů pohybů: převod majetku na jiný
druh, účet, středisko nebo umístění, zhodnocení
majetku, rozdělení a vyřazení majetku. V
souvislosti se všemi pohyby se provede
zaúčtování, které je možné importovat do
programu účetnictví.

Uzávěrky

Uzavření účetních a daňových odpisů se provádí
samostatně. Program umožňuje nastavit měsíc,
který je posledním v hospodářském roce firmy
(je tedy možné zpracovávat také dlouhodobý
majetek firmy, jejíž hospodářský rok končí
jiným měsícem než prosincem). Jak při uzavření
účetních odpisů, tak i při uzavření daňových
odpisů program zálohuje stav majetku
v okamžiku před uzávěrkou. Je tedy možné
zpracovávat tiskové sestavy za již uzavřená
období a v případě potřeby je možné se k již
uzavřenému období vrátit.

Plánování odpisů

Program umožňuje dva druhy odpisových plánů. Je možné tisknout předpokládané účetní a daňové odpisy pro příští roky z aktuálního stavu
majetku. Dále lze z aktuálního stavu majetku zavádět odpisové plány, kde je možné zadávat předpokládané operace s majetkem a sledovat
tak změny v odpisech majetku při různých variantách.

Tiskové sestavy

Program umožňuje tisknout rozsáhlé přehledy majetku:
účetní odpisy – možnost tisku bez položek (pouze souhrny) s řazením dle středisek a účtů, účtů a středisek, účtů a
odpisových skupin
daňové odpisy – možnost tisku bez položek (pouze souhrny) s řazením dle odpisových skupin
stav majetku
inventurní soupis
pohyby majetku
karty majetku
přehledy zařazeného a vyřazeného majetku po období
zařazovací protokoly
účetní sestavy – obraty na účtech, pohyby na účtech a účetní deník
účetní a daňové odpisové plány

Ceny, aktualizace

Cena 1. licence
Příplatek za druhou a každou další stanici
(licence k používání jsou „plovoucí“ - je omezen počet současně přihlášených uživatelů)

7 950,- bez DPH
1 950,- bez DPH

Příplatek za multiverzi (neomezený počet firem)
Upgrade z DOS verze
Upgrade z WIN verze

1 950,- bez DPH
3 950,- bez DPH
1 950,- bez DPH

Aktualizace programu je dostupná na Internetu, odkud je možné ji stáhnout a nainstalovat pomocí volně šiřitelného programu firmy
M.C. software s.r.o., který je dostupný na webových stránkách firmy.

DALŠÍ PROGRAMY FIRMY M.C. software s.r.o.:
EKONw - podvojné účetnictví
Odbyt a výroba pekárny

Mzdy pro velké i malé organizace
MARKET – program pro maloobchody

Odbyt - velkoobchod
SPEDICE – spediční zakázky
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