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ACE EMA – Evidence majetku pro příspěvkové a nevýdělečné organizace
STRUČNÝ OBECNÝ POPIS
Program je určen pro evidenci hmotného a nehmotného majetku organizace, k výpočtu daňových a účetních odpisů
a provádění fyzických inventur majetku
Program má následující funkce a možnosti:
•

vede kompletní evidenci drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

•

vede kompletní evidenci odpisovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně souborů
movitých věcí s možností účetního a daňového odepisování, umožňuje kategorizaci CZ-CC/CZ-CPA,

•

dovoluje evidovat operativní (podrozvahovou) evidenci majetku,

•

evidenci vede formou tzv. karet, na které jsou navázány veškeré účetní a evidenční pohyby, které budou
provedeny za dobu používání majetku,

•

na každé kartě jsou k dispozici veškeré základní informace o majetku,

• jedná se zejména o název, přidělený evidenční identifikátor (evidenční číslo), cenu a počet kusů, datum zařazení
do používání, veškeré zatřídění, možnost vložení fotografie majetku a textové poznámky,
• v případě použití pro majetek již dříve evidovaný, dovoluje pro snadné dohledání zadat jeho původní evidenční
číslo,
• veškerý evidovaný majetek umožňuje jednotlivé karty zatřídit z mnoha hledisek,
Na obrázku je znázorněn přehled jedné z evidencí majetku – v tomto případě přehled drobného dlouhodobého
hmotného majetku.

Pro příklad uvádíme i vzhled karty majetku:
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Nastavení všech číselníků pro jednotlivé možnosti zatřídění včetně základních konfiguračních parametrů programu
ovlivňuje uživatel, který si tak může upravit parametry dle potřeb organizace.
Veškerý evidovaný majetek umožňuje zatřídit dle:
o
o
o
o
o

účetního zatřídění (jedna úroveň s rozlišením různých
druhů účetních pohybů),
umístění (tři úrovně/stupně),
evidenčního zatřídění (tři úrovně/stupně),
středisek (jedna úroveň),
osob (jedna úroveň).

Důležitý je číselník účetního zatřídění, ve kterém je třeba vždy
nastavit třídění dle účtové osnovy použité v organizaci.
Pro napojení na ACE ÚČTO lze pak u účetního zatřídění
nastavit a přizpůsobit účetní předkontace k jednotlivým
typům účetních pohybů majetku (pro každé účetní zatřídění
a jeho pohyby samostatně).
Současně je toto zatřídění vhodné také proto, že umožní získat
kdykoli inventurní soupisy dle příslušného účtu účtové osnovy a
tedy zjednoduší kontrolu mezi účetnictvím a evidencí majetku.
Pokud jde o dlouhodobý majetek, který se odepisuje, program
• generuje pro jednotlivé položky dlouhodobého majetku, začleněné do příslušných odpisových skupin, účetní
a daňové odpisové plány na dobu odepisování jednotlivých položek majetku v členění jednotlivých měsíců,
přičemž je umožňuje tisknout sestavy pro různé časové intervaly (např. rok apod.),
• provádí odpisy za příslušný rok v členění jednotlivých měsíců s promítnutím na majetkové karty a se zápisem
účetních pohybů s tím spojených,
Pro veškeré druhy majetku platí, že program
• eviduje veškeré pohyby majetku tj. změny v evidenci majetku jak z pohledu účetního, tak z pohledu evidenčního,
• tiskne evidenční štítky majetku včetně čárového kódu a případně původního evidenčního čísla,
• nabízí širokou strukturu tiskových sestav evidence majetku včetně řady výběrových kritérií dle záznamů
v jednotlivých číselnících zatřídění,
• tiskové sestavy, které jsou v programu k dispozici, lze jednoduchým způsobem použít jako doklad k zaúčtování
odpisů (přehledová sestava provedených účetních odpisů), zařazení či vyřazení majetku (tiskne zařazovací
a vyřazovací protokoly majetku),
• pro potřeby inventury majetku tiskne také přehledy majetku v jednotlivých inventárních úsecích (tzv. místní
seznamy), inventurní soupisy evidovaného účetního majetku k provedení fyzické inventury majetku, soupisy dle
účetního zatřídění k doložení výsledků fyzické inventury,
• pro ulehčení fyzické inventury (zejména větších organizací) umožňuje připojení a komunikaci s mobilním snímacím
terminálem čárových kódů, který umožňuje jednoduchým způsobem provádět částečné i kompletní inventury
majetku elektronickou cestou (terminál včetně příslušného programového vybavení pro něj je dostupný jako
volitelný doplněk základní verze programu),
• eviduje veškeré účetní pohyby tj. změny v evidenci majetku, které jsou svázány s pohybem v účetnictví (zařazení
majetku do používání, změny v účetním zatřídění – např. přeřazení majetku z pohledu účetního zatřídění, změny
v odpisování, technické zhodnocení majetku včetně hlídání limitu zhodnocení, vyřazení majetku z používání apod.),
• eviduje veškeré evidenční pohyby tj. změny v evidenci majetku, které nezakládají nutnost změny v účetnictví
(změna zatřídění do evidenčních tříd, středisek, změny v umístění apod.),
• má k dispozici jednoduchý aparát pro archivaci a obnovu dat,
• umožňuje jak samostatnou práci (bez napojení), tak i přímou komunikaci s ekonomickým systémem ACE-ÚČTO.
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