Popis kontrol v KEO Majetek před převodem do KEO4 Majetek
(verze 8.09b programu KEO Majetek)
Kontroly je nutné spustit před převodem majetku do KEO4 Majetek. Opravy před převodem musí být
vyřešeny a KONTROLY NESMÍ HLÁSIT ŽÁDNÉ CHYBY!!!
POPIS KONTROL
A. Kontroly majetku s automatickou opravou
1. Kontrola oprávek u neodpisovaného majetku
Kontroluje se pouze neodpisovaný majetek. Pokud je vyplněn údaj oprávky, vypíše se protokol a
následuje dotaz na vynulování oprávek. Pokud se odpoví kladně, tak je vynulována hodnota oprávek a
úprava je zapsána do logu. Při záporné odpovědi se nic neopraví.
2. Kontrola SU u majetku oceněného reálnou hodnotou
Kontroluje se pouze majetek, který má vyplněnou informaci o ocenění reálnou hodnotou. Pokud u
majetku není zadán účet 035 nebo 036, vypíše se protokol a následuje dotaz na opravu SU. Pokud se
odpoví kladně, tak je opraven syntetický účet a typ majetku a úprava je zapsána do logu. Při záporné
odpovědi se nic neopraví.

B. Kontroly majetku s ruční opravou
2. Kontrola data transferu
Kontroluje se datum transferu na období zpracování. Pokud je datum vyšší, je nutné datum upravit. Po
ukončení editace následuje dotaz, zda uložit hodnoty do matričního souboru. Úprava je zapsána do logu.

C. Kontroly majetku s opravou v jiném místě programu
1. Kontrola oprávek u účtů 018 a 028
Kontroluje se pouze účet 018 a 028 na vyplněné oprávky. Pokud nejsou oprávky ve výši pořizovací ceny,
vypíše se protokol. Opravu údaje oprávky se provede v úloze S ‐ U‐ Jednorázově odepsat drobný majetek.

D. Kontroly majetku ‐ opravu provádí OZ nebo ALIS

1. Kontrola vícekusového majetku
Kontroluje se pouze dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek mimo účtů 018 a 028. Pokud existuje u
jednoho inventárního více kusů než jeden, vypíše se protokol. S opravou je nutné se obrátit na pracovníky
firmy ALIS spol. s r.o.
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