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I. Въведение
Програмният модул EJ “FIXA – Активи и инвентар” поддържа всички необходими
функционалности за структурно описване и подробно отчитане на материалните,
нематериалните, финансовите, нетекущи активи и инвентар на предприятието.
Поддържа подробна информация за придобиването, завеждането, методите на
амортизация (счетоводна и данъчно призната), увеличаването на стойността,
консервацията и снемането от употреба (продажба, бракуване, ликвидация и т.н.) на
дълготрайните активи (ДА). Към всяка група ДА могат да се задават от потребителя
неограничен брой характеристики за по-детайлно описание на ДА в групата. Могат да се
изграждат галерии с изображения на ДА и сканирани копия на съпътстващи документи,
касаещи дълготрайния актив (нотариални актове, договор за продажба, скици и други
подобни). В модула могат да се описват подробно активите и инвентара към всеки от
фирмените обекти и подобекти.
Изградена е оперативна интегрираност между EJ “COTA – Счетоводство” и EJ
“FIXA – Дълготрайни активи и инвентар.” На ниво завеждане на ДА, натрупване на
отчетна стойност и формиране на месечни амортизации. При обработката на
документите, касаещи динамичното преструктуриране на ДА се осъществява връзка
(интегрираност) с модул EJ “DOXA – Управление на документи”.
Настоящето ръководство ще ви бъде полезно за:







Въвеждане на необходимите данни и начални настройки за работа.
Създаване структура на дълготрайните активи на фирмата.
Работа с документи, касаещи ДА.
Генериране и извеждане на разнообразни справки.
Създаване на архив с електронни документи свързани с ДА.
Синхронизация между отделните години.
Технологични характеристики на модул „FIXA – Активи и инвентар“

















Многофирмена поддръжка.
Ергономични екранни форми на потребителски интерфейс.
Подробна контекстна документация.
Собствен визуализатор на справки и отчети.
Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.
Работа с различни операционни системи – всички версии на Windows, Linux
Ubuntu.
Работа в мрежа.
Едновременна работа на няколко оператора.
Възможност за работа в облачни структури.
Надеждна защита на данните от неоторизиран достъп.
Автоматично архивиране на данните.
Отдалечена поддръжка.
Интегрираност в реално време с другите модули на програмния комплекс EJ
System.
Собствена система за управление на базата данни.
Модул “FIXA – Активи и инвентар” е изграден с програмната среда ArmSBuilder.
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Инсталиране и права на достъп
Инсталирането на програмата, задаването на пароли за работа на
администратора и операторите на системата, въвеждането на началните данни за
фирмата /фирмите/, архивирането и съответно възстановяването на данни от архивите,
както и други функции, свързани с администрирането, подробно са разгледани в
ръководството за потребителя на управляващия модул на EJ System. В него са дадени
подробни инструкции за конфигурирането на данните на EJ System (част от които са и
данните на модул „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“) - както локално, така и в
облачни структури. Системата няма особени изисквания към хардуера, на който работи,
както и към обкръжаващата я софтуерна среда. Накратко – как се създава нова фирма
и как се прави архивиране на данните може да прочетете в последния раздел на това
ръководство – „Често задавани въпроси“.

II.Стартиране на работа с модула за дълготрайни активи
Стартирането на работата с програмата се извършва в две стъпки:
Първа стъпка. Стартирането на единния програмен комплекс "EJ System Std" се
извършва чрез активиране с двоен клик с ляв бутон на мишката на иконата от работния
плот. На екрана се зарежда входната форма, в която трябва да се въведат
потребителско име и парола на администратора или оператора, в съответните полетата,
които са отредени за тях. Следва потребителското име и паролата да се потвърдят чрез
бутона „Да“ и ако те са правилно въведени на екрана се зарежда началната работна
форма, която съдържа всички модули на единния програмен комплекс "EJ System Std"
(фиг. 1).

фиг. 1. Начална форма с модулите на единния програмен комплекс "EJ System Std"

Основните модули на EJ System Std са следните: "COTA - Счетоводство", "ARFA Персонал и ТРЗ", "FIXA - Активи и инвентар", "BONA - Склад" и "FINA - Управление
финанси". Стартирането на всеки един от тези модули се осъществява чрез еднократен
клик с ляв бутон на мишката върху бутона с наименованието му. В комплекса има
разработени няколко допълнителни модули: "Фактуриране", "Командировки", "Пътни
листове", "Статистика" и други, като тяхното активирането става по аналогичен начин,
също с еднократен клик с ляв бутон на мишката върху бутона с наименованието им.
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Началната работна форма на комплекса съдържа и редица допълнителни функции,
свързани с администрирането, които са разположени в лявата част, те са: "Обновяване
на модулите" - за обновяване на модулите до най-нова версия; "Данни за фирмите";
"Администриране на комплекса"; "Системни и сервизни функции". По-подробно за
администрирането и как се използват неговите функции може да прочетете в
документацията към управленския модул на комплекса.
Втора стъпка. При активирането на функционалния бутон "FIXA - Активи и
Инвентар" - на екрана веднага се зарежда началната работна форма, която съдържа
основните функции за работа на програмния модул. Те са групирани в няколко раздела,
които са разположени вертикално в лявата част на работната форма (фиг. 2): "Данни и
настройки", "Работа с документи", "Справки и отчети", "Електронни документи",
"Администриране" и "Сервизни функции". Тези раздели съдържат съответни
подфункции, които допълват и прецизират работата с дълготрайните активи на фирмата.

фиг. 2. Начална работна форма на модул "FIXA"

Подробна информация, по отношение на съдържащите се в разделите на модула
функции, може да намерите в главите към настоящата документация:
Настройки и данни, Справки и отчети, Електронни документи, Администриране, Сервизни
функции.

1. Базова работна форма
Началната работната форма е разделена на няколко части (панели), които съдържат
различни инструменти за работа. Най-общо отделните панели в работната форма са
представени в така наречената "Базова работна форма", която е представена на фиг. 2.1.
Базовата работна форма съдържа горна и долна управляващи (бар) ленти, информационен
панел, панел с функции (главно меню) и панел, в който се разполагат различни форми за
работа, в зависимост от избраните функции от главното меню.
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Фиг. 2.1. Базова работна форма

 Горна бар лента
Горната бар лента е разположена най-отгоре в работната форма. В лявата си част тя
съдържа наименованието на програмата, а в дясната - пет кръгли бутона (иконки) за
управление.
Бутоните имат следното предназначение:

- "Контекстна документация" - при активирането на този бутон на екрана се
зарежда контекстна документация (Help) за работа с програмата;
- "Информация за системата" - при активирането на екрана се зарежда панел,
съдържащ данни за последната версия на програмата, лицензионните параметри на
потребителя и други;

- използва се за преместване на формата;
- "Минимизиране на системата" - за минимизиране на прозореца;
- "Изход" - за изход от програмата.
 Долна бар лента
Долната бар лента е разположена най-отдолу на работната форма. В най-лявата си
част тя съдържа знак - "зелена точка" или "червена точка", който знак служи за
индикатор при внасянето на данни.
- зелената точка указва, че избраното от оператора поле в работния панел е
„пасивно“ (затворено) и в него не може да се внасят или редактират данни.
- червената точка указва, че избраното от оператора поле е "активно“ (отворено),
то е в режим на редактиране и в него може да се внасят и редактират данни.
Тази лента съдържа също информация за активния в момента работен архив и за пътя
до него. Може да съдържа информация за това, дали има налична нова версия на
програмата, да сигнализира за обновяване на модулите, както и друга допълнителна
информация.
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Горната и долната бар ленти се изобразяват във всички работни форми на програмата.
 Информационен панел
Непосредствено под горната бар лента е разположен така наречения информационен
панел, който съдържа различни данни за активната фирма, оператора, който работи с
програмата, някои данни за лиценза, за модула, с който се работи и други. В
зависимост от разделите и функциите, с които се оперира този панел може да съдържа
допълнителни данни - например за избраните месец и година за работа, иконки за
избор на формат на справките и отчетите (rtf, pdf, html), които генерира програмата.
 Главно меню
Главното меню на модул „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“ се съдържа в панела
с функции (фиг. 2.1). При стартиране на програмата в него се показват всички раздели
от главното меню на системата (фиг. 2.2): „Данни и настройки“, „Работа с документи“,
„Справки и отчети“, „Електронни документи“, „Администриране“ и „Сервизни
функции“.
o Избор на раздел от главното меню
При придвижване с мишката по разделите на главното меню, името на раздела,
върху който тя е позиционирана се променя като буквите стават по-тъмни на
цвят. Изборът на раздел се осъществява чрез кликване с ляв бутон на мишката
върху името на раздела. Някои от разделите съдържат различни функции, чрез
които се осъществява работа с дълготрайните активи на фирмата . Функциите към
всеки раздел са групирани в меню, в зависимост от данните за ДМА, които се
обработват чрез тях, от инструментите за работа, които съдържат и спектъра им
на действие.
В дясната част срещу името на раздела има знак, който показва дали разделът
съдържа меню с функции. Разделите, които не съдържат допълнително меню с
функции нямат този знак срещу името си. Когато знакът е в това
положение тогава менюто с функции е "затворено" т.е. функциите не се виждат на екрана, а
когато знакът е
- тогава функциите от менюто са показани на екрана.
Когато разделът не съдържа меню с функции, при активирането му - вдясно
веднага се зарежда работна форма, която съдържа съответен инструментариум полета, бутони, таблици, структури или други функции, с които може да се оперира.
При кликване с ляв бутон на мишката върху името на раздела, ако разделът е
"затворен", тогава се отваря менюто с функциите към него. Респективно, ако е
"отворен" (т.е. виждат се функциите, които съдържа) - той се "затваря".
Раздел „Настройки и данни“ съдържа следните функции: „Данни и настройки за
фирмата“, „Папки за документите“, „ДА – структура и данни“, „Структура на
фирмените обекти“, „Номенклатури“.
Раздел „Работа с документи“ съдържа функциите „Регистриране на ДА“,
„Въвеждане в експлоатация на ДА“, „Преместване на ДА“, „Преоценка на ДА“,
„Прекатегоризиране на ДА ↔ стока“, „Снемане от употреба на ДА“ и
„Инвентаризация“.
Раздел „Справки и отчети“ съдържа функциите „САП и ДАП“, „Справки по ДА и
инвентар“, „Счетоводни операции“.
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Раздел „Електронни документи“ е предназначен за съхранение и управление на
генерирани справки и отчети за ДМА във времето.
Раздел „Администриране“ съдържа една функция - „Синхронизиране“, чрез която
се извършва синхронизиране на данните между две съседни години. Данните за
ДМА в края на годината се синхронизират, така че да съвпадат с данните към
началото на следващата година.
Раздел „Сервизни функции“ – има три функции: „Импорт / Експорт на данни“,
външни системи", „Настройка и параметри на UI“ и „Системна поддръжка и
контрол“.

o Избор на функция от раздел на главното меню
При придвижване с мишката по главното меню името на функцията, върху която тя
се позиционира се променя, като буквите стават по-тъмни на цвят. Самото
активиране на функцията става чрез еднократен клик с ляв бутон на мишката върху
наименованието ѝ. На екрана се зарежда съответстващата работна форма, която
може да съдържа различни полета, бутони, таблици, структури и други функции,
чрез които може да се въвеждат, редактират и обработват данни, да се правят
различни настройки на параметри, да се извеждат подходящи справки, отчети,
графики и други.
На фиг. 2.2 е представен пример, в който от раздел „Настройки и данни“ е избрана
функция „ДА - структура и данни“. От структурата с дълготрайни активи,
разположена отляво в горния панел - е избрана сметка „2061 Машини и
оборудване“, а от списъка с ДМА към нея (в долния панел) – „Машина за рязане с
лента.
Настройки и данни ► ДА – структура и данни
►2061 Машини и оборудване ► Машина за рязане с лента

Фиг. 2.2. Работна форма за въвеждане на „начални данни“ за ДА „Машина за рязане с лента“
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В дясно на екрана е заредена съответстваща на избраната функция работна
форма, която съдържа редица полета, таблици и функционални бутони, чрез които
се въвеждат данни за ДА, извличат различни оперативни справки и др.

2. Въвеждане на данни, работа с клавиатура и мишка
При въвеждането на данни в програмата активно се използва клавиатурата и мишката.
Данните имат различни типове, формати и характеристики. Най-общо видовете полета, в
които се внасят данни в програмата са няколко типа:
-

числови полета - съдържат само числова информация, и в тях се внасят само
числа;
текстови полета - могат да съдържат текстова и числова информация
едновременно;
полета с варианти за избор - може да се избират варианти от падащото меню
към полето;
полета за дати - те могат да съдържат данни от тип дата;
полета "чек бокс" - в тях с отметка се маркират някакви състояния.

2.1. Въвеждане и редактиране на данни в числови, текстови и полета за дати
Въвеждането на данни в числово, текстово поле или поле за дата може да се извърши
само ако полето е „отворено“ (активно). Активирането се осъществява по два начина:
Първият начин е чрез двукратен клик с ляв бутон на мишката в самото поле - така то
се активира, като същевременно се изменя и цвета на индикатора в долния ляв ъгъл
на работния панел - от зелено той се променя в червено и показва, че полето е
"отворено" (активно) и в него може да бъде внесена информация. На фиг. 2.3 е показан
пример с полето за въвеждане на име на нов дълготраен актив.
Вторият начин е да се позиционира курсора в полето (чрез еднократен клик с ляв бутон
на мишката върху него) и след това веднага да се натисне клавиша "Enter". Отново
индикаторът в долния ляв ъгъл на панела се променя от зелено в червено и полето се
активира - в него може да се въвеждат или редактират данни.

Фиг. 2.3. Пример за въвеждане на име на нов дълготраен актив

Записването на данните в полето се осъществява автоматично. Може ръчно да се
премести курсора на мишката в някое от другите полета или функции или веднага след
въвеждането на данните да се натисне клавиша "Enter" – данните в полето
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автоматично се запазват. При повторно натискане на "Enter", ако има и други полета
от този тип, курсорът на мишката автоматично се премества в следващото поле.
В програмата има някои улеснения за въвеждане на данни в полета от тип дата (фиг.
2.4). Форматът, който се използва за дата е в последователността "дд.мм.гггг" (дд ден, мм - месец, гггг - година). За ден и месец се въвеждат по 2 символа, а за година 4 символа. Ако датата е 6 декември 2018 г., то датата се записва във вида "06.12.2018".
Програмата дава възможност при въвеждането на дата да се впише само част от нея,
а останалата част тя допълва автоматично в съответствие с избраните месец и година
за работа с данни. Така например, ако за работа е избран месец декември 2018 г.,
тогава от датата може да се впише само числото на деня, например "6" и да се натисне
клавиша "Enter" или да се премести мишката в следващото поле, останалите данни се
допълват автоматично до формата за дата "06.12.2018". Може в полето за дата да се
впише само деня и месеца по следния начин "6.12" или "6.12.", аналогично на горния
пример, след натискането на клавиша "Enter" или преместването на мишката в
следващото поле - програмата автоматично допълва датата до формата "06.12.2018".

Фиг. 2.4. Внасяне на дата

Веднъж запазени данните в полетата от числов, текстов или тип дата, може да се
изменят чрез редактиране или изтриване. За целта избраното поле трябва да се
„отвори“ (да се активира), като активирането се извършва по описания по-горе начин.
След редактирането или изтриването на данните, запазването на извършените
промени се осъществява автоматично.

2.2. Въвеждане и редактиране на данни в полета с варианти за избор
Често при въвеждането на данни се налага да се прави избор от падащо меню,
съдържащо списък с варианти. Полетата, които съдържат падащо меню вляво имат
знак . Трябва да се кликне еднократно с ляв бутон на мишката върху знака, за да се
покаже падащото меню. Друг вариант за отваряне на списъка е чрез еднократен клик с
ляв бутон на мишката в полето и натискане на клавиша „Enter“.
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Фиг. 2.5. Избор на вариант от падащо меню

На фиг. 2.5 и показан пример за избор от падащо меню в полето „Категория на ДА в
групата“. Придвижването по вариантите в менюто се осъществява чрез курсора на
мишката или чрез "стрелка надолу" и "стрелка нагоре" от клавиатурата.
Самият избор на вариант от възможните може да се осъществи по два начина - чрез
еднократно кликване с ляв бутон на мишката върху него или чрез натискане на клавиша
"Enter" от клавиатурата. Данните, които са били внесени в полето автоматично се
запазват.
Редактирането на данни в поле с варианти за избор става аналогично на въвеждането
на данни в такова поле, като се избира друг вариант от списъка в падащото меню.

2.3. Въвеждане и редактиране на данни в полета "чек бокс"
Въвеждането на данни в полетата от типа "чек бокс" се осъществява с еднократно
кликване с ляв бутон на мишката в съответното поле. На фиг. 2.6 е даден пример за
поле от типа "чек бокс" при снемане от употреба на ДА – „ликвидация“.

Фиг. 2.6. Полета от тип „чек бокс“

Редактирането/изтриването на данни в полето от типа "чек бокс" става с еднократен
клик с ляв бутон на мишката в него, като промяната се запазва автоматично.

12

Приложни информационни системи ООД
3. Избор на фирма
Модул "FIXA - Дълготрайни активи" е предназначен за работа с много фирми.
Стартирането на функцията "избор на фирма" се осъществява чрез еднократен клик с ляв
клавиш на мишката върху функционалния бутон "избор на фирма", който е разположен
отгоре, в информационния панел на работната форма (фиг. 3).

фиг. 3. Стартиране на функцията "Избор на фирма"

На екрана се появява прозорец (фиг. 4), съдържащ списък с всички заведени от
администратора на системата фирми в комплекса. Подредбата в списъка е по номера.
Операторите на системата от своя страна имат предварително определено ниво на достъп
до фирмите, като в зависимост от него е възможно, за конкретен оператор да са достъпни за
работа само някои от фирмите в списъка. Наименованията на достъпните (активните) за
работа фирми на екрана са изобразени в по-ярък цвят, а на недостъпните (неактивните) са в
по-светъл цвят. В лявата част на прозореца има няколко полета: за БУЛСТАТ, адрес, e-mail,
телефон и ДДС номер на фирмата. В горния десен ъгъл са разположени два малки бутона,
съответно за местене
и за затваряне на прозореца
(връщане назад).
Избор на фирма

фиг. 4. Прозорец за избор на фирма – активните за работа фирми са с по-тъмен цвят

Под списъка с фирми има поле с наименование "условие за селектиране на
фирмите", което служи за филтър при търсенето на конкретна фирма. В полето може да се
впише цялото име на фирмата или само част от него. Програмата прави селекция по
написаното в полето и извежда в прозореца сортирани по номера всички фирми, които
съдържат в наименованието си тази част. На фиг. 5 е показан пример, при който в полето за
условие е записано само част от името на фирмата: "оод". В прозореца на екрана
автоматично е изведен списък с всички фирми (активни и неактивни), които съдържат в
своето наименование "оод".
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Избор на фирма

фиг. 5. Филтриране имената на фирмите по зададено условие („оод“)

Придвижването по списъка може да се осъществи чрез курсора на мишката или чрез
клавишите "стрелка надолу" и "стрелка нагоре" от клавиатурата. За да бъде възможно
използването на стрелките, трябва първоначално да се кликне с ляв бутон мишката върху
името на някоя от фирмите в прозореца. Самият избор на фирма от списъка се осъществява
чрез двоен клик с ляв бутон на мишката върху името ѝ или чрез натискане на клавиша "Enter"
(фиг. 6).
Избор на фирма

фиг. 6. Избор на фирма от списъка с фирми

След избора на фирма, на екрана в информационния панел отгоре се изписва нейното
име. Ако операторът се опита да избере неактивна за неговото ниво на работа фирма - в
отделен панел на екрана се извежда съобщение, че избраната фирма има статус "неактивна"
(фиг. 6.1).
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фиг. 6.1. Съобщение за „неактивна“ фирма

4. Данни и настройки за фирмата
Функцията "Данни и настройки за фирмата" се намира в раздел "Настройки и данни" от
главното меню на модул FIXA. При активирането ѝ чрез еднократен клик с ляв бутон на
мишката, на екрана се зарежда съответстващата ѝ работна форма, която е показана на фиг.
7. Тази функция дава възможност да се наблюдават и разглеждат различни специфични
данни и настройки на фирмата, които предварително са били въведени от администратора
или оператора в управленския модул, чрез функция "Данни за фирмите" (заб.* функцията
"Данни за фирмите" се съдържа в началната форма на единния програмен комплекс EJ
System Std – вижте фиг. 1).
В горната част на работната формата, под информационния панел, има разположени
3 функционални бутона: "фирмени данни", "фирмени настройки" и "шаблони на фирмени
документи". В тази версия на програмата са разработени функциите само за бутона „фирмени
данни“.
4.1. Фирмени данни
При активирането на функцията "Данни и настройки за фирмата" на екрана се зарежда
работната форма (фиг. 7), съответстваща на функционалния бутон „фирмени данни“.
Формата съдържа полета за име на фирмата, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес по
регистрация, пощенски код, идентификационен номер по ДДС, полета за данни на
ръководителя на предприятието и други.
Настройки и данни ► Данни и настройки за фирмата ► фирмени данни

фиг. 7. Данни за фирмата
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Данните, които се съдържат в полетата на работната форма на фиг. 7 са само за
наблюдение и в тях не може да се извършва редакция или да се въвеждат нови данни.
Ако по някакви причини е наложително да се направи редактиране, администраторът
на системата или операторът, със съответстващи функции, могат да направят
необходимите промени на данните в административния модул.
5. Папки за документите
Структурата и видовете папки за документи отразяват характера и начина на работа с
документите във всяка фирма поотделно. Папките съдържат документи, които имат еднакви
характеристики. В комплекса системно са зададени няколко раздела папки, с изградена
структура, които отразяват спецификата на работа във всички фирми, (фиг. 8). Основните
раздели папки са следните: „Протоколи за завеждане на ДА“; „Протоколи за преместване/
консервиране“; „Инвентаризация“; „Прекатегоризация ДА ↔ стока“; „Местни данъци и такси“.
Потребителят не може да изтрива или да добавя нови раздели с папки, но към всеки раздел
може да добавя нови работни папки или да изгражда подструктури от работни папки, които
съответстват на стила на работа и обработка на документи, според спецификата на фирмата.
При първоначалното влизане в системата разделите с папки се изграждат автоматично, като
всеки раздел съдържа само по една работна папка. За фирмите с не голям документооборот
и с концентрирана обработка на документи тази структура е достатъчна за работа.
Настройки и данни ► Данни и настройки за фирмата ► Папки за документи

фиг. 8. Структура на Папки за документи

Работата със структурата на папки за документи е свързана с добавяне или вмъкване
на нова папка в структурата, инициализация, преименуване на съществуваща папка и
евентуално изтриване. Над структурата с папки са разположени функционалните бутони,
чрез които може да се извършват споменатите действия. Добавянето на нова папка се
осъществява чрез бутона „добавяне“, като за целта първо трябва да се маркира с ляв бутон
на мишката раздела, към който тя ще се добавя и след това да се активира бутона за
добавяне. На екрана се появява прозорец, в който трябва да се въведат номера и
наименованието на папката и да се потвърди с „Да“ добавянето ѝ към структурата.
Вмъкването на папка се реализира по аналогичен начин, като разликата е в това, че папката
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се вмъква над маркирания раздел или папка в структурата. Преименуването на папка се
осъществява чрез бутона „поправка“ - на екрана се зарежда прозорец, в който може да се
редактират съответно номера и името на папката. Промените се потвърждават с бутона „Да“,
който се намира в прозореца. Инициализацията може да се извърши за новодобавени или
вмъкнати в структурата папки, чрез активиране на съответния бутон за инициализиране.
Отново на екрана се появява прозорец, в който с бутона „Да“ трябва да се потвърди
инициализацията.
Изградената структура с папки за документи се използва активно в раздел „Работа с
документи“ от главното меню. Регистрирането на ДМА, въвеждането в експлоатация,
преместването, преоценката, прекатегоризацията в стока, снемането от употреба,
инвентаризацията се отразяват като се въвеждат документите за тези активи в
съответстващите папки.

III. ДА – структура и данни
Структурата на дълготрайните активи е изградена от няколко основни раздела, с
включени към тях групи, сметки и подсметки, чрез които се води счетоводното отчитане на
ДА. Към всяка сметка може да се заведат конкретни дълготрайни активи, които да ѝ
съответстват по тип. Функцията, която се използва за работа със структурата на активите е
"ДА - структура и данни" и тя се стартира от първия раздел на главното меню "Настройки и
данни". При активирането ѝ на екрана се зарежда работната форма, която е показана на фиг.
9. В горната лява част на формата, в отделен панел са разположени основните раздели,
групи, сметки и подсметки за работа с дълготрайните активи. Структурата е изградена в
съответствие с сметкоплана на фирмата, който се използва в модул „СОТА – Счетоводство“.
На фиг. 9, в този панел, е показана само част от структурата на ДА с част от включените в
тях групи сметки - раздел "2 СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ" и раздел "6 СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ".
Настройки и данни ► ДА - структура и данни

фиг. 9. Раздели, групи и подгрупи сметки за завеждане и отчитане на ДА

Всички подсметки, които са част от структурата на ДА в горния панел са предварително
инициализирани. При избора на конкретна инициализирана подсметка от панела (чрез
еднократен клик с ляв бутон на мишката върху нея), отдолу, се зарежда нов панел (фиг. 10),
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който е предназначен за визуализиране структурата на заведените дълготрайни активи към
нея. Първоначално, когато няма въведени ДА към избраната подсметка, този панел е празен
и с помощта на функционалните бутони, които са разположени над него („добавяне“ и
„вмъкване“) може да се добавят /или вмъкват/ съответстващи дълготрайни активи. В случай,
че вече има въведени ДА - те се визуализират на екрана. На фиг. 10 е представен пример, в
който от структурата в горния панел от раздел „2 СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ“, група „20
Дълготрайни материални активи“, сметка „206 Машини и оборудване“ е избрана подсметка
"2061 Машини и оборудване (СЛ)", към която вече са били заведени ДМА. В долния панел на
фиг. 10 е зареден списъка с ДМА, които са били заведени към избраната подсметка „2061
Машини и оборудване“. Активите в списъка са подредени хронологично по реда на тяхното
въвеждане.
Настройки и данни ► ДА - структура и данни

фиг. 10. Структура на ДА – подсметка „2061 Машини и оборудване (СЛ)“

1. Общи настройки
Първоначално, преди да се започне работа по въвеждането на ДА към избрана
подсметка от структурата, потребителят трябва да направи някои общи настройки, които
вследствие значително облекчават работата при въвеждане на данните. Общите настройки
са свързани с категорията на дълготрайните активи в избраната група, със срока на
амортизация, със счетоводните сметки за заприходяване, отчисления, разходи, отнасяне в
дейност и за преоценка на ДА и други. Настройките се задават еднократно и функцията, чрез
която се правят е "Категория и характеристики" – тя е разположена вдясно на работната
форма (вижте примера на фиг. 10). От структурата на ДА в горния панел първо трябва да се
избере конкретна подсметка, към която ще се добавят дълготрайни активи и след това може
да се стартира функцията „Категория и характеристики“, чрез която се правят общите
настройки (заб.* ако се избере само раздел, или само група, или само сметка от
структурата на ДА - програмата автоматично извежда съобщение, че може да се
задават потребителски характеристики само за инициализирана сметка).
При стартирането на функцията „Категория и характеристики“ на екрана се зарежда
нова работна форма, която съдържа редица полета, предназначени за общите настройки към
избраната подсметка. На фиг. 11 е представен пример с общите настройки на избраната от
структурата подсметка „2061 Машини и оборудване (СЛ)“.
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Настройки и данни ► ДА - структура и данни

фиг. 11. Форма за предварителни общи настройки за ДА в съответствие с избраната подсметка



Полето "Категория на ДА в групата" съдържа падащо меню с различни варианти, от
които трябва да се избере категорията, съответстваща на типа на сметката. В примера
на фиг. 12, за подсметка „2016 Машини и оборудване (СЛ)“ е избрана съответстващата
ѝ категория "II. Машини, производствено оборудване, апаратура“.
Настройки и данни ► ДА - структура и данни
► 2061 Машини и оборудване (СЛ) ► Категории и характеристики

фиг. 12. Списък с варианти за категория на ДА



В полето "Срок на ползване (в месеци)" срокът за амортизиране се записва
автоматично. Той зависи от избраната категория и касае данъчно признатия срок на
амортизация. В показания пример на фиг. 13, за избраната от структурата подсметка
"2061 Машини и оборудване (СЛ)" и посочената за нея категория ДА "II. Машини,
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производствено оборудване, апаратура", срокът на амортизиране в месеци е 40
месеца. До това поле на екрана вдясно автоматично се извежда процента на
годишната данъчна амортизационна норма, в случая той е 30 процента.
Настройки и данни ► ДА - структура и данни
► 2061 Машини и оборудване (СЛ) ► Категории и характеристики

фиг. 13. Пример за въвеждане общи настройки на ДА.
Срок на ползване (в месеци) и сметки за глобални настройки на групата ДА



В областта "Сметки за глобални настройки на групата ДА" има няколко полета, в
които потребителя трябва да запише счетоводните сметки за заприходяване на
дълготрайния актив, за отчисления, за разходи, за отнасяне в дейност и за преоценка.
Програмата автоматично филтрира и показва в тези полета само част от сметките на
сметкоплана, които се отнасят към тях (фиг. 14), което облекчава избора.

фиг. 14. Сметка за отнасяне в дейност - пример за филтриране на сметките



В частта "Допълнителна характеристика за данни към ДА" - потребителят може да
зададе различни характеристики, които се определят в картоните на ДА и които носят
допълнителна информация за активите. Например, ако дълготрайните активи са
транспортни средства /подсметка „2071 Транспортни средства (СЛ)“/, в тази част може
20

Приложни информационни системи ООД
да се внесат данни за: обем на двигателя; номер на шаси; брой гуми; обем на
резервоара в литри; цвят на автомобила; брой места и други. На фиг. 15 е представен
пример за допълнителни характеристики на дълготрайните активи към сметка "2071
Транспортни средства".
Настройки и данни ► ДА - структура и данни
► 2071 Транспортни средства ► Категории и характеристики

фиг. 15. Пример за допълнителни характеристики на ДА към "2071 Транспортни средства"

В лявата колона на таблицата за допълнителни характеристики се записва тяхното
наименование, а в дясната колона вида на стойността им. Видът може да се избере от
падащо меню в полето, съдържащо списък с варианти (фиг. 15.1).

фиг. 15.1. Вид стойност на допълнителните характеристики на ДА

2. Редактиране структурата на ДМА
Структурата на дълготрайните материални активи се визуализира в два панела,
разположени в лявата част на работната форма, която е свързана с функцията „ДА –
структура и данни“. В горния панел се съдържат основните раздели, групи, сметки и
подсметки, към които се завеждат ДМА (фиг. 16). В този панел не е позволено да се
редактират разделите, групите, сметките и подсметките! Ако по някакви причини
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редактирането е наложително, то трябва да се извърши през модул „COTA – Счетоводство“.
В счетоводния модул може да се направят желаните промени на сметки и подсметки от
сметкоплана на фирмата. Направените изменения автоматично ще се отразят в структурата
на модула за ДМА, тъй като в него структурата в горния панел се наследява от структурата
на сметкоплана в модул „COTA – Счетоводство“.

фиг. 16. Структура на ДА (горен панел), раздели

Първоначално, преди да се започне работа по въвеждането на ДМА, потребителят
трябва да направи необходимите общи настройки на подсметките от структурата в горния
панел, към които ще въвежда дълготрайни активи. Общите настройки се правят еднократно
чрез функцията „Категории и характеристики“ и значително облекчават работата по
въвеждането на ДМА (вижте гл. „Общи настройки“).
В долния панел се визуализира структурата на дълготрайните активи, които са
заведени към избрана подсметка, съдържаща се в горния панел. Първоначално, когато няма
въведени активи, в него се съдържа само главния възел с наименование „Структура на ДА
в… /избраната подсметка/“. На фиг. 16.1. е показан пример как изглежда панела, когато няма
заведени активи към избрана подсметка (в случая „2091 Други дълготрайни материални
активи“). В долния панел е разрешено добавянето на нови дълготрайни активи, създаването
на подструктури с ДА, ако това е необходимо, може да се променят имената на заведени
активи, да се изтриват ДА и т.н.

фиг. 16.1. Структура на ДА („2091 Други дълготрайни материални активи“)

Функционалните бутони, чрез които се създава и редактира структурата на ДА в долния
панел, към избрана подсметка, са следните: "добавяне", "вмъкване", "изтриване, "поправка"
и "инициализация". Те са разположени над структурата в долния панел (фиг. 16.1) и се
отнасят само за нея. Бутоните, които са активни за избрания възел от структурата са показани
в по-тъмен цвят, а неактивните са в по-светъл цвят. Бутонът "инициализация" се появява на
екрана и е активен, когато се добавя или се вмъква нов дълготраен актив в структурата.
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В долния панел, при въвеждането на активите, може допълнително да се създаде структура,
ако това е наложително. В практиката има различни случаи - например, предприятието има
два работни цеха, в които се използват различни машини, тогава потребителят може да
добави в структурата наименованията на цеховете и след това към тях да заведе машините,
с които се работи т.е. да създаде две структури.
2.1. Добавяне на нов дълготраен актив към структурата и инициализация
Добавянето на дълготраен актив се осъществява с активирането на функционалния
бутон "добавяне". Преди да се стартира бутона трябва да се маркира в структурата (в
долния панел) възелът, към който ще бъде добавен актива. В началото, когато
структурата още не е изградена - това е възелът, който е най-отгоре с наименование:
"Структура на ДА в ... /избраната подсметка/". При активирането на бутона "добавяне" на
екрана се зарежда нов прозорец „>>> Добавяне на нов ДА към … /избраната подсметка/“,
в който се въвеждат номера и името на ДА (фиг. 17). След потвърждаване на
добавянето чрез бутона „да“, дълготрайният актив се записва отдолу в структурата към
маркирания възел.
2061 Машини и оборудване ► Структура на ДА в Машини и оборудване ► добавяне

фиг. 17. Добавяне на нов дълготраен актив

След добавянето на новия дълготраен актив към структурата той трябва да се
инициализира, за да може да се въведат необходимите данни за него – дата на
придобиване, дата на влизане в употреба, стойност и други. Ако не се инициализира,
той ще се третира в програмата като наименование на раздел или група, а не като ДА.
Инициализирането на актива се извърша чрез бутона „Инициализация“ - като при
активирането му на екрана се появява нов прозорец, в който с бутона „да“ трябва да се
потвърди инициализацията (фиг. 17.1).
2061 Машини и оборудване ►Оверлог машина ► инициализация
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фиг. 17.1. Инициализация на дълготраен актив

След инициализацията на дълготрайния актив на екрана се зарежда работната форма,
която съответства на функционалния бутон „начални данни“ (фиг. 18) и в нея трябва
да се въведат началните данни за него. По-подробно действията по въвеждането на
данните за ДА са описани в глава "Въвеждане на данни за дълготрайните активи".
2061 Машини и оборудване ► Оверлог машина ► начални данни

фиг. 18. Работна форма за въвеждане на "начални данни" за новия дълготраен актив

2.2. Вмъкване на нов дълготраен актив в структурата
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Вмъкването на нов дълготраен актив в структурата с ДА към избрана сметка се
осъществява чрез активиране на функционалния бутон "вмъкване". На екрана се
появява прозорец „>>> Вмъкване на нов ДА преди … /маркирания възел/“, в който трябва
да се запишат номера и името на актива (фиг. 19). В голяма степен алгоритъмът за
вмъкване на ДА е аналогичен на алгоритъма за добавяне, с тази разлика, че при
вмъкването дълготрайният актив се записва над маркирания възел в структурата.
Както и при добавянето на ДА, след вмъкването на новия актив в структурата той
трябва да бъде инициализиран и да се въведат данните за него в програмата .
2061 Машини и оборудване ► Оверлог машина ► вмъкване

фиг. 19. Вмъкване на нов дълготраен актив

2.3. Поправка на името и/или номера на дълготраен актив
Редакцията на името и/или номера на избран от структурата дълготраен актив се
осъществява чрез активиране на функционалния бутон "поправка". На екрана се
показва прозорец „>>> Редактиране на ДА“, съдържащ полета с номера и името на
актива, в които може да се направят необходимите промени (фиг. 20). С бутона "да" в
прозореца се потвърждава извършената редакция.
2061 Машини и оборудване ► Трактор Хинто 2434h-0ry5► поправка

фиг. 20. Поправка на името и/или номера на ДА
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2.4. Изтриване на дълготраен актив
Системата не позволява изтриването на ДА, които са заведени в текущата
година или ДА, които са заведени в предходна година и в текущата имат начислени
суми за амортизации!
Може да се изтриват само активи, които са снети от употреба, но не и в текущата
година! Ако дълготрайният актив е снет от употреба през текущата година, изтриването
му може да се осъществи едва в началото на следващата година.
За изтриване на ДА се използва функционалния бутон "изтриване". При активирането
му на екрана се появява прозорец, в който трябва да се потвърди изтриването (фиг.
21) и след потвърждаването, актива се премахва от структурата.
2041 Компютърна техника ► Многофунк. устройство EJPOM-342 ►изтриване

фиг. 21. Изтриване на дълготраен актив

3. Въвеждане на данни за дълготрайни активи
След инициализирането на дълготрайния актив на екрана се зарежда работна форма,
съдържаща редица функционални бутони и полета, които са предназначени за въвеждане на
данните за актива. Първата работна форма, която се зарежда на екрана съответства на
функционалния бутон "начални данни" (фиг. 22). До този бутон има още няколко бутона:
"оперативни данни", "крайни данни", "изображения и документация", "месечни аморт.
(спр.)", като при активирането на всеки един от тях, на екрана се зарежда съответстваща
работната форма за въвеждане на данни и за оперативни справки за дълготрайния актив с
начислените счетоводни и данъчни амортизации.

2061 Машини и оборудване ► Оверлог машина ► начални данни
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фиг. 22. Работна форма за въвеждане на "начални данни" за дълготрайния актив

3.1. Въвеждане на начални данни за ДА
Работната форма отговаряща на функционалния бутон "начални данни" съдържа
следните полета:
 Поле „Тип на актива“ - съдържа падащо меню с няколко варианта за избор на тип:
собствен ДА; директен разход; инвентар; чужд ДА. В зависимост от типа на
дълготрайния актив - в списъка с мишката се посочва подходящ вариант.
 Таблица с няколко колони: „документ №, от дата, отчетна стойност“ – в полета
на тези колони от таблицата се въвеждат вида и номера на документа, по който е
заприходен ДА, датата на заприходяване и отчетната му стойност (вижте примера
на фиг. 22.1). В таблицата може да има няколко счетоводни стойности за ДА,
например, ако допълнително са извършени ремонт на ДА, някакви подобрения и
други.

фиг. 22.1. Таблица - за завеждане на нов ДА –
документ №, дата и отчетна стойност на ДА

 Поле „обща отчетна стойност“ – в него се записва общата отчетна стойност на
дълготрайния актив, който е сума от отчетните стойности, описани в горната
таблица. Такава обща отчетна стойност може да се формира и по време на
експлоатация на ДА. Общата отчетна стойност кореспондира с таблицата
"Промяна стойността на ДА", която е разположена в работната форма,
съответстваща на функционалния бутон "оперативни данни". Когато се прави
ремонт на дълготрайния актив, или се купуват допълнителни части за него, или се
правят подобрения и др., те се отразяват в таблицата за промяна стойността на
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ДА. Увеличаването на общата отчетна стойност пряко влияе на месечните
амортизационни отчисления и те също се увеличават в периода на използване на
ДА. От друга страна промяната в размера на месечните амортизационни
отчисления е пряко свързано със справките, които се формират в работната
форма, съответстваща на функционалния бутон "месечни аморт. (спр.)".
 дата на въвеждана в експлоатация - в този панел има две полета, в които се
записват датите на въвеждане на дълготрайния актив в експлоатация (вижте
примера на фиг. 22.2).
o счетоводна амортизация - в полето се записва сумата на счетоводната
амортизация.
o данъчно призната амортизация - записва се сумата на данъчно признатата
амортизация.

Фиг. 22.2. Дата на въвеждане в експлоатация

Обикновено двете дати за счетоводна и данъчна амортизации съвпадат, но има
случаи, в които те може и да се различават. Тези дати са свързани, като системата
поддържа както счетоводната, така и данъчно признатата амортизация за ДА.
 набрана към 31.12.yyyy - полето се попълва, когато дълготрайният актив е бил
въведен в експлоатация преди започване на работа с модул "FIXA - Активи и
инвентар", бил е заведен в предходна година и за него са начислявани
амортизации. В полета отдолу – „счетоводна амортизация“ и „данъчнопризната
амортизация“ се описва натрупаната амортизация за ДА към края на годината,
предхождаща започването на работа с програмата (вижте примера на фиг. 22.3).
Системата не формира автоматични амортизации за периода, който е "до", тя
взима наготово сумите от указаните в съответните полета стойности.

Фиг. 22.3. Набрани счетоводни и данъчни
амортизации към конкретна дата

 Полето „Метод на счетоводна амортизация“ съдържа падащо меню с различни
варианти на методи за амортизация. От списъка може ръчно да се избере
подходящия метод (фиг. 22.4). Срокът на ползване на актива се задава в месеци.

Фиг. 22.4. Варианти за метод на счетоводна амортизация
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 В полето „срок на ползване в месеци“, което се намира под „Метод на счетоводна
амортизация“ се записва срока на ползване на актива в месеци. Счетоводният
метод на амортизиране може да се различава от данъчно признатия и може ръчно
да се коригират месеците, в зависимост от целите, които си поставя фирмата при
амортизацията на конкретния актив.
 „Метод на данъчно призната амортизация“ е пряко свързан с категорията ДА,
която се посочва първоначално, още при настройките на подсметката, към която
са заведени дълготрайните активи и се определя по Закона за счетоводството.
 Поле „Описателни характеристики на ДА“ – в него потребителят задава
стойностите на допълнителните характеристики. Ако дълготрайният актив е
транспортно средство, може да се въведат следните примерни описателни
характеристики: номер на шаси, обем на двигателя в куб. см., обем на резервоара
в литри и други. На фиг. 23 е показан пример за описателни характеристики на ДА
Mercedes-Benz ML 350. Параметрите на тези описателни характеристики се задават
предварително, когато се въвеждат общите настройки за избраната сметка (вижте
фиг. 15 от гл. „ДА - структура и данни“).
2071 Транспортни средства (СЛ)►Mercedes-Benz ML 350 ► начални данни

фиг. 23. Пример за описателни характеристики на ДА

 Сметките в полетата: „сметка за заприходяване“, „сметка за отчисление“,
„сметка за разходи“, „сметка за отнасяне в дейност“ и „сметка за преоценка“
се въвеждат предварително, когато се правят настройките за категорията и
характеристиките на групата активи (вижте глава „ДА - структура и данни“). В
работната форма на "начални данни" те са заредени автоматично, в зависимост
избраната група активи - вижте примера на фиг. 23.
o сметка за заприходяване е сметката, по която се заприходява дълготрайния
актив;
o сметка за отчисление е сметката, по която се отчитат амортизациите на
актива;
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o сметка за разходи - сметката за разходи във връзка с амортизациите на
актива;
o сметка за отнасяне в дейност - когато фирмата генерира актив от собствена
дейност, например - строи се нов цех за производство - разходите при
създаване (изграждане, строителство) се отразяват в тази сметка;
o сметка за преоценка.
 Полето „Местонахождение - обект във фирмата“ съдържа падащо меню със
списък на обектите във фирмата и от вариантите в него трябва да се избере обекта,
в който се намира дълготрайния актив.
3.2. Оперативни данни за ДА
Оперативните данни отразяват различни операции, които са свързани с промяна в
стойността на ДА, с промяна в метода на счетоводна амортизация, с преместване на
ДА и преоценка на текущата му счетоводна стойност.
Работната форма, която се зарежда на екрана при активиране на бутона "оперативни
данни" е показана на фиг. 24. Тя съдържа четири таблици, които са предназначени за
въвеждането на съответните оперативни данни.
2061 Машини и оборудване (СЛ) ► Оверлог машина ► оперативни данни

фиг. 24. Работна форма за въвеждане на оперативни данни

3.2.1. Промяна на стойността на ДА
След въвеждане в експлоатация на дълготрайния актив е възможно към
определена дата да настъпят обстоятелства, при които е наложително да се
направят промени в счетоводната и/или данъчно признатата му амортизационна
стойност. Такива обстоятелства са например извършен ремонт, направени
подобрения на актива и други, които водят до увеличение или намаление на тези
стойности към съответната дата на промяната. Увеличението или намалението
на стойностите става на база документ (фактура, протокол) и може да касае
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както счетоводната така и данъчно признатата стойност на актива (вижте
примера на фиг. 25).
2071 Транспортни средства (СЛ) ► Мерцедес ► оперативни данни

фиг. 25. Промяна стойността на ДА

Промяната на счетоводната и/или данъчно признатата стойност на ДА се
отразява и в месечните амортизации. Когато се увеличава счетоводната
амортизационна стойност към определена дата, съответно се увеличава и
месечната счетоводна амортизация в рамките на оставащите месеци за
амортизиране от датата на промяната. Изменението в месечните амортизации
на ДА може да се проследи чрез стартиране на функционалния бутон "месечни
амортизации (спр.)". Работната форма, която се зарежда на екрана (фиг. 26)
съдържа две таблици, в които подробно по месеци и години са разписани
месечните счетоводни и данъчно признати амортизации на дълготрайния актив.
2071 Транспортни средства (СЛ) ► Мерцедес ►месечни аморт. (спр.)

фиг. 26. Справка за месечни счетоводни и данъчно признати амортизации на ДА
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3.2.2. Преоценка на текущата счетоводна стойност на ДА
В системата е реализирана възможност да се отрази настъпила промяна в
текущата счетоводна стойност на ДА, свързана с преоценката на актива.
Данните се въвеждат в таблицата за преоценка на текущата стойност на ДА
(фиг. 27). Направените изменения автоматично се отразява и в таблицата за
промяна на стойността на ДА.
2071 Транспортни средства (СЛ) ► Фолксваген Пасат H55467JD ► оперативни данни

фиг. 27. Преоценка на текущата счетоводна стойност на ДА

Преоценката в текущата стойност на актива се отразява и в неговите месечните
амортизации, като системата начислява нови стойности за амортизации, в
съответствие с направените промени (фиг. 28).
2071 Транспортни средства (СЛ) ► Фолксваген Пасат H55467JD ► месечни аморт. (спр.)

фиг. 28. Справка за промяна в месечните счетоводни амортизации след преоценка на ДА
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3.3. Крайни данни за ДА
Крайните данни са свързани с различни настъпили събития във връзка с консервация,
прекатегоризация и снемане от употреба на дълготрайните активи. При активирането
на функционалния бутон "крайни данни" на екрана се зарежда работна форма, която
съдържа 3 области: "Консервация на дълготрайния актив", "Прекатегоризация
(продажба)" и "Снемане от употреба" (фиг. 29).
Настройки и данни ► ДА - структура и данни ► крайни данни

фиг. 29. Крайни данни

3.3.1. Консервация на ДА. В тази област на работната форма е разположена
таблица, която съдържа няколко колони: „от дата“, „до дата“, „с документ №“ и
„дата на документа“. В полетата на таблицата се отразяват данните, свързани с
консервацията на актива, като в нея се записват датите на периода, за който се
консервира актива (снема се от употреба и не се използва), номера на
съответния документ, по силата на който ДМА се консервира и датата по
документа.
Начисляването на амортизации по счетоводния амортизационен план се
преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е
изведен от употреба, независимо от причините, следователно и поради
консервиране.
Начисляването на данъчна амортизация съгласно чл.59 ал. 1 от ЗКПО се
преустановява, когато съответният актив временно не се използва, не носи
икономическа изгода за период, по-дълъг от 12 месеца. Начисляването се
преустановява от началото на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл
този период, и се възобновява от началото на месеца на връщане на актива в
експлоатация. Данъчният амортизируем актив не се отписва от данъчния
амортизационен план за периода, през който не се начислява амортизация
поради извеждане от употреба.
На фиг. 30 е показан пример за въвеждане на данните за консервация на ДМА
"Машина за заваряване" в предназначената за това таблица.
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2061 Машини и оборудване ► Машина за заваряване ► крайни данни ►консервация на ДА

фиг. 30. Крайни данни. Консервация на ДА.

На фиг. 31 е показано как се изменят месечните счетоводни и данъчни
амортизации при консервацията на ДМА "Машина за заваряване". Машината е
била консервирана в периода от 03.03.2018 до 15.09.2018 г., като в този период
не са начислявани амортизации за нея. В колона „амортизационен срок“ на
таблиците за месечни амортизации в месеците април, май, юни, юли, август,
септември е отбелязано „консервация“ и в колони „месечна норма“ и „месечна
амортизация“ няма начисления.
2061 Машини и оборудване ► Машина за заваряване ► месечни аморт. (спр.)

фиг. 31. Справка за месечните счетоводни и данъчни амортизации при консервация на ДА
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3.3.2.
Прекатегоризация (продажба) на ДА - в тази част на работната форма
се записват данните, свързани с продажба на ДМА. Прекатегоризацията формира
дълготрайния материален актив като стока, след което той може да бъде продаден.
Препоръчително е продаденият дълготраен актив да се изтрие от структурата на
ДМА в следващата година.
3.3.3.
Снемане от употреба на ДА. В тази област на работната форма се
съдържат няколко полета, в които трябва да се попълнят и посочат данни, свързани
със снемането от употреба на ДМА. В полетата „от дата“ и „с документ“ се попълват
данните за документа (дата и номер на док.), по силата на който се извършва
снемането от употреба на ДМА. Полета: „бракуване“, „ликвидация“, „безвъзмездно
предаване“, „разпадане на други ДА“, отразяват възможните причини за снемане
от употреба на актива и трябва да се постави отметка с ляв бутон на мишката в
едно от тях, в съответствие с причината за снемането му от употреба. На снетият
от употреба ДМА не се начисляват амортизации. Препоръчително е той да бъде
изтрит от структурата на ДМА (чрез бутона "изтриване") в следващата година.
Може да остане в структурата, но това е излишно и е по-добре да се премахне.

3.4. Изображения и документация
В модула за дълготрайни активи е разработена възможност към всеки дълготраен
актив да се заредят сканирани изображения на негови документи и снимки. Това може
да са нотариални актове за земи, имоти, сгради, офиси и други. Може да са фактури
за придобиване на компютърна техника, машини, оборудване и т.н. Може да се
сканират и качат документи за различни сключени застраховки на дълготрайните
активи, в това число застраховки на сгради, на работни площи, на превозни средства,
на производствени машини и други. Може да се добавят различни снимки на земите и
терените, на сградите, на колите, на специфичните машини и оборудване използвани
в производството и др. Размерът на изображенията не трябва да надвишава 700 КВ и
ако той е по-голям на екрана автоматично се извежда съобщение за превишение на
размера.
На фигурите по-долу с конкретни примери е представено как може да се осъществи
зареждането на различни сканирани снимки и документи за избран дълготраен актив
от раздел „Транспортни средства“ от структурата на ДА.
В работната област на екрана, съответстваща на функционалния бутон „изображения
и документация“ първият ред е отреден за зареждане и визуализиране на снимки за
избран дълготраен актив от структурата (фиг. 32). Вторият ред е предназначен за
зареждане и визуализиране на документи, касаещи ДА (например талон на
автомобила, застраховка гражданска отговорност и други). Под местата
предназначени за изображения има полета за внасяне на допълнителна информация
за актива, в които може да се запишат някои пояснения.
Зареждането на снимки става чрез активиране на функционалния бутон „зареждане на
снимка“, а на документи - чрез бутона „зареждане на документ“ (фиг. 32).
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2071 Транспортни средства ► Мерцедес ► изображения и документация

Фиг. 32. Работна форма за изображения и документация на ДА

При активирането на бутона „Зареждане на снимка“ на екрана се появява нов прозорец
(фиг. 33), от който трябва да се избере папката, в която са сканираните документи за
актива и от нея - съответната снимка/документ на ДА.
2071 Транспортни средства ► Мерцедес ► изображения и документация ► зареждане на снимка

Фиг. 33. Избор на снимка на ДА

След натискането в прозореца на бутона „Open“ избраното изображение се зарежда в
програмата и се визуализира на екрана в работната област (фиг. 34). Аналогично се
осъществява зареждането на документ. Движението в позициите предназначени за
изображения на ред 1 /респективно на ред 2/ се осъществява чрез стрелките - лява и
дясна (фиг. 34).
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2071 Транспортни средства ► Мерцедес ► изображения и документация ► зареждане на снимка

Фиг. 34. Зареждане на снимка на ДА

Има две двойки такива стрелки – съответно на ред 1 и ред 2, като на ред 1 те са
разположени между областта за визуализиране на снимки и бутона „зареждане на
снимка“, а на ред 2 - между областта за визуализиране на документи и бутона
„зареждане на документ“. Стрелка надясно се използва за движение напред в
позициите на реда (от 1 към 2, от 2 към 3 и т.н.), а стрелка наляво за движение назад.
Номерът на активното място (или изображение) се визуализира на екрана в по-тъмен
цвят. За зареждането на втора или следваща снимка /респ. документ/ предварително
трябва да се натисне стрелка надясно и след това да се активира бутона „зареждане
на снимка“ /респ. „зареждане на документ“. Ако не се натисне стрелката за
преминаване към следваща позиция, активна остава позицията, на която има заредена
снимка /документ и има опасност да се препокрие с нова снимка или документ!
2071 Транспортни средства ► Мерцедес ► изображения и документация

Фиг. 35. Снимки и документи на ДА
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В текущата версия на програмата може да се въведат до 10 изображения на всеки ред
т.е. до 10 снимки и 10 документа за ДА. На фиг. 35 е показан пример за заредени в
програмата снимки и документи на избран ДА от „2071 Транспортни средства (СЛ)“.
Качените документи и снимки на дълготрайния актив формират електронно досие на
актива. Разглеждането на изображенията, които са заредени, може да се осъществи
чрез двоен клик с ляв бутон на мишката върху предварително маркирана снимка или
документ. На екрана се отваря нов прозорец, който е разделен на две части (фиг. 36).
В дясната част се намира избраното изображение в реален размер. В лявата част са
разположени различни бутони. В горната част има лупа за подробно разглеждане на
част от изображението, като може да се зададе мащаб и размер на лупата. В долната
част има два бутона: „Съхраняване“ за съхраняване на снимката/документа в
месечните справки и отчети и бутон „Експортиране“ за съхраняване на изображението
като файл в избрана папка в паметта на компютъра.
2071 Транспортни средства ► Мерцедес ► изображения и документация

Фиг. 36. Разглеждане и съхраняване на снимка на ДА

Заредените снимки и документи на ДА може да се разпечатат поотделно чрез
активиране на бутона за принтиране разположен в долния десен ъгъл на екрана.
3.5. Месечни амортизации (справка)
Справката за месечните амортизации показва в табличен вид счетоводните и
данъчните амортизации на дълготрайния актив по месеци и години. В работната
форма, съответстваща на функционалния бутон „месечни аморт. (спр.)“ има две
таблици, като таблицата разположена в горната част показва счетоводните
амортизации, а таблицата в долната част – данъчните. Данните са подредени в
няколко колони: „пореден номер“, „година“, „месец“, „снет от употреба“, „отчетна
стойност“, „преоц. Резерв“ (само за счетоводните амортизации), „амортизационен
срок“, „месечна норма“, „месечна амортизация“ и „натрупана амортизация“. Таблиците
автоматично показват счетоводните и данъчните амортизации на ДА от месеца
следващ месеца на пускане на актива в експлоатация. Например, ако дълготрайния
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актив е придобит на 19.03.2013 г. и е пуснат в употреба на 18.04.2015 г. (фиг. 37)
амортизациите ще започнат да се начисляват от месец май 2015 година (фиг. 38).
начални данни

Фиг. 37. Начални данни на ДА, датата на придобиване на актива
е различна от датата на въвеждане в експлоатация
2071 Транспортни средства ► Мерцедес ► месечни аморт. (спр.)

Фиг. 38. Месечни счетоводни и данъчни амортизации на ДА - справка

При промяна на някои от параметрите на конкретен дълготраен актив автоматично се
правят изменения в месечните амортизационни квоти. Промените се отразяват в
таблиците за счетоводни и данъчни амортизации. Данните за амортизациите на ДА се
съхраняват за целия период на амортизация на актива, което е удобно за генерирането
на различни справки, отчети и анализи.

IV. Справки и отчети
В модул „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“ може да се генерират различни
справки и отчети въз основа на въведените данни за дълготрайните активи и начислените за
тях счетоводни и данъчни амортизации. Справките са групирани в няколко функции (фиг. 39):
„САП и ДАП“, „Справки по ДА и инвентар“, „Счетоводни операции“.
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Фиг. 39. Раздел „Справки и отчети“

1. САП и ДАП
Счетоводният амортизационен план (САП) е документ, в който систематизирано и
нагледно се представя финансова информация за всички дълготрайни активи в едно
предприятие и начина, по който се формира амортизацията за тях във фактора време.
Реквизитите са нормативно регламентирани в Национален Счетоводен Стандарт 4 –
Отчитане на Амортизациите.
Данъчният амортизационен план (ДАП) е документ, в който систематизирано и
нагледно се представя амортизацията на всички дълготрайни активи в едно предприятие за
данъчни цели – данъчната амортизация на активите. Реквизитите са нормативно
регламентирани в Закона за Корпоративното Подоходно Облагане.
В модул „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“ са разработени възможности за
генериране на годишни счетоводни и данъчни амортизационни планове. Необходимо е от
раздел „Справки и отчети“ да се активира функцията „САП и ДАП“. При активирането ѝ на
екрана се зарежда работна форма, която в лявата си част съдържа панел със структурата на
дълготрайните активи, а в дясната част - два функционални бутона: „Годишен счетоводен
амортизационен план“ и „Годишен данъчнопризнат амортизационен план“ (фиг. 40), чрез
които се генерират съответните амортизационни планове. В горния десен ъгъл на работната
форма има 3 иконки, които служат за избор на формàт (rtf, pdf или html), в който може да се
формират годишните амортизационни планове.
Препоръчително е първоначално да се избере формàта на справката за годишния
счетоводен или данъчен амортизационен план, като се маркира с еднократен клик с ляв
бутон на мишката полето под съответната иконка (фиг. 40). В структурата на ДА трябва да се
посочат активите, за които ще се извеждат амортизационните планове. САП и ДАП може да
се генерират за цялата структура на ДА, но от програмата може да се изведе необходимата
справка за един или за група активи. След това трябва да се активират съответните
функционални бутони за генериране на САП и ДАП.
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Справки и отчети ► САП и ДАП

Фиг. 40. Работна форма за генериране на САП и ДАП

Годишният счетоводен амортизационен план извежда необходимата информация за
счетоводните параметри и начислените счетоводни амортизации за годината и по месеци за
всички амортизируеми активи (фиг. 41). САП може да се генерира и само за един актив от
структурата на ДА.
Годишният данъчен амортизационен план дава необходимата информация за
данъчните параметри и начислените данъчни амортизации за избрана година за всички
данъчни амортизируеми активи. Предвидени са всички необходими реквизити, съгласно чл.
52, ал. 3 от ЗКПО.
Отписаните активи, които са напълно амортизирани за данъчни цели през предходните
години не се включват в САП и ДАП.
Справки и отчети ► САП и ДАП ► Годишен счетоводен амортизационен план

Фиг. 41. Годишен счетоводен амортизационен план в rtf формат
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На фиг. 42 е представен пример за годишен данъчен амортизационен план в pdf
формат, а на фиг. 43 – за годишен счетоводен амортизационен план в html формат.
Справки и отчети ► САП и ДАП ► Годишен данъчен амортизационен план

Фиг. 42. Годишен данъчнопризнат амортизационен план в pdf формат
Справки и отчети ► САП и ДАП ► Годишен счетоводен амортизационен план

Фиг. 43. Годишен счетоводен амортизационен план в html формат

1.1. Съхраняване на справките към електронните документи на фирмата.
В счетоводната работа е необходимо да се съхраняват редица справки и отчети,
включително годишните счетоводни и данъчни амортизационни планове на
дълготрайните активи. В програмата е разработена възможност за тяхното
съхраняване към електронните документи на фирмата. За да може да се извърши
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съхраняването е необходимо годишните амортизационни планове – счетоводни или
данъчни, да са генерирани в rtf формат. В този формат са вградени инструменти, чрез
които може да се осъществи съхраняването. Отгоре в командната лента има два
функционални бутона: „Изпращане по е-поща“ и „Съхраняване на справката“ (фиг. 41).
Бутонът за изпращане по е-поща се използва за изпращане на документа по посочен
e-mail адрес на получателя. Бутонът „Съхраняване на справката“ се използва за
съхранението ѝ към електронните документи. При активирането му на екрана се
появява нов прозорец „Добавяне на справката към архива със справки и отчети“ (фиг.
44), който съдържа необходимите функционалности за добавяне на генерирания
годишен счетоводен или данъчен амортизационен план към архива електронни
документи на фирмата.
САП и ДАП ► Годишен счетоводен амортизационен план ► съхраняване на справката

Фиг. 44. Съхраняване на справката

Прозорецът условно е разделен на две области – лява и дясна. В лявата част се
съдържа структурата, подредена по месеци, в която се съхраняват справките и
отчетите. В дясната част има поле за задаване име на справката или отчета, под него
се визуализира текущата дата и кой от операторите е генерирал амортизационния
план. Под тях е разположен функционален бутон „Съхраняване на справката“ (фиг. 44),
под него има още един бутон, който се използва за изтриване на записаната справка.
Структурата в лявата част на прозореца се отваря чрез двоен клик с ляв бутон на
мишката върху най-горния възел „Месечни справки и отчети“. На екрана се показват
месеците подредени последователно от януари до декември. Справките и отчетите се
съхраняват към избран месец от годината и за тази цел месеца трябва да се посочи в
структурата (т.е. да се маркира с единичен клик с ляв бутон на мишката). В примера на
фиг. 45 е избран месец ноември. В дясната част на прозореца, в полето
„Наименование на добавената справка“ следва да се въведе наименованието ѝ
(например „Годишен счетоводен амортизационен план за ДА – 1“) и след това да се
активира бутона „Съхраняване на справката“.
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Фиг. 45. Избор на месец от структурата и задаване име на справката

При активирането на бутона, на екрана се появява прозорец, в който с бутона „Да“
трябва да се потвърди съхраняването. След потвърждението, годишният
амортизационен план се записва в структурата с електронни документи на фирмата.
На фиг. 46 е показано как се променя структурата на месечните справки и отчети след
записването на годишния амортизационен план към предварително избрания месец
ноември.

Фиг. 46. Записване на справката към електронните документи на фирмата

Записаният документ може да се изтрие от структурата, в случай че това е
наложително. Изтриването се осъществява чрез бутона за изтриване на обект
,
който е разположен в долната част на прозореца. При неговото активиране на екрана
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се появява панел за потвърждение на изтриването (фиг. 47) и след потвърждението с
бутона „Да“ електронният документ се изтрива от структурата.

Фиг. 47. Изтриване на справката от архива със справки и отчети.

2. Справки ДА
В модул „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“ може да се извличат множество
справки във връзка с дълготрайните активи на фирмата, които подпомагат счетоводната
работа и са надеждна основа за анализи и прогнози по отношение на нейната дейност.
При активиране на функцията „Справки по ДА и инвентар“ от раздел „Справки и отчети“ на
главното меню, на екрана се зарежда работна форма, която съдържа структурата на
дълготрайните активи и редица полета и функционални бутони, чрез които може да се правят
различни настройки за извличането на необходимите справки (фиг. 48).
Справки и отчети ► Справки по ДА и инвентар

Фиг. 48. Работна форма на функцията „Справки по ДА и инвентар“
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Работната форма е разделена условно на 3 области. В първата област (отляво) се
съдържа структурата на дълготрайните активи. Втората област (по средата) съдържа панел
с полета за задаване период на справката, за тип на данните – счетоводни или
данъчнопризнати, за тип на активите, които включва и от кой обект на фирмата са и поле за
печат на справката като рекапитулация. В третата област (отдясно) са разположени
функционални бутони за генериране на справките: „Месечни амортизации на ДА“ и
„Инвентарна книга на ДА“. Преди да се стартират функционалните бутони за генериране на
справките трябва да се изберат активите, за които ще се генерира справката и да се посочи
период, тип и пр. В примера на фиг. 49 са избрани ДА от „2061 Машини и оборудване (СЛ)“,
посочен е периода от януари до декември 2018 г, счетоводни данни, за активите от тип
„всички“.
Справки и отчети ► Справки по ДА и инвентар

Фиг. 49. Настройка на параметри за справки

Когато се стартира функционалния бутон „Месечни амортизации за ДА“, при така
направените настройки, генерираната справка има вида, показан в примера на фиг. 50.

Фиг. 50. Месечни амортизации за ДА от „2061 Машини и оборудване (СЛ)“
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Справката, която се генерира при горните настройки и активиране на функционалния
бутон „Инвентарна книга на ДА“ е показана на фиг. 51.

Фиг. 51. Инвентарна книга на ДА от „2061 Машини и оборудване (СЛ)“

Когато в настройките за същия период от януари до декември 2018, се постави отметка
на данъчнопризнати данни и отметка в полето „печат като рекапитулация“ – справката за
месечните амортизации на ДА има вида, показан на фиг. 52.

Фиг. 52. Месечни амортизации за ДА от „2061 Машини и оборудване (СЛ)“ - рекапитулация

3. Счетоводни операции
Функцията „Счетоводни операции“ отразява свързаността и съгласуваността между
модулите „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“ и „COTA – Счетоводство“. На база
внесените данни за ДА и начислените амортизации може да се формира мемориален ордер
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(МО) за месечните амортизации на всички групи дълготрайни активи и автоматично да се
зареди в модул „СОТА – Счетоводство“, в папка „ДМА“ от раздел „Автоматични операции“.
При активирането функцията „Счетоводни операции“ на екрана се зарежда работна форма,
която е разделена на две части (фиг. 53). В лявата част са разположени панел със стрелки
за избор на месец, към който да се формира МО и структурата на дълготрайните активи.
Дясната част се съдържат два функционални бутона: „Мемориален ордер на месечна
амортизация“ и „Автоматично зареждане на мемориален ордер“, чрез които се формира МО
и се зарежда автоматично в счетоводния модул.
Справки и отчети ► Счетоводни операции

Фиг. 53. Работна форма на функцията „Счетоводни операции“

3.1.Мемориален ордер на месечна амортизация - генерира се за всички групи ДМА
при активиране на съответния функционален бутон и има вида показан на фиг. 54.

Фиг. 54. Мемориален ордер на месечна амортизация на ДА
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3.2. Автоматично зареждане на мемориален ордер на месечна амортизация
Тази функция се използва само ако счетоводното обслужване на фирмата се извършва
с модул „СОТА – Счетоводство“ на EJ System. Зареждането на мемориалния ордер с
месечните амортизации за всички групи ДМА в счетоводния модул се осъществява
чрез активиране на бутона „Автоматично зареждане на мемориален ордер (фиг. 55).
Под бутона има надпис: „Все още не е формиран МО за този месец“, тъй като в
разглеждания пример за избрания месец ноември 2018 г. не е било извършено
зареждане на МО в счетоводството. Ако вече има зареден МО, надписът е различен
„Последно формиране на МО: дата на извършване на операцията“.
Справки и отчети ► Счетоводни операции ►Автоматично зареждане на мемориален ордер

Фиг. 55. Потвърждаване автоматичното зареждане на мемориалния ордер в модул COTA

При активирането на бутона „Автоматично зареждане на мемориален ордер“ трябва
да се потвърди операцията чрез бутона „Да“ (фиг. 55.). Системата автоматично
записва формирания МО в папка „ДМА“, от раздел „Автоматични операции“ на
счетоводния модул. За осчетоводяване на заредения МО трябва да се стартира модул
„СОТА- Счетоводство“ и от главното меню да се избере раздел „Работа с документи“ функция „Въвеждане на документи“. На екрана се зарежда съответната работната
форма (фиг. 57), като в горния ляв ъгъл трябва да се посочи месеца за работа и след
това от структурата с папки, която е разположена под него следва да се избере раздел
„Автоматични операции“ и папка „ДМА“ (фиг. 56).
Модул СОТА ► Работа с документи ► Въвеждане на документи ►
► раздел „Автоматични операции“ ► папка „ДМА“

Фиг. 56. Папки с документи – избор на месец и папка ДМА
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Под панела със структурата на папките се появява друг панел, който съдържа списъка
с документи, към избраната папка. Генерираният мемориален ордер от модул „FIXA –
Дълготрайни активи и инвентар“ е записан автоматично в списъка с документи. На фиг.
57 той се намира на ред 1. В дясната част на работната форма, долу, в таблицата за
счетоводни записвания са показани контировките от мемориалния ордер за всички
групи ДМА и той може да бъде осчетоводен чрез бутона „осчетоводяване“.
Модул СОТА ► Работа с документи ► Въвеждане на документи ►
► раздел „Автоматични операции“ ► папка „ДМА“

Фиг. 57. Папка ДМА – мемориален ордер на месечни амортизации за всички групи ДМА

V. Електронни документи
Функцията за електронни документи дава възможност да бъдат съхранявани
генерираните от модула справки и отчети в пакет от документи към предварително избран
месец на годината.
От документите в един месец или група може да бъде формиран автоматично нов
документ (пакет), който съдържа всички документи от месеца или групата. Тази възможност
може да се използва при автоматизиране изграждането на фирмени отчети и справки за
избрания период от време. Има разработена функция за показване на документите от
избрана група или месец в режим „слайд шоу“, което може да се използва при презентация
на отчети и справки.
Функцията се стартира с активирането на раздел „Електронни документи“ от главното
меню на програмата. На екрана се зарежда работната форма, представена на фиг. 58. Тя е
разделена условно на две части, като в лявата част се съдържа панел, предназначен за
разполагане на структурата по месеци на месечните справки и отчети. Структурата се отваря
(разгъва) чрез двукратен клик с ляв бутон на мишката върху главния възел „Месечни справки
и отчети“. В тази част се съдържат също поле „Показване в режим SlideShow“ и бутон
„Пакетен отчет“. В дясната част на работната форма има друг панел, в който се показват
избраните от структурата електронни документи.

50

Приложни информационни системи ООД
Електронни документи

Фиг. 58. Работна форма на „Електронни документи“

Съхранените като електронни документи справки не могат да бъдат коригирани
и/или променяни! Така те запазват оригиналното състояние на справката, към момента на
нейното генериране. На фиг. 59 е представен пример, за избрани документи от месец
ноември 2018 година.
Електронни документи

Фиг. 59. Наблюдение на документ „Годишен счетоводен амортизационен план за ДА-1“

Ако се постави отметка в полето „Показване в режим SlideShow“ избраните документи
се показват в панела последователно. При двоен клик с ляв бутон на мишката в бялото поле
на избран документ, който в панела се наблюдава, документът се отваря в rtf-редактор (фиг.
60) и може да бъде принтиран или съхранен като външен файл.
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Фиг. 60. Амортизация на дълготрайните активи - счетоводна

VI. Администриране
Раздел „Администриране“ съдържа функцията по синхронизиране на данните между
два годишни периода. В практиката често се налага да се премине към нов отчетен период и
да се въвеждат данни в него, преди още да са направени всички необходими и изискуеми
справки и отчети към предходния. Така в началото на новата година практически се работи
както в настоящата, така и в предходната, като за изминалия отчетен период се правят
редица довършителни операции, генерират се справки и годишни отчети.
1. Синхронизация между годините
Преминаването към нов период се извършва за всички модули едновременно от
управляващия модел на EJ System. От раздел „Администриране на комплекса“ трябва да се
стартира функцията „Започване на нов период“ (фиг. 61).

Фиг. 61. Администриране на комплекса – Започване на нов период
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Започването на нов период е подробно описано в сайта в „Често задавани въпроси“ –
тема „Започване на нов период (създаване на нова година за фирмата)“.
Функцията „Синхронизиране“ се стартира от модул „FIXA – Дълготрайни активи и
инвентар“, от раздел „Администриране“ на главното меню. На екрана се появява нов
прозорец, който съдържа функционален бутон „Извършване на синхронизирането“ и поле
„предварителна обработка“ (фиг. 62).
Администриране ► Синхронизиране

Фиг. 62. Администриране – Синхронизиране – предварителна обработка

В полето за предварителна обработка по подразбиране е поставена отметка. При
извършването ѝ системата дава информация какво ще стане при синхронизирането между
двете години и има ли нужда то да бъде извършено. Когато се стартира бутона „Извършване
на синхронизирането“ – на екрана се появява съобщение (фиг. 63), че ще се формира
информация за липсващите ДМА и/или различията в данните за тях по съответните сметки
от предходната и новата година.

Фиг. 63. Съобщение за формирането на справка за ДМА във връзка със синхронизирането

Когато операцията се потвърди с бутона „Да“, на екрана се извежда подробна справка
(фиг. 64), че е извършена само предварителна обработка на данните, без да се коригират
разликите. Към справката има включени и някои бележки:
1. Ако при обработката се укаже, че в текущата година липсват сметки от тип "Активи" и "Задбалансови" принадлежащите им активите
или инвентар няма да се генерират докато тези сметки не бъдат създадени.
2. В справката се показват само активи, които не са налични в текущата година или такива, при които са установени разлики в данните
между годините.
3. Установените различия, които са отбелязани със знак "(i)", не се коригират. Те се показват само за информация.
4. Липса на данни в предходната година в някои от атрибутите на даден ДА няма да предизвика изтриването на налични данни по този
атрибут в текущата година.
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Фиг. 64. Данни за синхронизацията на ДМА

Справката показва има ли допълнително добавени активи след приключването на
стария период, има ли промяна в стойностите на съществуващи активи и на стари активи,
които може да се преместват. След като е направена справката може да се прецени дали е
необходимо да се направи синхронизиране между двете години и ако не е - не се прави.
В случай, че се прецени, че синхронизирането е необходимо, тогава трябва да се махне
отметката в полето „предварителна обработка“ и да се стартира бутона „Извършване на
синхронизирането“. След приключване на синхронизирането, на екрана се извежда
съобщение, че операцията е завършена.

VII. Сервизни функции
Раздел „Сервизни функции“ на главното меню съдържа следните функции:
„Импорт/Експорт на данни“, Настройка и параметри на UI“ и „Системна поддръжка и контрол“.
1. Импорт/Експорт на данни
Функцията е предназначена за осъществяване прехвърлянето на данни за
дълготрайни активи от стандартен CSV файл. Импортирането на структура и данни за
дълготрайните активи към модул EJ „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“ от стандартен
CSV файл се извършва в три етапа. Първият етап включва подготовката на CSV файл,
съдържащ необходимата за импортирането структура и данни. Вторият етап реализира
прехвърлянето на данните от подготвения CSV файл в модула за дълготрайни активи.
Третият етап представлява наблюдение и проверка на прехвърлените данни.
Етап 1. Подготовка на CSV файл.
В папките на модула за дълготрайни активи има файл с формат xlsx, представляващ
шаблон, в който трябва да се внесат необходимите данни за дълготрайните активи.
Именно този файл след попълването на данните ще бъде преобразуван в CSV файл и
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след това импортиран в модул EJ „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“. Файлът
може бъде намерен в папка PAT (фиг. 65), като пътят до папката е
следният: FOI9\EXE\FIXA\ PAT. Името на файла е „template_FIXA_for_import.“.

Фиг. 65. Къде да намерим файла template_FIXA_for_import.xlsx

При отварянето на файла, на екрана се визуализира таблицата, показана на фиг. 66.

Фиг. 66. Съдържание на файла template_FIXA_for_import.xlsx

Таблицата съдържа няколко колони: „Сметка на заприходяване“, „Наименование на
ДА“, „Инвентарен номер“, „Дата на придобиване“, „Дата на въвеждане в експлоатация“,
„Срок на употреба в месеци“ (счетоводен), „Отчетна стойност на 01.01.“, Начислена
амортизация към 01.01.“ и „Дата на снемане от употреба“. Данните за дълготрайните
материални активи трябва да се попълнят в таблицата в съответствие с
наименованията на колоните.
На фиг. 67 е показан пример, в който са представени примерни данни за дълготрайни
активи, които ще бъдат импортирани в модул „FIXA – Активи и инвентар“.
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Фиг. 67. Примерни данни за дълготрайните активи, които ще бъдат
импортирани в модул „FIXA – Активи и инвентар“

В колоните на таблицата данните са попълнени както следва:
 В „Сметка за заприходяване“ – са въведени сметките за заприходяване на
дълготрайните активи. Написаните сметки трябва по номера точно да съответстват
на сметките за заприходяване в сметкоплана, който се използва за конкретната
фирма в модулите на EJ System Standart. В противен случай (ако сметките не
съответстват на сметките за заприходяване) импортирането на данните няма да се
извърши в последващия процес на работа.
 В „Наименование на ДА“ са попълнени наименованията на дълготрайните активи.
 В колона „Инвентарен номер“ – са записани инвентарните номера, които
съответстват на дълготрайните активи.
 В „Дата на придобиване“ са въведени датите на придобиване на съответните
дълготрайни активи.
 „Дата на въвеждане в експлоатация“ – в тази колона са попълнени датите на
въвеждане в експлоатация на ДА.
 В „Срок на употреба в месеци (счетоводен)“ – са записани брой месеци,
съответстващи на счетоводния срок на употреба в месеци на съответните ДА.
 В колона „Отчетна стойност на 01.01.2017“ – са въведени отчетните стойности на
ДА към 01.01.2017 г. (или към съответната друга година, за която се отнася
прехвърлянето).
След попълването на таблицата с данните за дълготрайните активи, файлът трябва
да се запише с формат CSV. Това става като от командното табло над нея се избере
бутона „File“ и след това „Save as“. Посочва се папката, в която ще се запише файла.
За избор на папка на екрана се появява нов панел, съдържащ структурата с папки в
компютъра. Маркира се желаната папката (в случая папката е PAT, като пътя до нея
е: FOI9\EXE\FIXA\PAT). В полето „File name:“ (отдолу на панела) се внася неговото
име, например „template_FIXA_for_import – с примерни данни“ (фиг. 68). В полето
под него „Save as tуpe:” от списъка с варианти се избира „CSV (Comma delimited)
(*.csv).
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Фиг. 68. Записване на файла с CSV формат

Записаният файл с формат CSV може да се наблюдава и с помощта на редактора
Notepad. След отварянето на файла с посочения редактор, се визуализират данните
във вида, който е показан на фиг. 69.

Фиг. 69. Вид на CSV файла показан с редактор Notepad
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Етап. 2. Импорт на подготвения CSV файл от етап 1 в модул „FIXA – Активи и
инвентар“
Процесът на импортиране се осъществява посредством последователното активиране
на следните функции:
(1) От раздел “Сервизни функции” се избира Импорт на данни от външни системи”.
(2) След това се активира “Импорт на начални салда за ДА”.
(3) Стартира се бутона “данни за ДА от стандартен CSV файл”.
(4) След него - бутона “избор на файл”.
(5) С мишката се маркира подготвеният за импортиране файл с данни за ДМА и се
отваря, след което се активира функционалния бутон “Изпълнение на операцията”.
Сервизни функции ► Импорт на данни от външни системи

Фиг. 70. Импорт на данни от стандартен CSV файл

След изпълнението на операцията в празния панел в долния десен ъгъл на екрана се
извежда съобщение от програмата, че операцията е приключила. Ако има грешки или
несъответствия със сметките за заприходяване, програмата извежда съобщение в
същия панел. За да приключи успешно операцията по прехвърлянето на данните,
грешките в CSV файла трябва да бъдат поправени и отново да се извършат описаните
в етап 2 стъпки.
Етап 3. Наблюдение и проверка на прехвърлените данни
Наблюдението и проверката на данните се извършва в раздел “Данни и настройки” функция “ДА – структура и данни”. При активирането на тази функция на екрана се
зарежда работната форма, показана на фиг. 71. В лявата част на формата са
разположени 2 панела, съдържащи списъци с дълготрайни активи. В горния панел са
основните типове дълготрайни активи по сметки за заприходяване. В долния се
съдържат списъци с активи към избрана предварително подсметка от горния панел. В
примера на фиг. 71 от горния панел е избран подсметка “2051 Съоръжения (СЛ)”. В
долния панел е визуализиран списъка с активи от този тип.
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Данни и настройки ► ДА – структура и данни

фиг. 71. Задаване категория и характеристики за избрана от структурата група ДА

На фиг. 72 и фиг. 73 са показани примери за наблюдение данните на ДА “Е9294 ВН
ТОВАРЕН АВТОМ.”ОПЕЛ”КОМБО”, като на фиг. 72 са показани началните данни за
избрания актив.
Данни и настройки ► ДА – структура и данни

фиг. 72. Начални данни за избран от структурата ДА

На фиг. 9 са показани справки за месечните счетоводни и данъчни амортизации на
посочения актив “Е9294 ВН ТОВАРЕН АВТОМ.”ОПЕЛ”КОМБО”.
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Данни и настройки ► ДА – структура и данни

фиг. 73. Месечни счетоводни и данъчни амортизации на избран от структурата ДА

2. Настройки и параметри на UI
В модула има изграден апарат за настройки и параметри на потребителския интерфейс
(UI – User Interface). Настройването се осъществява чрез активиране на функцията
„Настройки и параметри на UI“. На екрана се зарежда работната форма, съответстваща на
функцията (на фиг. 74). Тя съдържа два панела за задаване цветова гама на работните
форми към функциите в модула. В левия панел „Основна цветова гама“ се съдържат
настройките за болшинството функции, а в десния „Цветова гама – допълнителна“ настройките за работната форма, отговаряща на функцията „ДА – структура и данни“.
Сервизни функции ►Настройка и параметри на UI

Фиг.74. Работна форма на функцията „Настройки и параметри на UI“
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Бутоните „препоръчителен цвят“ зареждат предварително зададени в програмата
цветове. При активирането на бутона „аналогов избор на цвят“ на екрана се появява нов
прозорец, в който може да се настрои нов цвят за работните форми (фиг. 75).
Сервизни функции ►Настройка и параметри на UI

Фиг.75. Аналогов избор на цвят

След определяне параметрите на цвета за потребителския интерфейс, при избора
нова функция от главното меню, работната форма, която се зарежда на екрана ще бъде в
така настроения от потребителя цвят (вижте примера на фиг. 76).
Сервизни функции ►Настройка и параметри на UI

Фиг.76. Нов цвят на работната форма на функцията „Справки по ДА и инвентар“
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3. Системна поддръжка и контрол.
Използва се от системния ИТ специалист и служи за оперативен контрол и проверка
данните на модула. Достъпът до тях е само за оторизирани служители, които са минали курса
за системна поддръжка на EJ System.

Често задавани въпроси
Има ли интегрираност между модул EJ „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“
и EJ „COTA – Счетоводство“?
Да, между двата модула има пълна интегрираност, както от EJ „FIXA – Дълготрайни
активи и инвентар“ към EJ „COTA – Счетоводство“, така и обратно. От една страна, в модула
за дълготрайни активи има функция, чрез която се генерира мемориален ордер за месечните
амортизации, който автоматично се зарежда в модула за счетоводство - в раздел
„Автоматични операции“, папка „ДМА“ (вижте в ръководството за потребителя раздел
„IV.Справки и отчети“, гл. 3. „Автоматично зареждане на мемориален ордер на месечна
амортизация“).
От друга страна, в модул EJ „COTA – Счетоводство“ има разработена функция, чрез
която може при въвеждане на фактура от доставчик за придобиване на ДМА (или за извършен
ремонт, подобрения към ДМА), автоматично, данните за дълготрайния актив да се заредят в
модул FIXA. В случай, че актива е нов – той автоматично се добавя в структурата на ДМА,
като същевременно се зареждат неговите параметри (стойност на придобиване, дата на
въвеждане в експлоатация и други).
На фиг. 77 и 77.1 е представен пример за въведена в модул EJ „COTA – Счетоводство“,
фактура от доставчик за придобиване на ДМА - Toyota C-HR кросовър. От главното меню на
счетоводния модул са избрани последователно: раздел „Работа с документи“, от него функция „Въвеждане на документи“, посочен е месец ноември 2018 г. и е отворена папка
„Доставчици (1)“.
Модул СОТА ► Работа с документи ►Въвеждане на документи ►папка Доставчици (1)

Фиг.77. Въвеждане на фактура от доставчик за придобивана на ДМА
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В таблицата за описване на счетоводните операции (на фиг. 77), когато се кликне
двукратно с ляв бутон на мишката в полето за аналитичен признак на сметката по дебита - на
екрана се отваря нов прозорец (фиг. 77.1), в който се въвеждат данните за новия дълготраен
актив. В лявата част на прозореца е структурата на ДМА, а в дясната има един функционален
бутон „Създаване на ДА“ и редица полета за данни: име на ДМА, документ №/дата, отчетна
стойност, дата на въвеждане в експлоатация – счетоводна и данъчна.

Фиг.77.1. Прозорец за въвеждане данните за новия ДМА

Чрез активиране на бутона „Създаване на ДА“, на екрана се появява прозорец за
потвърждаване на зареждането и след като се потвърди - новият дълготраен актив се
зарежда в структурата с ДМА на модул EJ „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“.
За наблюдение на дълготрайния актив трябва да се стартира модул FIXA, след това да
се избере от главното меню раздел „Настройки и данни“, от него – функцията „ДА- структура
и данни“. На екрана се зарежда нова работна форма – следва от нея в структурата с ДМА да
се избере съответната подсметка „2071 Транспортни средства“, по която е заведен актива и
от списъка с активи – нововъведения дълготраен актив. На фиг. 78 са показани данните за
новия ДА – Toyota C-HR кросовър в модул FIXA. Автоматично са начислени амортизациите и
системата е готова да генерира справки, включващи и новозаведения през счетоводството
дълготраен актив.
Модул FIXA ► Настройки и данни ► ДА – структура и данни ►
► 2017 Транспортни средства ►Toyota C-HR ► начални данни

Фиг.78. Начални данни за новия дълготраен актив, който е въведен през модул СОТА
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По аналогичен начин от модул EJ „COTA – Счетоводство“ може да се въведат данни,
касаещи увеличаването стойността на въведен вече дълготраен актив в структурата с ДМА
на модул EJ „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“, например от сметка 613.
На фиг. 79 е показан пример за въвеждане в модул EJ „COTA – Счетоводство“ фактура
от доставчик за извършен ремонт на съществуващ в структурата ДА. Извършеният ремонт
увеличава стойността на дълготрайния актив. Първоначално в папка „Доставчици (1)“ се
въвежда фактурата от доставчика.
Модул СОТА ► Работа с документи ►Въвеждане на документи ►папка Доставчици (1)

Фиг.79. Въвеждане на фактура за извършен ремонт на ДА, който увеличава на стойността на актива

Когато се кликне двукратно с ляв бутон на мишката в полето за аналитичност към
сметката по дебита – на екрана се появява нов прозорец. Той е разделен на две части, като
в лявата част се съдържа структурата с ДА, а в дясната – функционален бутон „Увеличаване
стойността на ДА“ и редица полета за документ №/дата, в счетоводна и данъчна
амортизационна стойност. При активирането на бутона „Увеличаване стойността на ДА“ на
екрана се появява прозорец за потвърждаване на операцията и след като се потвърди
данните за актива се зареждат в модул EJ „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“.
Модул FIXA ► Настройки и данни ► ДА – структура и данни ►
► 2017 Транспортни средства ►Toyota C-HR ► оперативни данни

Фиг.80. Оперативни данни за ДА, на който е увеличена стойността през модул СОТА
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В модул EJ „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“ може да се наблюдават
направените изменения по увеличаване стойността на съответния дълготраен актив, като се
избере функцията „ДА – структура и данни“ (фиг. 80).

Може ли интерфейсът на програмата да бъде на език, различен от българския?
Да, потребителският интерфейс на модул EJ „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“,
освен български, поддържа английски, немски, руски, испански, италиански, сръбски, турски,
гръцки, македонски и други езици, по поръчка на потребителите. За да бъде интерфейсът на
програмата на друг език е необходимо да се направи официална заявка (на е-mail:
office@prilsys.bg) до фирмата производител на софтуерния продукт - Приложни
информационни системи ООД. Промяната на езика се извършва от началната работна форма
на EJ System, като се кликне с ляв бутон на мишката върху знамето в горния десен ъгъл на
формата. На екрана се появява нов прозорец, в който трябва да се избере знамето на
съответната страна и да се сложи отметка под него (фиг. 81).

фиг.81. Избор на език

Как се създава нова фирма?
В ЕПК EJ System има изграден единен апарат за създаване на фирми и зареждане на
основните данни и параметри към тях. Всички модули на комплекса използват тези данни
в своята работа! Такъв начин на организация гарантира, че за всеки от модулите на
комплекса, всяка отделна фирма ще запазва своя номер по ред в архивите и ще има едни
и същи данни и параметри (БУЛСТАТ, номер по ДДС, адрес, данни за ръководителя на
фирмата, ТД на НАП, ТП на НОИ и пр.).
Създаването на фирма в комплекса се осъществява чрез функциите на управленския
модул, които са разположени в лявата част на началната работна форма на EJ System (фиг.
82). Функцията, чрез която се извършва инициализирането им е „Данни за фирмите“.
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Фиг. 82. Начална работна форма на ЕПК EJ System

При активирането ѝ на екрана се зарежда прозорец, съдържащ таблица за въвеждане
данните на фирмите (фиг. 83). Тя има няколко колони: номер по ред, име на фирмата, данни
и параметри, статус, кратко име, група. Първо трябва да се попълни име на фирмата. По
подразбиране в колона „статус“ се автоматично се зарежда статус „активна“. След това
трябва да се попълнят данните и параметрите.
EJ System Std ► Данни за фирмите

Фиг. 83. Данни за фирмите

При двоен клик с ляв бутон на мишката в полето „данни и параметри“ – на екрана се
зарежда друг прозорец с множество функционални бутони и полета за въвеждане на данни.
На фиг. 84 е показана формата, съответстваща на функционалния бутон „фирмени данни“.
Трябва да се въведат съответно: БУЛСТАТ на фирмата, седалище и адрес на управление,
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пощенски код, адрес за кореспонденция и пр. (фиг. 84). Данните за БУЛСТАТ, адрес на
фирмата, електронен адрес, телефон, ТД на НАП, ТП на НОИ, както и данните за
ръководителя на предприятието влизат в редица справки, документи и отчети, които се
подават към НАП и НОИ, затова трябва да са правилно въведени.
EJ System Std ► Данни за фирмите ►данни и параметри ► фирмени данни

Фиг. 84. Прозорец за въвеждане на данни за фирмата

Следва да се попълнят полетата във формата, която съответства на бутона
„регистрация по ДДС“, ако фирмата е регистрирана по ДДС.
Въведените данни в работните форми на функцията „данни за фирмите“ се използват
от всички модули на ЕПК EJ System.

Как се архивират данните?
Има два начина за архивиране на данните – автоматично и ръчно.
Автоматичното архивиране на данните се извършва от системата регулярно, през
предварително зададен период от време. Системата автоматично архивира данните за
всички фирми и всички модули. Този период се задава чрез функциите в модула за
управление, които се намират в лявата част на началната работна форма на EJ System. От
„Администриране на комплекса“ трябва да се избере функцията „Потребителски данни“.
Автоматично на екрана се зарежда прозорец, в горната част на който са разположени редица
бутони. От тях трябва да се избере бутона „архивиране“ (на фиг. 85 е показана неговата
форма). В нея има поле „период на автоматично архивиране (брой календарни дни)“, в което
чрез стрелките може да се укаже желания период. По подразбиране той е 30 дни календарни),
но в зависимост от спецификата на своята работа в някои фирми се използва по-малък
период за архивиране, например 14 или 7 дни. Ако се зададе период „1 ден“, тогава системата
ще прави автоматично архиви за всичките фирми и за всички модули всеки ден.
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Фиг. 85. Прозорец за задаване период на архивиране

Ръчното архивиране на данните също се извършва чрез използване на функциите,
които се намират в лявата част на началната работна форма на ЕПК EJ System. От тях трябва
да се избере „Системни и сервизни функции“ – „Съхраняване“ (фиг. 86).

Фиг.86. Системни и сервизни функции → Съхраняване

На екрана се зарежда нов прозорец, в който може да се направят предварителните
настройки и да се извърши архивирането.
Полето „Архивиране на данните на:“ съдържа падащо меню със списък на фирмите,
които се обслужват от EJ System. Ако потребителят иска да направи архив за всички фирми,
тогава от вариантите в списъка трябва да се избере „Всички фирми“. Ако ще се прави архив
само за една фирма – следва тя да се избере от списъка. В полето „Архивиране на началните
данни за:“ се посочва годината, за която ще се създава архив. Записването на архива може
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да е локална папка или на FTP сървър – трябва да се сложи отметка на една от опциите. От
полето „папка, в която ще бъде поставен архивът“ се избира съответната папка. След като
са направени настройките трябва да се активира бутона „Архивиране на данните“. Когато
процесът приключи, системата извежда на екрана съобщение, че архивът е създаден.

Ръководството за потребителя е подготвено от фирма
Приложни информационни системи ООД

Контакти:

Приложни Информационни Системи ООД
България, гр. София,
ул. “Ген. Кирил Ботев” № 3, бл. 3 ап. 3
Телефони: 0886 820 452, 02 426 6816
E-mail: office@prilsys.bg
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