
Veritum Środki Trwałe

System prowadzi kartoteki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rejestruje  wszelkie zdarzenia wpływające na majątek przedsiębiorstwa. Ewidencja środków 
daje obraz majątku w różnych przekrojach – wg grup, wieku, miejsc użytkowania itd. z 
możliwością inwentury na dowolny dzień w roku. Ewidencji podlegać mogą zarówno środki 
amortyzowane w czasie jak i składniki niskocenne, w zakres systemu wchodzi też obsługa 
kartoteki wyposażenia. 

Veritum 25 lat doświadczeń!

Automatyzacja wykonywania wielu operacji księgowych.

Charakterystyka

Korzyści 01

02

03

04

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Kompletność danych: rejestrowane są wszystkie
operacji dotyczące zmian w majątku firmy.

Wsparcie zarządzania dzięki możliwości
prognozowania na dowolny okres.

Koordynacja procesów w firmie dzięki współpracy
z innymi modułami Veritum.

Obsługiwane tabele amortyzacji księgowej, podatkowej i zagranicznej.



Środki trwałe

Dla każdego środka trwałego prowadzona jest tabela amortyzacji księgowej i podatkowej 
wg określonych dla środków trwałych stawek amortyzacji i wprowadzonego sposobu 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz tworzony jest plan amortyzacji na najbliższy 
rok. Można uzyskać prognozę amortyzacji na dowolny okres a także zestawienie środków 
wg stopnia zamortyzowania.
Program umożliwia wprowadzanie wszelkich operacji dotyczących zmian zachodzących 
w majątku firmy: przychodów, ulepszeń środków, zmian miejsc użytkowania, zmian sposobów 
amortyzacji (w tym zmianę podstawy odpisu), zmian statusu środka trwałego z czynnego na 
nieczynny, rozchodów, likwidacji częściowych, odpisów amortyzacyjnych planowych, odpisów 
z tytułu trwałej utraty wartości oraz aktualizacji wartości majątku (przeszacowania ). Program 
wylicza rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. I dokonuje aktualizacji 
wartości (przeszacowania). Moduł ułatwia przeprowadzenie i rozliczenie inwentury na dowolny 
dzień w roku: pełnej lub wyrywkowej, dla całego przedsiębiorstwa lub dla wskazanego miejsca 
użytkowania, a także dla wybranej grupy środków trwałych. System umożliwia otrzymanie 
wielu analiz i zestawień, które stanowią pełną dokumentację majątku przedsiębiorstwa.

Wyposażenie

Moduł może współpracować z podsystemem Gospodarka Magazynowa w zakresie wydań 
i zwrotów wyposażenia. Program prowadzi ewidencję wyposażenia wydanego do użytkowania 
wg potrzeb i wymagającego zwrotu oraz wydawanego wg norm przypisanych do stanowisk 
pracowników lub norm indywidualnych na określony okres użytkowania. Gromadzi wszystkie 
operacje dotyczące zmian w wyposażeniu.

Amortyzacja zagraniczna

Dodatkowa amortyzacja dla firm z kapitałem zagranicznym 
pozwalająca śledzić zużycie majątku trwałego wg dowolnych stawek 
amortyzacji. Moduł obsługuje tabele amortyzacji zagranicznej 
w oparciu o utworzony plan amortyzacji. Dostępnych jest wiele analiz 
i zestawień: amortyzacja w miesiącu, w roku, zestawienia zbiorcze dla 
wybranych grup klasyfikacji oraz prognoza amortyzacji na następne 
lata.

Moduły

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dowiedz się jak zespół Veritum prowadzi sprawną i niezawodną obsługę na terenie
całego kraju. Poznaj naszą ofertę, zadzwoń lub napisz i umów się na pokaz! Zapraszamy!
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