
DYNAC - Majetok – história zmien

Majetok v2.101 (11.2.2016)
 Oprava výpočtu mesačných odpisov – chyba sa vyskytla u takého majetku, pri ktorom 

došlo k zmene odpisovej skupiny (napr. pôvodne bol majetok zaradený do odpisovej 
skupiny 4 a od 1.1.2015 bola odpisová skupina zmenená na 6)

Majetok v2.100 (5.1.2015)
 adaptácia legislatívy platnej od 1.1.2015
 zavedenie nových odpisových skupín, lehôt odpisovania, koeficientov pre rovnomerné a 

zrýchlené odpisovanie
 obmedzenie zrýchleného odpisovania pre skupiny 1,4,5,6 pri zaraďovaní nového majetku 

v roku 2015 a neskôr 
 v prípade ak sa pôvodne zaradený majetok v skupine 3 a 4 presúva do inej skupiny, je 

pred vykonaním odpisu v roku 2015 potrebné použiť druh pohybu „Zmena skupiny“ 
 v prípade ak sa pôvodná metóda odpisovania zmenila (zrýchlené odpisovanie už nie je 

v príslušnej skupine povolené), tak sa pre výpočet odpisu v roku 2015 a v ďalších rokoch 
automaticky použije rovnomerná metóda

Majetok v2.007  (18.3.2013)
 zmena výpočtu mesačných odpisov
 možnosť tlače mesačných odpisov (v tabuľke mes.odpisov Ctrl+T)
 možnosť tlače akejkoľvek rolovacej tabuľky (Ctrl+T)
 možnosť editovať hodnotu mesačného odpisu

Majetok v2.006  (18.1.2010)
 Interné zmeny

Majetok v2.005  (16.1.2010)
 Oprava:  v zostave „Inventárny list IM“ sa zmenil algoritmus výpočtu zostatku na začiatku 

a konci obdobia. Pôvodne bol vypočítaný zostatok zo starších pohybov (patriacich ére 
Skk) zkonvertovaný per-partes. Po novom  sa najprv spočítajú staršie pohyby v Skk a až 
ich súčet je zkonvertovaný na euro.

Majetok v2.004  (13.10.2009)
 Oprava:  zmena v prepočte zostatku pri prechode na euro. Zostatok bol doteraz 

prepočítaný jednoduchým podielom hodnoty v Skk a konverzným kurzom. Po novom je 
zostatok vypočítaný postupom, kedy je najprv skonvertovaná obstarávacia cena, ďalej sú 
spočítané oprávky v Skk a ich suma zkonvertovaná. Zostatok je prepočítaný na euro ako 
rozdiel medzi  obstarávacou cenou a sumou oprávok v euro. Uvedený spôsob bol 
zavedený kvôli súladu s účtovníctvom.

Majetok v2.003  (23.9.2009)
 Oprava: ak bolo v roku 2008 "Prerušené odpisovanie" tak program neumožňoval urobiť 

prepočet  na euro.
 Oprava: inštalačný program už nevyžaduje prístupový kód pri minoritnom update.  
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Majetok v2.002  (22.9.2009)
 Oprava: Zostava "Zostatky oprávkových účtov" vykazovala v stĺpci "Vyradenie majetku" 

hodnoty v SKK, pričom mali byť v EUR. Tým pádom aj posledný stĺpec "Zostatok ku 
koncu roku" bol zle vypočítaný.

Majetok v2.001  (18.9.2009)
 Oprava: Zmena v zaokrúhlení zostatku pri prepočte na Euro.

Majetok v2.000  (1.6.2009)
 Zmena zobrazenia. V tabuľke zoznamu majetkov sa namiesto stľpca „nadobúdacia 

cena“ zobrazuje aktuálny zostatok. Takto je na prvý pohľad zrejmé, či je majetok  už 
odpísaný a nie je potrebné vstupovať do tabuľky pohybov jednotlivých majetkov.

 Prechod na euro. Kompletná adaptácia programu pre evidenciu v mene euro. Program 
uchováva  všetky pohyby vedené v Sk  do 31.12.2008. Zároveň vedie celú evidenciu od 
roku 2009 v mene euro. Pri tlači kariet je uchovaná presná história pohybov v oboch 
menách, pokiaľ bola karta založená v období pred zmenou meny a pokiaľ sa s daným 
majetkom pracuje aj v období po zmene meny.

Majetok v1.500  (14.1.2007)
 Tlač v režime Windows. Program teraz dokáže tlačiť na akúkoľvek tlačiareň, ktorá je 

viditeľná na úrovni Windows. V programe už netreba definovať žiadnu tlačiareň, program 
automaticky rozpozná všetky dostupné tlačiarňe pripojené k lokálnym portom (LPT, USB) 
alebo hocikde v sieti. Pre tlač v režime windows je nutné stiahnúť si a nainštalovať balík 
Dynac - podpora tlače v režime Windows, ktorý nájdete na našej stránke www.mab.sk.

 Potlačenie spomaľovacieho efektu. Staršie verzie programov spôsobovali pod 
Windows XP spomalenie celého systému, takže pri paralelnom spustení viacerých úloh 
sa počítač správal ťažkopádne. Táto verzia uvoľňuje plné využitie procesora, čím ho dáva
k dispozícii aj ostatným bežiacim úlohám a samotnému systému, ktorého efektom je 
výrazné urýchlenie práce s PC.

Majetok v.400  (5.5.2005)
 Nový druh pohybu: Prerušenie odpisovania. Platí pravidlo: po použití tohto druhu 

pohybu sa v danom roku už nemôže zadať žiadny iný druh pohybu. Ak je potreba v tom 
istom roku zadať napr.technické zhodnotenie, tak musí byť vložené skôr ako prerušenie 
odpisovania.

 Zavedenie koeficientov vo forme zlomkov. Do číselníkov boli zavedené koeficienty vo 
forme zlomkov a takisto výpočet odpisov bol prevedený na výpočet s použitím zlomkov a 
nie destinného čísla. Napr. koeficient 1/6 bol doteraz uložený ako 16.7, čo z dôvodu 
zaokrúhlenia spôsobilo pri výpočte odpisu odchýlku. Výpočet odpisu s použitím zlomku je 
úplne presný.

 Opravená fatálna chyba pri pokuse o výpočet ročného odpisu v  prípadoch, kde nebola 
vykonaná zmena účtovnej skupiny.
Príklad: do 31.12.03 existovalo 5 odpisových skupín, od 1.1.04 už len 4. Pokiaľ sa 
uživateľ pokúsil v roku 2004 vykonať ročný odpis, program sa podľa pôvodného 
zaradenia do skupiny (5) pokúsil nájsť príslušný koeficient. Keďže v roku 2004 už taká 
skupina neexistovala a teda neexistoval ani príslušný koeficient, program skončil
s fatálnou chybou. Táto verzia programu užívateľa upozorní na nutnosť zmeny odpisovej
skupiny. Zmena sa nevykonáva na úrovni hlavičky karty ale ako druh pohybu s 
označením Zmena skupiny.

Majetok v1.321
 Opravená chyba pri výpočte zrýchleného odpisu

http://www.mab.sk/
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Majetok v1.32
 Zmena inštalačného programu, ktorý je odteraz spustiteľný z programu MAB Shell

Majetok v1.31
 Opravené chyby spôspbené prechodom do kódovania Latin 2
 Zmena inštalačného programu vrátane inštalačného balíka

Majetok v1.30
 Prechod do kódovania Latin 2

Majetok v1.22
 Od verzie 1.22 je program pripravený pre rok 2000

Majetok v1.20
 Inventárny list neodpisovaného majetku: zostava bola upravená tak, aby boli uvedené 

všetky majetky, ktoré sú v danom roku v používaní, bez ohľadu na to, či došlo k cenovým 
pohybom

 Inventárny list drobného majetku: zostava bola upravená tak, aby boli uvedené všetky 
majetky, ktoré sú v danom roku v používaní, bez ohľadu na to, či došlo k cenovým 
pohybom

 Nová zostava: Inventárny list odpisovaného majetku, ktorá vylistuje všetky majetky 
v používaní

Majetok v1.11
 Pri zostave Inventárny list neodpisovaného majetku možno na F2 vybrať príslušný účet

Majetok v1.10
 Možnosť evidencie majetku zaradeného pred 1.1.1993
 Možnosť evidencie klasifikácie produkcie (KP)
 Možnosť evidencie majetku po strediskách
 Na vytlačenej karte sa uvádzajú aj údaje KP, druh majetku a stredisko
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