ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΓΙΩΝ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ CALCULUS ULTRA.

Το βιβλίο παγίων αν και είναι µέσα στις επιλογές του προγράµµατος, των Εσόδων-Εξόδων ή της
Γενικής Λογιστικής, της σουίτας εφαρµογών CALCULUS, αποτελεί µία ξεχωριστή και αυτόνοµη
εφαρµογή. Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχει καµία σύνδεση µε το υπόλοιπο πρόγραµµα. Έτσι όταν
κάνουµε µία καταχώρηση Παγίων στο έσοδα – έξοδα θα πρέπει µετά να µεταβούµε στο
πρόγραµµα των παγίων για να το καταχωρήσουµε στο βιβλίο παγίων. Η µετάβαση αυτή γίνεται µε
δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι απευθείας µέσα από την καταχώρηση των Εσόδων Εξόδων
πατώντας το πλήκτρο F12

Ο δεύτερος τρόπος είναι από την επιλογή ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -> ΠΑΓΙΑ -> ΠΑΓΙΑ ->
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ.
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Εκεί µας ανοίγει η παρακάτω οθόνη όπου βάζουµε κωδικό (µπορεί να είναι αύξων αριθµός),
περιγράφουµε το πάγιο µας, µπορούµε αν θέλουµε να δώσουµε τον λογαριασµό της Γενικής
Λογιστικής του παγίου και τον λογαριασµό των αποσβέσεων (Υποχρεωτικό για τα διπλογραφικά
βιβλία), και µπορούµε να ορίσουµε αν η αγορά του παγίου έγινε µε χρήση του αφορολόγητου
αποθεµατικού.

Στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο ΤΑΒ και ορίζουµε την κατηγορία του παγίου ώστε το πρόγραµµα
αυτόµατα να δώσει και το ποσοστό των αποσβέσεων που ισχύει. Σε περίπτωση που θέλουµε να
κάνουµε πλήρης απόσβεση του παγίου µέσα στην χρήση πάµε στο πεδίο «Συντελεστής
Απόσβεσης :» και πληκτρολογούµε 100,00.
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Στη συνέχεια δίνουµε τον αριθµό µητρώου αν χρησιµοποιούµε για το πάγιο, Σειριακό αριθµό, και
στο πεδίο «Κατηγορία Παγίου:» πατάµε ΤΑΒ και ή επιλέγουµε κάποια κατηγορία µε ENTER ή µε
το INSERT ανοίγουµε καινούρια κατηγορία, ανάλογα µε τις ανάγκες µας.

Συνεχίζουµε την καταχώρηση του παγίου δηλώνοντας αν το Πάγιο είναι ενεργό ΝΑΙ ή ΟΧΙ µε το
ΤΑΒ, αν είναι σε αδράνεια, που δηλώνουµε το χρονικό διάστηµα που είναι σε αδράνεια και τέλος
την µέθοδο απόσβεσης που πλέον από το 2014 είναι µόνο Γραµµική καθώς η φθίνουσα
καταργήθηκε. Στο 99% των παγίων καταχωρώντας την Υπολειµµατική Αξία (∆ηλαδή την αξία
που θα εµφανίζει στο πάγιο εφόσον αποσβεσθεί πλήρως), και τις Αποσβέσεις εξ απογραφής
(∆ηλαδή το ποσό των αποσβέσεων που έχουν γίνει µέχρι τώρα αν πρόκειται για παλιό πάγιο που
το τηρούσαµε σε άλλο πρόγραµµα ή χειρόγραφα), έχουµε τελειώσει. Παρακάτω βλέπουµε µία
τυπική καταχώρηση παγίου.
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Τα επιπλέον πεδία δηλαδή ο Συντελεστής πρόσθετων αποσβέσεων µε τις ηµεροµηνίες, αφορά
αν για κάποια περίοδο θέλουµε να υπολογίσουµε στο πάγιο επιπλέον αποσβέσεις πέρα από
αυτές που δίνονται από το υπουργείο για την συγκεκριµένη κατηγορία παγίου. Η µείωση Απ/τέας
Αξίας αφορά την περίπτωση που θέλουµε να µειώσουµε την αποσβεστέα αξία του παγίου λόγω
παλαιότητας, αλλαγή αντικειµενικών αξιών κλπ.
Αµέσως µετά την καταχώρηση των παγίων πρέπει να πάµε στην ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΠΑΓΙΩΝ είτε µε την χρήση του πλήκτρου F12 µέσα από την καταχώρηση των κινήσεων είτε από
τις επιλογές ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -> ΠΑΓΙΑ -> ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ -> ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ.

Πατώντας ENTER στην ως άνω επιλογή θα εµφανιστεί η εικόνα µε τα πάγια που έχουµε
καταχωρήσει στην εταιρεία.

∆ιαλέγουµε το Πάγιο που θέλουµε και πατώντας ENTER θα µας βγάλει στην κάτωθι σελίδα
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Εκεί δηλώνουµε την ηµεροµηνία της κίνησης του παγίου και στον κωδικό κίνησης πατώντας ΤΑΒ
ανοίγει ο πίνακας µε τις κινήσεις των παγίων. Αυτές είναι :
1. Αγορά Παγίου
2. Πώληση Παγίου
3. Αγορά προσθήκης Παγίου
4. Πώληση Προσθήκης Παγίου
5. Βελτίωση Παγίου
6. Πώληση Βελτίωσης Παγίου
7. Αναπροσαρµογή Παγίου
8. Πίστωση Παγίου
9. Πίστωση Προσθήκης Παγίου
10. Πίστωση Βελτίωσης Παγίου
Αφού επιλέξουµε την κίνηση που θέλουµε να κάνουµε ΠΧ αγορά παγίου , εισάγουµε το
παραστατικό της κίνησης τον Προµηθευτή αν πρόκειται για αγορά και αν θέλουµε µπορούµε να
αιτιολογήσουµε την κίνηση στο πεδίο αιτιολογία. Το πρόγραµµα µας φέρνει αυτόµατα την έναρξη
των αποσβέσεων για αυτό το πάγιο (ο επόµενος µήνας από την αγορά του παγίου). Στην συνέχεια
εισάγουµε την ποσότητα την καθαρή αξία και το ποσοστό του ΦΠΑ προκειµένου να ταιριάξει µε το
παραστατικό µας.
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ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
•

•
•

Στο πεδίο ποσότητα θα βάλουµε ακριβώς την ποσότητα των παγίων που αγοράσαµε.
Ο λόγος είναι ότι κάποια στιγµή στο µέλλον µπορεί να χρειαστεί να πουλήσουµε µέρος της
ποσότητας.
Όταν εισάγουµε αγορά παγίου πριν το 2001 που έγινε σε ∆ραχµές θα εισάγουµε το ποσό
σε ∆ραχµές. Το πρόγραµµα θα µετατρέψει τις αξίες από δραχµές σε ευρώ αυτόµατα.
Η αγορά του παγίου πρέπει οπωσδήποτε να περαστεί για την ορθή ενηµέρωση του
βιβλίου παγίων όσο παλιά και να είναι.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
Ο υπολογισµός αποσβέσεων γίνεται από την επιλογή ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -> ΠΑΓΙΑ
->ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ.

Πατώντας ENTER εισάγουµε το χρονικό διάστηµα που θέλουµε να υπολογίσουµε Αποσβέσεις και
το πρόγραµµα τις υπολογίζει αυτόµατα. Αυτό µπορούµε να το κάνουµε όσες φορές θέλουµε για το
συγκεκριµένο διάστηµα καθώς το πρόγραµµα εφόσον δει κίνηση απόσβεσης για το συγκεκριµένο
πάγιο την συµπληρώνει και δεν πάει προσθετικά να φτιάξει νέα κίνηση.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ
Συνήθως όταν ανοίγουµε την νέα χρήση σε µία εταιρεία δεν έχουµε κλείσει στην παλιά χρήση τις
εγγραφές. Αποτέλεσµα αυτού είναι να εισάγουµε νέα πάγια ή να υπολογίσουµε τις αποσβέσεις
χωρίς αυτές να µεταφερθούν στην νέα χρήση καθώς το κλείσιµο χρήσης και η µεταφορά έχει ήδη
γίνει. Για τον λόγο αυτό πριν ακόµα εισάγουµε πάγια στην νέα χρήση κάνουµε µία µεταφορά
µε αντιγραφή από τα πάγια της προηγούµενης χρήσης. Η διαδικασία είναι η εξής.
Πάµε ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -> ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ -> ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ.

6

Εκεί επιλέγουµε µε space δηλαδή το πλήκτρο του κενού ΜΟΝΟ τις επιλογές ΠΑΓΙΑ, ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΑΓΙΩΝ και ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ όπως φαίνεται στην εικόνα από κάτω.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ∆εν τσεκάρουµε καµία άλλη επιλογή καθώς υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα
αρχεία που θα επιλέξουµε. Επίσης ∆ΕΝ πρέπει να έχουµε καταχωρήσει ΚΑΝΕΝΑ πάγιο
στη νέα χρήση καθώς αν εκτελέσουµε αυτή την εργασία θα χαθεί.

Πατάµε <ΣΥΝΕΧΕΙΑ> και αφου τελειώσει η εργασία πάµε στην επιλογή ΠΑΓΙΑ -> ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ -> ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

7

Πατώντας ENTER µας φέρνει µία λίστα µε τις εταιρείες του προγράµµατος. Εµείς διαλέγουµε την
εταιρεία που είµαστε στην προηγούµενη χρήση.

Πατώντας ENTER το πρόγραµµα µας µεταφέρει τα Πάγια µας στη Νέα χρήση.
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