
Modulul rezolvă toate proble-
mele legate de gestiunea
mijloacelor fixe amortizabi-

le, incluzând instrumentele cerute
pentru calculul şi înregistrarea amor-
tizării.

Programul înregistrează şi actualizea-
ză toate informaţiile importante ale
fiecărui mijloc fix de la achiziţie şi
până la casarea/vânzarea lui. Fiecare
variaţie este înregistrată şi repartizată
asupra valorii mijlocului fix prin înre-
gistrări contabile (achiziţii sau cheltu-
ieli), notele contabile legate de amor-
tizare şi casare fiind generate auto-
mat. 

Cheltuielile de amortizare pot fi ori-
când calculate şi înregistrate în
Contabilitatea Analitică, acestea
putând fi repartizate pe centre de cost
şi/sau comenzi interne. Sistemul per-
mite asocierea directă a unui centru
de cost la definirea unui mijloc fix.

Regimuri de amortizare
Mago.Net permite gestionarea a trei
metode de amortizare:

l Amortizare liniară
l Amortizare degresivă
l Amortizare accelerată

La definirea categoriilor se va alege

metoda de amortizare şi durata de
viaţă care va fi propusă pentru mijloa-
cele fixe din acea categorie, ambele
caracteristici putând fi schimbate la
nivelul fiecărui mijloc fix. 
Amortizarea poate fi suspendată la
nivelul fiecărui mijloc fix, prin preci-
zarea lunilor care nu se vor amortiza.

Tranzacţii şi variaţii ale cauzelor
Variaţiile mijloacelor fixe sunt gestio-
nate prin tranzacţii mijloace fixe.
Cauza de tranzacţie poate fi folosită
pentru a stabili orice operaţie pe ori-
care mijloc fix, atât cantitativă cât şi
valorică. 

Caracteristica principală a acestor
cauze este, de fapt, programabilitatea
lor, adică posibilitatea de a defini un
număr nelimitat şi o semnificaţie pro-
prie pentru fiecare, permiţând detalie-
rea completă şi automată a fiecărei
tranzacţii. 
Mago.Net - Modulul Amortizare furni-
zează numeroase cauze predefinite
pentru diverse tranzacţii (achiziţii,
cheltuieli, reevaluări, devalorizări,
amortizări, vânzare/ieşire totală sau
parţială, etc.). Când tranzacţiile mijlo-
cului fix sunt introduse, datele fie-
cărui mijloc fix tranzacţionat sunt
actualizate în timp real, cum ar fi
amortizarea, diversele tipuri de chel-
tuieli asociate, ieşirile.
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Master Mijloace Fixe
Datele mijloacelor fixe sunt gestiona-
te complet: fiecărui mijloc fix i se
poate atribui o anumită categorie, o
anumită clasă de inventar sau locaţie,
o imagine sau specificaţii tehnice
(număr serial, data instalării şi a
inspecţiei calitative, etc.); în plus, pot
fi gestionate detalii legate de cantita-
te. Datele despre mijloace fixe includ
detalii istorice ale fiecărui an finan-
ciar.

Simulări
Modulul permite simularea automată
a amortizării. Simulările de amortiza-
re sunt disponibile pentru fiecare mij-
loc fix, sunt  integrate în Master
Mijloace Fixe şi pot fi rulate separat. În
plus, registrul mijloacelor fixe amorti-
zabile poate fi, de asemenea, simulat:
detaliat sau grupat după categorie şi
anul achiziţiei. 
Programul permite simularea şi intro-

ducerea amortizării mijloacelor fixe în
contabilitatea previzională.

Amortizarea automată a mijloacelor
fixe
Instrumentul de amortizare automată
a mijloacelor fixe este uşor de folosit
în fiecare lună. Această fereastră per-
mite generarea automată a tranzacţii-
lor de amortizare pentru fiecare mijloc
fix în parte. Se poate opta doar pentru
amortizarea anumitor categorii de
mijloace fixe. 
Tranzacţiile de amortizare pot fi
transferate automat în contabilitate
prin bifarea căsuţei corespunzătoare.

Există şi o procedură ce permite eli-
minarea tranzacţiilor de amortizare
generate automat, aducând mijloacele
fixe la starea iniţială.

Ieşirea mijloacelor fixe
Programul permite ieşirea mijloacelor

fixe (vânzare sau casare) prin folosirea
unor tranzacţii specifice. Mago.Net va
înregistra automat nota contabilă de
ieşire a unui mijloc fix, recunoscând
cheltuielile cu activele cedate dacă
mijlocul fix este incomplet amortizat.

Raportare
Modulul permite gestionarea mai
multor rapoarte ce includ: etichete de
identificare, fişă fiscală pentru fiecare
mijloc fix şi pe categorie, simulări pe
mijloc fix şi pe registre, registre mij-
loace fixe detaliate şi grupate, precum
şi mijloacele fixe din inventar şi note
bilanţ.

Mago.Net Professional Edition, Modulul Amortizare înregistrează şi actu-
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achiziţiei şi până la casarea/vânzarea lui.
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