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Vznik
záväzku /

prijatie
faktúry

Faktúra/
záväzok

reklamovaný

Vyk onať účtovný predpis
(napr. záväzok z
obstarania, DPH)

Zaevidov ať fak túru/iný
záväzok

Existuje
objednávka ?

Predbežne zaúčtovať
(napr. záväzok z
obstarania, DPH,
zrá žkovej dane)

Priradiť k objednávke

Zaúčtova ť
faktúru/záväzok (napr.
záväzok z obstarania,
DPH, zrážkovej dane)

Vypracov ať rek lamáciu

Krycí list
(vyplnený/
kompletný)

Dodávateľská
faktúra

Iný
záväzok

Výsledok
kontroly

Zaevidov ať zálohovú
faktúru

Vrá tiť zálohovú faktúru

Zaevidov ať pož iadav ku
na úhradu zálohovej

faktúry

Zálohová
faktúra
vrátená

Priradiť dobropis k
dodávateľskej faktúre

Zaevidov ať dodávateľský
dobropis

Zálohová
faktúra

Dodávateľský
dobropis

Vrá tiť dobropis

Je priradená
dodávateľská

faktúra
uhradená ?

Vyk onať účtovný predpis
pohľadáv ky (na pr.
pohľadáv ka z DPH,

zrá žkovej dane)

Vyk onať účtovný predpis
záväzku (napr. záväzok z

obstarania, DPH,
zrá žkovej dane)

Predbežne zaúčtovať
dodávateľský dobropis

Zaúčtova ť odberateľský
dobropis po úhrade
faktúry (záväzok)

Dobropis
vrátený

Dodávateľský
dobropis prijatý

Existuje
partner v
číse lníku ?

Pož iadav ka na
založenie  /
aktualizáciu
partnera v
číse lníku

Založenie  /
aktualizácia

partnera
vykonané

Podnet na  zaúčtovanie
rozdielov z konsolidácie

BP_UC_050_Správa
partnerov

BP_UC_080_Spracovanie
hlásení DPH

BP_UC_270_Konsolidácia

Zálohová
faktúra prijatá

Záväzok
zaúčtova ný

Odberateľský dobropis
zaúčtova ný

Pož iadav ka na úhradu
zálohovej faktúry

zaevidovaná

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

BP_UC_150_Vysporiadanie
pohľadáv ky

BP_UC_120_Účtovanie o
stave a pohyboch

pokladnice

BP_RR_036_Vytvorenie
platobného poukazu

BP_RR_035_Finančná
kontrola

BP_UC_190_Spracovanie
výpisu z účtu

BP_LZ_280_Vy účtova nie
a vyhodnotenie

pracovných ciest/
zahraničných pracovných

ciest

BP_MH_062_Reklamácia

Záväzok
vysporiadaný

Zaevidov ať
vysporiadanie záväzku

Zaevidovaný
vysporiadaný

záväzokBP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

BP_UC_060_Účtovanie v
hlavnej knihe

BP_UC_080_Spracovanie
hlásení DPH

BP_MH_050_Uzatvorenie
zmluvy

BP_MH_060_ObjednávanieBP_MH_061_Príjem
služby / investície /

ceniny / materiálu do
priamej spotreby

BP_MH_070_Príjem
materiálu na sklad

BP_MH_080_Výdaj
materiálu zo skladu

BP_SM_180_Príjem
zásielok

Podnet na
zaúčtova nie

rozdielov

BP_UC_230_Priebežné
závierkové operácie

BP_UC_240_Spracovanie
fina nčných a účtovný ch

výkazov

BP_UC_250_Spracovanie
individuálnych a iných

výkazov

BP_UC_260_Spracovanie
individuá lnej účtovnej

závierky

Rozhodnutie o vysporiadaní sa s
inv entarizačnými rozdielmi

BP_SM_050_Prevod
vlastníctva majetku

BP_SM_160_Vykazovanie
výkonov dopravných

prostriedkov

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

BP_SM_200_Priprava
Investicii

BP_SM_210_Riadenie
investície

BP_SM_220_Preberanie
investície

BP_SM_026_Dane a
poplatky za majetok

BP_SM_180_Príjem
zásielok

BP_LZ_270_Vyslanie na
pracovnú cestu/

zahraničnú pracovnú
cestu

Pož iadav ka na
zaúčtova nie

Doklad od
dodávateľa
doručený

Zaevidov ať daň z
ubytovania

Pož iadav ka na
úhradu

Obderateľský dobropis
pri uhradenej faktúre

BP_UC_040_Účtovanie o
stave a pohyboch

pohľadáv ok

BP_RR_100_Zúčtovanie
dotácie / grantu /

príspevku

BP_SM_100_Za bezpečenie
energií

BP_LZ_200_Vedenie
evidencie personálnych a
mzdových dokumentov

zamestnanca a
dokumentov sociálneho

zabezpečenia

BP_LZ_130_Zabezpečenie
dočasného vyslania

zamestnanca

BP_RR_062_Prijatie
úveru, pôžičky,  návra tnej

fina nčnej výpomoci

Záväzok zo
vzdelávania
vysporiadať

BP_LZ_100_Vznik/
zmena

pracovnoprávneho
vzťahu a iných právny ch

vzťahov

Platobný poukaz

Zaúčtova ť dodá vateľ ský
dobropis

Dodávateľský
dobropis zaúčtovaný

Vznik a prevzatie
správy

pohľadáv ky

BP_UC_060_Účtovanie v
hlavnej knihe

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

Nie

Nie

daň z uby tovania

Nie

dodávateľský
dobropis

Áno

Áno

Účtovné prípady z
externých systémov

Finančnú operá ciu ale  bo je j časť možno
vyk onať/  vo finančnej operácii alebo jej
časti možno pok račov ať

Áno

zálohová faktúra

faktúra/
záväzok

Finančnú operá ciu alebo jej časť nemožno
vyk onať /  vo finančnej operácii ale bo je j
časti nemožno pokračovať


