Externé systémy

Pohľadáv ka vy sporia daná
BP_UC_150_Vysporiadanie
pohľadáv ky
Záväzok vysporiadaný
BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku
Stav a pohyby majetku, OP a
transfery v SM sú zaúčtova né
BP_ UC_070_Účtovanie o
stave a pohyboch
majetku

Stav a pohyby, OP zásob
sú z aúčtované

BP_ UC_090_Účtovanie o
stave a pohyboch zásob
Dok lad na účtov anie je
vytvorený
BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

Zaúčtova nie účtovný ch
prípadov bežné ho rok a
ukončené

Zaúčtova ná
pohľadáv ka
BP_ UC_040_Účtovanie o
stave a pohyboch
pohľadáv ok

BP_UC_260_Spracovanie
individuá lnej účtovne j
závierky

Odberate ľský dobropis
zaúčtova ný

BP_UC_240_Spracovanie
fina nčných a účtovný ch
výkazov

Dodávate ľský dobropis
zaúčtova ný
BP_ UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch
záväzkov

Záv äzok zaúčtovaný

BP_ UC_060_Účtovanie v hla vnej k nihe

Zaevidovaný vysporiadaný
záväzok

Mzdy, odvody a dane
spracované

Účtovné
prípady z
externých
systémov

Automatické
zaúčtova nie?

Áno

BP_UC_250_Spracovanie
individuálnych a iných
výkazov

Prebehlo
zaúčtova nie
bez chýb?
Vyk onať zaúčtovanie do
hlavnej knihy

Nie

Zaúčtova nie v HK
zrealizované
Áno

BP_SM_090_Sledovanie,
prideľova nie a e vidov anie
majetku

Nie

BP_LZ_290_Príprava
spracovania a
spracovanie miezd,
odvodov a daní

BP_UC_270_Konsolidácia

Mzdy, odvody a dane
pripravené na z aúčtovanie
BP_LZ_310_Úhrada
záv äzkov voči
zamestnancom a
inštitúciám

BP_UC_080_Spracovanie
hlásení DPH

Vyplatenie/ vrátenie náhrady/
dáv ky sociálneho zabezpečenia
zaúčtova ť

Vyk onať manuá lne
zaúčtova nie v hlavne j
knihe

Vyk onať opravy

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

BP_LZ_330_Poskytnutie
náhrady/ dávky
sociálneho zabe zpeče nia
Finančné prostriedky na čerpanie
zamestnaneckých príspevkov sú
zúčtované
BP_LZ_140_Poskytovanie
zamestnaneckých
príspevkov
Pok ladničná operácia
zre alizova ná a z aúčtovaná

BP_ UC_230_Priebežné
závierkové operácie

BP_ UC_120_Účtovanie o
stave a pohyboch
pokladnice

BP_UC_250_Spracovanie
individuálnych a iných
výkazov

BP_UC_260_Spracovanie
individuá lnej účtovne j
závierky

BP_UC_240_Spracovanie
fina nčných a účtovný ch
výkazov

BP_UC_270_Konsolidácia

Pre dpis daňove j povinnosti
zaúčtova ný

Pož iadav ka na
zaúčtova nie

BP_UC_190_Spracovanie
výpisu z účtu
Výpis z účtu
spracovaný

Priradenie primárnych
nákladov / výnosov na
sledované objekty

BP_ KO_090_Zúčtova nie
skutočnosti a príprava dát
v požadovanej štruktúre

