BP_ UC_060_Účtovanie v
hlavnej knihe
Zaúčtova ná
pohľadáv ka

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

BP_ UC_040_Účtovanie o
stave a pohyboch
pohľadáv ok

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

Odberate ľský
dobropis
zaúčtova ný
Výpis z účtu
klie nta ŠP

BP_ UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch
záväzkov

Priradiť vý pis z účtu

BP_ UC_150_Vy sporia danie pohľa dávky

Záväzok
zaúčtova ný
BP_SM_050_Prevod
vlastníctva majetku

Spôsob
vysporiadania
pohľadáv ky

Finančnú operá ciu ale bo jej časť
nem ožno vykonať / v o fina nčnej
ope rácii a lebo je j časti nemožno
pok račov ať

Priradiť odberateľský
dobropis
Pok ladničná
operácia
zrealizovaná a
zaúčtova ná

BP_ UC_120_Účtovanie o
stave a pohyboch
pokladnice

Výsledok
kontoly
Priradiť hotovos ť
Zm luva o započítaní
pohľadáv ok a z áväzk ov

Nadmerný odpočet
na vysporiadanie
BP_UC_080_Spracovanie
hlásení DPH

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

BP_ RR_050_Zúčtovanie
fina nčných vzťa hov s o
štá tnym rozpočtom

Zrealizované
vzájomné
započítanie
záväzku a
pohľadáv ky

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu
Pož iadav ka na
vysporiadanie
pohľadáv ky

Finančnú operá ciu ale bo jej časť
možno vy konať / vo finančnej
ope rácii a lebo je j časti možno
pok račov ať a pohľadá vka je
úplne vysporiadaná

Zrealizované vzájomné
započítanie pohľadáv ky a
záväzku
Vyk onať vzájom né
započítanie pohľadáv ky a
záväzku

Finančnú operá ciu ale bo jej časť m ožno
vyk onať / vo finančne j operácii alebo je j
čas ti mož no pok račov ať a pohľadávka nie
je úplne vysporiadaná

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

BP_ RR_100_Zúčtovanie
dotácie / grantu /
príspevku

BP_RR_140_Prijímanie
dotácií / grantov /
príspevkov

Zrušiť čias točne oprav né
položky
Nevysporiadaná
čas ť pohľ adávk y
Bola
pohľadáv ka
odpísaná?

Pohľadáv ka
vysporiadaná
Áno

Zrušiť opravné položk y
Nie

BP_SM_040_Prevod
správy majetku

Zae vidov ať odpísané
pohľadáv ky do
podsúvahy

BP_SM_050_Prevod
vlastníctva majetku

BP_RR_060_Poskytnutie
úve ru, pôžičky, návra tnej
fina nčnej výpom oci

