Štá tna
pokladnica

Záväzok
vysporiadaný

Vznik záväzku /
prijatie faktúry

BP_RR_140_Prijímanie
dotácií / grantov /
príspevkov

BP_ UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch
záväzkov

BP_LZ_140_Poskytovanie
zamestnaneckých
príspevkov

Vznik a prevzatie
správy pohľadá vky

BP_ UC_190_Spracova nie vý pisu z účtu

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu
okrem výdavkov, pri ktorých
prebieha ZFK pred
uskutocnenim platby

Výpis z účtu
klie nta ŠP

Výsledok
kontroly
Načítať vý pis z účtu
Prijatý výpis z
účtu

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o
zmene a doplnení niektorých zákonov §12, ods. 6
Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v
hotovosti
Ekonomické operácie:
- úhrada záväzku
- úhrada pohľadávky
- lokálne prevody
- úroky kreditné, debetné
- poplatky
- dotácia hotovostného účtu
- príjem odvodu z hotovostného účtu

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Finančnú operá ciu ale bo jej
čas ť možno vyk onať / vo
fina nčnej operá cii ale bo jej
čas ti mož no pok račov ať

Finančnú operá ciu ale bo jej časť nemož no
vyk onať / vo finančne j operácii alebo je j
čas ti nem ožno pokračovať

Zostali otvorené
(nespárované)
položky ?
Zaúčtova ť pohy by na
účte

Účtovne v yrovnať
pre dpisy pohľadávok a
záväzkov (automatické
párovanie)

Áno

Nie

Platba v
cudzej
mene ?

Áno
Nie

Vzniká nový
záv äzok/ pohľa dávka ?

Pohľadáv ka
vysporiadaná

Účtovne v yrovnať
otv orené položk y
(nespárované)

Zaúčtova ť príjem do s oc.
fondu (darovacia zmluva)

Nie
Áno

Zaúčtova ť kurzové
rozdiely

Zaúčtova ť fin. náklady a
výnosy spojené s
vedením účtu

Zúčtovať čerpanie
transferov/ zaúčtova ť
odvody z prijmov

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

Zákon č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve §2
BP_MH_050_Uzatvorenie
zmluvy

BP_RR_062_Prijatie
úve ru, pôžičky, návra tnej
fina nčnej výpom oci

Darovacia zmluva do
sociálneho fondu

BP_UC_080_Spracovanie
hlásení DPH
Zálohová
faktúra
uhradená

Výpis z účtu
spracovaný

BP_RR_030_Plnenie
roz počtu

BP_ UC_060_Účtovanie v
hlavnej knihe

