Inventarizačné rozdiely musia byť
zaúčtované v oblastiach kde vznikli
BP_ UC_120_Účtovanie o
stave a pohyboch
pokladnice

Čia stkový inventariza čný
zápis zásob a dlhodobého
majetku s návrhom na
zaúčtova nie roz dielov

BP_MH_090_Inventarizácia
skladových zásob

Príkaz na mimoriadnu
inv entariz áciu pohľadávok,
záv äzkov a účtov vla stného
imania

Zaúčtova ť rezervy

Pož iadav ka na
zostavenie riadnej
individuá lnej účtovne j
závierky
BP_ UC_260_Spracova nie individuálnej účtovnej záv ierky

BP_ UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch
záväzkov

Skontrolovať a zaúčtovať
použitie transfe rov

BP_SM_080_Inventarizácia
majetku

Zaúčtova ť účtov né
prípady na účtoch, ktoré
nev ykazujú konečný
zostatok

Nie

Výpočítať výsle dok
hospodárenia

Áno

Pripraviť inventúrny s úpis

Pripraviť inventarizačný
zápis ( vy čísliť
inv entariz ačný rozdie l a
pos údiť re álnos ť ocenenia
majetku a záväzkov)

Súvaha, výkaz ziskov
a strát

Uza vrieť účtovné obdobie

Pož iadav ka na vytvorenie
výkazu

BP_ UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch
záväzkov

Vyk onať iné upravujúce
záv ierkov é účtovné
prípady
Vznik a prevzatie
správy pohľadá vky

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu
Vypočítať a zaúčtova ť
daň z príjm ov PO

Daňové odpisy
majetku
vygenerované

Pož iadav ka na
zaúčtova nie
BP_ UC_060_Účtovanie v
hlavnej knihe

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

BP_ UC_120_Účtovanie o
stave a pohyboch
pokladnice

BP_SM_080_Inventarizácia
majetku

BP_MH_090_Inventarizácia
skladových zásob

Podnet na zaúčtovanie
rozdielov

Návrat z Hlavnej knihy po zaúčtovaní
všetkých účtovných prípadov okrem
výsledku hospodárenia a dane z príjmu
BP_SM_030_Odpisovanie
majetku

Vyk onať inventúru stavu
pohľadáv ok, zá väzkov a
vlastného imania

Zaúčtova nie účtovný ch
prípadov bežné ho rok a
ukončené
Zaúčtova ť kurzové
rozdiely

Činnosť
podliehajúca
dani z príjmov
PO ?

Rozhodnutie o
vysporiadaní sa s
inv entariz ačným i
rozdielmi

Prík az na vykonanie priebe žnej
inv entariz ácie pohľadávok,
záv äzkov a účtov vla stného
imania

Zaúčtova ť
nevyfakturované
dodávky

Upravujúci závierkový
účtovný prípad z
odsúhlasovacieho formulára
konsolidácie

Zaúčtova nie v HK
zrealizované

Príkaz na riadnu
inv entariz áciu pohľadávok,
záv äzkov a účtov vla stného
imania

Skontrolovať a zaúčtovať
čas ové rozlíšenie
nákladov a výnosov

Pož iadav ka na zostav enie
mimoriadnej individuálnej
účtovnej závierky

BP_UC_270_Konsolidácia

Inv entarizácia pohľadávok, záväz kov a vlastného im ania

Zaúčtova ť inventariza čné
rozdiely

Účtovné
obdobie
uzavreté

BP_UC_240_Spracovanie
fina nčných a účtovný ch
výkazov

