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Helios Green
Faktury došlé

Modul faktury slouží k evidenci a práci s téměř veškerými druhy došlých dokladů, jedná se zejména
o faktury došlé (tuzemské i zahraniční), faktury došlé zálohové, dobropisy došlé, přijaté sankční faktury.
Modul umožňuje sledování salda prvotních dokladů, tzn. umožňuje sledování jednotlivých druhů úhrad
dokladů všech typů. Na základě mechanismu úhrad je možné v jakémkoliv okamžiku zjistit stav závazků
z fakturace přijaté a to včetně těch druhů dokladů, o kterých se standardně neúčtuje (zálohové faktury,
sankční faktury).

 Běžná práce s modulem
 Návaznost na účetnictví
 Ostatní funkce

Běžná práce s modulem

— Snadné vytváření platebních příkazů nad došlými
fakturami
— Platební příkaz je možné vystavit i v jiné měně, než
je podkladový doklad
— Přepočet mezi cizími měnami, kde není k dispozici
přímý kurs, je zajištěn pomocí korunového ekvivalentu
— Systém Vám umožňuje na základě mechanismu
splátek faktur provádět částečné platby (dohoda
o postupných dílčích platbách)
— Kreditní systém je nástrojem, který umožňuje zablokovat tvorbu platebních příkazů, např. na základě
překročení určité výše pohledávek vůči organizaci
uvedené na faktuře
— Na faktuře je možné evidovat také údaje odpovídající
vztahům do číselníků Útvar, Zakázky a dalších

Návaznost na účetnictví
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— účtuje se plně dle jedinečné kontace (ke každému
prvotnímu dokladu právě jedna kontace)
— účtování dle vzorové kontace, která je opakovatelně
použitá pro stejný typ účetního případu
— Pomocí funkcí modulu je možné komfortním způsobem zpracovat rozúčtování faktury ve zcela jiné
struktuře hodnot, než je na podkladové faktuře

Ostatní funkce
— Libovolné opravy v evidenci pokud není uzavřeno
období
— Po provedení uzávěrek lze změny provést mechanismem storno dokladu
— Jednoduché navazování záloh a dobropisů k fakturám
— Při přijetí dobropisů a opravných dokladů se část dat
načítá z původních dokladů a urychluje zpracování
— Podpora faktur došlých ze zahraničí – JSD, výkaz
Intrastat, samovyměření, souhrnné hlášení
— Vykazování DPH včetně podpory pro plátce registrované v jiných členských zemích EU
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Helios Green

Faktury vydané

Modul faktury vydané slouží k evidenci a práci s téměř veškerými druhy vydaných dokladů, jedná
se zejména o faktury vydané (tuzemské i zahraniční), faktury vydané zálohové, dobropisy vydané,
vydané sankční faktury. Modul umožňuje sledování salda prvotních dokladů, tzn.umožňuje sledování
jednotlivých druhů úhrad dokladů všech typů. Na základě mechanismu úhrad je možné v jakémkoliv
okamžiku zjistit stav pohledávek z fakturace vydané a to včetně těch druhů dokladů, o kterých se
standardně neúčtuje (zálohové faktury, sankční faktury).

 Vystavování faktur
 Běžná práce s modulem

 Návaznost na účetnictví
 Ostatní funkce

Vystavování faktur

Ostatní funkce

Běžná práce s modulem
— Evidence splátek faktur, je-li splatnost rozdělena na
více částí
— Sledování salda prvotních dokladů, tzn. sledování
jednotlivých druhů úhrad dokladů, a to bez ohledu na
to, existuje-li k dokladu již účetní věta či nikoliv
— Samostatné sledování úhrady bankovním výpisem,
úhrady pokladnou, zálohou, dobropisem, kompenzací, směnkou a ručním dorovnáním
— Na základě mechanismu úhrad je možné v jakémkoliv
okamžiku zjistit stav pohledávek z fakturace vydané,
a to včetně těch druhů dokladů, o kterých se standardně neúčtuje (zálohové faktury, sankční faktury)

Návaznost na účetnictví

— Mechanismus splátek umožňuje přeúčtování části
pohledávky na jiný pohledávkový účet (využívá se
např. při existenci pozastávek, srážkové daně, částečných plateb apod.
— Obsahem účtování je samozřejmě také rozpis jednotlivých položek z hlediska vztahů do číselníků, tzv.
účetních dimenzí (útvar, zakázky, nákladové okruhy,
IM atd.)
— Automaticky se provede proúčtování DPH, navázaných záloh, haléřového vyrovnání a proúčtování
případných kursových rozdílů
— Účtování sankčních faktur dle platných předpisů

— Navazování záloh a dobropisů
— U záloh systém kontroluje, aby byla napárována pouze ta částka zálohové faktury, která je uhrazená
— Navazování zaplacených záloh, ke kterým není
doklad zálohové faktury
— Ponížení faktury o vydaný dobropis (takový, který
nebude placen), při vyhodnocování úhrad je tedy
zohledněna částka napárovaného dobropisu
— Dobropisy a vrubopisy a opravné daňové doklady se
spouští pomocí funkcí přímo nad původními doklady
(usnadnění práce, automatické doplnění hlaviček)
— Dobropisy a vrubopisy lze vystavit i ručně
— V případě opravného daňového dokladu je zajištěn
jeho nápočet do opravného daňového přiznání
— Evidence vývozních JSD
— Vystavení výdajových pokladních dokladů a to jak
jednotlivě, tak hromadně (jeden pokladní doklad
k několika fakturám vydaným – jednoho i více odběratelů)
— Vnitropodnikové faktury, sloužící k přeúčtování
nákladů mezi jednotlivými organizačními složkami
— Vystavování sankčních faktur a to včetně výpočtu
úroků z prodlení
— Možnost pravidelné tvorby upomínek včetně konkrétního rozpisu dlužných částek
— Na faktuře vydané lze posunout datum splatnosti,
a je-li faktura již zaúčtovaná, dojde i k přeúčtování
pohledávky z hlediska lhůty splatnosti
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— Na základě výdejek vystavených v modulu Sklad.
— Na základě platebního (splátkového) kalendáře
vystaveného v modulu smlouvy
— Na základě zadaných výkonů v modulu zakázky.
— Ručním zadáním
— Jiným způsobem (vznik v externích aplikacích)
— Faktury vydané umožňují kromě vyčíslení DPH také
vyčíslení spotřební daně a slev

