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Helios Orange
Nákup na lízing

Modul Nákup na lízing je nástroj na evidenciu predmetu lízingu a účtovanie všetkých transakcií
predmetu lízingu počas celého obdobia existencie lízingovej zmluvy. Okrem základných funkcií, akým
je výpočet splátkového kalendára, využíva ďalšie funkcionality informačného systému, akými sú
prehľad o salde alebo generovanie platobných príkazov.

Modul Nákup na lízing je určený
• Pre lízing
• Prípadne pre splátkové kalendáre,
splátkový predaj
• Pre lízing český a slovenský (účtovanie
do denníka)
Základné funkcie
— Výpočet splátkového kalendára podľa zadaných parametrov (cena obstarania, vedľajšie náklady, obdobie
lízingovej zmluvy, počet splátok).
— Splátkový kalendár môže byť nerovnomerný, ľubovoľne možno využiť predpisy nerovnomerných splátok.
— Zaúčtovanie splátok podľa splátkového kalendára do
účtovného denníka.
— Možnosť generovať platobno - inkasný príkaz.
— Prehľad platobných príkazov.
— Informácie o salde, možno dohľadať v určenom salde:
• párovací znak (obvykle číslo zmluvy),
• na úrovni predmetu,
• na úrovni pohybu (pokiaľ je dátum párovania salda).

Prepojenie na ďalšie moduly v informačnom
systéme
— Prepojenie lízingu na Skupiny dokumentov vo
Výkazoch, kde je možné pracovať s lízingovými zmluvami.

Skupiny
lízingu
(autá,
technológie,
výp. technika,
nehnuteľnosti)

Predmety
lízingu

• Pre lízing podľa IFRS alebo US GAAP
(účtovanie do denníka + medzinárodných
účtovných štandardov)
• Pre nájomcov
• Pre prenajímateľov

— Prepojenie lízingu na CRM s možnosťou nadviazať
obchodné jednania.
— Prepojenie na modul Majetok s možnosťou nadviazať
údaje o majetku.
— Prepojenie na modul Doprava s možnosťou nadviazať
na údaje o vozidle.
— Prepojenie na modul Výkazy, Skupiny dokumentov
– povinná príloha.
— Možnosť vyhodnotenia podľa zákaziek, útvarov
a nákladových okruhov.

Druhy pohybov pre časovú os „životnosti“
predmetu lízingu
—
—
—
—
—
—

Zavedenie
Rozpis (= časové rozlíšenie + splátkový kalendár)
Splátka mimo poradia
Zvýšenie – zníženie ceny (zmeny ceny, opravy)
Odkupná hodnota
Ukončenie (predčasné ukončenie lízingu)

Pohyby

Druhy
pohybov
(zavedenie,
rozpis, oprava,
odkupná
hodnota ...)

Časti
predmetu
lízingu
(cena predmetu,
marže, poistenie,
záloha ...)

Helios Orange
Výkazy
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Modul Výkazy je nástroj slúžiaci na vyhodnocovanie výsledkov hospodárenia organizácie, útvarov, zákaziek a pod.
Užívateľ môže využiť na vyhodnotenie preddefinované distribučné sady štatutárnych výkazov, alebo má možnosť
si jednoduchým spôsobom definovať vlastnú štruktúru výkazov podľa potreby interných užívateľov (pracovníkov
ekonomického oddelenia, manažmentu a pod.) aj externých užívateľov. Súčasťou modulu je funkcia Skupiny
dokumentov, kde je možné systematicky a prehľadne spracovávať, evidovať a archivovať štruktúrované dokumenty
s textovými aj tabuľkovými údajmi – povinná príloha k účtovnej uzávierke, obchodné, pracovné a iné zmluvy
a ďalšie dokumenty.

• Preddefinované štatutárne výkazy
vo forme požadovaných výstupov
• Možnosť prispôsobenia definície
preddefinovaných výkazov
• Tvorba vlastných výkazov – rozbory
nákladov, štruktúr pohľadávok
• Kontrolný mechanizmus správnosti
definície výkazu

Preddefinované štatutárne výkazy vo forme
požadovaných výstupov
— Súčasťou distribúcie je sada preddefinovaných
finančných výkazov: rozvaha, výkaz zisku a straty
v plnom aj zjednodušenom rozsahu, výkaz peňažných
tokov, výkaz zmien vlastného kapitálu v štruktúre
podľa vyhlášky č. 500/2002 Zb. v znení neskorších
predpisov.

Možnosť prispôsobenia definície
preddefinovaných výkazov
— Dynamické vkladanie riadkov.
— Agregácia riadkov.
— Zachovanieí väzieb pôvodnej definície.

Tvorba vlastnej definície štruktúry výkazov
— Rýchle, jednoduché a intuitívne ovládanie definície
riadkov a väzieb medzi riadkami výkazu.
— Automatické vygenerovanie definície obratových
zostáv (napr. rozvaha, výsledovka a i.).

Kontrolný mechanizmus správnosti definície
výkazu
— Pomocou kontrolného mechanizmu možno jednoducho a okamžite identifikovať chybu v definícii,
ako napr. chýbajúci účet, alebo naopak duplicitné
priradenie ap.

Vyhodnotenie z hľadiska času a štruktúry
— Podľa dátumu prípadu alebo podľa obdobia stavu.
— Za ľubovoľné intervaly od – do v rámci účtovného
obdobia.
— Cez viacero období.
— Za organizáciu celkom, alebo za vybrané útvary,
zákazky, príp. nákladové okruhy.

• Vyhodnotenie z hľadiska času
a štruktúry
• Výstupné zostavy
• Rozpustenie réžií režijných útvarov,
zákaziek a nákladových okruhov
• Skupiny dokumentov – nástroj na tvorbu,
evidenciu a archiváciu štruktúrovaných
dokumentov

Výstupné zostavy
— Tlač pomocou priradených tlačových formulárov.
— Cudzojazyčné verzie tlačových zostáv (angličtina,
nemčina, francúzština).
— Automatické zaokrúhlenie hodnôt vo všetkých zostavách.
— Možnosť editácie vypočítaných a zobrazených hodnôt.
— Možnosť doplnenia údajov minulých rokov, pokiaľ nie
sú v databáze modulu Účtovníctvo.
— Prezentácia vygenerovaných zostáv vo forme HTML
stránok.

Rozpustenie réžií režijných útvarov, zákaziek,
príp. nákladových okruhov
— Možnosť vyhodnotenia útvarov, zákaziek (stavby, projekty, výrobky) alebo nákladových okruhov
s rozpustením režijných nákladov režijných útvarov,
zákaziek alebo nákladových okruhov.

Skupiny dokumentov - nástroj na tvorbu,
evidenciu a archiváciu štruktúrovaných
dokumentov
— Nástroj ponúkajúci možnosť tvorby štruktúrovaného
dokumentu, v ktorom možno kombinovať textové
komentáre s prezentáciou číselných údajov. Tie môžu
byť manuálne vkladané, alebo ak sú dostupné, doťahované z ostatných modulov Helios Orange.
— Súčasťou distribúcie sú preddefinované šablóny
(povinná príloha k účtovnej uzávierke, vzory zmlúv
z obchodnej a pracovnej oblasti).

