
VÝKAZY
HELIOS Orange

Modul Výkazy informačního systému HELIOS Orange je nástroj sloužící k vyhodnocování výsledků 
hospodaření organizace, útvarů, zakázek apod. Uživatel může využít pro vyhodnocení předdefinované 
distribuční sady statutárních výkazů nebo má možnost si jednoduchým způsobem definovat vlastní 
strukturu výkazů dle potřeby interních uživatelů (pracovníků ekonomického oddělení, managementu 
apod.) i externích uživatelů. Součástí modulu je funkce Skupiny dokumentů, kde je možno systematic-
ky a přehledně zpracovávat, evidovat a archivovat strukturované dokumenty s textovými i tabulkovými 
údaji – povinná příloha k účetní závěrce, obchodní, pracovní i jiné smlouvy a další dokumenty.

PŘÍNOSY:
•	 Předdefinované statutární výkazy ve
•	 formě požadovaných výstupů
•	 Možnost přizpůsobení definice před-

definovaných výkazů
•	 Tvorba vlastních výkazů – rozbory 

nákladů, struktur pohledávek
•	 Kontrolní mechanismus správnosti 

definice výkazu
•	 Vyhodnocení z hlediska času
      a struktury
•	 Výstupní sestavy
•	 Rozpouštění režií režijních útvarů, 

zakázek a nákladových okruhů
•	 Skupiny dokumentů - nástroj pro 

tvorbu, evidenci a archivaci struktu-
rovaných dokumentů

Předdefinované statutární výkazy ve formě
požadovaných výstupů
•	 Součástí distribuce je sada předdefinovaných finančních 

výkazů: rozvaha, výkaz zisku a ztráty v plném i zjednoduše-
ném rozsahu, výkaz peněžních toků, výkaz změn vlastního 
kapitálu ve struktuře dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.

Možnost přizpůsobení definice předdefinovaných 
výkazů
•	 dynamické vkládání řádků
•	 agregace řádků
•	 zachování vazeb původní definice

Tvorba vlastní definice struktury výkazů
•	 rychlé, jednoduché a intuitivní ovládání definice řádků
       a vazeb mezi řádky výkazu
•	 automatické vygenerování definice obratových sestav (např. 

rozvaha, výsledovka aj.)

Kontrolní mechanismus správnosti definice
výkazu
•	 pomocí kontrolního mechanismu lze jednoduše a okamži-

tě identifikovat chybu v definici, jako např. scházející účet, 
nebo naopak duplicitní přiřazení atp.



Software, který řídí

Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4, 140 02
www.helios.eu
tel.: 244 104 118 nebo 495 809 201, e-mail: helios.info@assecosol.eu

Vyhodnocení z hlediska času a struktury
•	 dle data případu nebo dle období stavu
•	 za libovolné intervaly od – do v rámci účetního období 
•	 přes více období
•	 za organizaci celkem, nebo za vybrané útvary, zakázky, příp. 

nákladové okruhy

Výstupní sestavy
•	 tisk pomocí přiřazených tiskových formulářů
•	 cizojazyčné verze tiskových sestav (angličtina, němčina, 

francouzština)
•	 automatické zaokrouhlení hodnot na veškerých sestavách
•	 možnost editace vypočtených a zobrazených hodnot
•	 možnost doplnění údajů minulých let, pokud nejsou v data-

bázi modulu Účetnictví
•	 prezentace vygenerovaných sestav ve formě HTML stránek

Rozpouštění režií režijních útvarů, zakázek,
příp. nákladových okruhů
•	 možnost vyhodnocení útvarů, zakázek (stavby, projekty, 

výrobky) nebo nákladových okruhů s rozpuštěním režijních 
nákladů režijních útvarů, zakázek nebo nákladových okruhů

Skupiny dokumentů - nástroj pro tvorbu, evidenci 
a archivaci strukturovaných dokumentů
•	 Nástroj nabízející možnost tvorby strukturovaného dokumen-

tu, ve kterém lze kombinovat textové komentáře s prezentací 
číselných údajů. Ty mohou být manuálně vkládány nebo, jsou 
li dostupné, dotahovány z ostatních modulů Helios Orange

•	 Součástí distribuce jsou předdefinované šablony (Povinná 
příloha k účetní závěrce, vzory smluv z obchodní a pracovní 
oblasti)
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