Χαρακτηριστικά εφαρµογών οικογένειας SingularLogic Λογιστικά
Γενική Λογιστική
Η εφαρµογή είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τις πιο πρόσφατες αλλαγές του ΚΒΣ.
∆ιαθέτει πλήρες ανεπτυγµένο Λογιστικό Σχέδιο µε δυνατότητα αυτόµατης σύνδεσης µε τις ∆ηλώσεις.
∆ίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας πρότυπων Λογιστικών 'Aρθρων για τη γρήγορη, εύκολη και σωστή καταχώριση εκείνων
των άρθρων, των οποίων η δηµιουργία επαναλαµβάνεται συχνά κατά τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης.
Προσφέρει δυνατότητα σύνδεσης Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου µε εξωλογιστικούς λογαριασµούς συναλλασσοµένων
και ταµείου, για την παρακολούθηση των υπολοίπων τους καθώς και για τη λήψη των καταστάσεων και οικονοµικών
αναφορών (πχ. καρτέλες).
Παρακολουθεί πολλές εταιρίες και οικονοµικές χρήσεις, µε πολλαπλές οριζόµενες περιόδους ανά χρήση.
∆ιαχειρίζεται πολλαπλά ηµερολόγια και βιβλία Υποκαταστηµάτων.
Ενηµερώνεται αναλυτικά ή συµψηφιστικά από τα προγράµµατα Εµπορικής ∆ιαχείρισης.
∆ηµιουργεί αυτόµατα κινήσεις ανοίγµατος και κλεισίµατος, κινήσεις(διαγραφή) αποτελεσµάτων και µεταφοράς υπολοίπων.
∆ιαθέτει πρότυπα λογιστικά άρθρα για επαναλαµβανόµενες εγγραφές και έχει δυνατότητα εκτύπωσης των λογιστικών
άρθρων.
Εκτυπώνει τις καταστάσεις ΚΕ.ΠΥ.Ο., είτε αυτόµατα από τις εγγραφές, είτε µε απευθείας εισαγωγή των απαραίτητων
στοιχείων από εσάς. Επίσης δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων σε δισκέτα για υποβολή στο ΚΕ.ΠΥ.Ο.
Παρακολουθεί τα εισπρακτέα και πληρωτέα αξιόγραφα.
∆ίνει τη δυνατότητα µεταβίβασης ή εξόφλησης των αξιόγραφων και σας ενηµερώνει καθηµερινά για τις απαιτήσεις και
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα αξιόγραφα.
Επιπλέον παρακολουθεί λογαριασµούς ταµείου και προσφέρει δυνατότητα εισαγωγής κινήσεων εισπράξεων και πληρωµών.
Η εφαρµογή εκδίδει Περιοδικές ∆ηλώσεις ΦΠΑ και Εκκαθαριστική ΦΠΑ (µηχανογραφικό ή προτυπωµένο χαρτί).
Επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των ∆ηλώσεων και ηλεκτρονική πληρωµή αυτών.
Παρέχει πλήθος λογιστικών, στατιστικών και πληροφοριακών καταστάσεων.

∆ιαχείριση Παγίων
H εφαρµογή δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των Παγίων στοιχείων κάθε εταιρίας και των αποσβέσεών τους.
Παρακολουθεί κινήσεις αγορών, πωλήσεων και βελτιώσεων των Παγίων.
∆ιαδικασία υπολογισµού αποσβέσεων (τακτικών & έκτακτων).
Αναπροσαρµογές ακινήτων παγίων βάσει πίνακα συντελεστών Αναπροσαρµογής.
∆ιαχείριση ποσοτήτων Παγίων.
∆ιαθέτει καρτέλα κίνησης για κάθε πάγιο και καταστάσεις κινήσεων των παγίων.
Επιπλέον εκτυπώνει το Μητρώο Παγίων.

Ισολογισµός
∆υνατότητα υπολογισµού και εκτύπωσης, χωρίς επιπλέον διαδικασίες πέραν της καταχώρισης των δεδοµένων, των απαραίτητων
οικονοµικών καταστάσεων :
Ισολογισµός
Λογαριασµός Γενικής Εκµετάλλευσης
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Αποτελέσµατα Χρήσης
Φύλλο Μερισµού
Αριθµοδείκτες

Αναλυτική Λογιστική
Πλήρης υποστήριξη των λογαριασµών της οµάδας 9 του ενιαίου λογιστικού σχεδίου.
∆υνατότητα αντίκρυσης των λογαριασµών στο επίπεδο που επιθυµεί ο χρήστης.
Προσφέρει πέντε διαφορετικούς τρόπους επιµερισµών/αναµερισµών/καταλογισµών :
Με σταθερά ποσοστά
Με ποσοστά συµµετοχής στο σύνολο
Με ποσοστά ελεύθερα κατά τη στιγµή της καταχώρισης
Με ζυγισµένα ποσοστά συµµετοχής στο σύνολο
Με µεταβλητά ποσοστά ή αξίες που υπολογίζονται αυτόµατα από την εφαρµογή
Παρακολουθεί τα στάδια των διαδοχικών επιµερισµών.
∆υνατότητα αυτόµατων επιµερισµών των κινήσεων, κατά τη στιγµή της καταχώρισης άρθρων Γενικής Λογιστικής.

Έσοδα Έξοδα
Η εφαρµογή παρακολουθεί πλήρως Βιβλία Εσόδων-Εξόδων και Αγορών .
Παρακολουθεί πολλές εταιρίες και οικονοµικές χρήσεις, µε πολλαπλές οριζόµενες περιόδους ανά χρήση.
∆ιαθέτει πλήρες ανεπτυγµένο αρχείο Λογαριασµών µε δυνατότητα αυτόµατης σύνδεσης µε τις ∆ηλώσεις.
Βοηθά, εύκολα και γρήγορα, να σχεδιάσετε και να παραµετροποιήσετε τα βιβλία.
Παρακολουθεί πλήρως υποκαταστήµατα και επίσης εκτυπώνει βιβλίο απογραφής ειδών.
Εκτυπώνει όλες τις απαιτούµενες από το νόµο καταστάσεις του εξωλογιστικού προσδιορισµού και του λογιστικού
προσδιορισµού των καθαρών κερδών µε τις εκάστοτε συγκρίσεις τους.
Επίσης, η εφαρµογή εκτυπώνει την κατάσταση ελέγχου συνάφειας Φ.Π.Α. για κάθε χρήση ή για την τριετία καλύπτοντας
όλες τις δραστηριότητες.
Συνδέεται και δέχεται στοιχεία από τις εµπορικές εφαρµογές της SingularLogic .
Εκτυπώνει τις καταστάσεις ΚΕ.ΠΥ.Ο., είτε αυτόµατα από τις εγγραφές, είτε µε απευθείας εισαγωγή των απαραίτητων
στοιχείων από εσάς. Επίσης δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων σε δισκέτα για υποβολή στο ΚΕ.ΠΥ.Ο.
Παρακολουθεί τα εισπρακτέα και πληρωτέα αξιόγραφα.
∆ίνει τη δυνατότητα µεταβίβασης ή εξόφλησης των αξιόγραφων και σας ενηµερώνει καθηµερινά για τις απαιτήσεις και
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα αξιόγραφα.
Επιπλέον παρακολουθεί λογαριασµούς ταµείου και προσφέρει δυνατότητα εισαγωγής κινήσεων εισπράξεων και πληρωµών.
Η εφαρµογή εκδίδει Περιοδικές ∆ηλώσεις ΦΠΑ και Εκκαθαριστική ΦΠΑ (µηχανογραφικό ή προτυπωµένο χαρτί).
Υπολογίζει αυτόµατα PRORATA και προσφέρει δυνατότητα ελέγχου συνάφειας.
Επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των ∆ηλώσεων και ηλεκτρονική πληρωµή αυτών.
Παρέχει πλήθος λογιστικών, στατιστικών και πληροφοριακών καταστάσεων.

∆ήλωση Εισοδήµατος
Η εφαρµογή αυτοµατοποιεί τη διαδικασία συµπλήρωσης των δηλώσεων φορολογίας φυσικών και νοµικών προσώπων µε έναν
σύννοµο και απόλυτα έγκυρο τρόπο. Επιπλέον, διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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Πλήρη διαχείριση όλων των φορολογικών εντύπων (Ε1,Ε2, Ε3, Ε5, Ε9, Ε15, Ε16, Φ01.010, Φ01.011, Φ01.012), καθώς και
όλων των συνοδευτικών τους.
Εκτύπωση των εντύπων σε λευκό χαρτί (Laser εκτυπωτή) για άµεση παράδοσή τους στην Εφορία.
Επιπλέον εκτύπωση των εντύπων σε προτυπωµένα έντυπα της Εφορίας, αλλά και σε µηχανογραφικό χαρτί.
Επικοινωνία µε όλα τα προγράµµατα της SingularLogic (Dos ή Windows).
Ιστορικότητα για όλα τα οικονοµικά στοιχεία, ανεξαρτήτως έτους.

∆ήλωση ΦΠΑ
Η εφαρµογή λειτουργεί σε

περιβάλλον windows και εκδίδει τις Περιοδικές και την Εκκαθαριστική ∆ήλωση ΦΠΑ σε

µηχανογραφικό ή προτυπωµένο χαρτί.

Επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των ∆ηλώσεων µέσω

Internet.
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