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Wstęp

Program Księga Handlowa zawiera wiele operacji wspomagających i ułatwiających Twoją pracę.
Ważne jest zapoznanie się z koncepcją całego programu, aby móc te operacje efektywnie
wykorzystywać.
Program ten został zrealizowany tak, aby był zgodny z Ustawą o rachunkowości, szczególnie dotyczy
to wydruków i ewidencjonowania danych. Jest również zgodny z nową Ustawą o VAT po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej.
Wiele elementów programu zostało przez nas zaprojektowanych specjalnie dla biur rachunkowych
lub dla osób prowadzących księgowość wielu firm przy pomocy jednego programu.
Doświadczenie uczy, że plan kont, sposób księgowania dokumentów oraz uzyskiwane zestawienia
(rachunek wyników, bilans itp. ) są bardzo podobne, jeżeli nie identyczne w wielu firmach o
zbliżonym profilu działalności. Dlatego zaprojektowaliśmy mechanizmy umożliwiające utworzenie
jednego wspólnego planu kont, sposobów księgowania dokumentów oraz zestawień które
użytkownik może przygotować sam, a następnie przenieść je automatycznie do każdej obsługiwanej
przez program firmy. Oczywiście dla każdej firmy elementy te można już dalej niezależnie
modyfikować.
Dlatego warto zacząć od wprowadzania wspólnego planu kont, wzorów księgowań dokumentów oraz
zestawień użytkownika, nawet jeżeli aktualnie obsługiwana jest tylko jedna firma.
Sposób księgowania tych samych dokumentów niewiele się różni. Mamy tu na myśli wybór kont, a
nie księgowane kwoty. Dlatego wprowadziliśmy mechanizm wzorów księgowań pozwalający
zautomatyzować proces księgowania tych samych rodzajów dokumentów.
Ważną rolę w programie pełnią również symbole. Po pierwsze symbol jest to klucz identyfikujący
wzór księgowania; po drugie pozwala on rozróżniać zaksięgowane dokumenty. Jest to więc jakby
pomost łączący wzór księgowania dokumentów z zaksięgowanymi dokumentami.
W programie przyjęliśmy także koncepcję jednoczesnego i jednokrotnego wprowadzania danych do
księgowania na kontach i zapisu w ewidencji VAT. Oznacza to, że wystarczy raz wprowadzić dane z
dokumentu, aby były one automatycznie zapamiętane na kontach oraz w ewidencji VAT.
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Kierując się zasadą "jak najmniej ograniczeń" nie wprowadziliśmy jawnej klasyfikacji kont ani
ograniczeń co do podziału numeru konta na części. Konto zostaje "zaklasyfikowane" przez rodzaj
wykonywanej na nim operacji lub jego stan. Pozwoliło to uprościć i ułatwić wprowadzanie planu kont
w porównaniu z innymi programami.
Przyjęliśmy jedynie powszechnie obowiązującą zasadę, że części konta oddzielane są znakiem '-' oraz
zabroniliśmy księgowania na konta syntetyczne.
Przyjmując przedstawioną wyżej koncepcję konta możesz wprowadzić wzorcowy plan kont. Taki plan
nie powinien zawierać kont specyficznych dla firmy. Wzorcowy plan kont wprowadzasz w programie
raz jako tzw. wspólny, a następnie możesz go kopiować do planu kont każdej obsługiwanej firmy.
Przez takie podejście zaoszczędzisz czas wielokrotnego wprowadzania tych samych danych.
Przy pomocy programu uzyskasz wszystkie zestawienia, których wymaga Ustawa o Rachunkowości.
Ale naszym celem było coś więcej. Przy pomocy tych zestawień możesz szybko uzyskać szczegółowe
informacje odnośnie wybranych fragmentów księgowości.
Program pozwala również na automatyczne sporządzenie i wydrukowanie deklaracji dochodowych
PIT-5, PIT-5L, CIT-2, CIT-O oraz VAT-7, VAT-7K, VAT-UE.
Jeżeli chcesz odszukać wprowadzony wcześniej zapis księgowy pomoże Ci w tym operacja
“Wyszukiwanie księgowań”. Pozwala ona znaleźć wszystkie księgowania, które spełniają zadane przez
Ciebie kryteria.
W programie wprowadziliśmy mechanizm księgowania jedynie zapisów sprawdzonych i
niedopuszczenie do księgowania danych już zaksięgowanych (zatwierdzonych). Zrealizowaliśmy to
przez koncepcję księgowań próbnych i zatwierdzonych. Księgowania próbne można przepisać do
księgowań zatwierdzonych. Również w zestawieniach można uzyskać wynik zależnie od tego
podziału, co pozwala sprawdzić poprawność księgowań próbnych przed ich zatwierdzeniem.
Program pozwala automatycznie rozliczać księgowania na kontach rozrachunkowych, jeżeli nie jest
ono robione w programie obsługi sprzedaży. Rozliczenia można również dokonywać w momencie
księgowania.
Nie jest niczym wyjątkowym, że możesz wprowadzić konto (analityczne) kontrahenta i wprowadzić
jako opis konta nazwę tego kontrahenta. My jednak postaraliśmy się o coś więcej. Możesz
wprowadzić dane tego kontrahenta do listy klientów (adres, konto bankowe itd.), a następnie
przypisać tego kontrahenta do wprowadzonego konta księgowego. Dzięki takiemu powiązaniu konta
10
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z kontrahentem, kosztem pracownikiem lub dowolnym innym kryterium, możesz w programie
zapisać więcej informacji ale również umożliwić automatyczne księgowanie dokumentów
wystawianych przy pomocy naszych programów obsługi sprzedaży oraz prowadzenia sklepu.
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Wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania sprzętowe: Intel Celeron/AMD Athlon II, 512MB RAM.
Program przeznaczony jest do pracy w środowisku Microsoft Windows ®, wersje: XP SP3, Vista,7, 8.
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Instalacja systemu

Proces instalacji skład się z kilku etapów, które zostały szczegółowo poniżej omówione. Wyróżnić
można trzy rodzaje instalacji: lokalna, lokalna serwerowa, stanowiska sieciowego. Pierwszy typ
należy wybrać w przypadku pracy jednostanowiskowej. Natomiast drugą opcje należy wybrać jeżeli
Użytkownik chce stworzyć lokalny serwer, do którego będą łączyły się stanowiska sieciowe. Ostatnia
opcja służy do skonfigurowania stacji roboczej łączącej do uprzednio skonfigurowanego serwera.
W celu dodatkowego zabezpieczenia Państwa zbiorów podczas instalacji nowej wersji systemu,
instalator tworzy kopię wszystkich plików z folderu, w którym jest instalowany. Przy dużych bazach
danych początkowa część instalacji, wykonująca kopię bezpieczeństwa, może zająć klika minut.
1. W celu zainstalowania programu Faktury i Magazyn należy włożyć płytę CD do stacji dysków
komputera i dwukrotnie kliknąć w ikonę płyty, otworzyć jej zawartość i odnaleźć plik
ERGO_FiM_Setup.exe. Dodatkowo w nazwie pliku została zawarta informacja dla jakiego
serwera danych jest to instalacja. Wyróżniamy dwa serwery baz danych: Btrieve i Pervasive.
2. Następnie uruchomiony zostanie instalator systemu, w którym należy postępować zgodnie z
instrukcjami podanymi w każdym oknie aż do zainstalowania systemu.

Rysunek 1 Rozpoczęcie procesu instalacji

3. W kolejnym kroku należy zapoznać się z postanowieniami Umowy licencyjnej i zaakceptować
je.
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Rysunek 2 Okno akceptacji warunków licencji

4. W kolejnym kroku należy wybrać rodzaj instalacji.
Dostępne są trzy rodzaje:




Instalacja lokalna – umożliwia skonfigurowanie programu w przypadku pracy
jednostanowiskowej,
Instalacja lokalna serwerowa – opcja umożliwia skonfigurowanie stanowiska, które
będzie pełniło rolę serwera,
Podłączenie stanowiska sieciowego – umożliwia skonfigurowania stacji roboczej,
która będzie korzystała z udostępnionych zasobów uprzednio skonfigurowanego
serwera. W tym przypadku warto zaznaczyć opcję znajdującą się poniżej - Uwzględnij
znalezione zasoby sieciowe, dzięki której program przeszuka sieć w poszukiwaniu
udostępnionych zasobów. Ułatwi to Użytkownikowi połączenie się z serwerem, ale
przedłuży czas instalacji, gdyż przeszukiwanie sieci jest czasochłonne. Jeżeli
Użytkownik zna adres serwera i udostępnionych zasobów może pozostawić parametr
nieoznaczony, co przyśpieszy przejście do kolejnego etapu instalacji.
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Rysunek 3 Okno wyboru typu instalacji

5. W kolejnym kroku, w przypadku wybrania opcji pierwszej lub drugiej, instalator poprosi o
wybranie docelowej lokalizacji programu. Natomiast w przypadku instalacji stanowiska
sieciowego o określenie lokalizacji serwera.

Rysunek 4 Określenie lokalizacji instalacji programu

Zalecane jest aby bezpośrednio na dysku lokalnym stworzyć folder ERGO Software i w nim
zainstalować wszystkie aplikacje. Nie jest wskazane instalowanie aplikacji bezpośrednio w folderze
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Program Files, ze względu na występujące trudności związanych z poziomem uprawnień użytkownika
systemu Windows.
W przypadku wybrania ostatniej opcji, czyli Podłączenie stanowiska sieciowego, w kolejnym oknie
Użytkownik powinien wskazać lokalizację udostępnianych na serwerze zasobów.
Po wskazaniu w polu Katalog współdzielony programów ERGO(serwer) właściwej lokalizacji
udostępnionych na serwerze zasobów, należy wskazać pod jakim oznaczeniem mają być dane zasoby
zmapowane. W tym celu w polu Litera dysku należy wskazać wolne oznaczenie i wybrać przycisk
Mapuj.
Po poprawnym zmapowaniu należy przejść Dalej.

Rysunek 5 Określenie lokalizacji udostępnionych zasobów

6. W kolejnym kroku należy określić zasady tworzenia ikony aplikacji na pulpicie lub szybkiego
uruchamiania.
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Rysunek 6 Zaznaczanie dodatkowych opcji

7. Po przejściu dalej rozpocznie się proces instalacji.
Istotne jest aby po zakończonym procesie instalacji, w przypadku instalacji lokalnego serwera,
sprawdzić czy zasoby programu zostały prawidło udostępnione. W tym celu należy odnaleźć folder
gdzie została zainstalowana aplikacja, domyślnie jest to ERGO Software i wybrać prawy przycisk
myszy, opcję Właściwości, zakładkę Udostępnienia.
Dodatkowo można sprawdzić poprawność udostępniania przechodząc na stację roboczą i
przeszukując jej otoczenie sieciowe. Jeżeli zasoby aplikacji będą widoczne to można przystąpić do
instalacji stanowiska sieciowego.
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Legalizacja systemu

W celu legalizacji oprogramowania należy uruchomić aplikację i przejść w menu górnym do opcji Info
| Licencja.

Rysunek 7 Okno wczytywania licencji

Przy pierwszym uruchomieniu systemu okno będzie puste i należy wybrać przycisk Wczytaj, a
następnie wskazać otrzymany plik z licencją. Wczytując licencję należy zwrócić uwagę czy został
wskazany właściwy plik licencyjny. Po poprawnym zalegalizowaniu systemu nalży go zamknąć i
ponownie uruchomić.
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Rozpoczynamy pracę z programem

Obsługiwana firma i opcje firmy

Dopisanie obsługiwanej firmy

Pierwszą czynnością powinno być wprowadzenie danych o firmie, której księgowość chcemy
prowadzić przy pomocy programu.

Rysunek 8 Zakładanie nowej firmy.

Aby wprowadzić dane o firmie należy:
1. Z menu wybrać opcję Firmy.
2. Na liście firm wybrać komendę Nowa.
3. Wypełnić pola odpowiednimi danymi o firmie. Używając klawiszy PageDown i PageUp
poruszamy się po kolejnych stronach zawierających kolejne pola niewidoczne na
pierwszej stronie.
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4. Przed akceptacją należy przypisać firmę do urzędu skarbowego: wybrać komendę
Urząd. Z listy urzędów wybrać komendę Wybór. Jeżeli lista urzędów jest pusta,
najpierw dopisać urząd skarbowy wybierając komendę Nowy, zaakceptować (klawisz
Enter) a następnie wybrać komendą Wybór. Po określeniu urzędu obok przycisku
Urząd powinna zostać wyświetlona nazwa urzędu.
Akceptujemy wprowadzone dane (klawisz Enter). Po akceptacji wprowadzona firma wyświetlana jest
na liście

Wybór obsługiwanej firmy

Ponieważ możemy prowadzić księgowość wielu firm w jednym programie należy określić w której z
nich chcemy aktualnie pracować.
Aby wybrać aktualnie obsługiwaną firmę należy
1. Z menu wybrać opcję Firmy w celu wyświetlenia listy obsługiwanych firm.

Uwaga!
Zaraz po wywołaniu programu lista firm jest wyświetlana automatycznie.
2. Najechać na wybraną firmę lub wpisać pierwszą literę nazwy firmy.
3. Zaakceptować wybór komendą Wybór.

Ustawienie opcji dla wybranej firmy

Po wybraniu firmy można ustawić opcje określające specyfikę danej firmy. Jeżeli nie chcemy ustawiać
opcji teraz, możemy zrobić to później. Program przyjmie opcje domyślne.
1. Wybrać firmę do obsługi (opisane wyżej).
2. Z menu Inne wybrać opcję Opcje firmy.
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3. Najechać na opcję i wybrać komendę Ustaw. Wybrać odpowiednie ustawienie lub
wprowadzić dane i zaakceptować.
4. Jeżeli chcemy przywrócić ustawienia domyślne programu dla jakiejś opcji wybieramy
komendę Anuluj.

Rysunek 9 Opcje firmy

Uwaga!
Lista opcji i ich opis znajdują się w Rozdział 4. „Opcje programu”.

Ustawienie opcji wspólnych dla wszystkich firm

Ustawienie części opcji ma wpływ na wszystkie obsługiwane firmy.
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Aby ustawić opcje wspólne dla wszystkich firm należy:
1. Z menu Inne wybrać opcję Opcje.
2. Postępować analogicznie jak w opisie wyżej.
Uwaga!
Lista opcji i ich opis znajdują się w Rozdział 4. „ Opcje programu”.

Praca w sieci - księgowanie jednoczesne

Program jest przygotowany do pracy w sieci komputerowej. Wystarczy w tym celu nabyć wersję
pracującą na wielu komputerach.
Zaletą pracy sieciowej jest to, że umożliwia jednoczesne księgowanie dokumentów jednej
obsługiwanej firmy.
Inną zaletą, przygotowaną dla biur rachunkowych, jest to, że przy obsłudze wielu firm możemy
ustawić wspólny plan kont, wzory księgowań i programowalne zestawienia użytkownika, które
następnie przenosimy do każdej firmy. Jeżeli nie pracujemy w sieci, tylko każdy komputer ma swój
własny program, to takie rozwiązanie nie jest możliwe.
Ważne!
Aby móc równocześnie księgować na kilku komputerach należy dodatkowo uaktywnić listę
użytkowników w taki sposób, aby każdy z nich meldował się na swoje nazwisko. Listę użytkowników
określamy w menu Inne | Nadzorca | Użytkownicy.

Plan kont

Koncepcja konta w programie

Przed wprowadzeniem planu kont pragniemy zapoznać Państwa z ogólnymi zasadami dotyczącymi
funkcjonowania konta w programie.
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Numer konta może składać się wyłącznie z liczb i separatorów, którym jest znak '-' (minus). Nie ma
ilościowych ograniczeń co do liczby kont. Nie ma wprost rozróżnień na konta bilansowe,
pozabilansowe, wynikowe itp. Natomiast dowolne (każde) konto może być wzięte do bilansu,
rachunku

wyników

lub

każdego

innego

zestawienia

(patrz

“Zestawienia

użytkownika

(programowalne)” ).

Jeżeli konto syntetyczne ma analitykę, to program nie pozwala na nim księgować (w naszym
przykładzie program nie pozwoli księgować ani na konto 100 ani na konto 100-001). Księgować
można na kontach analitycznych najniższego poziomu.
Jeżeli wykorzystamy wprowadzony wyżej przykład, to w programie przyjęliśmy następujące
rozróżnienie kont:
o

100 konto syntetyczne

o

100-001 konto analityczne pierwszego poziomu (kasa główna)

o

100-001-01 konto analityczne drugiego poziomu (kasa Poznań)

o

100-001-01-1 konto analityczne trzeciego poziomu (kasa sklep ul. Zielona)

Rady i zasady przy tworzeniu planu kont

Nawet jeżeli nie planują Państwo aktualnie rozbudowy planu kont, to zalecamy, aby już teraz taką
rozbudowę przewidzieć. Przykładowo, jeżeli obecnie jest tylko jedna kasa w firmie, to i tak
wprowadzamy konto analityczne do konta kasy (np. 100-001 kasa główna), aby w przyszłości łatwo
rozbudować plan konto o kolejną kasę (100-002). Zalecenie to jest spowodowane niemożnością
rozbudowy w trakcie roku księgowego (jeżeli były już na nim księgowania) kont syntetycznych o
analitykę.
Tworząc plan kont najpierw należy dopisać konto syntetyczne (np. 100), a później konto analityczne
(np. 100-001). Program nie pozwala dopisać konta analitycznego, jeżeli nie ma syntetycznego.
Jeżeli chcemy usunąć konto, to postępujemy odwrotnie, najpierw trzeba usunąć analityczne, aby móc
usunąć syntetyczne.
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Program nie pozwala zmienić numeru wprowadzonego konta, jedynie opis konta. Jeżeli
wprowadziliśmy błędne konto, to należy je najpierw usunąć, a następnie dopisać poprawne.
Program nie pozwala usunąć konta, jeżeli są na nim jakiekolwiek księgowania w aktualnym
(wybranym) roku podatkowym.
Opcje kontrolujące poprawność konta

Program nie kontroluje sam poprawności wpisywanego konta (z wyjątkiem opisanego wyżej). Chcąc
uniknąć niepoprawnych numerów kont można narzucić, aby program kontrolował poprawność
wprowadzanych kont.
Przykładowo, możemy określić, że dopuszczalne są tylko konta o następującym wzorze: trzy liczby na
konto syntetyczne, trzy liczby na konto analityczne pierwszego poziomu i ewentualnie dwie liczby na
konto analityczne drugiego poziomu. Taki wzór wyglądałby następująco: NNN-NNN-NN. Jeżeli
spróbujemy dopisać konto spoza takiego wzoru, np. 100-01 to program nie pozwoli na dopisanie
takiego konta, lub przy zaznaczonej dla danej firmy opcji "kontrola poprawności - zasady" ustawionej
na "Uzupełnianie zerami…" (opisanej niżej) program automatycznie dostosuje konto do zadanego
wzoru.
Zobacz również dokumentację „Opcje programu”

Wzorcowy plan kont

Wzorcowy plan kont może być przygotowany raz, a następnie przeniesiony do planu kont każdej
obsługiwanej w programie firmy (szczególnie przydatne w biurach rachunkowych). Wzorcowy plan
kont wgrywany jest przy pierwszej instalacji programu. Możemy wykorzystać go w całości lub
dokonać poprawek.
Aby utworzyć lub zmodyfikować wzorcowy plan kont należy:
1. Wybrać kolejno opcje z menu: Księga | Wspólne | Wzorcowy plan kont.
2. Używamy komend Nowe, Zmiana, Usuń w celu dostosowania do własnego planu
kont.
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Uwaga!
Przed tworzeniem własnego planu kont sprawdzić, czy opcje programu dotyczące konta są ustawione
zgodnie z oczekiwaniami.

Rysunek 10 Wzorcowy plan kont

Plan kont dla firmy

Plan kont dla wybranej firmy możemy przenieść ze wzorcowego planu kont lub przygotować taki plan
od podstaw.
Ważne!
Przeniesienia wzorcowego planu kont dokonujemy do pustej listy planu kont firmy.
Aby przenieść wzorcowy plan kont do wybranej firmy należy:
1. Wybrać obsługiwaną firmę (opisane wyżej).
2. Wybrać kolejno opcje z menu: Księga | Plan kont.
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3. Na pustej liście planu kont wybrać komendę Ze wspólnego i uważnie odpowiedzieć
na zapytania programu. Po ich akceptacji wzorcowy plan kont zostanie przepisany,
tzn. widoczny będzie w danej firmie.
Uwaga!
Przepisany wzorcowy plan kont można dostosować do specyfiki każdej firmy.

Powiązanie konta z klientem, pracownikiem

Co to jest powiązanie?

Powiązanie jest to przypisanie klienta z listy klientów do konta z listy kont księgowych. Zależnie od
opcji, jeden klient może być przypisany tylko do jednego konta lub do dwóch kont jako odbiorca i
dostawca. Konto może być powiązane tylko z jednym klientem.
Aby określić czy klient może być powiązany z jednym bądź z dwoma kontami ustawiamy opcję Konta osobne dla odbiorcy i dostawcy. Zobacz “Konta - osobne dla odbiorcy i dostawcy”.
Skutkiem takiego powiązania jest to, że:
1. Księgując operację gospodarczą na koncie posiadającym powiązanie z klientem
program "wie", że w rejestrze VAT musi wystąpić ten kontrahent.
2. Przy współpracy z programem "Faktury i Magazyn" program "wie", że wszystkie
dokumenty wystawione dla danego klienta muszą trafić na określone konto.
3. Jeżeli ustawimy opcję powiązania konta klienta na "osobno dla odbiorcy i dostawcy"
przy księgowaniu dokumentów powiązanych z VAT program wybiera odpowiednio
konto odbiorcy lub dostawcy zależnie od powiązania z VAT księgowanego
dokumentu.
Uwaga!
Dopisanie klienta i utworzenie konta o takiej samej nazwie jak nazwa klienta nie jest równoznaczne z
powiązaniem. Konieczne jest aby na liście kont w kolumnie "Powiązanie" występował opis "Klient".
Powiązanie nie jest niezbędne, jednak jego zastosowanie wyraźnie przyspiesza księgowanie, gdy dany
klient jest częstą stroną transakcji.
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Jeżeli nie dokonamy powiązania klienta z kontem, a chcemy jednocześnie wpisać operację do
ewidencji VAT, to w takiej sytuacji księgowanie będzie wolniejsze. Program przed zapisem do
ewidencji VAT wymaga dodatkowo określenia (wybrania) klienta. Bardziej praktyczne i szybsze jest
dopisanie klienta do listy klientów (aby określić klienta w ewidencji VAT) i powiązanie z kontem
(szerzej zobacz “Księgowanie ręczne dokumentów związanych z VAT”).

Kiedy radzimy nie tworzyć powiązania

Tworzenie powiązania konta z klientem prowadzi do dopisania dodatkowych danych do tych list. W
przypadku jednorazowych lub rzadkich transakcji z danym kontrahentem używanie powiązania
wydaje się być nieuzasadnione – prowadzi do mnożenia liczby kont (program pozwala na tworzenie
nieograniczonej liczby kont), na których występują pojedyncze lub bardzo nieliczne zapisy.
Przy automatycznej współpracy z programem magazynowym Faktury i Magazyn należy wyważyć, czy
lepiej mieć mniej kont czy zachować jednolitą zasadę automatycznego księgowania wszystkich
dokumentów. Wydaje nam się, że mimo wszystko drugie rozwiązanie jest lepsze, bo to i tak
komputer za nas pracuje.

Jak powiązać klienta z kontem?

Program pozwala wybrać metodę dokonywania powiązań: automatyczna lub ręczna. W zależności od
wybranej opcji program może powiązać automatycznie klienta z kontem w momencie dopisywania
klienta. Jeżeli powiązanie nie zostało wykonane po dopisaniu klienta (po akceptacji przy
dopisywaniu), to powiązania można dokonać już tylko ręcznie.
Jeżeli mamy listę klientów (np. z programu Faktury i Magazyn), ale żaden z nich nie jest jeszcze
przypisany do konta, a chcemy przypisać je wszystkim, to dostępna jest funkcja narzędziowa, nie
widoczna wprost w menu, umożliwiająca takie dopisanie. W tym celu należy zwrócić się do autorów
programu.
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Aby ręcznie przypisać klienta do konta należy:

1. Przejść do listy klientów (z menu: Słowniki | klienci)
2. Dopisać klienta do listy klientów komendą Nowy lub jeżeli jeż jest na liście klientów
wybrać go
3. Wywołać komendę Konta w celu wywołania planu kont dla firmy
4. Dopisać nowe konto do planu kont, do którego ten wybrany klient ma być
przypisany. Wystarczy dopisać tylko numer konta bez opisu. Jeżeli to konto już jest w
planie kont należy je wybrać
5. Wywołać komendę Przypisz. Po jej wykonaniu w kolumnie "Powiązanie" wyświetlany
jest "Klient" a w opisie konta umieszczany jest skrót lub nazwa pełna klienta (zależnie
od opcji opisanych w “Powiązanie konta z klientem, pracownikiem”).
6. Klawiszem Esc rezygnujemy z wyświetlania listy kont i wracamy do listy klientów
Uwaga!
Wszystkie powyższe czynności można wykonać w czasie księgowania dokumentu.

Aby automatycznie przypisać klienta należy:

1. Ustawić w opcjach firmy (z menu Inne | Opcje firmy): "Konto syntetyczne odbiorców
(dostawców)" odpowiednie konta syntetyczne z planu kont
2. Ustawić w opcjach firmy: "Konta – nadanie i powiązanie konta po dopisaniu…" na
automatyczne, bądź pytanie czy nadawać automatycznie. Zobacz Rozdział 4. Opcje
programu.
3. Ustawić w opcjach firmy: "Konta - jaki opis konta klienta po nadaniu
automatycznym".
4. Przejść do listy klientów (z menu: Słowniki | Klienci) i dopisać nowego klienta
wybierając komendę Nowy.
5. Wypełnić pola, a w szczególności ustawić odpowiednio wartości pola Gdzie widać na
odbiorcę bądź dostawcę, ponieważ na tej podstawie program wybierze odpowiednie
konto syntetyczne ustawione w opcjach
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6. klawiszem Enter lub komendą OK. Po akceptacji program nada konto i odpowiednio
wypełni opis konta w zależności od ustawionej opcji
Przy wiązaniu automatycznym po dopisaniu klienta program sam dopisze kolejne konto z grupy kont i
przypisze klienta do konta. Dodatkową możliwością jest pytanie czy przypisać do konta czy nie.
Co program robi przy nadawaniu automatycznym konta

Program wykonuje następujące operacje przy automatycznym nadawaniu konta:
1. Odszukuje w opcjach numer konta syntetycznego, np. 200
2. Znajduje największy numer analityczny do konta syntetycznego
3. Dopisuje konto o numer większe od największego
4. Wypełnia opis konta na podstawie opcji

Jeżeli klient jest jednocześnie dostawcą i odbiorcą

Mamy trzy rozwiązania:
1. Dopisać "dwóch" klientów o tej samej nazwie. Ustawić ich odpowiednio jako
"Dostawca" i "Odbiorca" i odpowiednio przypisać konto każdemu z nich.
2. Dopisać jednego klienta. Ustawić obie opcje: "Dostawca" i "Odbiorca". Ustawić opcje
dla firmy “Konta - osobne dla odbiorcy i dostawcy” na wartość "Jeden klient, osobne
dwa konta jako dostawca i jako odbiorca".
3. Dopisać jednego klienta. Ustawić obie opcje: "Dostawca" i "Odbiorca". Przypisać do
jednego konta, albo po stronie dostawców albo odbiorców.
W pierwszym przypadku mamy wprawdzie jednoznaczne powiązanie klienta z kontem, ale mamy w
rzeczywistości dwóch klientów. Nie można wtedy dokonywać kompensat w programie "Faktury i
Magazyn". Jeżeli nie ma automatu księgującego z programu "Faktury i Magazyn" jest to rozwiązanie
do przyjęcia.
W drugiej sytuacji program musi domyślać się na które z tych dwóch kont zaksięgować, albo pytać
nas. Automat księgujący w programie "Faktury i Magazyn" radzi sobie w takiej sytuacji dobrze.
Trudniej przy automacie w programie "Księga Handlowa", któremu trudniej "domyślić się".
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W obu przypadkach mamy dwa konta.
W trzeciej sytuacji mamy jednego klienta i jedno konto, czyli sytuacje bardzo prostą. Niestety mamy
również zakłamane wartości obrotów na koncie rozrachunków, gdyż obrót księgowany jest
dwustronne.
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Opcje programu

Informacje ogólne

Każda firma obsługiwana w programie posiada własny zbiór opcji i ich wartości. Jeżeli nie ustawimy
opcji, program Księga Handlowa przyjmuje zawsze jakąś wartość domyślną, niekoniecznie pierwszą z
możliwych wartości.
Wywołujemy z menu: Inne | Opcje firmy.
Aby ustawić opcje dla danej firmy, należy wybrać tę firmę. Zobacz “Wybór obsługiwanej firmy”

Rysunek 11 Zakładanie nowej firmy.

Opcje dotyczące kont księgowych

Konta - jaki opis konta po nadaniu automatycznym
Określamy które pole lub pola mają zostać przeniesione do pola "Opis konta" przy automatycznym
nadawaniu numeru konta dla klienta.
Konta - kontrola poprawności (wzór)
Pozwala określić wzór poprawnych kont. Jeżeli nie ustawiona, to program nie kontroluje numeru
konta.
Chcąc uniknąć niepoprawnych numerów kont można narzucić, aby program kontrolował ich
poprawność. Możemy określić, że dopuszczalne są tylko konta o następującym wzorze: trzy liczby na
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konto syntetyczne, trzy liczby na konto analityczne pierwszego poziomu i ewentualnie dwie liczby na
konto analityczne drugiego poziomu. Taki wzór wyglądałby następująco: NNN-NNN-NN. Jeżeli
spróbujemy dopisać konto spoza takiego wzoru, np. 100-01 to program nie pozwoli na dopisanie
takiego konta.
Konta – kontrola poprawności (zasady)
Jeżeli określiliśmy wzór konta, to uzupełnia zerami z lewej aby dopasować do wzoru. Przykład:
wpisujemy 100-01 a program uzupełni do 100-001.
Sugestia!
Dotyczy to również części syntetycznej konta, np. wpisanie 10-02 spowoduje uzupełnienie do 010002.
Konta - nadanie i powiązanie konta po dopisaniu klienta, pracownika, kosztu
Określamy, czy program ma nadawać automatycznie konto, ewentualnie czy ma pytać użytkownika.
Konta - osobne dla odbiorcy i dostawcy
Klienta można przypisać tylko do jednego konta, wtedy albo będzie odbiorcą albo dostawcą. Jeżeli
jakiś kontrahent będzie i odbiorcą i dostawcą, to musi być dopisany dwa razy na liście klientów albo
wystąpić w jednej z grup: rozrachunki z dostawcami bądź rozrachunki z odbiorcami.
Możemy również określić, że klient może mieć dwa konta, jedno w grupie rozrachunków z
odbiorcami i jedno w grupie rozrachunki z dostawcami. W takim wypadku program będzie "domyślał
się" na które konto zaksięgować, w zależności od operacji gospodarczej.
Zobacz “Jeżeli klient jest jednocześnie dostawcą i odbiorcą”
Konta – pozabilansowe
Możemy określić maskę na konta pozabilansowe. Konta pasujące do maski będą traktowane przez
program jako pozabilansowe.
Tabela 1 Przykłady maski na konta pozabilansowe
Maska
9*

Opis
Wszystkie konta zaczynające się "9"
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*-9*

Wszystkie konta przynajmniej pierwszego poziomu, które w drugim członie zaczynają się
na "9"

900

Konto 900 i tylko to

*-900

tylko konta pierwszego poziomu, które mają w drugim członie "900"

*-9*-*

Wszystkie konta przynajmniej drugiego poziomu, które w drugim członie zaczynają się na
"9"

Konto syntetyczne dostawców przy nadawaniu automatycznym konta
Określamy numer konta rozrachunków, np. 200. Program automatycznie wybierze tę grupę kont,
jeżeli przy kliencie zaznaczymy, że jest dostawcą.
Konto syntetyczne kosztów przy nadawaniu automatycznym
Numer konta głównego, np. 400
Konto syntetyczne magazynów przy nadawaniu automatycznym
Numer konta głównego, np. 300
Konto syntetyczne odbiorców i dostawców przy nadawaniu automatycznym konta
Określamy numer konta rozrachunków dla klientów, którzy mają zaznaczone, że są odbiorcami i
dostawcami, np. 200.
Konto syntetyczne odbiorców przy nadawaniu automatycznym konta
Określamy numer konta rozrachunków dla klientów, którzy mają zaznaczone, że są odbiorcami, np.
200.
Konto syntetyczne pracowników przy nadawaniu automatycznym konta
Określamy numer konta rozrachunków z pracownikami, np. 230.
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Opcje dotyczące księgowań

Ksieg - BO bez kontroli sumy stron Wn/Ma
Przy księgowaniu ręcznym BO pozwala wprowadzać bilans częściami, z których każda część może nie
bilansować się stronami.
Oczywiście suma tych części daje bilans otwarcia, w którym strony bilansują się.
Opcja ta dotyczy tylko księgowania bilansu otwarcia.
Ksieg - Czy zezwalać na łączenie księgowań
Zobacz Rozdział 6. „Łączenie księgowań”
Ksieg - data wpisu do ewidencji zakupu VAT
Określa datę wpisu do ewidencji VAT przy księgowaniu. Zobacz “Księgowanie do Ewidencji Zakupu
VAT w innym miesiącu”
Ksieg - Dozwolone wprowadzanie bilansu otwarcia
Wyłączając tą opcję zablokujemy ręczne wprowadzenie bilansu otwarcia. W dialogu księgowania nie
pojawi się pole BO. Zobacz “Księgowanie bilansu otwarcia”
Ksieg - Komunikat o numerze księgowanej operacji
Po zatwierdzeniu księgowania dokumentu program wyświetla komunikat z numerem dziennika, który
pozwala opisać księgowany dokument.
Ksieg - Kontrola poprawności "Do zapłaty"
Jeżeli przy księgowaniu dokumentów związanych z VAT suma pól netto i VAT nie będzie zgodna z
polem "Do zapłaty", program może wyświetlić komunikat ostrzegający o niezgodności. Zobacz
“Księgowanie ręczne dokumentów związanych z VAT”.
Ksieg - Metoda rozliczeń na kontach
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Określamy metodę automatycznego rozliczania księgowań. Zobacz “Rozliczanie księgowań na
kontach rozrachunkowych”
Ksieg - Metoda zapisów księgowych kont
Ustawienie na "Oba konta muszą wystąpić" wymusza, aby przy zapisie na konta księgowe księgować
jedną kwotę na konta po obu stronach.
Opcja została ze względów historycznych
Ksieg - osoba zatwierdzająca księgowanie
Jeżeli ustawiona, wymusza podanie inicjałów osoby zapisanej na liście użytkowników.
Opcja została ze względów historycznych.
Ksieg - PK po księgowaniu
Jeżeli ustawimy na "Tak", to program po zatwierdzeniu każdego księgowania proponuje jego wydruk
w postaci już wypełnionego PK.
Ksieg - Wypełnianie pola ewidencji danymi klienta przy księgowaniu
Program domyślnie wypełnia pole "Kontrahent", "Adres" i "NIP" danymi kontrahenta przy
automatycznym księgowaniu.
Jeżeli ustawimy opcję na "Nie", to ewidencja VAT będzie "wiedziała" o jakiego kontrahenta chodzi i
pobierze jego dane do wydruku. Wtedy zmiana danych w kontrahencie spowoduje również zmianą
danych na ewidencji VAT.
Bezpieczniejsze jest pierwsze rozwiązanie, gdyż zapisy w ewidencji VAT nie ulegają przypadkowym
zmianom.
Ksieg - Występujące stawiki VAT sprzedaży
Pozwala nie wyświetlać pól netto i VAT dla nie występujących stawek VAT na dokumentach
sprzedaży.
Ksieg - Występujące stawki VAT zakupu
Pozwala nie wyświetlać pól netto i VAT dla nie występujących stawek VAT na dokumentach zakupu.
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Pozostałe opcje firmy

Firma - Metoda rozliczania VAT
Określamy metodę rozliczania VAT, a tym samym rodzaj deklaracji VAT.
Ponowny import księgowań
Określa zachowanie programu przy imporcie księgowań z pliku tekstowego.
Program Księga Handlowa sprawdza przed dopisaniem importowanej operacji czy nie następuje
powtórzenie księgowania. Księgowanie jest powtórzone, jeżeli powtórzą się jednocześnie trzy pola:
"Symbol", "Data księgowania" oraz "Numer dowodu".
Puste zestawienia
Czasami puste zestawienie jest informacją znaczącą. Opcja ta pozwala określić, które zestawienia
mają wyświetlać lub drukować puste tabele.
Nie ustawienie tej opcji dla jakiegoś zestawienia powoduje, że zestawienie to nie będzie posiadało
nawet pustej tabeli.
Zasady numeracji
Określa zasady numeracji dziennika. Domyślnie numeruje od początku roku.
Zestawienie kont
Określa, czy BO umieszczać w tabeli jak obrót, czyli jak inne operacje. Jeżeli nie zaznaczymy, to BO
umieszczane jest w podsumowaniu tabeli.
Domyślnie opcja nie jest ustawiona.
Zestawienie obrotów i sald
Zaznaczenie powoduje umieszczenie w wyniku również kont o zerowym obrocie.
Domyślnie konta o zerowym obrocie są pomijane.
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Opcje wspólne dla wszystkich firm

Wywołujemy z menu: Inne | Opcje.

Rysunek 12 Inne |Opcje.

Klienci - domyślne uporządkowanie. Określa domyślny sposób sortowania klientów. Wybieramy
jedno z możliwych pól. Domyślnie sortowane jest po nazwie krótkiej.
Klienci - sortowanie klawiszem F8. Określamy po jakich polach najczęściej chcemy wyszukiwać
klientów. Będąc na liście klientów możemy szybko zmienić sposób sortowania (i wyszukiwania)
naciskając klawisz F8. Oczywiście zawsze możemy wybrać komendę Inne... | Sort, ale to trwa już
dłużej.
Konta - dopisywanie podobnych. Ułatwia wprowadzanie dużej liczby kont, jeżeli ich numer i opis są
podobne. W tym celu ustaw "Powtarzanie informacji o koncie".
Wydruk - sposób prezentacji wartości. Ułatwia czytanie wyników, dzieląc kwoty po trzy liczby. Jednak
dla bardzo dużych liczb należy poszerzyć formatki, ponieważ liczby mogą nie mieścić się w tabeli.
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Księgowanie

Wywołanie

Rozpoczęcie księgowania dokonujemy wywołując z menu: Księga | Księgowania | Próbne | Nowe.
Program księguje dla aktualnie wybranej firmy.
Odpowiednio wybierając ustawienia przy księgowaniu możemy zaksięgować dokument jednocześnie
na konta księgowe i do ewidencji VAT. W programie możemy przygotować wzory księgowań
pozwalające zautomatyzować proces księgowania.

Księgowanie ręczne dokumentów nie związanych z VAT

Rozpoczynamy księgowanie

Po wywołaniu księgowania pole "Czy VAT?" ma być ustawione na "Nie dotyczy". Następnie
wypełniamy pozostałe pola dialogu.

Rysunek 13 Dialog księgowania nie związanego z VAT.
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Po wypełnieniu powyższych pól dialogu wprowadziliśmy "nagłówek" dokumentu. W następnym
kroku będziemy wprowadzać dane liczbowe na poszczególne konta. Dokument może zawierać jeden
zapis lub ich dowolną liczbę (np. raport kasowy księgowany jako jeden dokument).
Wywołujemy komendę Nowy zapis aby rozpocząć zapisy na kontach.

Znaczenie wybranych pól dialogu księgowania operacji
Symbol. Krótko identyfikuje rodzaj księgowanego dokumentu, np. KP, KW, FS. Uwaga! Przez symbol
program rozpoznaje wzory księgowań (“Automat księgujący - wzory księgowań”).
Rejestr.

Jest to rejestr księgowy; pozwala na prowadzenie oddzielnej numeracji dziennika w

rejestrze, np. dla dokumentów kasowych KP i KW można mieć jeden rejestr "Kasa"; Uwaga! Program
nie rozróżnia małych i dużych liter, dlatego "kasa", "Kasa" czy "KASA" to dla programu ten sam
rejestr; Jeżeli pole to nie zostanie wypełnione, to numeracja dziennika będzie wspólna dla wszystkich
dokumentów.
Numer dowodu. Numer dokumentu księgowego, np. kolejny numer faktury sprzedaży czy numer
faktury zakupu.
Data operacji. Data księgowania dokumentu.
Data wystawienia/przyjęcia. Data pod którą dokument może zostać zapisany w ewidencji zakupu
VAT; określa to ustawienie opcji dla firmy: "Data wpisu do ewidencji zakupu VAT".
Czy VAT? Określa, czy księgowany dokument ma być jednocześnie zapisany w ewidencji VAT zakupu
bądź sprzedaży: Jeżeli wybierzemy, że tak, to pojawią się dodatkowe pola pozwalające określić dane
niezbędne w rejestrach VAT.
Opis operacji gospodarczej. Słowny opis księgowanej operacji gospodarczej.
Zatwierdził. Pole może pozostać puste lub należy podać inicjały osoby księgującej występującej na
liście użytkowników; zobacz rozdział dotyczący uprawnień i haseł.
BO.

Zaznaczając "Tak" program zaklasyfikuje daną operację jako bilans otwarcia. Zobacz

“Księgowanie bilansu otwarcia” i “Opcje dotyczące księgowań” z odpowiednimi opcje.
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Księgujemy zapisy na kontach

Wywołujemy komendę Nowy zapis i wypełniamy pola w wyświetlonym dialogu.

Rysunek 14 Dialog zapisu na kontach.

Podajemy księgowaną kwotę oraz konto lub konta księgowania.
Wprowadzone dane akceptujemy komendą OK.
Po akceptacji program wyświetli następny dialog księgowań na konta. Wypełniamy pola i
akceptujemy, aż całe księgowanie zostanie wprowadzone. Wtedy po wyświetleniu dialogu
rezygnujemy klawiszem Esc lub komendą Rezygnuję. Wrócimy wtedy do dialogu opisującego całą
operację gospodarczą.
Znaczenie pól dialogu zapisu na konta
Kwota. Księgowana wartość; grosze oddzielamy '.' od złotych.
Wn/Ma. Konto księgowane; jednocześnie określa stronę operacji (można podać dwie strony
jednocześnie).
Opis zapisu księgowego. Treść zapisu księgowego; Może być inna niż dla całej operacji gospodarczej,
np. numer dokumentu w raporcie kasowym.
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Wyróżnik. Służy do automatycznych rozliczeń na kontach rozrachunkowych. Zobacz “Rozliczanie
księgowań na kontach rozrachunkowych”.

Akceptacja całej operacji

Całą operację gospodarczą możemy zatwierdzić wywołując komendę OK. Dopiero po zatwierdzeniu
operacja będzie zaksięgowania.

Rysunek 15 Dialog księgowania "bez VAT" przed zatwierdzeniem.

Możemy zrezygnować z zatwierdzenia księgowania. Rezygnacja nie powoduje żadnych skutków na
kontach. Program Księga Handlowa nie pamięta danych po rezygnacji, tzn. nie można już do nich
wrócić automatycznie.
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Księgowanie ręczne dokumentów związanych z VAT

Księgujemy

Rozdział ten opisuje sposób postępowania przy księgowaniu dokumentów związanych z VAT (zakupu
i sprzedaży), które chcemy jednocześnie zaksięgować na konta i do odpowiedniej ewidencji VAT.
Rozpoczęcie księgowania jest analogiczne jak opisane wyżej. Po wyświetleniu dialogu księgowania
operacji zaznaczamy dodatkowo w polu Czy VAT? do której ewidencji VAT mają być przeniesione
kwoty. Po zaznaczeniu program wyświetli pola pozwalające wpisać kwoty netto i VAT w
poszczególnych stawkach. Wpisując w pole netto pole VAT jest automatycznie wyliczane.

42
ERGO Software Sp. z o.o. ul. Piątkowska 139,60-650 Poznań, tel. 61 662 13 13, e-mail: biuro@ergo.pl

System komputerowy Ergo: Księga handlowa

Rysunek 16 Dialog księgowania "z VAT".
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Uwaga!
Wyświetlone pola służą jedynie do dokonania zapisów liczbowych w ewidencji VAT, Dane dotyczące
dokumentu przenoszone są automatycznie a informacje o kliencie w zależności od tego, czy użyte
konto księgowe jest z nim powiązane. Automatyczne przenoszenie danych liczbowych wpisane w
części dotyczącej VAT umożliwiają wzory księgowań.
Następnie wywołujemy komendę Nowy zapis i postępujemy analogicznie jak opisaliśmy wyżej i
przechodzimy do akceptacji całej operacji.
Po akceptacji całej operacji program zapisuje wpisane kwoty w odpowiednich stawkach VAT do
podanej ewidencji, a kwoty na podane konta księgowe. Do prawidłowego zapisu do ewidencji VAT
program wymaga podania klienta.
Podanie klienta może odbywać się na dwa sposoby
1. Automatycznie program "domyśla" się klienta, jeżeli podane konto ma powiązanie z
klientem.
2. Jeżeli nie jest możliwe określenie klienta przez powiązanie z kontem, program będzie
wymagał wyboru klienta z listy klientów. Klienta można dopisać w trakcie
księgowania.

Znaczenie wybranych pól dialogu księgowania z VAT:
Do zapłaty. Pozwala skontrolować czy suma kwot w poszczególnych stawkach daje kwotę do zapłaty.
Uwagi ewidencji VAT. Pole służy do wpisania dodatkowego opisu, który zostanie zapisany w
ewidencji VAT, np. jeżeli wprowadzamy fakturę korygującą, to możemy wpisać dane z faktury
korygowanej.
Rejestr VAT. Określa numer rejestru w danej ewidencji. Przykładowo, możemy rozróżnić zakupy
kosztów, zakupu materiałów, zakupy związane z używaniem prywatnego samochodu.
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Księgowanie do Ewidencji Zakupu VAT w innym miesiącu

Opisana sytuacja dotyczy księgowania dokumentów zakupu, dla których data wprowadzenia do
ewidencji zakupu VAT ma być z inną datą, w szczególności w innym miesiącu, niż księgowania na
konta.
Najpierw należy ustawić opcję zezwalającą księgowanie w różnych datach. Zobacz opcję Ksieg - data
wpisu do ewidencji zakupu VAT w rozdziale “Opcje dotyczące księgowań”.

Rysunek 17 Opcja określająca z jaką datą wprowadzać do ewidencji zakupu VAT

Po ustawieniu tej opcji przy księgowaniu dokumentów związanych z VAT zakupu program Księga
Handlowa zapisze według Daty wystawienia/przyjęcia.

Rysunek 18 Przykład księgowania do ewidencji zakupu VAT w innym roku

Na podstawie zamieszczonego tu przykładu data wpisu na konta księgowe będzie z 28 grudnia 2004
roku, a data wpisu do ewidencji zakupu VAT z datą 5 stycznia 2005.

Księgowanie ręczne dokumentów z Unii Europejskiej
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Księgowanie dokumentów z Unii Europejskiej jest bardzo podobne do księgowania dokumentów
związanych z VAT. Wprowadzamy dane z dokumentu "Faktura VAT wewnętrzna". Różnicą jest to, że
zapisy dokonywane są jednocześnie do obu ewidencji VAT: zakupu i sprzedaży. Dodatkowo widzimy
odpowiednie pola, które zaznaczamy.

Rysunek 19 Dialog księgowania "z VAT".

Poniżej opisujemy znaczenie opcji specyficznych dla dokumentów powiązanych z UE.
Czy VAT? Rozszerzone znacznie o dokumenty związane z UE.
Środek trwały. "Ustawa o VAT" poszerza znaczenie środka trwałego o ruchomość, nieruchomość
oraz środki trwałe o jednostkowej cenie zakupu poniżej 3.500,00 zł netto, które zgodnie z przyjętymi
w przedsiębiorstwie zasadami nie są zaliczane bezpośrednio w koszty, ale są amortyzowane:
jednorazowo - 100% lub wg innej stawki amortyzacji. Opcja ta ma wpływ na sposób odliczania VAT od
środków trwałych. Wartość z tego pola przenoszona jest do ewidencji zakupu VAT.
Dotyczy sprzedaży. Określamy, czy zakup związany jest ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną lub
mieszaną. Wartość z tego pola przenoszona jest do ewidencji zakupu VAT.
Przyczyna nie odliczenia VAT. Deklaracja VAT-7 wymaga w polach informacyjnych podania kwoty
oraz przyczyny nie odliczenia VAT. Dotyczy to zakupu paliwa oraz zakupu bądź leasingu samochodów
osobowych. Wartość z tego pola przenoszona jest do ewidencji zakupu VAT.
Faktura wewnętrzna VAT. Określamy rodzaj i źródło dokonanego zakupu. Odpowiadają mu pola z
deklaracji VAT-7 odpowiednio: "Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów", "Import usług",
"Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca". Wartość z tego pola przenoszona jest do
ewidencji sprzedaży VAT.
Następnie wywołujemy komendę Nowy zapis i księgujemy analogicznie jak w “Księgowanie ręczne
dokumentów związanych z VAT”.
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Uwaga!
Wprowadzone dane oraz ustawione dodatkowe pola zapisywane są do obu ewidencji VAT, tj. do
ewidencji VAT zakupu i ewidencji VAT sprzedaży.
Uwaga!
Zwracamy uwagę, że nie występuje tu stawka "0% UE", gdyż wprowadzamy towary i usługi według
stawek jakie obowiązują przy sprzedaży ich w kraju, a takie stawki VAT podajemy na dokumencie
"Faktura VAT wewnętrzna".

Księgowanie bilansu otwarcia

Księgowanie bilansu otwarcia można wykonać w dowolnym momencie w roku, czyli można
księgować operacje bieżące przed zaksięgowaniem bilansu otwarcia.

Księgowanie bilansu otwarcia dokonujemy analogicznie jak “Księgowanie ręczne dokumentów nie
związanych z VAT”. Dodatkowo należy zaznaczyć pole BO. Aby przez pomyłkę nie zaksięgować obrotu
jako bilansu otwarcia, można w opcjach ustawić, aby to pole nie było widoczne. Zobacz “Opcje
dotyczące księgowań”.

Rysunek 20 Dialog księgowania bilansu otwarcia.
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Sugestia
Program może automatycznie przenieść bilans zamknięcia danego okresu jako bilans otwarcia okresu
następnego. Zobacz “Księgowanie automatyczne BO z zamknięcia roku poprzedniego”.

Księgowanie automatyczne BO z zamknięcia roku poprzedniego

Należy wejść do programu z datą z "nowego roku", tzn. tego w którym chcemy utworzyć bilans
otwarcia. Utworzone księgowanie bilansu otwarcia będzie normalnym księgowaniem próbnym,
analogicznym jak utworzonym "ręcznie", które będziemy mogli przeglądać jak i modyfikować.
Wywołujemy z menu: Księga | BO nowego roku podatkowego. Wypełniamy pola dialogu.

Rysunek 21 Dialog automatycznego tworzenia bilansu otwarcia

Po akceptacji zostaje wyświetlony plan kont. Wybieramy komendę Nowy rok dla grupy kont i
określamy jaką wartość z konta lub kont chcemy przenieść z bieżącego roku.
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Rysunek 22 Dialog automatycznego tworzenia bilansu otwarcia

Po zaakceptowaniu dla grupy kont, program ustawi się na następnej grupie. Możemy pominąć jakąś
grupę kont przesuwając się na wybrane konto. Postępujemy tak, aż utworzymy cały dokument.
Operacje kończymy wybierając klawisz Exc.
Efektem jest powstanie księgowania z zaznaczonym BO z podanymi wcześniej danymi, a w
szczególności datą.

Uwaga!
Wybierając grupę kont w postaci konta syntetycznego, program wykona przepisanie BO dla każdego
konta analitycznego tego konta syntetycznego.
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Automat księgujący - wzory księgowań

Informacje ogólne

Jeżeli już zaznajomiliśmy się z księgowaniem ręcznym opisanym w rozdziale wyżej, możemy
przystąpić do automatyzacji księgowań. Automatyzacja pozwala zaoszczędzić czas na wpisywanie
powtarzających się księgowań określonego typu operacji.
Jeżeli chcemy wykorzystywać wzory księgowań w prowadzonych wielu firmach, możemy
przygotować wspólne wzory księgowań a następnie przekopiować je do wybranych firm (analogicznie
jak plan kont).
Po instalacji programu znajdziemy we wspólnych przykładowe wzory księgowań, które możemy
wykorzystać jako gotowe albo zaadoptować. Lista wspólnych wzorów księgowań dostępna jest z
przez wybranie z menu: Księga | Wspólne | Wzory księgowań.
Aby przekopiować wspólne wzory księgowań do wybranej firmy należy :
1. Wybrać z menu: Księga | Księgowania | Wzory księgowań.
2. Wywołać komendę Ze wspólnego.
3. Ustawić się na wybranym wzorze księgowań.
4. Komendą Wybór wywołujemy przekopiowanie wzoru księgowań do wybranej firmy.

Przygotowujemy własny wzór księgowania

Wywołujemy listę wzorów księgowań wspólnych lub dla wybranej firmy. Następnie wywołujemy
komendę Nowy i wypełniamy pola dialogu. Wyświetlony dialog przypomina dialog księgowania
operacji przy księgowaniu ręcznym. Znaczenie pól jest analogiczne jak przy księgowaniu.
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Rysunek 23 Dialog wzoru księgowań.

Uwagi. W to pole możemy wpisać własne uwagi dotyczące wzoru. Pole to nie jest wykorzystywane
przy księgowaniu.
Opcje: Bez kontroli sumy stron Wn/Ma. zaznaczenie tej opcji wyłącza kontrolę programu, aby przy
księgowaniu zgadzała się suma stron. Odradzamy z korzystania z tej opcji ze względu na możliwość
powstania błędów.
Opcje: Przenosić opis operacji do zapisów księgowych. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że opis
operacji gospodarczej wprowadzony w dialogu księgowania operacji zostaje przenoszony do opisu
każdego zapisu księgowego przy wprowadzaniu konta.
Opcje: Wyróżnik wypełniaj na podstawie numeru dowodu. Powoduje, że pole wyróżnik w zapisach
księgowych wypełniane jest pierwszym ciągiem liczb występujących w numerze dowodu, np. jeżeli
numer dowodu jest 123/2000 to do wyróżnika zostanie przekopiowana liczba 123.
Opcje: Nie proponuj kolejnego numeru dowodu. Najczęściej jest tak, że księgowane dokumenty
mają kolejne numery; Jeżeli nie zaznaczymy tej opcji, to program proponuje kolejny numer
dokumentu przy księgowaniu, co pozwala znacznie przyspieszyć wypełnianie tego pola; Jeżeli
zaznaczymy tę opcję, to program nie będzie proponował kolejnego numeru.
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Wprowadzone dane akceptujemy komendą OK .Na liście wzorów księgowań mamy dopisane
informacje ogólne o księgowanej operacji. Przechodzimy teraz do wyszczególnienia podpowiedzi
konkretnych. Dla wybranego (wprowadzonego przed chwilą) wzoru wywołujemy komendę
Księgowania na konta.
Będąc na liście księgowań na konta wywołujemy komendę Nowy.

Przykład wzoru księgowań
Pokażemy jako przykład jak może wyglądać wzór księgowania faktury sprzedaży, który rozpoczęliśmy.
Fakturę sprzedaży zaksięgujemy w ten sposób, że kwotę do zapłaty obciążymy konto klienta, netto
zaksięgujemy na konto sprzedaży, a VAT na konto VAT-u. Zaczynamy od brutto.

Rysunek 24 Przykład wzoru faktury sprzedaży - brutto.

Lp. Kolejność wprowadzania danych.
Formuła wyliczenia kwoty. Można stosować następujące symbole (cudzysłów pominąć): "0" (liczba
zero), "BruttoRazem", "NettoRazem", "VatRazem", "Poprzednia"; Dopuszczalne są również wzory
matematyczne, np. "NettoRazem * 0.95".
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Konto Wn / Konto Ma. określają czy dana strona ma brać udział w księgowaniu i ewentualnie na
jakie konto. Zobacz niżej znaczenie ustawionych wartości tych pól.
Inne opcje: Konieczny wyróżnik. zaznaczenie tej opcji informuje program, że przy księgowaniu
kwoty do zapłaty na konto rozrachunków z odbiorcami należy podać wyróżnik. Wyróżnik ten będzie
ułatwiał automatyczne rozliczanie na kontach rozrachunkowych faktur i ich zapłat. Zobacz
“Rozliczanie księgowań na kontach rozrachunkowych”. Zatwierdzamy klawiszem OK.
Znaczenie ustawień pól Konto Wn i Konto Ma.
Stały numer. Podany przez nas numer konta będzie podpowiadany przez program (np. księgując
dokument KP stałym numerem konta po stronie Wn będzie konto 100 kasa)

Podawana przy księgowaniu. dla danego rodzaju dokumentu nie można z góry przypisać konta, a
każdorazowo użytkownik musi określić konto, np. druga strona księgowania dokumentu KP wymaga
każdorazowo określenia kontrahenta.
Nie występuje. Przy księgowaniu niektórych operacji możemy odrębnie księgować kwotę zbiorczą i
jej składniki.
Jak w poprzednim. program automatycznie podpowiada po danej stronie konta użyte wcześniej.
Księgowana wartość

Konto Wn

Konto Ma

Sprzedaż brutto

Konto rozrachunków "2"

(Nie występuje)

Sprzedaż netto

(Nie występuje)

Sprzedaż "7"

VAT

(Nie występuje)

VAT należny "220"

Wn

=

Ma

Tabela 2Rozpisanie księgowania faktury w automacie księgującym

Kolejne opcje opiszemy dalej. Przejdźmy do wartości netto z faktury. Ponownie wybieramy komendę
Nowy.
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Rysunek 25 Przykład wzoru faktury sprzedaży - netto.

Jeżeli zaznaczymy Konto Ma "Stały numer", to pojawia się obok pole pozwalające wprowadzić numer
konta, na które chcemy zaksięgować. Zaznaczając automatycznie, nie musimy wpisywać
podpowiedzi, bo nie będzie nam potrzebna. Przejdźmy do księgowania VAT-u.

Rysunek 26 Przykład wzoru faktury sprzedaży - VAT.

Dialog określający księgowanie VAT jest prawie analogiczny jak netto. Zaznaczyliśmy dodatkowo dwie
opcje.
54
ERGO Software Sp. z o.o. ul. Piątkowska 139,60-650 Poznań, tel. 61 662 13 13, e-mail: biuro@ergo.pl

System komputerowy Ergo: Księga handlowa
Inne opcje: Ostatnia pozycja. Informujemy program, że to jest ostatni zapis księgowy dla tej operacji
gospodarczej. Jeżeli nie zaznaczymy tej opcji, to będziemy musieli kończyć księgowanie tak, jak przy
księgowaniu ręcznym, tzn. rezygnując z następnych zapisów. Tutaj program nie zapyta nas o
następne zapisy.
Inne opcje: Pomiń przy zerowej. Określa, że jeżeli kwota będzie zerowa (np. stawka VAT będzie 0%
lub zwolniona) to program nie będzie domagał się podania kwoty do księgowania, a jedynie pominie
ten zapis. Ustawianie tej opcji ma sens tam, gdzie rzeczywiście może wystąpić zerowa kwota.
Zakończyliśmy przygotowanie wzoru księgowań faktury sprzedaży. Wystarczy teraz zatwierdzić ten
zapis komendą OK i przejść do księgowania.
Dopowiedzenia do znaczenia pól i opcji
Chcemy jeszcze wyjaśnić znaczenie wybranych pól lub opcji, które nie zostały umówione przy
przygotowywaniu tego przykładu.
Formuła wyliczenia kwoty.

Oprócz tych standardowych wartości pozwala na wprowadzenie

prostych operacji matematycznych dodawania, mnożenia, odejmowania, np. jeżeli chcemy aby
program automatycznie wyliczał akcyzę możemy użyć formuły: "(NettoRazem * 4) / 100". Wyliczona
wartość będzie stanowić wtedy 4% kwoty netto z faktury. Konieczne jest wyjaśnienie z naszej strony
skąd program będzie znał kwotę netto faktury. Wyjaśniliśmy to w uwadze w rozdziale niżej:
"Wywołujemy księgowanie na podstawie wzorów księgowań".
Zaokrąglać do. Polem możemy sterować zachowanie programu, aby automatycznie wyliczona kwota
była zaokrąglona do podanej wielkości.
Konto Wn/Ma: "Jak w poprzednim". Konto Wn/Ma i zaznaczenie "Jak w poprzednim" określa, że
przy księgowaniu tego zapisu księgowego chcemy użyć takiego samego konta jakie wystąpiło przy
księgowaniu poprzedniego zapisu księgowego.
Opis operacji: "Stały dla tego zapisu księgowego". Opis operacji z zaznaczeniem "Stały dla tego
zapisu księgowego" wymusza opis jaki zostanie podany w polu, które zostanie wyświetlone po jego
zaznaczeniu.

Wywołujemy księgowanie na podstawie wzorów księgowań
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Rozpoczynamy księgowanie jak przy księgowaniu ręcznym. W polu Symbol wpisujemy symbol
podany przy wzorze księgowań. Jeżeli nie pamiętamy symbolu to naciskając Ctrl + Enter możemy
wywołać listę wzorów księgowań i wybrać go. Po wprowadzeniu całego symbolu program
automatycznie wypełni pola dialogu księgowanej operacji zapamiętanych we wzorze księgowań.
Uzupełniamy nie wypełnione pola.

Rysunek 27 Księgujemy fakturę wprowadzająć kwoty netto i VAT.
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Uwaga!
Jeżeli zaznaczyliśmy, że operacja gospodarcza związana jest z VAT, to należy wypełnić pola netto i
VAT w odpowiednich stawkach VAT. Wprowadzone tu kwoty posłużą do wyliczenia odpowiednich
wartości faktury przy księgowaniu.
Po podaniu przykładowych kwot wartości nazwy w polu formuły przyjmą nastepujące wartości:
"NettoRazem = 300", "VatRazem = 51", "BruttoRazem = 351".
Po wypełnieniu pól wywołujemy komendę Nowy zapis. Komenda ta rozpoczyna księgowanie na
konta. Jeżeli przy księgowaniu ręcznym musieliśmy sami podawać kwoty i konta, to przy księgowaniu
automatycznym na podstawie wzorów księgowań program sam wypełnia niektóre pola (tak, jak
określiliśmy we wzorze) lub automatycznie akceptuje. Przy dobrym ustawieniu wzorów dużą część
księgowania wykonuje automatycznie program.
Zakończenie księgowania jest analogiczne jak przy księgowaniu ręcznym.

Rozliczanie księgowań na kontach rozrachunkowych

Rozliczanie po zaksięgowaniu

Program Księga Handlowa pozwala na automatyczne lub ręczne rozliczanie księgowań na kontach po
zaksięgowaniu.

Metoda automatycznego rozliczania księgowań przydatna jest przede wszystkim po
automatycznym zaksięgowaniu dokumentów przez program "Faktury i Magazyn". Jest tak dlatego, że
automat księgujący programu Faktury i Magazyn zapisuje zgodne informacje w polu "Wyróżnik", co
pozwala uzgodnić zapłaty z fakturami.
Zobacz “Opcje dotyczące księgowań” aby ustawić metodę rozliczania.
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Rozliczanie w trakcie księgowania

Rozliczanie w trakcie księgowania jest pomocne przy "ręcznym" księgowaniu zapłat (tj. kasy, banku).
Taka sytuacja występuje przede wszystkim w biurach rachunkowych.
Przy "ręcznym" księgowaniu dokumentów zapłat najczęściej wiemy za jakie faktury następuje
zapłata. Wystarczy w tym celu wskazać odpowiednie księgowania dokumentów, aby były one
rozliczone.
Teraz opiszemy kroki aby rozliczyć księgowania przy księgowaniu ręcznym. Zobacz “Księgowanie
ręczne dokumentów nie związanych z VAT” aby zapoznać się z ręcznym księgowaniem dokumentów.

Rysunek 28 Księgowanie zapłaty na konto rozrachunkowe w celu rozliczenia.

Jeżeli kwotę zapłaty księgujemy na konto rozrachunkowe zaznaczamy pole Czy rozliczać?. Po
zatwierdzeniu tego zapisu program wyświetli listę nie rozliczonych księgowań na koncie. Komendą
Rozlicz wskazujemy, które księgowanie ma być rozliczone oraz podajemy kwotę rozliczenia tego
dokumentu.
Wskazujemy księgowania, które rozliczamy, aż do rozliczenia całej księgowanej kwoty. Wybieramy
komendę Koniec lub naciskamy klawisz Esc.
Uwaga!
Cała księgowana kwota musi być rozliczona. Można ją rozliczyć z kilkoma księgowaniami.
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Rozliczenie zostanie dokonane po akceptacji całej operacji gospodarczej. Jeżeli nie zaakceptujemy
całej operacji, to rozliczenie nie zostanie przeprowadzone a podane rozliczenia anulowane.
Komendą Anuluj rozliczenie rezygnujemy z wybranego rozliczenia dla danego księgowania.
Zawsze możemy zrezygnować z rozliczania księgowania wybierając Esc.

Księgowanie terminu zapłaty

Ustawienie opcji i księgowanie

Aby uaktywnić możliwość wpisania terminu zapłaty należy we wzorach księgowań określić zapis przy
którym pole terminu zapłaty będzie dostępne, przykładowo przy księgowaniu na konto kontrahenta.
Zobacz “Automat księgujący - wzory księgowań”.

Rysunek 29 Opcja wzoru księgowań zezwalająca na wprowadzenie terminu zapłaty.

Po ustawieniu opcji wywołujemy automatyczne księgowanie dokumentu na podstawie wzoru
księgowań. Przy księgowaniu wypełniamy pole terminu zapłaty.
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Rysunek 30 Wypełnianie terminu zapłaty przy księgowaniu.

Przeglądanie nie rozliczonych księgowań według terminu zapłaty

Aby przeglądać nie zapłacone księgowania:
1. Wywołujemy z menu Księga | Księgowania | Zapisy księgowe.
2. Wywołujemy komendę Sort i ustawiamy według Terminu zapłaty.
Wyświetlona lista zawiera księgowania nie rozliczone, dla których ustawiono termin zapłaty.
Księgowania dla których nie jest określony termin zapłaty nie są wyświetlane na tej liście, nawet jeżeli
jest nierozliczone.
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Łączenie księgowań

Informacje ogólne

Cel operacji
Celem operacji Łączenie księgowań jest zmniejszenie ogólnej liczby zapisów księgowy przy
zachowaniu istniejących informacji księgowych. Oszczędzamy w ten sposób na wielkości wydruków i
czasie wykonania zestawień.
Sposób realizacji
Program Księga Handlowa łączy wiele operacji księgowych w jedną operację księgową w taki sposób,
że wiele księgowań na wybranym koncie sumuje i tworzy jedno księgowanie, a pozostałe księgowania
pozostawia niezmienione.
Przykład
Mamy w miesiącu księgujemy 500 dokumentów sprzedaży. Przy standardowym księgowaniu brutto
na konto "2", netto na "7" i vat na "220" to łącznie występuje 1500 zapisów księgowych. Jeżeli
połączymy księgowania na koncie "7" i "220" to otrzymamy jedno księgowanie z 500 zapisami na
kontach "2" i po jednym księgowaniu na koncie "7" i "220".
Ograniczenia
Łączenie księgowań można wykonać przy zachowaniu następujących ograniczeń.
Ograniczenia w łączeniu księgowań
o

Łączenie wykonywane jest dla jednego całego miesiąca. Nie można łączyć księgowań
z różnych miesięcy ani dzielić miesiąca.

o

Sumowanie księgowań można wykonać dla dokładnie zdefiniowanego konta
księgowego. Operacje księgowe nie zawierające księgowań na tym koncie nie
podlegają łączeniu.

o

Łączenie księgowań można wykonać dla operacji gospodarczej tego samego typu.
Wyróżnikiem jest symbol operacji. Operacje gospodarcze o różnych symbolach nie
można łączyć w jedną operację, ale mogą być łączone w różne.
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o

Wykonana operacja łączenie nie jest odwracalna. Oznacza to, że po łączeniu nie da
się odtworzyć pierwotnych księgowań.

Wykonanie łączenia

Zezwolenie na łączenie
Zezwolenie na łączenie księgowań dokonujemy ustawiając opcję "Ksieg - Czy zezwolić na łączenie
księgowanie?". Zobacz “Opcje dotyczące księgowań”.
Domyślnie łączenie jest zabronione.
Wywołanie
Łączenie księgowań wykonujemy z menu: Księga | Księgowania | Łączenie księgowań.
Ustawienie parametrów
Po wywołaniu z menu wypełniamy pola dialogu.

Rysunek 31 Dialog łączenia księgowań.
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Konto. Numer konta według którego księgowania mają być połączone.
Strona. Księgowanie musi wystąpić po podanej stronie, aby mogło być połączone.
Symbol. Tylko księgowania o podanym symbolu będą łączone. Symbol musi być dokładnie zgodny z
podanym, aby był połączony.

Miesiąc. Łączenie księgowań ma być dokonane dla podanego miesiąca. Rok określamy przy
uruchomieniu do programu.
Dzień operacji. Pod jakim dniem miesiąca ma być zaksięgowana operacja gospodarcza, która będzie
zawierała wszystkie połączone księgowania. Pod podanym dniem będzie również zaksięgowany zapis
księgowy dla podanego konta. Pozostałe zapisy księgowe zachowają swoją pierwotną datę
księgowania.
Numer dowodu. Numer nowej operacji gospodarczej powstałej w wyniku łączenia księgowań.
Opis operacji wynikowej. Opis nowej operacji gospodarczej powstałej w wyniku łączenia księgowań.

Pytania i uwagi

Pod jaką datą będzie zaksięgowana operacja i zapisy księgowe?
"Nowa" operacja gospodarcza powstała w wyniku łączenia księgowań będzie zaksięgowana pod datą
podaną w parametrach.
Data zapisów księgowych, które nie podlegały łączeniu nie ulegnie zmianie. Data "nowego" zapisu
księgowego powstałego w wyniku łączenia księgowań będzie taka sama jak operacji gospodarczej.
Jak połączyć te same księgowania według dwóch kont?
Należy wywołać dwukrotnie łączenie księgowań z takimi samymi parametrami z podanym raz
pierwszym i raz drugim kontem. W taki sposób można połączyć księgowania, którego przykład jest na
początku.
Jaki wpływ na zestawienia ma łączenie księgowań?
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Łączenie księgowań nie ma wpływu na zestawienia, jeżeli wykonywane są one w obrębie całego
miesiąca lub miesięcy. Wartości księgowań na poszczególne konta w miesiącu nie ulegają zmianie.
Ponieważ data zapisów księgowych dla "nowej" operacji generalnie jest różna (zapisy księgowe nie
łączone zachowują pierwotną datę a "nowe" otrzymują datę podaną w ustawieniach) zestawienia
należy za cały miesiąc a nie jego części.
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Analizy i zestawienia

Zestawienia

Zagadnienia ogólne

Wszystkie zestawienia dotyczące księgi dostępne są z menu Zestawienia.

Rysunek 32 W dialogu określamy zakres zestawienia.

Rysunek 33 Domyślnie do zestawień wchodzą księgowania próbne i zatwierdzone.
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Rysunek 34 Określamy wielkość tabeli na stronie.

We wszystkich zestawieniach możemy określić ile wierszy ma zawierać tabela na stronie. Zaznaczając
pole Bilans uzyskamy podsumowanie bez środka tabeli. Jest to bardzo wygodny mechanizm w
sytuacji, gdy chcemy znaleźć tylko sumy końcowe bez konieczności wyświetlania lub drukowania całej
tabeli. Zaznaczamy interesujący nas zakres zestawienia i akceptujemy komendą OK.

Obrotów i sald

Rysunek 35 Określamy zakres zestawienia obrotów i sald.
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Obrotów i księgowań

Rysunek 36 Określamy zakres zestawienia obrotów i księgowań.

Dziennik

Rysunek 37 Dodatkowy filtr przy księgowości rejestrowej.
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Jeżeli stosujemy księgowość rejestrową, to zestawienie dziennika możemy ograniczyć do wybranego
rejestru. Numeracja dziennika dla każdego rejestru jest oddzielna.

Kont księgowych

Rysunek 38 Określamy zakres zestawienia.

Zestawienie wybranego konta księgi stanowi jeden wiersz w zestawieniu obrotów i sald. Zestawienie
konta kasy czy banku powinno być zgodne z raportem kasowym lub bankowym.

Rysunek 39 Możemy określić poziom analityki.

Zaznaczając konto główne, program na zestawieniu uwzględni wszystkie księgowania na jego koncie
analitycznym.
Plan kont
Jest to zestawienie planu kont, czyli pozwala wydrukować cały bądź fragment planu kont
wprowadzonego dla wybranej firmy.

Bilans otwarcia
Jest to fragment zestawienia obrotów i sald, w którym w wyniku otrzymujemy księgowania samego
bilansu lub bez obrotów.
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Wyszukiwanie księgowań
Jest to bardzo pomocne zestawienie, ponieważ szybko pozwala znaleźć interesujące nas księgowanie,
np. znamy kwotę i wiemy, że było to około miesiąca temu.

Rysunek 40 Określamy filtr wyszukiwania.

Inną własnością tego zestawienia jest możliwość podsumowania księgowań dla wybranego rejestru
czy symbolu.
Uzgodnienie sald
Jest to zestawienie, które dotyczy praktycznie kont rozrachunkowych. Zestawienie to jest tak
przygotowane, że każde konto drukowane jest na osobnej stronie i może być wysłane do naszych
dostawców i odbiorców w celu potwierdzenia z ich strony stanu rozrachunków będących na naszych
kontach księgowych.
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Rysunek 41 Zakres zestawienia uzgodnienia sald.

Uwaga!
Zestawienie to ma sens, jeżeli wykonaliśmy rozliczenia na kontach rozrachunkowych. Zobacz
“Rozliczanie księgowań na kontach rozrachunkowych”.
Zapisy nierozliczone

Rysunek 42 Ustawiamy parametry zestawienia.

Zestawienie księgowań nierozliczonych jest podobne do uzgodnienia sald. Jednakże w tamtym
zestawieniu każde konto jest na innej stronie, tak tutaj wszystkie nierozliczone księgowania z
podanego zakresu umieszczane są w jednym zestawieniu. Dzięki temu zestawieniu możemy uzyskać
szczegółowe należności i zobowiązania.
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Nie bilansujące i puste operacje
Zestawienie to pozwala szybko znaleźć przyczynę niemożności uzgodnienia księgowań, które mogą
być spowodowane nie bilansującymi księgowaniami. Zestawienie to również wyszukuje puste
operacje księgowania, tzn. takie, które nie mają zapisów na konta.

Zestawienia użytkownika (programowalne)

Informacje ogólne

Zestawienia użytkownika wymagają osobnego, szczegółowego opisu. Nie są to gotowe zestawienia,
jakie opisaliśmy powyżej, w których wystarczy podać interesujący nas zakres aby otrzymać wynik.
Zestawienia użytkownika pozwalają zaprojektować własne zestawienia tak, aby spełniały nasze
wymagania i potrzeby.
Zestawienia możemy przygotować jako Wspólne, a następnie przekopiować do wybranych firm.
Zestawienie to możemy tak przygotować, aby wyciągając wartości z kont (np. saldo, obrót itp.) oraz
dokonując na nich operacji matematycznych (sumowanie, odejmowanie) uzyskać oczekiwany przez
nas wynik.

Przygotowanie zestawienia

Wchodzimy na listę zestawień użytkownika: we wspólnych: Księga | Wspólne | Zestawienia
użytkownika lub dla wybranej firmy: Zestawienia | Zestawienia użytkownika.
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Rysunek 43 Dodajemy składnik do zestawienia.

Dopisujemy jeszcze jeden Nowy składnik o nazwie Koszty. W ten sposób wprowadziliśmy dwa
składniki dochodu: przychód i koszty. Teraz określimy jak program ma wyliczać ich wartości.

Rysunek 44 Dodajemy kolejny składnik zestawienia.

Dla dopisanego składnika "Przychód" wybieramy komendę Składniki. W ten sposób przejdziemy do
listy składników "Przychodu" moglibyśmy dalej rozbudowywać listę składników dla składników.
Ostatnim elementem składników muszą być Konta. My nie będziemy wywoływać dalszych
składników, tylko na tym poziomie zakończymy dopisując Konta.
Wybieramy komendę Nowe konto.
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Rysunek 45 Dodajemy element wyliczający wartość konta.

Szczegółowo określamy jakie wartości z konta bądź z kont mają być wyliczone i zsumowane do
składnika.

Rysunek 46 Określamy parametry wyliczenia wartości konta.

Wypełniamy pola dialogu i akceptujemy komendą OK.
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Uwaga!
Możemy podać całą grupę kont. Przykładowo zamiast wymieniać wszystkie konta grupy kosztów,
możemy podać "4", co dla programu oznacza: weź wszystkie konta zaczynające się na liczbę 4.
Czynność dopisania "Nowych kont" powtarzamy do wyczerpania składników przychodu.

Rysunek 47 Lista składnika po dopisaniu kont.

Wycofujemy się klawiszem Esc do listy składników zestawienia i analogicznie dopisujemy Konta dla
składnika "Koszty". Chcemy zwrócić uwagę, że koszty powinny mieć zmieniony znak, aby dochód był
różnicą przychodu i kosztu.

Rysunek 48 Wyliczając wartość konta możemy zmienić znak.

W ten sposób zakończyliśmy wprowadzanie naszego zestawienia. Przekazaliśmy naszą wiedzę
księgową programowi. Teraz on za nas będzie obliczał.

Wykonanie zestawienia
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Będąc na liście zestawień użytkownika wybieramy przygotowane zestawienie i wywołujemy komendę
Wykonanie.
Wybrane parametry komunikacyjne

Rysunek 49 Określamy zakres zestawienia.

Wypełniamy pola dialogu i akceptujemy komendą OK
Wyjaśnienia wymagają pola Od daty i Do Daty. Od daty traktowane jest jako bilans otwarcia dla
zestawienia, z Do daty jak bilans zamknięcia. Program na wydruku zestawienia wyświetla trzy
kolumny kwot: wartość składnika na początek Od daty, na koniec Do daty oraz różnicę tych dwóch
wartości.

Zaawansowane mechanizmy zestawienia użytkownika

Zaawansowane mechanizmy zestawień użytkownika pozwalają wartość wyliczonego składnika
podstawić jako jedną z wartości do wyliczenia innego składnika bez podawania "Kont". Jako przykład
posłużymy się przygotowanym wcześniej zestawieniem, które rozbudujemy o trzeci składnik
"Dochód".
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Rysunek 50 Zapamiętujemy wynik składnika "Przychód" w zmiennej.

W składniku "Przychód" dodajemy parametr końcowy. Parametr ten przyjmie wartość wyliczonego
składnika końcowego, tzn. na koniec "Do daty".

Rysunek 51 Zapamiętujemy wynik składnika "Koszty" w zmiennej.

Dopisujemy trzeci składnik "Dochód", który ma być wyliczony na podstawie formuły matematycznej z
dwóch poprzednich.
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Rysunek 52Określanie parametrów składnika Dochody.

Uwaga!
"Kolejność" składnika wyliczanego na podstawie formuły musi być późniejsza od wartości
wyliczonych parametrów, tzn. parametry muszą być wyliczone przed ich użyciem w składniku na
podstawie formuły.
Formuła matematyczna może zawierać następujące znaki
o

Parametry określone w innych (wcześniejszych) składnikach, np. "Koszt".
Parametry mogą zawierać jedynie litery alfabetu łacińskiego, tzn. bez
polskich liter, np. 'ą', 'ó'…

o

Operacje matematyczne dodawania '+', odejmowania '-', mnożenia '*',
dzielenia '/'. Program nie sprawdza, czy przy dzieleniu mianownik przyjmuje
zerową wartość, co może spowodować błąd programu.

o

Liczby, np. "Koszt – 123.45". Znakiem oddzielającym część ułamkową od
dziesiętnej jest kropka, a nie przecinek.

o

Nawiasy grupujące, np. "((Przychod – Koszt) / Koszt) / 100".

o

Jeżeli mają wystąpić dwie operacje w jednym wyrażeniu, należy je
zgrupować, np. zamiast "A + B + C" można zapisać: "(A + B) + C".
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Deklaracje

Informacje ogólne

Przy pomocy programu uzyskujemy deklaracje podatkowe dla osób fizycznych PIT-5 oraz dla osób
prawnych CIT-2 i CIT-O.
Deklaracje przygotowywane są przez program automatycznie. Użytkownik określa jedynie jakie
wartości i z których kont księgowych mają być zaliczone do odpowiedniego przychodu i do kosztu.
Etapy przygotowania deklaracji przez użytkownika:
1. Określenie wartości z kont składających się na odpowiedni przychód i koszty.
2. Zamknięcie i wydruk deklaracji.

Deklaracja PIT-5

Wywołanie
Wszystkie opcje dotyczące deklaracji PIT-5 dostępne są z menu Księga | PIT-5.
Udziałowcy
Najpierw należy dopisać właścicieli i określić ich udziały. Wywołujemy z podmenu Właściciele,
wprowadzamy dane o udziałowcach komendą Nowy. Dla wprowadzonych udziałowców określamy
ich procentowe udziały wywołując dla wybranego właściciela komendę Udziały, a następnie
komendę Dodaj firmę. Z listy firm wybieramy firmę komendą Wybór.

Rysunek 53 Określamy udział procentowy współwłaściciela.
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Wprowadzamy procentowe udziały i akceptujemy.
Składki ZUS

Dla właścicieli określamy miesięczne składki ZUS. W tym celu z listy właścicieli wywołujemy komendę
ZUS/Zdrowotne. Następnie wybieramy miesiąc i wywołujemy komendę Zmiana. Po wyświetleniu
dialogu wprowadzamy wielkości składek na ubezpieczenia społeczne właściciela i wielkość
ubezpieczenia zdrowotnego.

Rysunek 54 Wprowadzamy wielkości składek właściciela.

Określenie kont przychodowych i kosztowych

Z podmenu PIT-5 wywołujemy komendę Określenie przychodów lub analogicznie Określenie
kosztów. Z listy składników wywołujemy komendę Nowe konto i określamy jaka wartość i z którego
konta ma być wzięta do wyliczenia przychodu lub kosztu. Dane wprowadzamy analogicznie jak przy
wprowadzaniu kont w "Zestawienia użytkownika". Znacznie pól opisaliśmy szczegółowo w rozdziale
dotyczącym tego zestawienia.
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Możemy wprowadzić wiele kont, których wartości będą sumowane do wyliczenia przychodu lub
kosztu.

Stawki podatku dochodowego

Stawki podatku dochodowego określamy wywołując z menu: Słowniki | Stawki podatku
dochodowego.
Stawki podatku pamiętane są osobno dla każdego roku podatkowego.

Rysunek 55 Dialog skali podatku dochodowego na jeden rok

Uwaga!
Tutaj również określamy skalę liniową podatku dochodowego.
Zamknięcie i wydruk deklaracji
Najpierw zamykamy miesiące dla firmy. W tym celu wywołujemy z podmenu opcję Zamknięcia
miesięcy. Będąc na liście zamknięć wywołujemy komendę Zamknięcie.
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Deklaracja CIT-2

Wywołanie
Wszystkie opcje dotyczące deklaracji CIT-2 dostępne są z menu Księga | CIT-2.
Określenie kont przychodowych i kosztowych do deklaracji
Z podmenu CIT-2 wywołujemy komendę Określenie przychodów i kosztów. Program wyświetli listę
pól deklaracji CIT-2, których wartości mogą być wyliczone na podstawie wartości kont księgowych.
Dla wybranych pól wywołujemy komendę Składniki, a następnie komendę Nowe konto. Dane
wprowadzamy analogicznie jak przy wprowadzaniu kont w "Zestawienia użytkownika". Znacznie pól
opisaliśmy szczegółowo w rozdziale dotyczącym tego zestawienia. Zobacz również do analogicznego
tematu w deklaracji PIT-5.
Dla każdego pola możemy wprowadzić wiele kont, których wartości będą sumowane.

Zamknięcie i wydruk deklaracji
Z podmenu wywołujemy komendę Deklaracje. Dla wybranych miesięcy wywołujemy komendę
Zamknij. Akceptujemy wyliczone wartości. Oczywiście zaproponowane wartości możemy
zmodyfikować według własnego uznania, wtedy program przyjmie te zmodyfikowane.
Wydruku deklaracji dokonujemy komendą CIT-2.

Deklaracje VAT

Wywołanie
Deklaracji VAT-7 i VAT-UE wywołujemy z menu: Księga | Ewidencje VAT.
Wybór metody rozliczania VAT, a tym samym deklaracji VAT dokonujemy ustawiając opcje firmy.
Zobacz “Pozostałe opcje firmy”
Więcej o deklaracji i ewidencji VAT zawiera instrukcja "Ewidencje i deklaracje VAT".
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e-Deklacje

Pomocne strony internetowe i dokumentacje

Strona e-deklaracji Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów przygotowało stronę dedykowaną tematyce e-Deklaracji:
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje
Użytkownik może znaleźć aktualne wzory formularzy, instrukcje oraz najczęściej zadawane pytania.

Instrukcje przygotowane przez Ministerstwo Finansów

Instrukcje, wśród których jest Instrukcja użytkowania interaktywnych formularzy opatrywanych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jest to podstawowa dokumentacja, która zawiera
następujące informacje:
1. Instrukcja konfiguracji programu Adobe Reader, jego konfiguracji dla elektronicznych
formularzy.
2. Instalacja wtyczki.
3. Wypełnianie interaktywnego formularza PDF.
4. Wysyłania interaktywnego formularza do Urzędu Skarbowego.
5. Pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
6. Sugerujemy zapoznanie się z tą dokumentacją przed rozpoczęciem użycia edeklaracji.

Przygotowanie mechanizmu wykonania e-Deklaracji

W celu wysłania deklaracji w formie elektronicznej za pomocą interaktywnych formularzy należy:
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1. Ze strony Adobe pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu Adobe Reader.
2. Ze strony www.e-deklaracje.gov.pl | Do pobrania | Wtyczka (plugin) pobrać wtyczkę
e-Deklaracji.
3. Pobraną wtyczkę zainstalować poprzez otwarcie pobranej wtyczki. Przy instalacji
należy postępować zgodnie z komunikatami programu.
4. Ze strony e-deklaracje.gov.pl | Formularze | Formularze interaktywne dla
dokumentów

elektronicznych

wymagających

podpisania

kwalifikowanym

podpisem elektronicznym pobrać najnowsze wzory formularzy interaktywnych i
zapisać na komputerze (należy zapamiętać gdzie zostały zapisane).
UWAGA!!!
Jeżeli podczas pobierania formularzy deklaracji pojawi się komunikat Niepoprawne kodowanie
słownika będzie to oznaczało, że należy zainstalować nowszą wersję programu Adobe Reader.
Z strony e-deklaracje.gov.pl | Formularze należy pobrać również formularz UPO (Urzędowe
potwierdzenie odbioru), który pozwala na pobranie statusu wysłanej deklaracji oraz potwierdzenia
odbioru jej dostarczenia do urzędu skarbowego.
Przed przygotowanie formularza w systemie należy najpierw uzupełnić kody urzędów skarbowych w
menu Słowniki| Urzędy skarbowe i dla zdefiniowanych urzędów wypełnić pole Kod e-deklaracji.
Pełna lista kodów urzędów skarbowych znajduje się na stronie e-deklaracje w zakładce Struktury
dokumentów XML w części Inne i dalej KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych. Poniżej podajemy
kilka kodów urzędów dla Poznania:
o

3020 - Poznań Grunwald

o

3021 - Poznań Jeżyce

o

3022 - Poznań Nowe Miasto

o

3023 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

o

3025 - Poznań Winogrady

o

3026 - Poznań Wilda
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Utworzenie i wysłanie e-Deklaracji

Eksport danych z programu

Pierwszym krokiem jest przygotowanie pliku z wartościami pól deklaracji w programie firmy ERGO
Software, który następnie zostanie wczytany do interaktywnej deklaracji w programie Adobe Reader.
W programie firmy ERGO Software należy zamknąć deklaracje. Następnie należ wybrać komendę
Drukuj. Jeżeli program pozwala na eksport deklaracji to zostanie zapytanie: Czy wynik zapisać w pliku
w formacie akceptowalnym przez inne programy?
o

Odpowiedź Tak umożliwi zapisanie danych deklaracji w pliku. W tym celu należy
podać nazwę nie dłuższą niż 8 znaków i zapisać. Sugerujemy podanie znaczącej nazwy
związanej z deklaracją i datą, np. VAT_1013 (październik 2013). Pliki mają mieć
rozszerzenie XML.

o

Odpowiedź Nie pozwala wydrukować deklarację w postaci papierowej.

Pliki XML. Do wymiany danych z interaktywnymi deklaracjami używany jest format plików XML. Jest
to format tekstowy, który pozwala na łatwą wymianę informacji między różnymi programami.

Wypełnianie interaktywnego formularza PDF i wysłanie deklaracji

Aby wypełnić interaktywny formularz i wysłać należy:
1. Wywołać program Adobe Reader. Wypełnianie formularza zaczynamy od
uruchomienia programu Adobe Reader i wczytania odpowiedniego wzoru formularza
(wcześniej pobranego ze strony www.e-deklaracje.gov.pl). W tym celu należy wybrać
z menu opcję Plik | Otwórz a następnie zaznaczyć i otworzyć odpowiedni formularz.
2. Otworzyć pusty formularz deklaracji wybierając z menu Plik | Otwórz | Wskazać
odpowiedni formularz.
3. Wczytać dane utworzone w programie firmy ERGO Software i wyeksportowane
wcześniej do pliku wybierając z menu: Dokument | Formularze | Importuj dane |
Wskazać odpowiedni plik i zatwierdzić.
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Uwaga! i części H (Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika).
o

Dla deklaracji VAT-7 nie wczytują się dane z części G (Informacje o załącznikach).
Zaznaczenie, że dołączany jest załącznik powoduje dodanie do formularza
odpowiedniej deklaracji.

o

Dla deklaracji VAT-7 nie są importowane dane z części H (Oświadczenie podatnika
lub osoby reprezentującej podatnika). Dane te nie mogą być wypełnione, i ich
rolę zastępuje podpis elektroniczny.

o

Aby dane urzędu skarbowego były wpisane automatycznie należy w programie
firmy ERGO Software uzupełnić dane urzędów skarbowych w polu Kod edeklaracji. Szczegóły w Rozdział 2. Przygotowanie mechanizmu wykonania eDeklaracji. Jeżeli nie zostanie wprowadzony kod urzędu skarbowego, to po
wczytaniu danych należy dodatkowo wskazać urząd skarbowy z rozwijalnej listy.

4. Po wypełnieniu formularza istnieje możliwość sprawdzenia czy wszystkie wymagane
pola zostały wypełnione - w tym celu wybieramy przycisk Sprawdź znajdujący się w
prawej, górnej części formularza. Sprawdzenie to nie weryfikuje poprawności
wprowadzonych danych, a jedynie czy wszystkie pola są wypełnione.
5. Wypełniona deklaracja można wydrukować: Plik | Drukuj. Można również
wydrukować wersje papierową deklaracji (po uzupełnieniu części H deklaracji).
6. Aby podpisać i wysłać deklarację należy wywołać z menu: Narzędzia | E-Deklaracje |
Podpisz i wyślij. Postępujemy według zaleceń kreatora. Szczegółowy opis jest w
instrukcji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Rysunek 56 Kreator podpisywania i wysyłania e-deklaracji
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7. Po prawidłowym dostarczeniu deklaracji do Urzędu Skarbowego (nie oznacza to, że
deklaracja jest prawidłowo zweryfikowana) należy zapamiętać Identyfikator
Deklaracji. Jest to numer, który jednoznacznie identyfikuje naszą wysyłkę. Na
podstawie tego numeru można pobrać informacje, czy wysłana deklaracja została
przyjęta czy odrzucona przez Urząd Skarbowy wraz z podaniem rodzaju błędu. W celu
zapamiętania tego identyfikatora należy wywołać komendę Zapisz, lub zaznaczyć
identyfikator , skopiować i wkleić w inny dokument.

Rysunek 57 Dialog pozwalający zapamiętać identyfikator wysłanej deklaracji.

Prawidłowe wysłanie deklaracji nie oznacza, że deklaracja została przyjęta przez Urząd Skarbowy.
Potwierdzenie można uzyskać wysyłając Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wykorzystując
zapamiętany Identyfikator Deklaracji.

UWAGA!!!
System e-Deklaracji umożliwia jak dotąd tylko złożenie deklaracji, a nie korekty deklaracji

86
ERGO Software Sp. z o.o. ul. Piątkowska 139,60-650 Poznań, tel. 61 662 13 13, e-mail: biuro@ergo.pl

System komputerowy Ergo: Księga handlowa

Pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)
Uzyskanie potwierdzenia dostarczenia wysłanej deklaracji lub odbioru przyczyny nie przyjęcia
następuje poprzez wysłanie dokumentu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Należy wykonać
następujące czynności:
1. Wywołać program Adobe Reader i otworzyć pusty formularz UPO analogicznie jak w
poprzednim kroku.
2. Wpisać zapamiętany Identyfikator Deklaracji i wykonać Pobierz UPO.

Rysunek 58 Dokument UPO po wprowadzeniu identyfikatora deklaracji.

3. Deklaracja UPO wyświetli komunikat o statusie 200 odbioru dokumentu.

Rysunek 59 . Komunikat o poprawnym przyjęciu dokumentu, który można wyświetlić lub wydrukować.

4. Jeżeli status dokumentu będzie inny niż 200, poniżej umieszczamy komunikaty o
błędach.
Wyświetlenie lub wydrukowanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru:
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Rysunek 60 Urzędowe Potwierdzenie Odbioru

Kody błędów występujące przy wysyłaniu e-Deklaracji

Podczas wypełniania interaktywnej deklaracji sprawdzana jest struktura wprowadzanych danych w
polach takich jak NIP, PESEL oraz REGON. W przypadku wykrycia niezgodności zostaniemy
powiadomieni o będzie.
Pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru jest możliwe tylko dla dokumentów, które otrzymają
status 200 informujący o tym, że przetwarzanie dokumentu zostało poprawnie zakończone.
Podczas pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru e-Deklaracji mogą pojawić się komunikaty
informujące o następujących błędach:
o

100 - Błędny komunikat SOAP

o

101 – Proszę o ponowne przesłanie dokumentu

o

102 – Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO

o

300 - Brak dokumentu

o

301 - Dokument w trakcie przetwarzania

o

302 – Dokument wstępnie przetworzony

o

303 – Dokument w trakcie weryfikacji podpisu
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o

400 - Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem

o

401 - Dokument niezgodny ze schematem xsd

o

402 - Dokument wystawiony przez nieupoważniony podmiot

o

403 - Dokument z niepoprawnym podpisem

o

404 - Dokument z nieważnym certyfikatem

o

405 - Dokument z odwołanym certyfikatem

o

406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą

o

407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką

o

408 – Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie

o

409 - Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów

o

410 - Złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korekta

o

411 - W systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim numerem NIP

o

412 - Weryfikacja negatywna - niezgodność danych informacyjnych

o

413 - Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów

o

414 - Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych

Pełny wykaz błędów znajduje się w dokumentacji opisanej w rozdziale “Instrukcje przygotowane
przez Ministerstwo Finansów”.
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Mechanizmy "piątek"

Zasady rozksięgowania

Zasady określają proporcje rozksięgowania wartości księgowania. Zasady te mogą być:


stałe



zmienne

Zasady stałe to proporcje, które określa użytkownik. Mogą one być wyrażone w procentach bądź w
jakiejkolwiek innej jednostce miary.
W zasadach zmiennych Użytkownik określa sposób wyliczenia proporcji z istniejących księgowań na
kontach. Proporcje te mogą zmieniać się, tak jak mogą zmieniać się księgowania na kontach.
Uwaga!
Przy księgowaniu według zasady zmiennej do uzyskania proporcji program wylicza saldo z obrotu
podanego konta w księgowanym miesiącu. Oznacza to, że aby użyć zasady zmiennej, księgowania na
konta, które mają być użyte do wyliczenia proporcji powinny być zakończone. Uwaga ta dotyczy obu
programów: księgowego i magazynowego.

Wprowadzanie zasad rozksięgowania

Listę zasad: wywołujemy z menu Księga | Księgowania | Zasady rozksięgowania "piątek".
Dialog ten zawiera listę zasad. Jeżeli zasad rozksięgowania jest dużo, dla wygody możemy je
grupować.
Aby dodać nową zasadę wywołujemy komendę Nowa zasada. Następnie wypełniamy pola dialogu i
akceptujemy komendą OK. Pola Kod i Jm wykorzystywane są przy opisie każdego zapisu księgowego
wykonanego przez program w momencie księgowania automatycznego.
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Rysunek 61. Dodawanie nowych zasad.

Dla dopisanej (bądź innej wybranej z listy) zasady wybieramy komendę Procenty aby określić
proporcje rozksięgowania.
Na

liście

"Proporcje

rozksięgowania"

wybieramy

komendę Nowa.

Wybieramy

sposób

rozksięgowania.
Dla proporcji stałej wypełniamy pola według przykładu.

Rysunek 62. Ustalanie zasad ustalania proporcji.

Jeżeli proporcje nie wyrażamy w procentach, nie musimy robić tego ręcznie. Program sam wyliczy
proporcje. Zsumuje wartości pola Procent/proporcja dla wszystkich wpisów na liście i uzna je za
100%. Proporcje wyliczy odnosząc każdorazowo wartość tego pola do wyliczonej wartości.
Dla proporcji zmiennej wypełniamy pola według przykładu.
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Rysunek 63. Wykorzystanie zasad rozksięgowania „piątek”.

Przy wprowadzaniu wzoru księgowania nie określamy której zasady rozksięgowania użyć. Program
zapyta nas o nią w momencie księgowania. Wtedy wybierzemy odpowiednią zasadę z wyświetlonej
listy.
Takie ustawienie opcji nakazuje wykonanie rozksięgowania podanej kwoty na tyle księgowań ile
występuje w wybranej zasadzie i użycie takiej proporcji jaka zostanie wyliczona z ustawionych opcji.

Rozksięgowanie na "piątki" w programie "Faktury i Magazyn"

Przy automatycznym księgowaniu dokumentów w programie magazynowym możemy określić, że ma
być użyty mechanizm rozksięgowania na piątki. Program użyje tych samych zasad jak w programie
księgowym.
Zasady rozksięgowania na piątki dostępne są z następujących opcji menu: Dekrety | Zasady
rozksięgowania "piątek".
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Aby program wykonał rozksięgowanie w momencie księgowania należy we wzorze dekretacji użyć
powiązania do "Zasady piątek". Wybieramy z menu: Dekrety | Dekrety. Następnie dla określonego
typu dokumentu, np. faktury zakupu kosztów i jej korekty, Określamy dekret księgowania wybierając
komendę Dekretacja. Następnie dla wprowadzonej wartości wybieramy komendę Wn lub Ma,
odpowiadamy na komunikat o powiązaniu twierdząco i zaznaczamy opcję "Zasady piątek".
Dekretacje dokumentów opisaliśmy w instrukcji programu "Faktury i magazyn".

Rysunek 64. Okno księgowania.

Ustawienie tej opcji w dekretacji danego typu dokumentu, np. faktury zakupu kosztowej (nie
towarów) powoduje, że w momencie wprowadzania dokumentu program zapyta o zasadę
rozksięgowania, która ma być użyta w momencie jego księgowania.
Uwaga!
Wyliczenie kwot wynikających z proporcji nastąpi dopiero w momencie księgowania, a nie w
momencie wprowadzania dokumentu.
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Zestawienia

Zestawienia dostępne są tylko w programie księgowym w menu "Zestawienia".

Kosztów rodzajowych na piątkach

Zestawienie to ukazuje wpływ "czwórek" na konkretną "piątkę". W jego wyniku otrzymujemy listę
kont "czwórek" oraz kwoty jakie zostały z nich przeksięgowane w określonym czasie.
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Ewidencja składnie majątku trwałego

Wprowadzanie składników

Wprowadzanie składników przedstawimy na przykładzie ewidencji środków trwałych. Wprowadzanie
składników do pozostałych ewidencji jest analogiczne.
Z menu Słowniki wybieramy Składniki majątku trwałego, a następnie jedną z czterech ewidencji, np.
Środki trwałe.
Następnie wybieramy komendę Nowy, po czym wypełniamy pola dialogu.

Rysunek 65. Dodawanie środka trwałego.

Uwaga!
Wprowadzamy dane dotyczące całej grupy środków trwałych, które mają przynajmniej wspólny
symbol KRŚT, a tym samym jednakową stawkę amortyzacji rocznej.
Znaczenie pól dialogu:
Pole

Znaczenie

Lp

Kolejność wyświetlania

Nazwa

Nazwa grupy składników
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Symbol wg KRŚT

Symbol grupy składników, które mają ten sam symbol

Roczna stawka amortyzacji

Wielkość rocznej stawki amortyzacji dla składnika bądź całej grupy
składników

Po wypełnieniu pól i zaakceptowaniu, program wyświetli dopisaną grupę do listy środków trwałych.
Następnie należy wybrać komendę Składniki, która zawiera listę faktycznych składników danej grupy.
Będąc na liście składników środka trwałego wywołujemy komendę Nowy, po czym wypełniamy pola
dialogu konkretnego składnika.

Rysunek 66. Dodawanie składników środka trwałego.

Wybrane pola dialogu składnika :
Pole
Data nabycia

Numer rachunku

Opis dostawcy

Znaczenie
Data nabycia składnika
Numer faktury zakupu lub innego dokumentu potwierdzającego
nabycie.
Nazwa dostawcy, jego adres
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Nr inwentarzowy
Pod jakim numerem inwentarzowym figuruje ona w naszym spisie
Opis numeru inwent.
Nazwa konkretnego składnika bądź elementu wchodzącego w skład
danego środka trwałego, np. drukarka, która ma być częścią zestawu

Nazwa składnika

komputerowego
Np. numer fabryczny lub inne cechy, które wyróżniają ten składnik

Cechy składnika

spośród innych
Wartość w dniu nabycia (taka jaka widnieje na fakturze zakupu);
Uwaga!! jest to tylko kwota informacyjna, program oblicza

Wartość początkowa

amortyzację od wartości zaktualizowanej podawanej w następnym
polu.

Wartość

początkowa

zaktualizowana

Umorzenie

Wartość środka trwałego, od której program ma liczyć amortyzację;
czyli jest to wartość początkowa powiększona ewentualnie o
rewaloryzacje.

na początek

roku

Wartość umorzenia na początek roku kalendarzowego, czyli umorzenie
z lat poprzednich. Jeżeli składnik był zakupiony w roku bieżącym, to
podajemy 0

Przyczyna likwidacji

Np. sprzedaż; wpisanie daty powoduje, że staje się ona ostatnim

Data likwidacji

miesiącem liczenia amortyzacji

Wartość

od

amortyzacja

której
nie

jest

wliczana w koszty
Opcja

wpisana w koszty

“Jednorazowe Opcja ta określa, że cała wartość składnika majątku ma podlegać

umorzenie”
Opcja

Podać kwotę wartości składnika, od której amortyzacja nie może być

amortyzacji w miesiącu rozpoczęcia eksploatacji

“Objęty

ulgą Opcja określa, że w całym roku kalendarzowym amortyzacja nie jest

inwestycyjną”

Przepisany

do

odliczana

nowego

Program automatycznie zaznacza to pole, jeżeli składnik został
przepisany do nowego roku kalendarzowego prze użyciu komendy “Z
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roku

roku poprzedniego”

Uwaga!
W danej grupie możemy dopisywać wiele składników (środków trwałych). Amortyzacja każdego z
dopisanych środków trwałych liczona jest osobno i ewentualnie sumowana dla całej grupy.

Zwiększenie wartości środka trwałego

Zwiększenie wartości środka trwałego wykonujemy dopisując nowy środek trwały do istniejącej już
grupy. Przykład: Mamy grupę środków trwałych “Zestaw komputerowy”, który składa się z dwóch
składników: komputera i drukarki. Po pewnym czasie dokupiliśmy drugi dysk twardy. Wprowadzamy
wtedy go jako trzeci składnik do grupy z jego faktyczną datą zakupu.

Wyliczanie miesięcznej amortyzacji

Dla każdego składnika program wylicza osobną amortyzację. Suma amortyzacji wszystkich składników
składa się na wartość amortyzacji jednego środka trwałego.
Program wylicza miesięczną amortyzację jednego składnika według następującej zasady:
o

Jeżeli objęty ulgą inwestycyjną, to amortyzację przyjmij równą 0.

o

Jeżeli upłynął miesiąc likwidacji, to amortyzację przyjmij równą 0.

o

Jeżeli umorzenie jednorazowe, to amortyzację przyjmij równą wartości początkowej
zaktualizowanej gdy występuje w miesiącu rozpoczęcia eksploatacji lub 0 jeżeli poza
tym miesiącem.

o

Jeżeli rozpoczęta już eksploatacja, to wyliczamy miesięczną ratę wynikającą z
wartości początkowej zaktualizowanej pomnożonej przez stawkę amortyzacji rocznej
(stawkę amortyzacyjną/100) i podzieloną przez 12 i zaokrągloną do grosza.

o

Jeżeli odpis w danym miesiącu przekroczyłby już całą wartość środka trwałego, to
brana jest jedynie kwota brakująca do pełnej amortyzacji.
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Amortyzacja roczna liczona jest przez pomnożenie miesięcznej amortyzacji przez 12 miesięcy, albo
dokładniej, suma miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Wynika stąd, że amortyzacja roczna może
nie równać się, ze względu na różnice zaokrągleń, wartości środka trwałego pomnożonej przez
stawkę amortyzacyjną roczną. Przyjęliśmy jednak takie rozwiązanie, ponieważ różnice wynikające z
zaokrągleń są pomijalnie małe (maksymalnie 0,06 zł rocznie), a takie rozwiązanie zapewnia, że suma
miesięcznych odpisów amortyzacyjnych w roku równa się tak wyliczonemu rocznemu odpisowi.

Wydruk tabeli amortyzacyjnej

Wydruk tabeli amortyzacji dokonujemy wywołując z menu Słowniki opcję Składniki majątku
trwałego a następnie opcję Zestawienie – wydruk. Zaznaczamy rodzaj zestawienia, rodzaj składnika
majątku trwałego ewentualnie wszystkie razem, dla jakiego miesiąca dokonać zestawienia, oraz w
opcjach określamy, czy w opcjach zestawienia wyszczególniać składniki czy tylko interesuje nas
podsumowanie w każdej z grup składników.
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Ewidencja przebiegu pojazdów

Trasy samochodów

Lista tras samochodów nie jest konieczna do prowadzenia przebiegu pojazdów. Jest ona jednak
pomocna w sytuacjach powtarzających się tras. Wtedy wystarczy jeden raz dopisać trasę do listy tras,
a następnie przy wprowadzaniu kolejnego kursu wybrać go z już wprowadzonej listy.
Wywołanie tras samochodów: z menu Słowniki wywołać opcję Trasy samochodów.
Na liście wybrać komendę Nowy w celu wprowadzenia nowej trasy, lub komendę Zmiana w celu
zmiany wprowadzonych wcześniej danych, lub Usuwanie w celu usunięcia wybranego wpisu.
Po wybraniu komendy Nowy należy wypełnić pola. Znaczenie wybranych pól:
Skrót: po tym polu można rozróżniać trasy, np. wpisując nazwę miejscowości lub nazwę klienta;

Rysunek 67 Definiowanie tras

Lista pojazdów

Listę pojazdów wybieramy wywołując z menu Słowniki opcję Ewidencje przebiegu pojazdów.
Do listy pojazdów wprowadzamy samochody, których ewidencję chcemy prowadzić. Do
wprowadzenia danych nowego samochodu używamy komendy Nowy.
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Rysunek 68 Dodawanie nowego samochodu

Po wybraniu komendy Nowy należy wypełnić pola dialogu. Należy zwrócić uwagę na wypełnienie
pola Kilometrówka (czyli cena 1 km), ponieważ wartość tego pola będzie kopiowana przy
wprowadzaniu trasy. Pole Skrót służy do rozpoznawania samochodu na liście.

Lista wyjazdów

Listę wyjazdów należy wywołać komendą Wyjazdy po uprzednim ustawieniu się na wybranym
samochodzie w oknie Listy pojazdów.
Wywołując komendę Nowy rozpoczynamy wprowadzanie nowego kursu dla danego pojazdu.
Możemy pola wypełnić ręcznie lub wykorzystać do wpisania trasy danych zawartych już z na liście
tras. W tym celu należy wywołać komendę Wybór trasy z listy lub będąc w polu Trasa naciskając
klawisze Ctrl+Enter. Po wyświetleniu listy tras, przesunąć się na wybraną trasę na liście i wywołać
komendę Wybór.
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Rysunek 69 Dodawanie nowego wyjazdu

Cel wyjazdu można również wybrać wykorzystując słownik, wybierając Ctrl+Enter, lub samodzielnie
wypełniając to pole.
Komendą Zmiana można zmienić wprowadzone wcześniej dane, a komendą Usuwanie można usunąć
wcześniejszy wpis.

Zestawienie przebiegu wyjazdów

Zestawienie można wykonać wywołując komendę Zestawienie będąc na liście pojazdów dla
wybranego samochodu. Następnie należy podać zakres zestawienia i zatwierdzić.
Zestawienie jest wykonywane tylko dla wybranego samochodu z listy.
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Rysunek 70 Zestawienie przebiegu pojazdu

Zestawienie można przygotować za wybrany okres oraz tylko dla wybranych tras.
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Płace i kadry

Informacje ogólne

Ustawienie opcji jest konieczne do prawidłowej pracy programu i prawidłowego wyliczania
wynagrodzenia, ubezpieczeń, podatku.
Program Płace i kadry zawiera dwie grupy opcji: przypisane dla całej firmy oraz indywidualne dla
pracownika. Opcje dla firmy mają skutek dla wszystkich pracowników. Nazywamy je opcjami
wspólnymi. Dlatego nie jest konieczne ustawianie opcji dla każdego pracownika osobno.
Część opcji możemy ustawić zarówno dla firmy jak i dla pracownika. Jeżeli obie (dla firmy i dla
pracownika) opcje zostaną ustawione, to program bieżę tę opcję dla pracownika, która ma wyższy
priorytet. Dotyczy to przypadków, kiedy pracownik ma inne wartości opcji niż obowiązujące w całej
firmie, np. zwiększone koszty - tylko takie opcje ustawiamy dla pracownika.
Wszystkie opcje dotyczące modułu Płace i kadry zaczynają się od słowa Płace.
Opcje które mogą być ustawione dla firmy jak i dla pracownika zaczynają się od słowa Płace, ale ze
znakiem zapytania: Płace?.

Opcje dla firmy

Wywołujemy listę opcji

Opcje dla firmy wywołujemy z menu Inne | Opcje firmy.
Jeżeli obsługujemy wersję dla biura rachunkowego, w którym występuje wiele firm, to należy takie
opcje ustawić osobno dla każdej firmy.
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Ustawianie opcji

Będąc na liście opcji przesuwamy się do opcji zaczynających się słowem Płace.

Rysunek 71. Opcje dotyczące programu Płace i kadry.

Ustawiamy stawki ubezpieczeń ZUS. Znajdujemy opcje zaczynające się od słów Płace? - ZUS %.
Ustawiamy pełne stawki ubezpieczeń.

Rysunek 72. Stawki ubezpieczeń ZUS.
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Kto płaci za ubezpieczenia ZUS. Następnie ustawiamy płatników składek ubezpieczeń oraz w jakiej
proporcji: pracownik czy pracodawca. Jeżeli nie ustawimy jakiejś opcji to program przyjmuje wartość
domyślną 0 (zero).

Rysunek 73. Określenie płatników składek ZUS.

ZPChR. Dla zakładów pracy chronionej, gdzie płatnikiem może być dodatkowo PFRON jak i budżet
państwa możliwe są dwa rozwiązania. Pierwsze: ustawiamy dokładnie składki płatników zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Drugie: ustawiamy normalne opcje, a następnie po przesłaniu do
programu Płatnik wywołujemy komendę Wylicz. Program Płatnik na podstawie przekazanego tytułu
ubezpieczenia rozdzieli odpowiednio kwoty do płatników.
Potrącenie ubezpieczenia zdrowotnego powyżej 7,75%. W programie nie ustawiamy pełnej stawki
ubezpieczenia zdrowotnego, ale oddzielnie stawkę bazową 7,75% i część, którą jest potrącana z
wynagrodzenia pracownikowi.

Rysunek 74. Potrącenie ubezpieczenia zdrowotnego.

Pozostałe opcje. Ustawiamy pozostałe opcje wspólne. Zwracamy uwagę na poprawne ustawienie
opcji Jaka deklaracja ZUS, tzn. czy zakład posiada mniej czy więcej niż 20 pracowników. Niezależnie
od ustawienia tej opcji, program wysyła do programu Płatnika dane jak dla deklaracji RCX. Również
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ustawiamy obowiązujący dla firmy tytuł ubezpieczenia, koszty pracownika oraz kwotę zwolnioną z
podatku.

Rysunek 75. Opcje pozostałe

Opcje dla pracownika

Informacje ogólne

Jeżeli jakaś opcja ustawiona dla firmy ma mieć inną wartość dla jakiegoś pracownika, to ustawiamy
tylko tę opcję dla pracownika. Pozostałe wartości opcji program Płace i kadry pobierze z opcji
ustawionych dla firmy.
Przykładem opcji, które często są ustawiane indywidualnie dla pracownika są Koszt miesięczny
pracownika dla pracownika zamiejscowego lub Tytuł ubezpieczenia przy zatrudnianiu emeryta lub
rencisty.

Ustawiamy opcje dla pracownika

Najpierw należy wprowadzić dane o pracownikach do listy pracowników: Płace | Pracownicy. Opcje
dla pracownika wywołujemy z listy pracowników komendą Opcje. Układ opcji jest analogiczny, jak
opisany dla firmy.

Opcje dla właściciela
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Jeżeli chcemy, aby program Płace i kadry wyliczył i przesłał do programu Płatnik kwoty ubezpieczeń
właściciela, to wprowadzamy jego dane do listy pracowników i ustawiamy wybrane opcje.

Rysunek 76. Opcje Właściciela

Przede wszystkim ustawiamy, że dane z wyliczenia wynagrodzenia dla właściciela nie mają być
umieszczane na liście płac ani nie mają być doliczane do deklaracji PIT-4.

Dane kadrowe i płacowe

Dane firmy

Wprowadzenie poprawnych danych identyfikacyjnych firmy jest istotne, ponieważ są one przesyłane
do Płatnika. Dotyczy to również nazwy.
Nie zalecamy wprowadzania numeru dowodu osobistego, ponieważ przy każdorazowej jego zmianie
należy dokonać zmiany danych identyfikacyjnych.
Dane firmy wprowadzamy w Firma | Nowy lub Zmiana.

Lista pracowników

Listę pracowników wywołujemy z menu Płace | Pracownicy. Wybieramy komendę Nowy przy
dopisaniu nowego pracownika bądź Zmiana przy zmianie danych o pracowniku.

Umowy o pracę
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Będąc na liście pracowników wybieramy komendę Umowy. Na liście umów o pracę wybranego
pracownika wybieramy komendę Nowy.
Wypełniamy pola umowy o pracę. Dialog umowy o pracę ma dwie strony, pomiędzy którymi
przechodzimy klawiszami PgDn i PgUp.
Aby nie wprowadzać wielokrotnie tego samego tekstu dla wszystkich pracowników wprowadziliśmy
mechanizm zapamiętania i wstawiania tekstu do pól umowy. W tym celu przed wprowadzeniem
tekstu do pola należy wprowadzić z klawiatury Ctrl + Enter. Na wyświetlonej liście wprowadzamy
nowy element komendą Nowy wpisując w pole Nazwa tekst, który chcemy później wybierać.
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Rysunek 77. Zapamiętywanie i wstawianie tekstu do umowy o pracę

Wstawiamy tekst do listy podpowiedzi.
Po zaakceptowaniu wpisu wybieramy komendę Wybór, co spowoduje wstawienie wybranego
elementu do pola.

Rysunek 78. Wybrany tekst z podpowiedzi

Dialog umowy o pracę wybieramy z listy podpowiedzi. Wprowadzony tekst został wstawiony do pola.
Wprowadzając dane w dialogu umowy o pracę wypełniamy również pola, które mają być
wydrukowane na piśmie informującym dla pracownika. Po zaakceptowaniu wydruk informacji dla
pracownika wykonujemy komendą Informacja.

Stawki podatku dochodowego

Stawki podatku dochodowego określamy dla każdego roku kalendarzowego. Aby wprowadzić lub
zmienić stawki wybieramy z menu Słowniki | Stawki podatku dochodowego.
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Stawki podatku dochodowego są uniwersalne: służą do wyliczenia zarówno podatku dla właściciela
jak i pracownika. Jednak kwotę zwolnioną z podatku dla pracownika ustawiamy w opcjach. Zobacz
„Opcje”.

Kalendarz

W kalendarzu określamy dni robocze i dni wolne. Na jego podstawie program wylicza liczbę dni
obowiązku pracy dla zamykanej pensji pracownika. Jest ona istotna przy liczeniu wynagrodzenia za
nieobecności, np. urlop. Kalendarz wybieramy z menu Płace | Kalendarz.
Jeżeli dla danego roku podatkowego nie został jeszcze określony kalendarz, to przy pierwszym jego
wywołaniu program zaproponuje jego utworzenie.

Rysunek 79. Utworzenie nowego kalendarza

Należy określić jakie dni tygodnia są wolne, szczególnie chodzi o sobotę. Pozostałe opcje
przewidziane są do wykorzystania w następnych wersjach programu.
Wprowadzone przez automat dane do kalendarza można zmienić.
Indywidualnie należy ustawić ruchome dni świąteczne, np. Wielkanoc.
Składniki wynagrodzeń
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Ogólnie o składnikach

Składniki wynagrodzeń są podstawowym i bardzo wygodnym mechanizmem służącym do określania
składników pensji pracownika. Listę składników wynagrodzenia wybieramy z menu Płace | Składniki
wynagrodzenia.
Do listy składników wynagrodzenia wprowadzamy wszystkie, jakie występują w zakładzie pracy.
Później przypiszemy składniki oraz ich wielkość do pracowników.
W składnikach wynagrodzenia określamy: wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia.
Wynagrodzenia są składnikami powiększającymi kwotę brutto pracownika.
Zasiłki są dodatkowym wynagrodzeniem płatnym z różnego tytułu, np. zasiłek rodzinny.
Potrącenia pomniejszają końcową kwotę wypłacaną pracownikowi, np. ubezpieczenie. Szczegółowo
opisaliśmy je poniżej.

Wynagrodzenia

Rysunek 80. Wynagrodzenie miesięczne
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Wprowadzamy podstawowy składnik wynagrodzenia miesięcznego. Zwracamy uwagę na ustawienie
opcji Wliczać do podstaw na:. Takie ustawienie opcji oznacza, że składnik ten będzie uwzględniany
przy liczeniu podatku, składek na ubezpieczenia społeczne oraz będzie brany przy wyliczaniu średniej
za urlop.
Wynagrodzenie godzinowe. Składnik wynagrodzenia godzinowego jest taki sam, jak wynagrodzenia
miesięcznego z dodatkowo zaznaczoną opcją Bez względu na nieobecność. Zaznaczamy tę opcję,
ponieważ nawet gdy pracownik będzie miał jakąś nieobecność w miesiącu, to przecież nie można jej
uwzględniać ,ponieważ określoną liczbę godzin wypracował.

Rysunek 81. Wynagrodzenie godzinowe

Podaj do wypłaty, wylicz brutto. Jeżeli chcemy podawać kwotę wypłacaną pracownikowi, aby
program sam wyliczył kwotę brutto wynagrodzenia należy ustawić opcję Netto -> Brutto. Wyliczana
przez program kwota może różnić się o kilkanaście groszy od oczekiwanej, ponieważ program przy jej
liczeniu nie uwzględnia zaokrągleń. Wyliczany składnik może być wtedy tylko jeden, ponieważ
program nie uwzględnia wpływu innych składników na jego wyliczenie.
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Rysunek 82. Opcja automatycznego wyliczenia brutto

Świadczenie urlopowe. W składnikach wynagrodzenia możemy wprowadzić również takie, które nie
podlegają ubezpieczeniu ZUS, a jedynie są opodatkowane. W tym celu należy ustawić odpowiednio
opcje składnika.

Rysunek 83. Składnik od którego płacimy tylko podatek

Premia uznaniowa. Jeżeli w zakładzie pracy wypłacana jest premia uznaniowa możemy wprowadzić
odpowiedni składnik wynagrodzenia.
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Rysunek 84. Premia uznaniowa

Ta premia będzie wypłacona niezależnie od nieobecności pracownika. Takie ustawienie opcji
pozostawia w gestii właściciela kwotę brutto przyznaną pracownikowi niezależnie od nieobecności
spowodowanej chorobą lub innej. Zwracamy uwagę, że premia ta ma również wpływ na wysokość
wypłacanego wynagrodzenia z tytułu urlopu, ponieważ zaznaczona jest opcja Średnia urlopu.
Inne możliwości składnika wynagrodzenia. W programie Płace i kadry można również określić
składniki wynagrodzenia, których wysokość zależy od wartości innego składnika. Można również
określić składnik godzinowy czy akordowy. Program pozwala nawet określić wzór matematyczny
służący do wyliczenia wartości jakiegoś składnika. Ponieważ są to sytuacje, które wymagają
indywidualnego podejścia, prosimy skorzystać z konsultacji serwisanta ERGO Software.

Zasiłki

Zasiłki są rodzajem składnika wynagrodzenia, które powiększają wynagrodzenie pracownika, a które
zakład pracy wypłaca w imieniu odpowiedniego organu.
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Rysunek 85. Zasiłek rodzinny

Przykład wprowadzenia składnika, jakim jest zasiłek rodzinny.
Zwracamy uwagę, że również dla zasiłków możemy określić, czy program ma wyliczyć od nich
podatek, składkę na ubezpieczenia ZUS oraz czy ma wpływ na wypłacane wynagrodzenie z tytułu
urlopu.
W składnikach wynagrodzenia można umieścić tylko te zasiłki, które wypłacane są niezależnie od
obecności (nieobecności) pracownika w pracy. Zasiłki z tytułu choroby, macierzyńskie i tym podobne
wprowadzamy przy nieobecnościach. Zobacz „Nieobecności”.
Potrącenia

Potrącenia umniejszają bezpośrednią wypłatę pracownika.
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Rysunek 86. Potrącenie

Wartości domyślne składników wynagrodzenia

Informacje ogólne

Zdefiniowaliśmy składniki wynagrodzenia, które obowiązują w zakładzie pracy. Teraz opiszemy w jaki
sposób przypisać ich wartość domyślną do pracownika.
Przy określaniu wartości domyślnych składników zwrócimy uwagę na dwa szczegóły: Pierwszy wartość danego składnika może być różna dla różnych pracowników. Drugi - wybrany pracownik nie
musi być przypisany do wszystkich składników, np. nie wszyscy pracownicy muszą mieć premię albo
zasiłek rodzinny.
Pomimo przypisania wartości domyślnej składnika do pracownika, jego wartość można zmieniać przy
zamykaniu pensji pracownika w każdym miesiącu.

Przypisanie wartości domyślnych składników wynagrodzeń

Przechodzimy do listy pracowników komendą Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika
wybieramy komendę Składniki. Wybieramy składnik i wywołujemy komendę Przypisz/Odpisz.
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Rysunek 87. Określamy wartość domyślną składnika

Przy wynagrodzeniu godzinowym postępujemy analogicznie, z tą różnicą , że w polu Ilość możemy
zostawić 0 (zero) ponieważ określimy faktyczną liczbę godzin przy zamykaniu pensji pracownika w
miesiącu.

Rysunek 88. Określamy wartość domyślną składnika godzinowego
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Pracownik nie ma składnika

Jeżeli jakiś składnik nie ma być przypisany pracownikowi, to nie przypisujemy mu wartości. Wartości
należy przypisać tylko do tych składników dla pracownika, które u niego występują.

Zgłoszenie do ZUS

Zgłoszenie dotyczące firmy

Program Płace i kadry ułatwia przesłanie do programu Płatnik deklaracji zgłoszeniowych. W tym celu
należy z menu wybrać Płace | ZUS zgłoszenia dla firmy. Po wybraniu komendy Nowy określamy
rodzaj deklaracji jaką chcemy wypełnić.

Rysunek 89. Wybór deklaracji zgłoszeniowej dla firmy

Następnie wypełniamy podane pola i akceptujemy. Zapamiętaną deklarację możemy wysłać do
programu Płatnik komendą do płatnika.
Program Płace i kadry pobiera dane wprowadzone do firmy przy wysyłaniu deklaracji do programu
Płatnik . Dlatego przed wysłaniem jakiejkolwiek deklaracji należy wprowadzić pełne dane firmy.
Zobacz „Dane firmy”.
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Zgłoszenie dotyczące pracownika

Program Płace i kadry ułatwia przesłanie do programu Płatnik deklaracji zgłoszeniowych pracownika.
W tym celu należy przejść na listę pracowników wybierając z menu Płace | Pracownicy a następnie
dla wybranego pracownika komendę ZUS zgłoszenia.

Rysunek 90. Wybór deklaracji zgłoszeniowej dla pracownika

Następnie wypełniamy pola dialogu i po akceptacji możemy wysłać zgłoszenia do programu Płatnik
komendą Do płatnika. Przy wysyłaniu deklaracji do programu Płatnik program Płace i kadry pobiera
dane firmy i pracownika. Dlatego przed wysłaniem deklaracji należy wprowadzić dane o firmie i
pracowniku. Zobacz “Dane firmy” i “Lista pracowników”.

Notes

Notes jest narzędziem, które pozwala zanotować niewielką treść (ok 500 znaków) i związać ją z
pracownikiem. Możemy tam zanotować dowolne dane, które chcemy pamiętać w programie, a które
nie są w jakikolwiek sposób formalnie umieszczane.
Aby wejść do notatek wybranego pracownika należy przejść na listę pracowników komendą Płace |
Pracownicy a następnie wybrać komendę Inne | Notes.
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Rysunek 91. Wprowadzanie danych do notesu

Wyliczamy wynagrodzenia

Informacje ogólne

Poprawne określenie składników wynagrodzenia pozwoli nam sprawnie zamknąć pensje
pracowników w danym miesiącu, wydrukować listę płac, sporządzić deklaracje oraz wysłać dane do
programu Płatnik.

Nieobecności

Informacje ogólne

Zaczynamy od wprowadzenia nieobecności, ponieważ nie można wyliczyć wynagrodzenia bez
wyliczenia wynagrodzenia za nieobecności.
Nieobecności wprowadzamy dla pracownika, dlatego przechodzimy do listy pracowników komendą
Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika wybieramy komendę Nieobecności. Tutaj
dopisujemy nieobecności komendą Nowy.
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Rysunek 92. Nieobecność

Ponieważ nieobecności mogą być liczone zarówno w stosunku do dni kalendarzowych (np.
chorobowe) jak i w stosunku do dni roboczych (np. urlop) należy wypełnić zawsze oba pola dotyczące
dni nieobecności.
Oczywiście aby program poprawnie wyliczał wynagrodzenie za nieobecności musi posiadać
informacje o historii wynagrodzeń. Dlatego konieczne jest przez pierwsze kilka miesięcy ustawiać
wielkość wynagrodzenia ręcznie. Zawsze można zmienić kwoty wynagrodzeń zaproponowane przez
program.
Ustawianie większości opcji dla nieobecności jest robione automatycznie przez program Płace i kadry.
Ręcznie należy jedynie określić liczbę nieobecnych dni kalendarzowych i roboczych, oraz w tych
rzadkich przypadkach, które opisaliśmy niżej.
Jeżeli nieobecność przypada na przełomie miesięcy możemy ją podzielić na dwie części (do końca
miesiąca i od początku następnego miesiąca) lub wprowadzić całość, ale określić do jakiego miesiąca
ma być zaliczona.
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Rysunek 93. Przypisanie nieobecności do miesiąca

Wprawdzie program wykrywa kiedy zwolnienie chorobowe przekracza granicę, od której płaci za nie
ZUS i prawidłowo wyliczyłby wynagrodzenie, ale ze względu na różny kod tytułu nieobecności
przesyłany do programu Płatnik, należy taką nieobecność podzielić na dwie. Pierwsza z kodem "331"
nieobecności, a druga z kodem "313".
Ręcznie należy również określić nieobecności z tytułu choroby, które przechodzą z poprzedniego
roku.

Sposób wyliczania wynagrodzenia za nieobecność

Od daty, do daty. Określamy pierwszy i ostatni dzień nieobecności.

Rysunek 94. Daty nieobecności

Dni i kod nieobecności. Określamy w jakim miesiącu nieobecność ma być uwzględniona, liczbę dni
nieobecności jakie mają być liczone w stosunku do dni kalendarzowych i roboczych. Możemy również
określić liczbę dni nieobecności, za które nie ma być policzone wynagrodzenie (program pomniejszy
wynagrodzenie o tę liczbę dni) oraz kod nieobecności jeżeli jest wymagany (np. przy zwolnieniu
lekarskim).
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Rysunek 95. Dni nieobecności

Rodzaj nieobecności. Na podstawie rodzaju nieobecności program Płace i kadry automatycznie
zaproponuje pozostałe ustawienia, np. sposób wyliczania nieobecności, czy liczone w stosunku do dni
kalendarzowych czy roboczych. Ustawiając wartość pola na Inne możemy wprowadzić te
nieobecności, których program w obecnej wersji nie obsługuje.

Rysunek 96. Rodzaj nieobecności

Sposób pomniejszania wynagrodzenia. W polach Pomniejszać wynagrodzenie oraz Umniejszany
miesiąc ma: informujemy program czy ma pomniejszyć wynagrodzenie oraz ewentualnie według
jakiej proporcji.

Rysunek 97. Sposób pomniejszania wynagrodzenia

Jeżeli ustawimy Nie pomniejszać, to wynagrodzenie nie zostanie pomniejszone.
Jeżeli ustawimy Pomniejszać proporcjonalnie 1/30 to definiujemy, że miesiąc, w którym ma miejsce
nieobecność, ma 30 dni dla tej nieobecności. Jeżeli pracownik choruje 30 dni w miesiącu, który ma 31
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dni, to pracownikowi za jeden dzień obecności w pracy program nie naliczy żadnego wynagrodzenia,
ponieważ umniejszy mu wynagrodzenie w proporcji 30/30. Jest to równoznaczne, że przyjmujemy
rozliczenie w stosunku do dni kalendarzowych. Ustawienie tej opcji nie wymusza na programie
przyjęcia 30-dniowych miesięcy do wyliczania średniej za czas nieobecności.
Jeżeli ustawimy Pomniejszać nieproporcjonalnie, to w polu Umniejszany miesiąc ma: określamy
według jakiej proporcji. Dla przykładu z akapitu wyżej program wyliczy wynagrodzenie za jeden dzień
obecności w wysokości 1/31, a pomniejszy wynagrodzenie w proporcji 30/31.
Ponieważ proporcja do dni roboczych wymaga podania przy zamykaniu pensji liczby dni obowiązku
pracy, zachęcamy do ustawienia kalendarza, aby program podpowiadał wyliczoną liczbę dni. Zobacz
“Kalendarz”.
Wliczać nieobecność do podstaw na. Ustawiając to pole określamy, czy chcemy aby program Płace i
kadry za wynagrodzenie z tytułu określanej tu nieobecności naliczył podatek, składki ubezpieczeń ZUS
i czy ma być uwzględniane przy wyliczaniu średniej za urlop. Zachęcamy do pozostawienia wartości
zaproponowanych przez program, chyba że dla nieobecności typu Inne chcemy ustawić sami.

Rysunek 98. Wliczać nieobecność do podstaw na

Wartość nieobecności.

Określamy sposób wyliczenia wartości za nieobecność. Wcześniej

określiliśmy sposób pomniejszenia wynagrodzenia zasadniczego z tytułu nieobecności, a tutaj
określamy wynagrodzenie pracownika z tytułu nieobecności. Program Płace i kadry ustawi domyślne
wartości dla nieobecności w zależności od zaznaczenia rodzaju nieobecności.

Rysunek 99. Nieobecność zostanie wyliczona na podstawie średniej z poprzednich miesięcy
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W praktyce występują dwa sposoby określenia nieobecności: poprzez wyliczenie średniej z
poprzednich miesięcy przypadającej na każdy dzień nieobecności albo poprzez podanie końcowej
kwoty za całą nieobecność. Sposoby te są praktycznie wzajemnie wykluczające się, choć program
pozwala tak ustawić opcje dla nieobecności aby uwzględniać jednocześnie oba. Na rysunku wyżej
mamy ustawienie wybierające wariant pierwszy. Na rysunku poniżej mamy ustawienie dla wariantu
drugiego.

Rysunek 100. Podanie kwoty końcowej wartości za nieobecność

Zwracamy uwagę na zaznaczenie opcji Jednorazowa wypłata.
Przy nieobecności wyliczanej na podstawie średniej z poprzednich miesięcy podajemy liczbę miesięcy
jakie mają być uwzględnione przy wyliczaniu średniej, procent zwartości jaki ma być wzięty (np. przy
chorobowym 80%), oraz z jakiej średniej (w praktyce występuje ZUS albo urlop, podatek został
zachowany dla ewentualnych przyszłych zastosowań).
Wyliczanie z rodzaju średniej jest powiązane z ustawieniem pola Wliczać do podstaw na w
składnikach wynagrodzenia. Jeżeli w składniku wynagrodzenia nie ustawimy, przykładowo, że
wynagrodzenie miesięczne czy godzinowe jest wliczane do urlopu, to tu w nieobecnościach uzyskamy
zerową wartość z tytułu urlopu. Zobacz “Składniki wynagrodzeń”.
Opcje. W opcjach mamy dwa pola: Nie umieszczać w RSA, które możemy zaznaczyć aby program nie
przesyłał do programu Płatnik informacji o nieobecności oraz Średnia z ubezpieczeniami, która
określa, czy wyliczana średnia z poprzednich miesięcy ma być wyliczona z ubezpieczeniami
społecznymi czy bez nich. Program opcje ustawia automatycznie po zaznaczeniu rodzaju
nieobecności, ale oczywiście możemy zmienić ich wartość.
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Rysunek 101. Opcje nieobecności

Przykłady niestandardowe

Urlop przy stałym miesięcznym wynagrodzeniu.

Jeżeli pracownik ma stałe miesięczne

wynagrodzenie, to kierując się zasadą, że pomimo urlopu powinien otrzymać takie wynagrodzenie
jakby był w pracy możemy tak ustawić opcje nieobecności, aby program nie pomniejszał
wynagrodzenia zasadniczego ale i nie wyliczał żadnego wynagrodzenia za czas urlopu.

Rysunek 102. Opcje nieobecności dla urlopu o stałym miesięcznym wynagrodzeniu

Zatrudnienie nie od początku miesiąca
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Program w obecnej wersji przy zamykaniu pensji pracownika nie pobiera danych z umowy o pracę.
Dlatego, jeżeli pracownik zostaje zatrudniony nie od początku miesiąca, należy wprowadzić
nieobecność, która spowoduje, że pracownik otrzyma prawidłowe wynagrodzenie za czas
przepracowany. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w której pracownik ma wynagrodzenie miesięczne.

Rysunek 103. Zatrudnienie nie od początku miesiąca

Pensja pracownika

Informacje ogólne

Po wprowadzeniu nieobecności i określeniu składników wynagrodzenia przystępujemy do zamknięcia
pensji pracownika. Pensja pracownika to jego miesięczne wynagrodzenie.
Pensje zamykamy dla pracownika, dlatego przechodzimy do listy pracowników komendą Płace |
Pracownicy i dla wybranego pracownika wybieramy komendę Pensja. Wybieramy miesiąc, który
chcemy zamknąć i wybieramy komendę Pensja. Jeżeli pensja była zamknięta to program Płace i kadry
zaproponuje jej wydrukowanie, jeżeli nie była zamknięta to zaproponuje jej zamknięcie.
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Zamknięcie pensji bez nieobecności

Przy zamykaniu pensji program prosi o potwierdzenie informacji. Pierwszą istotną operacją jest
podanie liczby dni obowiązku pracy pracownika. Jeżeli liczba dni obowiązku pracy nie jest podana
prawidłowo, to korygujemy lub tworzymy kalendarz. Zobacz “Kalendarz”.

Rysunek 104. Dni obowiązku pracy przy zamykaniu pensji

Kolejno program będzie prosił o potwierdzenie wartości składników wynagrodzenia.
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Rysunek 105. Wartość składnika wynagrodzenia przy zamykaniu pensji

Wartość składnika możemy zmienić. Możemy zmienić zarówno kwotę jak i ilość, ponieważ program
zawsze wylicza iloczyn obu wartości.

Rysunek 106. Modyfikujemy wartość składnika przy zamykaniu pensji
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Pracownik otrzymał 75% premii poprzez wpisanie 0.75 w pole Ilość.

Zamknięcie pensji z nieobecnościami

Jeżeli do zamykanego miesiąca przypisaliśmy nieobecności, to program Płace i kadry najpierw wylicza
wartości wynagrodzeń. Dla każdej nieobecności pojawia się dialog informujący o sposobie wyliczenia
wynagrodzenia za nieobecność.

Rysunek 107. Sposób wyliczenia średniej przy nieobecności

Sposób wyliczenia średniej możemy wydrukować klawiszem F3.
Po wyjściu z podglądu klawiszem Esc program prosi o potwierdzenie wyliczonej wartości średniej.
Program zawsze podaje pełną wartość średniej, również jeżeli przy nieobecności za chorobę
określiliśmy, że będziemy brali 80% tej wartości. Jeżeli ustawiona jest wartość ZUS w polu Wliczać do
podstaw na to program wylicza średnią bez ubezpieczeń, a jeżeli nie jest ustawiona to z
ubezpieczeniami społecznymi.
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Rysunek 108. Potwierdzamy wyliczoną średnią za nieobecność

Pensja

Na wydruku lub podglądzie pensji program pokazuje składniki wynagrodzenia z ich wartościami,
nieobecności z ich wartościami oraz różnego rodzaju świadczenia, jakimi są, przykładowo, zarówno
wynagrodzenie za czas choroby jak i zasiłek rodzinny. W końcowej części widzimy wyliczenie podatku,
składek ubezpieczeń społecznych oraz kwoty do wypłaty.
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Rysunek 109. Pensja pracownika
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Korygujemy pensję pracownika

Jeżeli chcemy skorygować pensję pracownika, należy otworzyć ją i ponownie zamknąć. Będąc na
liście pensji pracownika wywołujemy komendę Otwórz.
Pensji nie możemy otworzyć, jeżeli już zamknięta jest deklaracja, czyli lista płac. Wtedy najpierw
otwieramy deklarację.
Po otwarciu pensji zamykamy ją ponownie.

Pensja właściciela

Zamknięcie pensji dla właściciela ma tylko jeden cel: wyliczenie składek na ubezpieczenia ZUS. Przy
zamykaniu pensji dla właściciela postępujemy analogicznie jak opisaliśmy wyżej. Dodatkowo program
poprosi o podanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego.
Również właścicielowi możemy przypisać wartość składników wynagrodzenia, analogicznie jak dla
pracownika.

Zamknięcie deklaracji miesięcznej

Po zamknięciu wszystkich pensji zamykamy listę płac. Wybieramy z menu Płace | Deklaracje. Na
liście deklaracji wywołujemy komendę Zamknij.
Po zamkniętej deklaracji możemy wydrukować listę płac, deklarację PIT-4 oraz przekazać dane do
programu Płatnik.

Lista płac

Aby wydrukować listę płac dla zamkniętej deklaracji wywołujemy komendę Lista płac.
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Przygotowaliśmy kilka wersji listy płac w zależności od rodzaju drukarki i informacji jakie chcemy
wydrukować. Podstawowy wydruk dostosowany jest do wydruków w formacie A4 na drukarkach
igłowych , laserowych czy atramentowych.
Przy wydruku listy płac możemy określić zakres numerów, jakie mają być uwzględnione na wydruku.
W ten sposób możemy wydrukować osobno listy płac dla różnych grup pracowników.

Rysunek 110. Wybór listy płac

Przynależność pracownika do listy płac określamy w umowie o pracę.
Możemy wybrać inne alternatywne wydruki listy płac.

Rysunek 111. Alternatywne postaci wydruków list płac

Wśród alternatywnych wydruków są też PlZus i PlZasil, które nie są wprost listami płac dla
pracowników, ale zawierają szczegółowe informacje o ubezpieczeniach ZUS oraz o różnego rodzaju
świadczeniach, np. zasiłkach.
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Program Płace i kadry pozwala przystosować listę płac do indywidualnych potrzeb zakładu pracy.
Taką listę płac możemy przygotować indywidualnie. W tym celu prosimy skorzystać z konsultacji
serwisanta ERGO Software.

Deklaracja PIT-4

Po zamknięciu deklaracji możemy wydrukować deklarację PIT-4. W tym celu wybieramy komendę
PIT-4.
Ponieważ obowiązujące przepisy zobowiązują wysłanie deklaracji PIT-4 do urzędu skarbowego
właściwego dla adresu zamieszkania właściciela, dlatego program odszukuje właściwy urząd
skarbowy przypisany właścicielowi. Jeżeli jest to ten sam urząd skarbowy, takie przypisanie nie jest
konieczne bo program pobierze urząd właściwy dla siedziby firmy.

Wydruk polecenia przelewu

Program Płace i kadry drukuje polecenia przelewu do urzędu skarbowego na zaliczkę na podatek
dochodowy. Wydruk właściwej formy przelewu zależy od posiadanej drukarki.

Przekazanie do programu Płatnik

Program Płace i kadry przesyła deklaracje rozliczeniowe oraz zgłoszeniowe do programu Płatnik.
Przekazanie deklaracji zgłoszeniowych opisaliśmy wyżej. Zobacz „Zgłoszenie do ZUS”.
Program przesyła deklaracje w formacie akceptowanym przez program Płatnik do pliku o nazwie
określonej w opcjach. W tym celu należy ustawić opcję dla firmy Płace - Plik KEDU dla programu
Płatnik . Zobacz Rozdział 2. Opcje programu "Płace i kadry".
Proponujemy utworzenie dodatkowego folderu do zapisywania informacji przekazywanych do ZUS,
np. folderu ZUS na dysku C:. Wtedy wpisana nazwa do opcji może być następująca: C:\ZUS\PLATNIK.
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Aby przekazać deklaracje ZUS do programu Płatnik wywołujemy komendę Do płatnika. Możemy do
jednego pliku dołączyć kilka deklaracji, np. aby wysłać w jednym zestawie deklaracje zgłoszeniowe i
rozliczeniowe.

Rysunek 112. Możemy połączyć kilka deklaracji wysyłanych do "Programu Płatnika"

Wybierając Nie dołączamy do wcześniejszej deklaracji, Tak eksportujemy do pustego.
Aby wczytać w program Płatnik wysłane dane z programu Płace i kadry wybieramy z menu Narzędzia
| Importuj dokumenty i postępujemy według instrukcji kreatora importu. W kolejnym kroku
wybieramy komendę Przeglądaj i wskazujemy plik, do którego przekazaliśmy deklaracje w programie
Płace i kadry.

Rysunek 113. Kolejny krok kreatora importu w programie Płatnik
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Rysunek 114. Wskazanie w programie Płatnik pliku importu

Wskazujemy i otwieramy plik.

Otwarcie deklaracji

Zamkniętą deklarację można otworzyć komendą Otwórz.

Wydruki końcowe

Kartoteka pracownika

Przechodzimy do listy pracowników poprzez komendę Płace | Pracownicy i dla wybranego
pracownika wybieramy komendę Inne | Kartoteka pracownika.
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Kartoteka przygotowywana jest za bieżący rok kalendarzowy. Możemy zmienić datę w menu Inne |
Data systemowa lub ustawić ją przy uruchamianiu programu i w ten sposób uzyskać kartotekę za
inny rok.

Deklaracja PIT-11/8B

Przechodzimy do listy pracowników komendą Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika
wybieramy komendę Inne | Pit 11/8B.
Program zaproponuje wyliczone kwoty z pól deklaracji. Możemy wartości pól skorygować lub
wprowadzić całkowicie nowe, jeżeli w danym roku nie mamy pełnych danych.

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Przechodzimy do listy pracowników komendą Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika
wybieramy komendę Inne | Zaświadczenie.
Możemy wydrukować zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika, które może mieć postać bardzo
ogólną albo zawierać szczegółowe wartości wynagrodzenia.
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Rysunek 115. Wydruk zaświadczenia dla pracownika

Jeżeli zaznaczymy szczegółowe musimy określić z ilu ostatnich miesięcy.
Postać zaświadczenia możemy dostosować do indywidualnych oczekiwań. W tym celu proszę zwrócić
się do serwisantów ERGO Software.

Świadectwo pracy

Przechodzimy do listy pracowników komendą Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika
wybieramy komendę Inne | Świadectwo pracy. Dla pracownika możemy sporządzić wiele świadectw
pracy.
Wybieramy komendę Nowy. Program Płace i kadry na podstawie umowy o pracę oraz zamkniętych
pensji i nieobecności wypełnia pola świadectwa. Zawartość tych pól możemy zmienić, wprowadzając
własne informacje.
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Rysunek 116. Przygotowujemy świadectwo pracy

Po zaakceptowaniu drukujemy komendą Druk.

Zestawienie roczne list płac

Zestawienie to ma postać listy płac ze wszystkimi możliwościami dotyczącymi postaci wydruku, które
opisaliśmy wyżej. Zobacz “Lista płac”. Zawiera ono podsumowanie z całego roku lub z wybranych
miesięcy, które sami określimy przy wykonywaniu zestawienia.
Wywołujemy z menu Płace | Zestawienie roczne list płac.

Średnie wynagrodzenia

Wydruk średnich wynagrodzeń pełni funkcję pomocniczą. Pozwala zorientować się nam w
wartościach jakie program Płace i kadry będzie brał przy wyliczaniu wynagrodzenia z tytułu
nieobecności.
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Przechodzimy do listy pracowników komendą Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika
wybieramy komendę Inne | Średnie wynagrodzenia.

Zestawienia pracowników

Zestawienia pracowników wywołujemy z menu Płace | zestawienia pracowników.

Rysunek 117. Zakres zestawienia pracowników

Porządki na liście pracowników

Jeżeli chcemy mieć aktualną listę zatrudnionych pracowników możemy przenosić pracowników
pomiędzy dwoma listami: wszystkich pracowników a pracowników zatrudnionych. Takie rozwiązanie
jest lepsze niż usuwanie pracowników, ponieważ mamy zachowaną całą historię z tym pracownikiem.
Dodatkowa lista zawiera pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie czy umowę o dzieło.
Przejdźmy na listę wszystkich pracowników wybierając z menu Płace | Wszyscy pracownicy.
Wybierając pracownika i wywołując komendę Zmień zobaczymy dodatkowe pole Widoczny na liście.
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Rysunek 118. Czy pracownik ma być widoczny

Zaznaczając odpowiednie wartości w polu decydujemy, czy wybrany pracownik ma być widoczny na
liście pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub na umowę zlecenie. Jeżeli nie zaznaczymy
żadnej wartości, to nie będzie widoczny na żadnej z tych list.
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Zlecenia

Ustawianie opcji

Ustawienie opcji jest niezbędne do prawidłowej pracy programu, ponieważ one określają stawki
składek na ubezpieczenia ZUS oraz plik do komunikacji z programem Płatnika.
Opcje należy ustawić analogicznie jak w programie płacowym. Dlatego prosimy zapoznać się z
tematem Opcje dla firmy i Ustawianie opcji w rozdziale Opcje programu Płace i kadry.

Wprowadzenie listy pracowników

Listę pracowników wywołujemy opcją Pracownicy od zleceń z menu Płace.
Następnie wywołujemy komendę Nowy w celu wprowadzenia danych osobowych pracownika.
Wypełniamy pola dialogu, oraz wywołujemy komendę Urząd, a po wybraniu odpowiedniego urzędu
skarbowego wywołujemy komendę Wybór. W ten sposób określamy przynależności pracownika do
odpowiedniego urzędu skarbowego. Urząd ten będzie użyty przy składaniu deklaracji podatkowych
związanych z danym pracownikiem, np. PIT-8B.

Umowa o zlecenie

Będąc na liście pracowników, wybieramy odpowiedniego pracownika, a następnie wywołujemy
komendę Zlecenia. Zostanie wtedy wyświetlona lista umów zleceń wybranego pracownika.
Komendą Nowy wprowadzamy dane dotyczące umowy i akceptujemy.
Znaczenie wybranych pól umowy zlecenia:
Pole

Znaczenie

Data podpisania

Data podpisania umowy
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Kolejny numer umowy; Numer można nadać “ręcznie” wpisując numer w
Numer

to pole, lub zezwolić na automatyczne nadanie numeru przez program po
akceptacji wprowadzonych poprzez zostawienie numeru 0.
Dodatkowy wyróżnik numeru umowy, np. 10/Poznań/1999, gdzie

Do numeru

“Poznań” jest tym dodatkowym wyróżnikiem numeru, który można
wprowadzić w to pole.

Od dnia

Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji umowy.

Do dnia
“ZUS zdrowotne” oznacza, ze część wyliczonego podatku ma być
odprowadzona w postaci ubezpieczenia zdrowotnego w deklaracji ZUS;
Procent składki określamy w opcjach.
Opcje
“ZUS pozostałe” oznacza, że program ma wyliczyć i przesłać do deklaracji
ZUS ubezpieczenia społeczne; Wielkość tych ubezpieczeń określamy w
opcjach.
Brutto

Wartość brutto wynagrodzenia za umowę
Procent kosztu o jaki ma być uznany przy liczeniu podstawy

% Kosztu

opodatkowania.

% Podatku

Procent podatku dochodowego liczony od umowy zlecenia.

Tytuł ubezpieczenia

Tytuł ubezpieczenia według kodów ZUS, np. 041000
Rodzaj umowy: umowa zlecenie, prawa autorskie czy umowa o dzieło;

Rodzaj

Pole to decyduje o umieszczeniu wynagrodzenia za daną umowę w
deklaracji PIT-8B.
Wielkość, do jakiej program ma zaokrąglić dochód, czyli podstawę

Zaokrąglenie dochodu

wyliczenia podatku.
Wielkość, do jakiej program ma zaokrąglić wyliczony podatek (jeszcze

Zaokrąglenie podatku

Treść umowy

przed odjęciem ubezpieczenia zdrowotnego)
Wpisujemy opis słowny zlecenia.
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W celu wydrukowania umowy o pracę wywołujemy komendę Druk będąc na liście umów zleceń.
Wydruk zawiera rozpisane wyliczenie dochodu, podatku i ubezpieczeń oraz jaka część z kwoty brutto
zostanie wypłacona pracownikowi.

Wypłata wynagrodzenia

W celu wydrukowania wypłaty pracownikowi należy wywołać komendę Wypłata będąc na liście
umów zleceń. Po wywołaniu tej komendy należy podać datę wypłaty oraz potwierdzić wypłacaną
kwotę. Po akceptacji program wydrukuje rachunek obciążający firmę.
Uwaga. Data wypłaty określa miesiąc, w którym dana umowa zostanie przesłana do deklaracji ZUS.
Komenda Przelew pozwala wydrukować polecenie przelewu lub przekaz pocztowy na przekazanie
wynagrodzenia na konto pracownika za daną umowę.

Zamknięcie miesięcznego wynagrodzenia

Zamknięcia miesięcznego wynagrodzenia dokonujemy tak jak przy umowach o pracę. Dopiero po
zamknięciu miesięcznej pensji pracownika jest możliwe przesłanie danych do programu Płatnik.
Prosimy zapoznać się z tematem Zamknięcie deklaracji miesięcznej.

Współpraca z programem Płatnik

Współpraca z programem Płatnik odbywa się identycznie (przy użyciu tych samych operacji) jak przy
umowach o pracę. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z tematem Przekazanie do programu
Płatnik w rozdziale Wyliczamy wynagrodzenie w instrukcji Płace i Kadry.
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Dokumenty zgłoszeniowe ZUS

Dokumenty zgłoszeniowe ZUS zostały opisane w temacie Zgłoszenie do ZUS w rozdziale Dane
karowe i płacowe w instrukcji Płace i Kadry.

Zestawienia umów zleceń

Wydruk zestawienia umów zleceń dla całej firmy można dokonać komendą Płace | Umowy zlecenia
| Zestawienie.
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Dziękujemy za wybór naszego oprogramowania, życzymy przyjemnej i owocnej pracy z systemem.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:


Biuro biuro@ergo.pl tel. 61 662 13 13



Serwis pawel.panowicz@ergo.pl tel.606 523 583

148
ERGO Software Sp. z o.o. ul. Piątkowska 139,60-650 Poznań, tel. 61 662 13 13, e-mail: biuro@ergo.pl

ERGO SOFTWARE Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 139
60-650 Poznań
NIP: 7811886320
Nr telefonu: 48 61 662 13 13
www.ergo.pl
biuro@ergo.pl

