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Jak sporządzać raporty budżetowe? 

Na przykładzie zestawienia Rb-27s 

Aplikacja Finanse VULCAN umożliwia sporządzanie raportów budżetowych prezentujących dochody 
i wydatki jednostki w odniesieniu do klasyfikacji budżetowej. Możliwe jest sporządzenie sprawozdań Rb-
27s, Rb-28s, Rb-34s, Rb-N, Rb-Z, Rb-50. Sprawozdania te mają format zgodny z rozporządzeniem Mini-
sterstwa Finansów.  

Aby program pobrał odpowiednie dane do raportu, konieczne jest określenie definicji każdego sprawoz-
dania przez administratora aplikacji.  

Określanie definicji raportu budżetowego 

1. Uruchom aplikację Finanse VULCAN jako administrator. 

2. Przejdź do widoku Administracja/ Definicje Rb i sprawozdań. 

3. W drzewie danych wybierz gałąź Definicje raportów budżetowych/ Rb-27s. 

 

4. Kliknij przycisk Wybierz operację i wybierz z rozwijanej listy pozycję Dodaj definicję w okresie. 

5. W oknie, które się pojawi, wybierz rok obowiązywania definicji i kliknij przycisk Zapisz. 

Finanse VULCAN 
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Jeśli definicja sprawozdania została wcześniej wprowadzona dla okresu poprzedniego, to pojawi się 
pytanie, czy chcesz skopiować poprzednią definicję zestawienia.  

 

Po kliknięciu przycisku Tak, definicja na wybrany okres zostanie skopiowana.  

Po kliknięciu przycisku Nie konieczne będzie wybranie kont do definicji.  

6. Przypisz konta do wybranej pozycji definicji: 

 Kliknij ikonę  znajdującą się w tej pozycji.  

 W wyświetlonym oknie przenieś z listy po lewej stronie wybrane konta na listę po prawej stronie 

(dwuklikiem lub za pomocą ikony ).  

Dla każdego konta program poprosi o określenie znaku, typu dokumentów, typu dekretu i termi-
nu płatności. Po kliknięciu przycisku Dodaj konto pojawi się na liście po prawej stronie. 

 

Pozycje dołączone do pola Termin płatności oznaczają: 
[W] – uwzględnione zostaną wszystkie dekrety niezależnie od terminu płatności. 
[<=Data do] – uwzględnione zostaną dekrety, których termin płatności nie przekracza daty genero-
wanego zestawienia. 
[<Data do, br.] – uwzględnione zostaną tylko te dekrety, których termin płatności nie przekracza daty 
generowanego zestawienia, jednak nie wcześniejsze niż pierwszy stycznia roku, dla którego genero-
wane jest zestawienie. 
[l.u.] – uwzględnione zostaną tylko te dekrety, których termin płatności wypada na lata ubiegłe 
względem daty generowanego zestawienia. 
[>Data do] – uwzględnione zostaną tylko te dekrety, których termin płatności jest dalszy niż data ge-
nerowanego zestawienia. 
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 Kliknij przycisk Zapisz.  

7. Przypisz konta do pozostałych pozycji definicji, postępując analogicznie.  

 

Generowanie raportu budżetowego 

1. W aplikacji Finanse VULCAN przejdź do widoku Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia. 

2. W drzewie danych wybierz gałąź Sprawozdania budżetowe/ Rb-27s. 

3. Na karcie Parametry ustaw parametry sprawozdania.  

Między innymi zdecyduj, czy do sprawozdania mają być pobrane wszystkie dokumenty PK, czy tylko 
bieżące lub zaksięgowane oraz czy uwzględniać dokumenty o statusie W trakcie opracowania.  

Określ zakres danych oraz poziom szczegółowości raportu.  

W sekcji Parametry wydruku wybierz elementy, które mają pojawić się na wydruku.  

 

4. Na karcie Jednostki/Dzienniki określ, które jednostki oraz dzienniki należy uwzględnić w raporcie.  

5. Na kartach Słowniki oraz Klasyfikacja budżetowa wskaż rodzaje planu, zadania i pozycje klasyfikacji bu-
dżetowej. 
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Na kartach Jednostki/Dzienniki, Słowniki oraz Klasyfikacja budżetowa wszystkie pozycje są domyślnie za-

znaczone. Aby szybko je odznaczyć, skorzystaj z polecenia Odznacz wszystkie dostępnego po ikoną . 

6. Na karcie Definicja zapoznaj się, jakie konta zawiera definicja sprawozdania.   

7. Przejdź na kartę Wyniki i obejrzyj zestawienie. 

Za pomocą przycisku Wydruk możesz przygotować wydruk sprawozdania w formacie PDF lub XLS. Nato-
miast za pomocą przycisku Eksport możesz eksportować sprawozdanie do systemu BeSTi@ lub Sigma.  

Dodawanie zastosowanych ustawień do Ulubionych  

Wprowadzone na poszczególnych kartach ustawienia można zapisać w postaci szablonu. W tym celu 

należy kliknąć ikonę  i w wyświetlonym oknie wprowadzić nazwę szablonu i kliknąć przycisk Zapisz.  

 

W szablonie zapisywane są te ustawienia, które zostały oznaczone ikoną dyskietki. 

 

Aby skorzystać z szablonu podczas przygotowywania raportu, należy wybrać go w polu Ulubione. 

 


