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Jak zweryfikować poprawność kwot w zestawieniu 

budżetowym? 

Na wyliczenie kwoty w zestawieniu budżetowym ma wpływ wiele czynników, głównie jest to ustalona 
definicja na zakładce Kolumny (przypisanie kont do odpowiedniej kategorii), a także poprawność zapisów 

księgowych. Pozostałymi czynnikami są ograniczenia dokonane na pozostałych zakładkach (fundusz, zada-
nie, jednostka, dziennik), a także data i pozostałe ograniczenia z zakładki Zakres. 

Najczęstszym błędem użytkownika przy kontrolowaniu kwot w samodzielnie tworzonym zestawieniu ob-
rotów, jest brak uwzględnienia wszystkich kont przypisanych do danej pozycji definicji (zakładka Kolumny), 
a także nieograniczanie tego zestawienia do klasyfikacji budżetowej i pozostałych słowników (jeśli tak 
ustawiono zestawienie budżetowe). 

Przykładowo, weryfikując kwotę z kolumny Wykonanie wydatków dotyczącej sprawozdania Rb-28s, użyt-

kownik tworzy zestawienie obrotów na koncie, ograniczając datę i wprowadzając „z pamięci” jedno konto, 
np. 130. Kwota zbiorcza, która wyjdzie dla takiego zestawienia, może różnić się od kwoty zbiorczej kolum-
ny Wykonanie wydatków Rb-28s, gdyż np. na zakładce Kolumny użytkownik zdefiniował więcej kont z katego-
rią Wykonanie wydatków lub określił tylko jedno konto analityczne, a zestawienie tworzy dla konta synte-
tycznego.  

Aby mieć dokładny obraz, co wchodzi w skład wyliczonej kwoty w zestawieniu, należy dokładnie odtwo-
rzyć ustawienia zestawienia budżetowego w zestawieniu obrotów, a najlepiej ograniczyć wyniki do kon-
kretnego paragrafu, w którym zauważyliśmy nieprawidłowość.  

W programie Księgowość Optivum od wersji 14.00.0600 można z poziomu zestawienia budżetowego wy-
wołać zestawienie obrotów na koncie oraz zestawienie obrotów i sald. Zestawienia te tworzone są z usta-
wieniami zestawienia budżetowego (konta, klasyfikacja budżetowa, fundusze, zadania), 

W poradzie pokażemy, w jaki sposób można wykorzystać ten mechanizm do weryfikacji poprawności de-
finicji zestawienia i zapisów księgowych.   

W poradzie użyto przykładowych kont i klasyfikacji budżetowej. 

Przykład 1  

Użytkownik przygotował zestawienie obrotów na wybranym koncie (Zestawienia/ Obrotów na koncie). Na-
stępnie wykonał zestawienie budżetowe (Zestawienia/ Budżetowe) i zauważył rozbieżności w obu zestawie-
niach w jednej z pozycji. Na przykład w zestawieniu budżetowym dla pozycji Wydatki-801-80101-4700-

szkolenia wykazywana jest kwota 100 zł, natomiast w zestawieniu obrotów na koncie kwota 1100 zł. 

Księgowość Optivum 
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Rysunek 1. Zestawienie budżetowe, karta Wyniki 

 

Rysunek 2. Zestawienie obrotów na koncie 130-02, karta Wyniki 

Poszukamy błędu w danych, który spowodował rozbieżności w zestawieniach. 

1. W zestawieniu budżetowym, na karcie Wyniki, kliknij dwukrotnie błędną kwotę i z rozwiniętego menu 
wybierz polecenie Zestawienie obrotów na koncie. 
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Program wygeneruje zestawienie obrotów na koncie dla ograniczeń z zestawienia budżetowego 
(w przykładzie ograniczono dane do jednostki i dziennika – na rysunku powyżej zakładki te są aktywne). 

 

2. Porównaj obydwa zestawienia obrotów na koncie.  

Jeśli w zestawieniu generowanym z poziomu zestawienia budżetowego kwota jest za mała, to praw-
dopodobnie do dekretu nie została przypisana klasyfikacja budżetowa (lub została przypisana, ale nie-
poprawnie), użyto innego funduszu lub zadania niż wynika z ustawień RB, bądź konto nie zostało 
uwzględnione w definicji kolumn RB. 

3. Kliknij dwukrotnie „brakującą” kwotę w zestawieniu obrotów na koncie przygotowanym za pomocą 
polecenia Zestawienia/ Obrotów na koncie, w celu edytowania w buforze dokumentu z nią związanego.  

 

4. Uzupełnij braki w opisie pozycji dokumentu i zapisz zmiany.  

5. Wygeneruj ponownie zestawienie budżetowe – kwota w paragrafie powinna być już poprawna.  
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Przykład 2  

Użytkownik przygotował zestawienie budżetowe (Zestawienia/ Budżetowe) i zauważył, że w pozycji Wydatki-

801-80101-4700-szkolenia wykazywana jest kwota 100 zł zamiast zero. Sprawdzimy, dlaczego i poprawimy 
błąd w danych. 

1. W zestawieniu budżetowym, na karcie Wyniki, kliknij dwukrotnie błędną kwotę i z rozwiniętego menu 
wybierz polecenie Zestawienie obrotów na koncie. 

 

Program wygeneruje zestawienie obrotów na koncie dla kont, które zostały przypisane do danej kate-
gorii na zakładce Kolumny (w przykładzie – z kategorii Wykonanie wydatków), a także dla ograniczeń z ze-

stawienia budżetowego. 

2. Obejrzyj zestawienie. Zwróć uwagę, że jest to zestawienie dla dwóch kont: 130-02 i 130 (informacja na 
pasku tytułu okna – ściśle związana jest z definicją z zakładki Kolumny).  
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Jeśli jednostka prowadzi księgowanie wydatków tylko na koncie analitycznym 130-02, to znaczy, że 
w zestawieniu budżetowym na zakładce Kolumny niepotrzebnie dodano konto syntetyczne 130 (lub 

kwota na koncie 130 nie została właściwie zaksięgowana i powinna być przypisana do stosownego 
konta analitycznego).  

3. Wróć do zestawienia budżetowego, przejdź na zakładkę Kolumny i usuń konto 130. 

 

4. Przejdź na kartę Wyniki i sprawdź, że teraz kwota w pozycji jest poprawna (w przykładzie – kwota zero 
pojawi się w pozycji Wydatki-801-80101-4700-szkolenia). 
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Podsumowanie 

Powody błędów w zestawieniach Rb: 

- nie ujęte konto lub zbyt dużo kont w definicji zestawienia na zakładce Kolumny, 

- brak lub błędna klasyfikacja budżetowa w dokumencie (Dokumenty/ Bufor księgowań), 

- użycie innego funduszu/zadania niż jest wprowadzone w zestawieniu budżetowym,  

Wówczas należy zweryfikować ograniczenia słowników, porównując je z przykładowym dokumentem, 
np. jeśli w dekretacji nie użyto funduszu/zadania, należy pamiętać, aby na zakładce Ogólne zaznaczyć 
opcję Uwzględnić dekrety bez przypisanego funduszu/zadania. 

- nie uwzględnienie w zestawieniu dokumentów z bufora lub dziennika (ustawienia na zakładce 
Zakres, opcje pozycji Pobierz dokumenty z). 

- włączenie zbędnego rozbicia na fundusze i zadania, w sytuacji gdy dokumenty księgowane są 
bez ich użycia (ustawienia na zakładka Zakres, opcje pozycji Przedstaw). 


