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Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki? 

W zestawieniu zmian w funduszu jednostki wykazuje się zmiany funduszu w danym okresie sprawoz-
dawczym, jakie nastąpiły w poszczególnych składnikach funduszu z tytułu przychodów i kosztów, które 
są bezpośrednio odnoszone na fundusz jednostki. 

Do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego i ich zmian służy konto 800 – Fundusz jed-

nostki. 

Konto Fundusz jednostki jest kontem pasywnym, dlatego na stronie Dt ujmuje się zmniejszenia funduszu, 
a na stronie Ct jego zwiększenia. 

Zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki konto Fundusz jednostki 
może na dzień bilansowy wykazywać tylko saldo Ct, które oznacza stan funduszu jednostki. 

Aby przygotować zestawienie zmian w funduszu jednostki: 

1. W menu Zestawienia wybierz polecenie Sprawozdania finansowe/ Zestawienie zmian w funduszu jednostki. 

2. Na karcie Rodzaj ustaw parametry tworzonego zestawienia. 

 Ustal datę zestawienia. 

 Jeśli zestawienie ma być sporządzone z dokumentów, które są w buforze, zaznacz opcję Zestawie-

nie próbne z dokumentami z bufora.  

 Aby wybrać fundusze i zadania do zestawienia, nie zaznaczaj opcji Wszystkie fundusze i Wszystkie 

zadania. 

 

3. Przejdź na kartę Definicja. 

Księgowość Optivum 
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Na tej zakładce definiuje się zestawienie zmian w funduszu jednostki. Definiowanie zestawienia po-
lega na przypisaniu kolejnym pozycjom zestawienia odpowiednich kont z planu kont, z których będą 
brane kwoty do zestawienia oraz ustaleniu trzech parametrów kwoty: (1) znaku, z jakim mają być 
pobierane wartości, (2) strony konta, z której pobierane są obroty (lub pobieranie salda), (3) zdecy-
dowanie, czy kwota ma być powiększona o BO, lub czy ma to być tylko BO. 

 Zdefiniuj pierwszą pozycję zestawienia I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO).  

W tej pozycji zestawienia musimy wstawić kwotę z BO konta 800 Fundusz jednostki zaksięgowaną 

po stronie Kredyt, ze znakiem (+). 

W tym celu przywołaj prawym przyciskiem menu podręczne na pierwszej pozycji zestawienia 
Fundusz jednostki na początek okresu (BO) i wybierz polecenie Dodaj konto. Na wyświetlonym planie 
kont zaznacz konto 800 i zatwierdź wybór klawiszem Enter. 

 

W dolnej części okna pojawi się wybrane konto. 
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Zauważ, że nie wszystkie parametry pobieranej do zestawienia kwoty są prawidłowe. 

 Ustaw odpowiednie parametry kwoty pobieranej z konta, korzystając z menu podręcznego 
przywołanego na koncie. Ustaw: stronę kredyt konta, znak plus (+), tylko BO. 
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 Zdefiniuj pozostałe wiersze zestawienia, przypisując odpowiednie decyzje o stronie konta, znaku 
kwoty i uwzględnieniu bądź nie BO. 

4. Przejdź na kartę Jednostki i wybierz jednostkę, dla której sporządzane jest zestawienie. 

 Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę karty i wybierz polecenie Dodaj jednostkę. 

 W oknie Jednostki zaznacz jednostkę i naciśnij klawisz Enter.  

 

5. Przejdź na kartę Fundusze i wybierz fundusz, którego zmiany chcesz ująć w zestawieniu.  
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Aby przywołać listę funduszy, skorzystaj z ikony . Zaznacz fundusz na liście i naciśnij klawisz Enter. 

Jeśli chcesz, żeby w zestawieniu znalazły się dekrety nie skojarzone z żadnym funduszem, zaznacz opcję 
Uwzględnić dekrety bez przypisanego funduszu. 

 

6. Przejdź na kartę Zadania i wybierz zadania do zestawienia. 

Aby przywołać listę zadań, skorzystaj z ikony . Zaznacz zadanie na liście i naciśnij klawisz Enter.   
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Jeśli chcesz, żeby w zestawieniu znalazły się dekrety nie skojarzone z żadnym zadaniem, zaznacz opcję 
Uwzględnić dekrety bez przypisanego zadania. 

7. Przejdź na kartę Dzienniki i wybierz dziennik do zestawienia.  

Aby przywołać listę dzienników, skorzystaj z ikony . Zaznacz zadanie na liście i naciśnij klawisz Enter.  

 

8. Przejdź na kartę Wyniki i zapoznaj się z kwotami w kolumnie Stan końcowy, pobranymi z kont zgodnie 
z definicją wprowadzoną na karcie Definicja. 

 

9. Uzupełnij kolumnę Stan początkowy, wpisując kwoty bezpośrednio do tabeli. 
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10. Przygotuj wydruk zestawienia. 

 Kliknij ikonę  i w oknie Raporty wybierz raport Definicja zestawienia zmian w funduszu jednostki. 
Zatwierdź wybór klawiszem Enter.  

 

 Obejrzyj zestawienie. 
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Kartę Wyniki można w całości wypełnić ręcznie, wprowadzając kwoty bezpośrednio do tabeli. 

Wyniki zestawienia możemy zapisać do pliku, służy do tego ikona . 

11. Porównaj przygotowane zestawienie zmian w funduszu jednostki z zestawieniem obrotów na koncie 
800 Fundusz jednostki. 

 

Wynik finansowy można sprawdzić z zestawieniem rachunek zysków strat. 

12. Zapisz zestawienie.  

Jeżeli wartości zestawienia zmian w funduszu jednostki zgodne są z zapisami na kontach księgowych, 
można to zestawienie zapisać, aby w przyszłym roku stanowiło wartości roku poprzedniego. 

 Kliknij ikonę . 

 Potwierdź chęć zapisania danych. 

 W oknie Podaj nazwę zestawu danych wprowadź nazwę zestawienia i kliknij przycisk Zapisz. 

 


