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Administracja 

Parametry aplikacji 

W opisie typu księgowania Sprzedaż wprowadzono zmiany, dzięki którym możliwe jest wykazywanie 
kwot netto dochodów na sprawozdaniach budżetowych Rb-27S oraz Rb-34S dla dokumentów 
sprzedaży. 

W tym celu w opisie typu księgowania Sprzedaż dodano pole Rozrachunek, w którym można ustawić 
księgowanie według Brutto lub Netto/VAT. Po wybraniu opcji Netto/VAT program wyświetli wiersze 
Netto oraz VAT, w których można wybrać odrębne konta księgowe. 

Pole Rozrachunek aktywuje się w przypadku, gdy w polu Księguj podatek VAT zostanie wybrana opcja 
Tak. 

 

Kontrahenci 

Dla każdego typu kontrahenta umożliwiono wprowadzenie więcej niż jednego kontrahenta z tym 
samym numerem NIP. W przypadku dodawania kontrahenta z numerem NIP, który został już użyty 
w bazie danych, program wyświetli jedynie ostrzeżenie, że taki NIP został już wykorzystany.  

Dokumenty źródłowe 

Dokumenty sprzedaży 

1. Wprowadzono modyfikację, dla której wszystkie nowododawane dokumenty faktur VAT 
sprzedaży zostają domyślnie uwzględnione w rejestrze VAT. Dla tych dokumentów w polu 
Uwzględniaj w rejestrze VAT domyślnie wprowadzana jest pozycja Tak.  
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Zmiana dotyczy dokumentów przypisanych do jednostek, dla których prowadzone są rejestry 
VAT. 

2. Wprowadzono modyfikację, dla której po grupowym powieleniu dokumentów do pola Wydruk 

w imieniu wprowadzana jest ta sama wartość co w oryginalnym dokumencie. 

3. Wyeliminowano błąd pojawiający się przy powielaniu dokumentów źródłowych i powodujący 
nieprawidłowe modyfikowanie numeru nowoutworzonego dokumentu. 

Dokumenty zakupu 

Wyeliminowano błąd, który powodował, że po zmianie statusu dokumentu o typie Inny dokument 

zakupu z W trakcie opracowania na Gotowy program podwajał kwotę realizacji planu na wydruku 

realizacji planu. 

Noty księgowe 

1. Zwiększono ograniczenie dla liczby znaków wprowadzanych do pola Opis (do 512). 

2. Na wydruku noty księgowej dodano podsumowanie kwot w formie liczbowej oraz zmieniono opis 
Główny Księgowy na Sporządzający. 

3. Wyeliminowano błąd, który powodował, że użytkownik z nadaną rolą Fakturzysta Sprzedaż nie miał 

możliwości edycji not księgowych. 

Dzienniki/ Bieżące 

1. Dodano możliwość edycji typu rozrachunku w grupowym dokumencie PK. 

2. Dodano formatowanie separatorów tysięcy w kwotach wyświetlanych w dokumentach PK, 
w kolumnie Kredyt. 

3. Wyeliminowano błąd, który powodował uszkodzenie dokumentu PK, w przypadku ustawienia 
w dokumencie PK, w polu Źródło opcji Grupowe PK. 

4. Poprawiono błąd uniemożliwiający grupową zmianę statusów dokumentów zakupu z W trakcie 

opracowania na Gotowy. 

5. Wyeliminowano błąd, który uniemożliwiał grupową zmianę statusów dokumentów PK, które 
wygenerowano na podstawie not księgowych. 

Zestawienia 

Wyeliminowano błąd, który powodował, że w słownikach zestawień nieprawidłowo wyświetlały się 
nazwy nowododanych paragrafów klasyfikacji budżetowej. 

Zestawienie sald i obrotów 

Poprawiono układ tabeli zestawienia. 

Obroty na kontach 

Dodano możliwość wyświetlenia zestawienia obrotów na koncie z uwzględnieniem kont 
przeciwstawnych. W celu wygenerowania takiego zestawienia należy na zakładce Słowniki postawić 
znacznik przy opcji Włącz konta przeciwstawne. 
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Zestawienia na podst. rozrachunków/ Zestawienie rozrachunków 

Poprawiono generowanie wydruku zestawienia w przypadku uwzględnienia paragrafów, których 
nazwa liczy więcej niż 128 znaków. 

Raporty budżetowe 

1. Na zestawieniu Rb-50 poprawiono wyświetlanie kodów rozdziałów klasyfikacji budżetowej, które 
rozpoczynają się od cyfry zero. 

2. Na zestawieniu Rb-WSa poprawiono wyświetlanie kodów TERYT. 

Import/Eksport/ Eksporty – Eksport przelewów 

Wyeliminowano błąd, który powodował, że program mógł pobierać do eksportu przelewu kwotę 
przeliczoną przez współczynniki VAT zamiast właściwej wartości brutto. 

VAT – Rejestr zakupów 

1. Na zakładce Zakres dodano możliwość grupowania danych według słownika Rodzaje zakupów 

i nabyć (definiowanego w widoku Administracja/ Słowniki). 

 

2. Na zakładce Słowniki umożliwiono filtrowanie danych według słownika rodzajów zakupów i nabyć. 


