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3. Księgowanie dokumentów 

 

 

 

 

 

 

Moduł Księgowanie dokumentów służy do 

- wprowadzania bilansu otwarcia 

- księgowania dokumentów do dziennika i w buforze 

- podglądu listy dokumentów, pozycji i kont dla dokumentów zaksięgowanych i w buforze 

- podglądu dziennika księgowań 

- tworzenia zastawienia syntetycznego obrotów i sald 

- tworzenia zastawienia analitycznego obrotów i sald 

- tworzenia zastawienia kontrolnego kosztów 

- podglądu rozrachunków 

- rozliczania zapłat automatycznego i ręcznego 

- rejestrowania sald na kontach w postaci zestawień okresowych 
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3.1.1 Lista dokumentów zaksięgowanych i w buforze 

 

W oknie Lista dokumentów musi być wybrana zakładka Lista (lewy ALT + I) 

Pole Szukaj - dokumenty 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Szukaj sposób przeszukiwania 

 Wartości opisane na kolejnych stronach 
 

Nr kontr numer kontrahenta 

 INS otwiera okno listy kontrahentów 
 

Nazwa dokumentu początek nazwy poszukiwanego dokumentu 
 

Data  pola daty – dzien od, miesiąc od, dzień do, miesiąc do, rok 

 Do pól dzień do, miesiąc do przechodzi się klawiszem TAB 
 

Bufor wybór rodzaju wyszukiwanych dokumentów 

 wartości: 

 bez bufora 

 z buforem 

 bufor 
 

Typ dokumentu umożliwia zmniejszenie zakresu przeszukiwania do dokumentów 

określonego typu. Lista zawiera typy dokumentów 

zdefiniowane przez użytkownika 
 

Grupa dokumentów  umożliwia zmniejszenie zakresu przeszukiwania do dokumentów z 

określonej grupy 
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Tablica z listą dokumentów zawiera listę dokumentów wybranych z  pełnego zbioru za pomocą 

pól ograniczających zakres (np Nr kontrahenta). Lista 

dokumentów w kolumnie Do zapłaty zawiera wartości tylko 

dla dokumentów zakupu i sprzedaży 

 ENTER pozwala przejść do edycji wybranego dokumentu 

 HOME przechodzi na początek listy 

 END przechodzi na koniec listy, jednocześnie wyliczana jest suma 

dla wybranych dokumentów 

 

3.1.2 Lista pozycji dokumentów 

 

W oknie Lista dokumentów musi być wybrana zakładka Lista (lewy ALT + I) 

Pole Szukaj – pozycje dok. 

 

 

Okno zawiera następujące dodatkowe lub zmienione pola 
 

Typ pozycji umożliwia zmniejszenie zakresu przeszukiwania do pozycji 

określonego typu. Lista zawiera typy pozycji zdefiniowane 

przez użytkownika. 
 

Tablica z listą pozycji dok. zawiera listę pozycji dokumentów wybranych z  pełnego zbioru za 

pomocą pól ograniczających zakres (np Nr kontrahenta). Lista 

pozycji dokumentów w kolumnie Do zapłaty zawiera wartości 

tylko dla dokumentów płatności lub kompensat 

 ENTER pozwala przejść do edycji wybranego dokumentu 

 HOME przechodzi na początek listy 
 END przechodzi na koniec listy, jednocześnie wyliczana jest suma dla 

wybranych pozycji dokumentów
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3.1.3 Lista księgowań na kontach 

 

W oknie Lista dokumentów musi być wybrana zakładka Lista (lewy ALT + I) 

Pole Szukaj – konta 

 

 

Okno zawiera następujące dodatkowe lub zmienione pola 
 

Typ pozycji umożliwia zmniejszenie zakresu przeszukiwania do pozycji 

określonego typu. Lista zawiera typy pozycji zdefiniowane 

przez użytkownika. 
 

Konto od, Konto do pola zmniejszające zakres przeszukiwania do wybranego zakresu 

kont 

 INS pozwala przejść do okna z planem kont 
 

Tablica z listą kont dok. zawiera listę kont dokumentów wybranych z  pełnego zbioru za 

pomocą pól ograniczających zakres (np Nr kontrahenta). 

 ENTER pozwala przejść do edycji wybranego dokumentu 

 HOME przechodzi na początek listy 
 END przechodzi na koniec listy, jednocześnie wyliczana jest suma dla 

wybranego zakresu kont dokumentów
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3.1.4 Dziennik księgowań 

 

W oknie Lista dokumentów musi być wybrana zakładka Lista (lewy ALT + I) 

Pole Szukaj – dziennik 

 

 

Okno zawiera następujące dodatkowe lub zmienione pola 
 

Dziennik wymagany wybór serii przed wyświetleniem dokumentów 
 

Konto od, Konto do pola zmniejszające zakres przeszukiwania do wybranego zakresu 

kont 

 INS pozwala przejść do okna z planem kont 
 

Tablica z listą księg. dziennika zawiera listę księgowań dokumentów wybranych z  pełnego 

dziennika za pomocą pól ograniczających zakres (np Nr 

kontrahenta). 

 HOME przechodzi na początek dziennika 
 END przechodzi na koniec listy, jednocześnie wyliczana jest suma dla 

wybranego zakresu dokumentów z dziennika
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3.1.5 Zestawienie syntetyczne obrotów i sald 

 

W oknie Lista dokumentów musi być wybrana zakładka Lista (lewy ALT + I) 

Pole Szukaj – zest. obrotów i sald 

Pole Typ zestawienia – syntetyczne 

 

 

Okno zawiera następujące dodatkowe lub zmienione pola 
 

Nr kontr pole nie wpływa na zestawienie 
 

Z bilansem otw. pole pozwala na dodanie sald bilansu otwarcia 
 

Z saldem za poprzedni mies. pole pozwala na dodanie sald za poprzedni miesiąc 
 

Konto od, Konto do pola zmniejszające zakres przeszukiwania do wybranego zakresu 

kont 

 INS pozwala przejść do okna z planem kont 
 

Tablica z listą sald zawiera listę sald syntetycznych kont wybranych z  pełnego planu 

kont za pomocą pól ograniczających zakres kont 

 HOME przechodzi na początek zestawienia 
 END przechodzi na koniec zestawienia, jednocześnie wyliczane jest 

podsumowanie sald kont wybranego zakresu 

 

UWAGA! Aby otrzymać prawidłowy wydruk zestawienia syntetycznego obrotów i sald konieczne jest 

wcześniejsze odczytanie zestawienia do listy. Jest to związane z procedurą zapisu sald syntetycznych dla 

kont wybranego zakresu do tabeli pomocniczej. Operacja ta jest wykonywana przy odczycie zestawienia do 

tabeli i nie jest powtarzana przy wydruku.
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3.1.6 Zestawienie analityczne obrotów i sald 

 

W oknie Lista dokumentów musi być wybrana zakładka Lista (lewy ALT + I) 

Pole Szukaj – zest. obrotów i sald 

Pole Typ zestawienia – analityczne 

 

 

Okno zawiera następujące dodatkowe lub zmienione pola 
 

Z bilansem otw. nie wpływa na zestawienie 
 

Z saldem za poprzedni mies. nie wpływa na zestawienie 
 

Konto od, Konto do pola zmniejszające zakres przeszukiwania do wybranego zakresu 

kont 

 INS pozwala przejść do okna z planem kont 
 

Tablica z listą sald zawiera listę zapisów analitycznych na kontach wybranych z  

pełnego planu kont za pomocą pól ograniczających zakres 

kont  

 HOME przechodzi na początek zestawienia 
 END przechodzi na koniec zestawienia, jednocześnie wyliczane jest 

podsumowanie sald kont wybranego zakresu 
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3.1.6 Zestawienie analityczne obrotów i sald 

 

W oknie Lista dokumentów musi być wybrana zakładka Lista (lewy ALT + I) 

Pole Szukaj – zest. obrotów i sald 

Pole Typ zestawienia – kontrolne kosztów 

 

 

 

Okno zawiera następujące dodatkowe lub zmienione pola 
 

 

Tablica z listą błędnych zapisów zawiera listę błędnych zapisów analitycznych z zespołów ‘4’ i 

‘5’ 

 HOME przechodzi na początek zestawienia 
 END przechodzi na koniec zestawienia 
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3.2.1 Księgowanie nagłówka dokumentu ( na przykł. dok. sprzedaży ) 

 

W oknie Lista dokumentów musi być wybrana zakładka Dokument (lewy ALT + K) 

 

 

Okno zawiera następujące pola 
 

Typ dokumentu pole wyboru typ księgowanego dokumentu – należy wypełnić jako 

pierwsze 
 

Nr dokumentu pole z numerem dokumentu 

 INS pozwala przejść do okna z listą dokumentów 
 

Nr kontr numer kontrahenta, obok kod kontrahenta 

 INS pozwala przejść do okna z listą kontrahentów 
 

Opis dokumentu pole pozwalające wpisać adnotację do księgowanego dokumentu 
 

Grupa dokumentów wybór grupy determinuje czy dokument zostanie zaksięgowany 

(czynność nieodwracalna), czy znajdzie się w buforze. 

Zaksięgowanie dokumentu z bufora do dziennika odbywa się 

przez zmianę grupy dok. i funkcję Zapisz (ALT + Z) 
 

Dziennik pole informujące o numerze dziennika 
 

Rejestr VAT lista zdefiniowanych rejestrów VAT 
 

Wprowadź do miesiąca pole decyduje, w którym miesiącu dokument znajdzie się w 

rejestrze VAT 

 0 – powoduje, że dokument nie wejdzie do rejestru 
 

Sposób płatności wartości: gotówka, przelew, kredyt, czek, kompensata, niepłatne 
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Data płatności ilość dni od daty wystawienia, data płatności 
 

Konto kontrahenta pozwala rejesrtować na jakie konto bankowe ma wpłynąć zapłata 
 

Nr koryg. dok. pozwala wpisać numer dokumentu, którego dotyczy korekta 
 

Data koryg. dok. pozwala wpisać datę wystawienia dokumentu, którego dotyczy 

korekta 

 
 

Nowy dokument 
 

Należy wybrać funkcję Nowy (ALT+N). Po wybraniu funkcji program skasuje zawartość 

wszystkich pól nagłówka dokumentu. Następnie należy wybrać typ dokumentu. Po wybraniu typu 

część pól może przestać być dostępna do edycji. Zalecane jest zdefiniowanie domyślnych warrtości 

pól nagłówka dla najczęściej używanych typów dokumentów. W trakcie wpisywania nagłówka 

dokumentu można w łatwy sposób podejrzeć listę dokumentów (INS w polu Nr dokumentu) oraz 

podejrzeć numer kontrahenta (INS w polu nr kontrahenta). Przy przechodzeniu poprzez poszczególne 

pola za pomocą klawisza ENTER (zalecane) program zatrzymuje sterowanie we wszystkich polach 

wymagających wypełnienia. Wypełnienie ostatniego wymaganego pola dla danego typu dokumentów 

oraz wciśnięcie klawisza ENTER powoduje automatyczny zapis nagłówka, nadanie numeru dziennika 

(w przypadku grupy dokumentów typu zaksięgowane) i przejście do wprowadznia pozycji dokumentu. 

 

 

Edycja dokumentu 
 

Należy wybrać wprowadzony dokument z listy dokumentów, dokonać korekty wprowadzonych 

danych, a następnie wybrać funkcję Zapisz (ALT+Z). 
 

Nie jest możliwe przeniesienie zaksięgowanego dokumentu do bufora. Nadany numer dziennika 

nie podlega edycji. 
 

Zmiana typu dokumentu może spowodować konieczność zmiany typów pozycji. 

 

 

Kasowanie dokumentu 
 

Opcja nie jest aktywna dla nagłówka dokumentu 
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Podgląd listy dokumentów (INS w polu Nr dokumentu) 
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Podgląd listy kontrahentów (INS w polu Nr kontrahenta) 
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3.2.2 Księgowanie pozycji dokumentu ( na przykł. dok. sprzedaży ) 

 

W oknie Lista dokumentów musi być wybrana zakładka Pozycje (lewy ALT + P) 

 

 

Okno zawiera następujące pola 
 

Nr pozycji zawiera numer nowej lub edytowanej pozycji dokumentu. O tym, 

czy jest to nowa, czy edytowana pozycja informuje czerwony 

komentarz umieszczony na poziomej linii oddzielającej 

pozycję od nagłówka 

 Zmiana wartości i wyjście z pola, bądź naciśnięcie klawisza 

ENTER powoduje odczytanie pozycji dokumentu o zadanym 

numerze lub (jeżli taki nie istnieje) ustawienie pola na kolejny 

wolny numer pozycji 
 

Typ (księgowania) wartości: 

 KS – księgowanie za pomocą wzorca 

 WŁ – księgowanie bezpośrednio na kontach (max 4) 
 

 

Konto Wn, Konto Ma przy księgowaniu własnym należy wprowadzić numery kont 

 INS otwiera okno z planem kont 
 

Poziom I, II, III pola do wprowadzenia kodów wzorca księgowań 

 klawisz wywołuje okno z opisami poziomów 

Typ pozycji wybór typu księgowanej pozycji 
 

Stawka VAT wybór stawki 
 

Typ poz dla dokumentów zakupu i sprzedaży definiuje sposób 

wprowadzenia kwoty z dokumentu do deklaracji VAT 
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 wartości dla zakupu  

 0 – nie wchodzi na deklarację 

 1 – zakup środka trwałego związany ze sprzed opodatkowaną 

 2 - zakup środka trwałego związany ze sprzed opodatkowaną i 

zwolnioną 

 3 - zakup towarów związanych ze sprzed opodatkowaną 

 4 - zakup towarów związanych ze sprzed opodatkowaną i 

zwolnioną 
 

 wartości dla sprzedaży  

 0 – nie wchodzi na deklarację 

 1 – sprzedaż zwolniona od podatku 

 2 – sprzedaż na eksport 0% 

 3 – sprzedaż w kraju 0% 

 4 – sprzedaż opodatkowana stawką 4% 

 5 - sprzedaż opodatkowana stawką 12% 

 6 - sprzedaż opodatkowana stawką 7 % 

 7 - sprzedaż opodatkowana stawką 22% 

 8 - sprzedaż opodatkowana związana z częściowym zaniechaniem 

podatku 

 9 – nie podlega VAT 
 

Opis poz opis zdarzenia gospodarczego – wchodzi do dziennika i zestawie- 

nia analitycznego obrotów i sald 

 W przypadku pozycji dokumentów zapłaty w opisie pozycji można 

umieścić informację dotyczącą rozliczenia zapłaty w formacie 

*{nr dokumentu}-{pozycja dokumentu}(kwota) *... itd. np. 

*FA1000 lub FA1000(500.25) lub *BO/00-1010(170.19)  

 INS w przypadku dokumentu zapłaty otwiera okno z listą 

dokumentów do rozliczenia 
 

Do rozliczenia pole wyświetla kwotę pozostałą do rozliczenia w przypadku 

zapłaty 
 

Opis rozliczeń pole wyświetla faktycznie dokonane przez program rozliczenie 

faktur np. *FA1000(500.25) , *BO/00-1010(170.19) 
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Przykładowe zaksięgowanie pozycji VAT (22%) dokumentu sprzedaży. 
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3.2.3 Księgowanie nagłówka dokumentu ( na przykł. dok. zakupu ) 
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3.2.4 Księgowanie pozycji dokumentu ( na przykł. dok. zakupu ) 

 

Przykładowe zaksięgowanie kwoty netto 22% dokumentu zakupu. 
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Przykładowe zaksięgowanie kwoty VAT 22% dokumentu zakupu. 
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3.2.5 Księgowanie nagłówka zapłaty ( na przykł. dok. KW ) 

 

Przykładowe zaksięgowanie nagłówka dokumentu na przykł. dok. KW 
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3.2.6 Księgowanie pozycji zapłaty ( na przykł. dok. KW ) 

 

Przy księgowaniu pozycji zapłaty wykorzystano wzorzec księgowania. Pozycja jest w trybie ‘Nowa 

pozycja’. 
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3.2.7 Automatyczne rozliczanie zapłat 

 

Przejście do okna umożliwiającego automatyczne rozpisanie kwoty zapłaty (INS w polu Opis pozycji) 

 

 

Po otwarciu okna (jeżeli wcześniej był wprowadzony kontrahent) pojawi się lista dokumentów do 

rozliczenia dla danego kontrahenta. Po wciśnięciu przycisku Rozlicz (ALT+R) program rozksięguje 

kwotę pozostałą do rozliczenia na niezapłacone dokumenty 

Następnie za pomocą przycisku Zatwierdź (ALT+A) można przygotowane do rozliczenia 

dokumenty wprowadzić do opisu pozycji zapłaty. 
 

 

Po wybraniu funkcji Zapisz (ALT+Z) nastąpi rozliczenie wybranego dokumentu 
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3.3 Rozrachunki 

 

3.3.1 Lista dokumentów nierozliczonych, rozliczonych, wszystkich 

 

W oknie Lista dokumentów musi być wybrana zakładka Rozrachunki (lewy ALT + R) 

 

 

Okno zawiera następujące pola 
 

Nr kontrahenta pole do wprowadzania numeru kontrahenta 

 INS otwiera okno z listą kontrahentów 
N 

Nr konta pole do wprowadzania numeru konta (niekoniecznie 

rozrachunkowego) 

 INS otwiera okno z planem kont 
 

Szukaj pole do ustawiania typu przeszukiwania 

 wartości:  

 rozliczone 

 nierozliczone 

 wszystkie 
 

Nr dokumentu pole do wprowadzania początku numeru dokumentu, służy do 

ograniczenia zakresu wyszukiwania 
 

Data dokumentu pola dzień, miesiąc do wprowadzania daty dokumentu, służy do 

ograniczenia zakresu wyszukiwania 
 

Tablica Dokumenty lista dokumentów spełniających warunki wyszukiwania 

 HOME przechodzi na początek listy 
 END przechodzi na koniec listy i powoduje wyświetlenie sumy i salda  
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Tablica Zapłaty lista zapłat spełniających warunki wyszukiwania 

 ENTER otwiera okno rozliczenia pojedynczego dokumentu zapłaty 

 HOME przechodzi na początek listy 
 END przechodzi na koniec listy  

 

 

3.3.2 Rozliczanie pojedynczego dokumentu zapłaty 

 

 

Okno zawiera następujące pola 
 

Nr dok płatności pole opisujące edytowany dokument zapłaty 

Nr pozycji               -”- 

Nr kontrahenta ..............-”- 

Kwota płatności ..............-”- 

Do rozliczenia kwota jaka pozostała do rozliczenia z edytowanego dokumentu 

zapłaty 
N 

Konto rozrachunkowe pole do wprowadzania numeru konta (rozrachunkowego) 

 INS otwiera okno z planem kont 
 

Lp zapłaty pole służy do zaznaczania (do edycji lub kasowania) zapisu w 

tablicy Rozksięgowana część zapłaty poprzez wpisanie liczby 

porządkowej z tablicy 

 Zaznaczony rekord jest zaznaczany  

 Powiązany z rozksięgowaniem dokument (zakupu lub sprzedaży) 

w liście Dokumenty do zapłaty również jest zaznaczany 
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Lp dokumentu pole służy do zaznaczania dokumentu w liście Dokumenty do 

zapłaty poprzez wpisanie liczby porządkowej z tablicy 

 Dokument jest zaznaczany  
 

Nr dokumentu pole służy do zaznaczania dokumentu w liście Dokumenty do 

zapłaty 
 

Kwota kwota do rozliczenia 
 

Tablica Dokumenty podgląd dokumentów do zapłaty 

        do zapłaty 
 

Tablica Rozksięgowana podgląd rozksięgowanych kwot z zapłaty 

        część zapłaty 
 

Szukaj pole do ustawiania typu przeszukiwania 

 wartości:  

 rozliczone 

 nierozliczone 

 wszystkie 
 

 

 

Po dokonaniu zmian w sposobie rozliczenia zapłaty opis rozksięgowania w polu Opis pozycji 

dokumentu zapłaty może różnić się od faktycznego rozliczenia (pole Rozliczenie zapłaty – szare pole 

poniżej pola Opis pozycji) 

 

Wynika to z faktu, że w polu Opis pozycji wpisujemy zlecenie rozliczenia dokumentów, natomiast 

w polach Do rozliczenia oraz Rozliczenie zapłaty znajduje się informacja o faktycznym 

rozksięgowaniu zapłaty. Rozbieżności pojawią się w przypadku gdy kwota do rozliczenia na 

dokumencie zakupu lub sprzedaży jest niższa niż wpisana w polu Opis pozycji lub gdy dokonano 

edycji rozksięgowania (jak w przykładzie powyżej). 
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3.3 Bilans otwarcia 

 

Okno umożliwia wprowadzanie bilansu otwarcia i bilansów okresowych. 

 

 

Okno zawiera następujące pola 
 

Lista bilansów tablica zawierająca bilans otwarcia i bilanse okresowe 

 INS przechodzi do okna umożliwiającego otwarcie bilansu 
N 

Pozycje kont syntetycznych tablica zapisów sald na kontach syntetycznych oraz sum zapisów 

analitycznych bilansu na kontach rozrachunkowych 

            bilansu INS otwiera okno do wprowadzenia nowego konta z saldem 

syntetycznym (konto nie może być zdefiniowane jako 

rozrachunkowe) 

 ENTER pozwala na korektę zapisu salda na koncie 
 

 

 



3.4.1 Wprowadzanie bilansu otwarcia [ Księgowanie dokumentów ] 26 

 

 

3.4.1 Wprowadzanie bilansu otwarcia 

 

W oknie Bilans otwarcia / okresowy musi być wybrana zakładka Konta syntetyczne (lewy ALT + S) 

 

 

Okno zawiera następujące pola 
 

Typ bilansu określa typ wprowadzanego bilansu 

 wartości: 

 bilans otwarcia 

 bilans okresowy 
 

Rodzaj wybór rodzaju bilansu (w przypadku bilansu otwarcia tylko opcja 

RB) 

 wartości: 

 RB – w bilansie okresowym znajdą się salda z kont 

syntetycznych i rozrachunkowych (w bilansie otwarcia opcja 

domyślna) 

 R - w bilansie okresowym znajdą się salda z kont  

rozrachunkowych 

 B - w bilansie okresowym znajdą się salda z kont syntetycznych 
N 

Nazwa bilansu wprowadzenie nazwy bilansu (w przypadku rozrachunków nazwa 

bilansu jest potrzebna do automatycznego rozliczania zapłat 

stąd nazwa ta powinna krótka) 
 

Data bilansu data utworzenia bilansu 
 

Grupa dokumentów grupa dokumentów, w której znajdzie się bilans. W przypadku 

grupy dokumentów typu ‘zaksięgowane’ przy zapisie zostanie 

nadany numer dziennika. 
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Opis bilansu komentarz 
 

Typ pozycji syntetycznej typ pozycji dla zapisów syntetycznych na kontach (zdefiniowany 

przez użytkownika) 

 

Po wypełnieniu pól w oknie otwarcia bilansu i wybraniu funkcji Zapisz (ALT+Z) nastąpi zapis 

nagłówka bilansu oraz automatyczny zapis wszystkich kont z aktualnego planu kont jako pozycji 

bilansu. Wprzypadku bilansu otwarcia salda po stronie Wn i po stronie Ma bądą równe 0. W 

przypadku bilansu okresowego salda na kontach będą równe aktualnej wartości sald. Saldo kont 

rozrachunkowych pojawia się ze znakiem R w nagłówku rekordu tablicy pozycji i jest równe sumie 

zapisów analitycznych. 

 

 

3.4.2 Wprowadzanie i korekta sald na kontach syntetycznych 

 

 

Nowe saldo konta syntetycznego bilansu 
 

Wprowadzenie salda konta, którego brakuje w bilansie (np. zostało dopisane do planu kont po 

utworzeniu bilansu) następuje po naciśnięciu klawisza INS (ew. prawego przycisku myszki) gdy 

sterowanie znajduje się w tablicy Pozycje kont syntetycznych 

 

Edycja salda konta syntetycznego bilansu 
 

Korekta sald wprowadzonych automatycznie podczas otwierania bilansu odbywa się poprzez 

wybranie odpowiedniego rekordu w tablicy Pozycje kont syntetycznych naciśnięcie klawisza ENTER 

(ew. lewego przycisku myszki). 
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Kasowanie salda konta syntetycznego bilansu 
 

Kasowanie salda polega na zaznaczeniu odpowiedniego rekordu i wybranie funkcji Skasuj 

(ALT+S) 

 

 

3.4.3 Wprowadzanie i korekta zapisów na kontach rozrachunkowych 

 

W oknie Bilans otwarcia / okresowy musi być wybrana zakładka Konta rozrachunkowe                

(lewy ALT + R) 

 

 

Okno zawiera następujące pola 
 

Lista bilansów tablica zawierająca bilans otwarcia i bilanse okresowe 

 ENTER przy wybranym bilansie odczytuje zapisy analityczne na 

kontach rozrachunkowych 
N 

Pozycje kont rozrach. tablica zapisów na kontach rozrachunkowych 

            bilansu INS otwiera okno do wprowadzenia nowego konta z zapisem 

analitycznym 

 ENTER pozwala na korektę zapisu analitycznego na koncie 
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Wprowadzenie lub edycja pozycji rozrachunkowej bilansu. 

 

 

 

Okno zawiera następujące pola 
 

Nr pozycji bilansu numer pozycji bilansu. Pozycje można numerować dowolnie 

(jedynym ograniczeniem jest unikalność numeru pozycji). 

Sugerowane jest nadawanie numeru pozycji zgodnego z 

numerem kontrahenta co ułatwia automatyczne rozliczanie 

zapłat 
N 

Typ pozycji bilansu typ pozycji rozrachunkowej bilansu zdefiniowany przez 

użytkownika 
 

Nr kontrahenta wprowadzenie numeru kontrahenta 

 INS otwiera okno z listą kontrahentów 
 

Saldo Wn, Saldo Ma pola do wprowadzania kwoty 
 

Opis pozycji opis zdarzenia gospodarczego 
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