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 1. Jak przenieść faktury zaksięgowane w grudniu z datą VAT na nowy rok 
kalendarzowy?

Wykonywane tylko na przełomie roku. W programie na nowy rok wybieramy Rejestr → Operacje → Kopiuj
faktur. Operacja może zostać wykonana ponownie (program przeniesie tylko brakujące faktury).

 2. Dlaczego podczas wprowadzania faktur do rejestru VAT, po wyborze konta 
kosztów program nie podpowiada konta zespołu 5 lub 7?

W Ustawienia → Konta → Plan kont → wybrane konto → Szczegóły. W oknie edycji, w zakładce Konta
powiązane wprowadzamy numery kont, z którymi dane konto ma być powiązane.

 3. Jak wydrukować dokument księgowy?

W kartotece Dokumentów na dole ekranu przycisk Drukuj. 

 4. Jak przenieść Bilans Otwarcia z poprzedniego roku?

W bieżącym roku: Konta →  Bilans Otwarcia → Salda BZ na BO (przycisk w prawym dolnym rogu)
Przed przeniesieniem danych należy pamiętać o zatwierdzeniu wszystkich dokumentów w roku poprzednim.

 5. Jak wygenerować dokument na podstawie definicji?

Dokumenty→  Operacje  dla  dokumentu  →  Generuj  dokument.  W oknie  wybieramy definicję,  z  której
chcemy skorzystać oraz datę księgowania.

 6. Jak sprawdzić zgodność między kontami zespołu 4 i 5?

W tym celu należy skorzystać z zestawienia  Konta → Księga główna → Zestawienia → Obroty i Salda
Zespołami Kont.

 7. Dlaczego na wydruku raportów np. Bilans Aktywa wszystkie pozycje mają 
zerowe wartości?

Powodów może być kilka:

• brak przygotowanej definicji zestawienia, w tym celu w Raporty→ Definicja raportu → [Wybrany raport]
należy przypisać konta do wybranych pozycji raportu

• dokumenty nie zostały zatwierdzone
• w przypadku Rachunku zysku i strat dodatkowym powodem może być wykonanie przeksięgowań na wynik
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