Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości
lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie
książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie
praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi
bądź towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte
w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej
odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne
naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION
nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe
z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka
Projekt okładki: Jan Paluch

Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)

Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/rewiek
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
ISBN: 978-83-246-3371-5
Copyright © Helion 2012
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treci
Zamiast wstpu

5

1. Rozpoczcie pracy z Rewizorem

9

1.1. Wprowadzenie podstawowych informacji o firmie
Od czego zacz?
1.2. rodki trwae oraz wartoci niematerialne i prawne
i ich dotychczasowe umorzenie
1.3. Konta ksigi gównej i ksig pomocniczych oraz ich powizanie
1.4. Kartoteki kontrahentów, pracowników, instytucji
Kartoteka kontrahentów
Kartoteka pracowników
Kartoteki instytucji
1.5. Rejestry ksigowe
1.6. Pozostae parametry i sowniki Rewizora

9
10
14
25
34
34
35
36
38
42

2. Biece ksigowania operacji gospodarczych

47

2.1. Wprowadzenie wybranych danych do bilansu otwarcia
dla biecej kontroli poprawnoci ksigowa
2.2. Dekretacja i ksigowanie dokumentów
2.3. Rejestry VAT — ewidencja i rozliczanie podatku
2.4. Wprowadzanie rozrachunków i ich rozliczanie
2.5. Wykorzystanie zestawie do samokontroli
— poprawianie bdów w ewidencji ksigowej
W jaki sposób zbudowa system samokontroli?
2.6. Kopie zapasowe — czstotliwo tworzenia,
miejsca przechowywania i sposób wykorzystania

47
56
77
84
95
95
105

3. Bilans zamknicia w „starym” programie
i bilans otwarcia w Rewizorze

111

3.1. Definicja bilansu w Rewizorze
3.2. Wprowadzenie B.O. na podstawie B.Z. minionego roku
3.3. Zatwierdzenie bilansu otwarcia po przyjciu sprawozda za rok ubiegy

4. Rozliczenie okresu sprawozdawczego
— deklaracje podatkowe i sprawozdania finansowe w Rewizorze

125

4.1. Tworzenie deklaracji rozliczajcej podatek VAT
4.2. Definiowanie i obliczenie deklaracji rozliczajcej podatek dochodowy
od osób prawnych CIT-2
4.3. Definiowanie rachunku zysków i strat

Kup książkę

111
119
121

125
140
146

Poleć książkę

4

Rewizor GT. Ewidencja ksigowa bez tajemnic
4.4. Tworzenie sprawozda finansowych za biece okresy
4.5. Zamknicie miesica — wydruk obowizkowych zestawie
4.6. Storno czarne i czerwone — poprawianie bdów ksigowych
w zamknitych okresach sprawozdawczych. Czysto zapisów ksigowych

5. Inwentaryzacja i jej rozliczenie
5.1. Dokumentacja inwentaryzacji
5.2. Ksigowanie niedoborów i nadwyek
5.3. Rozliczenie rónic inwentaryzacyjnych

6. Zamknicie roku
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Odpisy aktualizujce i rezerwy
Ksigowania zamykajce rok obrotowy
Ustalenie wyniku bilansowego i podatkowego
Utworzenie i wydruk sprawozda finansowych
Archiwizacja roku obrotowego
Otwieranie nowego roku obrachunkowego

Podsumowanie

Kup książkę

149
153
157

159
159
161
163

169
169
173
177
182
184
187

191

Poleć książkę

Rozdzia 2.

Biece ksigowania
operacji gospodarczych

2.1. WPROWADZENIE WYBRANYCH DANYCH
DO BILANSU OTWARCIA DLA BIE CEJ KONTROLI
POPRAWNOCI KSI GOWA
Pocztek roku w ksigowoci zawsze powoduje spitrzenie prac, a nowy program finansowo-ksigowy nie uatwia tych zada . Najlepszym jednak rozwizaniem, mimo wszystko, jest
wprowadzenie go od pocztku roku obrotowego. Jest to w dziale ksigowym okres wzmoonej
pracy zwizanej z zamkniciem poprzedniego roku oraz sporzdzaniem sprawozda finansowych. Jednoczenie naley prowadzi biec ewidencj dokumentów. Zakadajc, e udao
nam si wprowadzi do tej pory niektóre elementy z poprzedniego programu (kartoteki kontrahentów, rodków trwaych, pracowników i inne), musimy przygotowa si do otwarcia nowych
ksig rachunkowych. W myl Ustawy o rachunkowoci najdalej 15 stycznia (w przypadku zrównania roku obrotowego z kalendarzowym) musi nastpi to otwarcie. Zapewne przyjdzie nam
uywa przez pewien czas obydwu programów: poprzednio wykorzystywanego oraz Rewizora.
Mam nadziej, e ponisze wskazówki pomog Pa stwu przebrn przez ten etap pracy bez
wikszych komplikacji.
Zacznijmy od wprowadzenia bilansu otwarcia (B.O.). Poniewa poprzedni rok nie jest jeszcze zamknity, nie dysponujemy penymi danymi zwizanymi z bilansem zamknicia — nie
moemy wic wprowadzi wszystkich informacji. Niektóre z nich s jednak ju dostpne
i stanowi, biorc pod uwag otwierane ksigi, newralgiczne dane. Do takich zaliczy trzeba
salda rachunków bankowych, prowadzonych w firmie kas, stanów magazynowych oraz rozrachunków. One bowiem s wykorzystywane na bieco do wewntrznej kontroli (samokontroli)
poprawnoci ksigowa . Program Rewizor pozwala na wprowadzenie niepenych danych do
B.O. i uzupenienie ich pó niej. Ostateczne zatwierdzenie bilansu otwarcia nastpi po zamkniciu
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poprzedniego roku, po wprowadzeniu wszystkich bilansujcych si stanów kont. Operacja ta
jest nieodwracalna — naley wic podej do niej z rozwag. Opis tej procedury zostanie zamieszczony w trzecim rozdziale. Dla uspokojenia jednak dodam, e skorygowanie B.O., konieczne
np. ze wzgldu na bdy ujawnione w bilansie zamknicia starego roku, jest moliwe.
Mechanizm wprowadzania bilansu otwarcia zostanie zaprezentowany na przykadzie danych znanej nam ju firmy BUD-MAR. Tabela 1.1 (rozdzia 1.) wskazuje stany pocztkowe oraz
dotychczasowe umorzenie rodków trwaych — moemy zatem wprowadzi te informacje na
odpowiednie konta analityczne. Wykorzystujemy do tego celu funkcj Plan kont/Bilans otwarcia.
Okno z przygotowanym polem do wprowadzania wartoci pokazane jest na rysunku 2.1.

Rysunek 2.1. Funkcja Plan kont/Bilans otwarcia
Funkcja ta jest oczywicie dostpna równie z innego poziomu, np. z rozwinitej Listy
moduów/Konta/Plan kont/Bilans otwarcia. Do uytkownika programu bdzie naleao wybranie
odpowiedniej cieki.
W oknie Bilans otwarcia nie naley od razu wczytywa wszystkich kont bilansowych, a jedynie te, których salda chcemy obecnie wprowadzi, np. rodków trwaych, umorze rodków
trwaych, rachunków bankowych i kas oraz rozrachunków z kontrahentami. Po zaznaczeniu
pola Konto naley wpisa znany numer konta analitycznego lub wywoa list kont klawiszem
funkcyjnym F2 i wybra odpowiednie, akceptujc ostatecznie klawiszem Enter lub podwójnym
klikniciem lewym klawiszem myszy. Saldo konto naley wpisa do odpowiedniej kolumny
Kwota Wn lub Kwota Ma.
Warto w tym miejscu przypomnie, e wartoci na kontach mona wpisa tylko na ostatnim
poziomie analityki. Jeeli konto 071 ma konta analityczne, to nie mona (program na to nie
zezwoli) wprowadzi stanu pocztkowego na koncie syntetycznym. Do Bilansu otwarcia moemy wraca wielokrotnie, zmieniajc lub uzupeniajc odpowiednie salda w miar uzyskiwania
informacji pyncych z zamknicia poprzedniego roku obrotowego. Nie naley przy tym przejmowa si brakiem bilansowania si wprowadzanych danych, a po kadorazowym uaktualnieniu
Bilansu otwarcia powinno si wykorzysta funkcj Zapisz. Rysunek 2.2 obrazuje t sytuacj.
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Rysunek 2.2. Wprowadzanie danych do Bilansu otwarcia
Po wprowadzeniu danych do bilansu otwarcia mona sprawdzi poprawno zapisów, wykorzystujc do tego zestawienie obrotów i sald, które w programie Rewizor przyjmuje symbol
ZSO. Raport ten moemy uzyska drog Dekretacja i ksigowanie/Operacje/Zestawienia/ZSO lub
poprzez rozwinicie Listy moduów i wybranie funkcji Zestawienia. Sporód parametrów umieszczonych w górnej czci okna ZSO naley wybra zakres kont, klikajc wszystkie konta,
oraz poziom kont, wskazujc konta analityczne. Nastpnie w prawym górnym rogu okna naley
wybra funkcj Wylicz. Efekt naszych poczyna zobaczymy w postaci zestawienia prezentowanego na rysunku 2.3.

Rysunek 2.3. Prezentacja danych z B.O. w zestawieniu obrotów i sald (ZSO)
Elementem samokontroli w zakresie poprawnoci wprowadzanych danych moe by równie raport Zapisy na koncie dostpny tak jak ZSO. Rysunek 2.4 przedstawia sposób wprowadzania informacji o chci wyboru wszystkich kont aktywnych w tym zestawieniu. Jak wida,
naley uy znaku specjalnego * (klawisz z gwiazdk) zastpujcego dowolny cig znaków
— w tym przypadku numery wszystkich kont, których obroty chcemy zobaczy. Znak ten
w opisanym powyej znaczeniu jest powszechnie wykorzystywany w programach komputerowych, a jego funkcja zostaa przejta z systemów operacyjnych komputerów typu PC. Najpierw
by to system DOS, a pó niej przej go w tym znaczeniu równie system Windows.
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Rysunek 2.4. Wybór zakresu kont do zestawienia Zapisy na koncie
Raport ten domylnie uwzgldnia zapisy z bilansu otwarcia, wystarczy zatem wybra
wszystkie konta i wskaza funkcj Wylicz, aby uzyska efekt widoczny na rysunku 2.5. Do Zapisów
na koncie jako podstawowego narzdzia samokontroli bdziemy wraca jeszcze wielokrotnie.
Oprócz wspomnianego znaku specjalnego * bdziemy mogli posuy si take innymi uatwiajcymi nam wybór kont do zestawienia.
I tak:
x % — dowolny cig o dugoci zero lub wicej znaków, np. 2% znajdzie wszystkie konta
zaczynajce si od 2, z kolei %3 znajdzie wszystkie konta ko czce si na 3.
x _ (podkrelnik) — dowolny pojedynczy znak, np. 40_ znajdzie wszystkie konta, które
zaczynaj si od 40 i maj dugo 3 znaków.
x [ ] — dowolny znak wewntrz zadanego zakresu, np. 010-0000[2-3] znajdzie zapisy
na kontach analitycznych do konta 010 z zakresu 2 – 3.

Rysunek 2.5. Prezentacja danych z B.O. w zestawieniu Zapisy na koncie
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W odmienny sposób wprowadza si do bilansu otwarcia dane pochodzce z rozrachunków,
np. niezapacone faktury z grudnia do dostawców czy nalenoci, których termin patnoci
przypada na stycze biecego roku. Na rysunku 2.6 prezentowane s przykadowe konta
analityczne dostawców (Alfa) oraz odbiorców (ZETA). Przypomnijmy, e dodawanie nowego
konta analitycznego dla kontrahenta odbywa si poprzez funkcj Kontrahenci, a wskazanie
w karcie kontrahenta na jego typ (odbiorca/dostawca) powoduje przyczenie do konta syntetycznego Rozrachunki z dostawcami tylko dostawców, natomiast do konta Rozrachunki z odbiorcami — tylko odbiorców. Wczeniej oczywicie naley przyczy odpowiednie kartoteki do
kont syntetycznych, co zostao opisane w pierwszym rozdziale.

Rysunek 2.6. Struktura kont analitycznych dla rozrachunków z kontrahentami
Firma BUD-MAR posiada nierozliczone rozrachunki z tymi kontrahentami na dzie
31.12.2010 r.
W oknie Bilans otwarcia, analogicznie jak w przypadku wczeniejszych zapisów dotyczcych
rodków trwaych, naley uzupeni wybrane konta bilansowe, dla których chcemy wprowadzi
stany pocztkowe. Pojawi si zatem konta 201-00001 oraz 202-00002 (rysunek 2.7). Przypomnie naley, e numeracja kont analitycznych dla dostawców moe by prowadzona odrbnie i wtedy otrzymamy konta z tymi samymi numerami analitycznymi dla rónych kontrahentów albo numeracja dostawców i odbiorców bdzie wspólna, co wykluczy pojawienie si
rónych kontrahentów na kontach 201 i 202 z tymi samymi numerami. Ten sam numer analityki
moe w takim przypadku wystpi tylko dla kontrahenta, który jest naszym dostawc, ale i równoczenie odbiorc, a karta kontrahenta jest tylko jedna, ze wskazaniem typu firmy dostawca/
odbiorca. O przyjtych zasadach numerowania analityk kontrahentów zdecydujemy, wybierajc
List moduów/Parametry/Analityki kontrahentów. Liczb znaków w symbolu kontrahenta
moemy ograniczy lub zwikszy w stosunku do proponowanych 5 znaków. Ten parametr
odnajdziemy w funkcji Lista moduów/Parametry/Kontrahenci.
Próba wprowadzenia wartoci w bilansie otwarcia dla kontrahenta spowoduje wywietlenie komunikatu potwierdzajcego, e tego rodzaju dane mog by wprowadzone tylko
poprzez zmodyfikowanie rozrachunków. Jednoczenie program proponuje przekierowanie do
odpowiedniego okna programu celem wprowadzenia wartoci nierozliczonych transakcji
(rysunek 2.8).
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Rysunek 2.7. Uzupenianie danych w B.O. o konta kontrahentów

Rysunek 2.8. Komunikat przy próbie wprowadzenia wartoci rozrachunków
bezporednio w B.O.
Rysunek 2.9 przedstawia okno z danymi dotyczcymi nierozliczonej transakcji, któr chcemy wprowadzi do bilansu otwarcia. Okno odnosi si do wskazanego w Bilansie otwarcia
kontrahenta.

PRZYKAD
Firma BUD-MAR dokonaa w grudniu zakupu od przedsibiorstwa Alfa. Kolejno naley uzupeni
wszystkie najwaniejsze informacje dla nierozliczonego dokumentu:
x numer dokumentu — FVS 123/12/2010,
x rodzaj transakcji — zakup towarów,
x dat powstania — 31/12/2010,
x termin patnoci — 14/01/2011,
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Rysunek 2.9. Wprowadzanie danych o nierozliczonych zobowizaniach
na koniec roku obrotowego
x typ rozrachunku — zobowizanie,
x kwot i walut — 12 200,00 PLN,
x oraz opcjonalnie: kategori.
Analogicznie naley wprowadzi dane do bilansu otwarcia, modyfikujc rozrachunki
dla nierozliczonych nalenoci (rysunek 2.10). Firma BUD-MAR sprzedaa w grudniu towary
firmie ZETA. Kolejno naley uzupeni wszystkie najwaniejsze informacje dla nierozliczonego
dokumentu:
x numer dokumentu — FS 1442/12/2010,
x rodzaj transakcji — sprzeda towarów,
x dat powstania — 29/12/2010,
x termin patnoci — 06/01/2011,
x typ rozrachunku — nalenoci,
x kwot i walut — 6100,00 PLN,
x oraz opcjonalnie: kategori.
Obraz poprawnie wprowadzonych do bilansu otwarcia danych o rozrachunkach na koniec
roku obrotowego przedstawia rysunek 2.11. Zwrómy uwag na kolumn Nazwa, w której
pojawiaj si nazwy kont, w tym np. nazwy kontrahentów. Napisy s wyszarzone — s niedostpne do edycji i pojawiaj si tylko po prawidowym wybraniu istniejcego konta bilansowego.
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Rysunek 2.10. Wprowadzanie danych o nierozliczonych nalenociach na koniec
roku obrotowego

Rysunek 2.11. Wprowadzone do bilansu otwarcia dane dotyczce kont rozrachunkowych
Próba wprowadzenia niewaciwego konta zawsze zostanie rozpoznana i program zaproponuje przejcie do planu kont w celu dodania nowego konta. Jak wida, dane do bilansu otwarcia
mog by wprowadzane nawet wtedy, gdy jeszcze nie uzupenilimy wszystkich danych w naszym planie kont.
Zastosowanie opisanego sposobu wprowadzania danych o stanach pocztkowych zobowiza i nalenoci da prawidowy rezultat pod warunkiem, e konta 201 i 202 zostan zdefiniowane jako rozrachunkowe. Brak tego parametru w definicji konta da co prawda moliwo
wprowadzenia wartoci bezporednio w oknie Bilans otwarcia, ale nie bdziemy dysponowa
raportami o nierozliczonych transakcjach. Nie wygenerujemy równie w programie monitów
i not odsetkowych. Do konta, do którego istniej ju zapisy, np. pochodzce z bilansu otwarcia,
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nie bdzie mona ju podczy kartoteki po to, by móc korzysta z raportów o zobowizaniach
i nalenociach w cigu roku. Musielibymy wic mie odrbne konta na potrzeby B.O. i zapisów
w cigu roku dotyczce tych samych rodzajów zdarze — np. rozrachunków z kontrahentami,
pozostaych rozrachunków z pracownikami i innych rozrachunków. Nie naley jednak, moim
zdaniem, przesadza z liczb kont rozrachunkowych. Ksigowanie biece dokumentów i tak
zwizane bdzie z koniecznoci wprowadzenia wielu elementów, takich jak: numery, daty,
opisy zdarze , wartoci, odniesienia do rejestrów VAT, terminy patnoci. Naley si zastanowi,
czy konieczne jest wprowadzenie jeszcze jednej informacji o rozrachunkach. Pomimo e
istnieje moliwo skorzystania z kartotek rónych instytucji (urzdy skarbowe, ZUS) i mona
by w zwizku z tym uzna konta syntetyczne rozliczajce podatki czy skadki ZUS za konta
rozrachunkowe, to jednak wydaje si, e w tym przypadku gra nie jest warta wieczki. Zestawienia z tych kont, na pewno czsto wykonywane dla sprawdzenia poprawnoci zapisów,
porównywane ponadto z odpowiednimi deklaracjami, daj nam pogld na temat nierozliczonych patnoci bez potrzeby wprowadzania rozrachunków. Niektóre programy finansowo-ksigowe popularne na naszym rynku pozwalaj na przypisanie salda Wn i salda Ma do
odpowiednich pozycji bilansu tylko wtedy, gdy konto jest rozrachunkowe. Przykadem moe
by konto Rozliczenie zakupu, które moe wykazywa zarówno saldo Wn, jak i Ma. Rewizor pozwala na odpowiednie zdefiniowanie pozycji bilansu bez potrzeby okrelania tego konta jako
rozrachunkowego. Liczba tzw. pozostaych transakcji jest czasami tak znikoma, e uznanie
konta Pozostae rozrachunki wanie za konto rozrachunkowe mija si z celem. Prosz jednak
przyj, e jest to pogld autora, a przyzwyczajenie jest drug natur — jeeli kto uywa
do tej pory wielu kont rozrachunkowych i nastpnie rozlicza transakcje z wykorzystaniem
funkcji rozrachunków, to pewnie bdzie tak robi dalej.
Aby sprawdzi poprawno danych wprowadzonych w B.O. na kontach rozrachunkowych, naley wybra funkcj Lista moduów/Rozrachunki/Rozrachunki wg kontrahentów
(rysunek 2.12).

Rysunek 2.12. Wybór funkcji Rozrachunki wg kontrahentów
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