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Функции
Създаване на файловете за НАП
Обединяване на данни от клонове
Отчети за акцизните складове
Отчети, показани на екрана
Отпечатване на отчети
Интрастат (2007г.)....
Интрастат
Списък
Входни полета
Функции
Корективна декларация
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438
438
441
441
442
442
442
442
442
442
442
443
443
443
445
445
446
446
447
447
448
449
450
451
452
453
455
455
457
459
460
461
461
462
462
462
462
466
468
470
472
472
473
474
476
477
478
479
479
480
481
482
482
483
483
483
484
485
486
487
487
488
494
494

Базови данни
Общ преглед
Сметкоплан
Сметки
Партиди
Клиенти
Доставчици
Групи клиенти и доставчици
Дилъри
Данъчни складове
Счетоводни кореспонденции
Коефициенти за материални запаси
Дълготрайни активи
Основни понятия
Амортизационен план
Стилове на амортизация
Коефициенти за ДМА по години
Аналитичности
Типове аналитичност
Номенклатурни позиции
Номенклатурни дефиниции
Мерни единици
Търговски центрове
Типове щрих-код
Ценоразписи
Основни дефиниции
Работа с типове документи
Данъци и отстъпки
Дефиниции на отчети
Отчети
Стойности по премълчаване
Режими на номериране
Схеми на плащане
Категории папки
Схеми за генериране на протоколи за ВОП
Фирмени данни
Адреси
Чужди валути
Курсове на чужди валути
Периоди и години
Условия на плащане
Режими на напомняне
Текстови константи
Основание за начисляване/неначисляване на ДДС
Съставители на документи
Бележки
Оператори
Общи данни
Банки
Страни
Населени места и пощенски кодове

Автоматични операции
Дълготрайни активи и амортизации
Основни понятия
Дефиниране на сметки за дълготрайни активи в БИЗНЕС НАВИГАТОР
Дефиниране на аналитичностите на сметките за дълготрайните активи
Дефиниране на корективните сметки от група 24
Въвеждане на данни за партиди на дълготрайните активи
Редактиране на данните на дълготрайния актив
Практическа работа с дълготрайни активи
Справки по сметките за дълготрайни активи и амортизации
Валутни разлики
Основни понятия
Дефиниране на сметки, отчитани в чужда валута

498
498
498
498
505
509
517
517
521
527
531
532
533
533
536
543
545
546
546
549
557
562
564
566
568
572
572
596
605
608
611
624
626
627
629
629
629
631
632
632
634
635
639
640
641
641
641
643
643
643
644

646
646
646
647
647
650
652
659
665
670
676
676
677
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Дефиниране на типове документи за работа с чужда валута
681
Отчитане на операциите в чужда валута
682
Преоценка на чужда валута
686
Справки по сметки, отчитащи валутните разлики
688
Отчитане на ДДС
693
Основни понятия
693
Редактиране на данните на фирмата
694
Настройка на базовите данни
695
Практическа работа при осчетоводяване на ДДС
709
Работа с документи
717
Отчети по ЗДДС
719
Следене на разплащанията
720
Основни понятия
720
Понятия на отворените позиции
721
Практическа работа със следене на разплащанията
722
Справки за следене на разплащанията
730
Калкулация на себестойност
733
Основни понятия
733
Системи за пресмятане на разходите
734
Калкулация на себестойност - първи вариант
736
Калкулация на себестойност - продуктово дърво
742
Допълнителни функции в калкулацията на себестойност
748
Фактуриране
750
Настройка на документа
750
Общи данни
750
По подразбиране
751
Допълнителни параметри
752
Въвеждане на фактури с отстъпка
754
Връзка между партида и отстъпка
754
Тип документ с дефинирани отстъпки
754
Настройка на режима на номериране
755
Настройка на режима на отпечатване
756
Допълнителни данни при фактуриране
757
При аналитични сметки
757
При неаналитични сметки
757
Отстъпки от сумата на документа
757
Данни за лицата, получили и подписали фактурата
758
Отпечатване на фактура
758
Фактуриране с четец на щрих-код
758
Щрих-код
759
Типове щрих-код
759
Настройка на номенклатурната дефиниция
759
Редактиране на номенклатурните позиции
759
Настройки на типа документ
760
Настройки на четеца на щрих-код
760
Попълване на таблицата
761
Отпечатване на касови документи
762
Настройка на документа
762
Допълнителни данни за касовите ордери
764
Отпечатване на приходен или разходен касов ордер
764
Преоценка на материални запаси
764
Дефиниране на сметките за материални запаси
764
Подготовка на партидите за преоценка
764
Отчитане и осчетоводяване на преоценката
765
Справки
765
Преоценка на активите и пасивите в чужди валути
767
Преоценка на валутните наличности
767
Отчитане и осчетоводяване на преоценката на валутните наличности 767
Преоценка на вземанията и задълженията в чужди валути
767
Настройки за автоматична преоценка на вземания и задължения в чужди валути767
Отчитане и осчетоводяване на преоценката на вземанията и задълженията в чужди валути
768
Аналитични журнали
771
Оборотни ведомости
772
Следене на разплащанията
773
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Понятие "Кръстосано счетоводство
774
Предимства на кръстосаното счетоводство
774
Основни понятия
775
Дефиниране на чуждестранните сметки
776
Дефиниране на вида валута, в който ще се отчитат чуждестранните сметки776
Свързване на българските сметки с чуждестранните сметки
776
Практическо приложение на кръстосаното счетоводство
776
Дефиниране на чуждите сметки за паричните средства
776
Свързване на българските сметки за парични средства с чуждестранните сметки777
Дефиниране на чуждите сметки за отчитане на разходите и свързването им с българските
сметки
777
Дефиниране на чуждите сметки за отчитане на приходите и свързването им с българските
сметки
778
Връзки между сметките в българския и чуждестранния сметкоплан в нашия пример
778
Кръстосано счетоводство между чуждестранни сметки в различни валути
779
Дефиниране на чуждестранни сметки в евровалута
779
Връзки между сметките от чуждестранния сметкоплан в CHF и сметките в евро779
Работа с документи при кръстосано счетоводство
780
Основни понятия
781
Етапи на консолидацията
782
Етапи на консолидиране в БИЗНЕС НАВИГАТОР
782
Настройка на сметкоплана на консолидиращата фирма
782
Настройки на сметкоплана на фирмите, които ще се консолидират
783
Консолидиране
785
Практическа работа при консолидирането на баланс
786
Типове документи, чрез които се извършва консолидиране
786
Елиминиране на вътрешногрупови разчети и други параметри
786
Връзка с касов апарат
787
Модели касови апарати
787
Настройка на програмата за връзка
787
Настройка на типа документ - допълнителни параметри
788
Начин на работа с типа документ -ФД+ф.бон - Данъчна фактура и отпечатване на касова
бележка
789
Документи със специално отпечатване, фактури с лого, възможност за допълнителна
информация към документа
789
Настройка на типа документ
789
Начин на работа
790
Импорт на данни с филтър
791
Изискване към файловете за импорт
791
Данни, които могат да се импортират
791
Начин на работа
792
Експорт на данни по Интернет
792
Настройка на програмата
792
Начин на работа
792
Основни понятия
793
Прехвърляне на данни от една фирма в друга
793
Експорт на данните във файл
793
Импорт
794
Бутони, чрез които се осъществяват експорт и импорт на данни
794
Импорт и експорт на клиенти или доставчици
794
Практическа работа при експорт и импорт на клиенти и доставчици
795
Импорт и експорт на номенклатури
795
Практическа работа при експорт и импорт на номенклатури
796
Импорт и експорт на данъци
796
Практическа работа при експорт и импорт на данъци
796
Импорт и експорт на типове документи
797
Практическа работа при експорта на типове документи
797
Импорт и експорт на отчети
798
Експорт на отчети
798
Импорт на отчети
798
Импорт и експорт на папки
798
Експорт на папки
799
Импорт на папки
799
Експорт на данни към MS Excel, OpenOffice и други външни програми
799
Същност на автоматичната операция
800
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Предпоставки за използване
800
Основни понятия
800
Настройки на отчетите за експорт във форматирана таблица
800
Експорт в неформатирана таблица
801
Експорт във форматирана таблица на MS Excel
801
Техническо описание на възможностите за експорт в MS Excel
801
Експортиране в MS Excel на отчет от генератора на отчети, за който в полето "Експорт към
MS Excel" е указана специфична таблица
802
Експорт към Електронната таблица на OpenOffice
802
Практическа работа при експорт към OpenOffice
802
Специфични настройки при експортиране в "MS Excel" и "OpenOffice"
803
Примери
803
Експорт в "Други външни програми"
804
Бюджетиране
805
Основни понятия
805
Настройка на базовите данни
805
Бюджетиране на ниво синтетична сметка
805
Бюджетиране на ниво партида
805
Справки
806
Оферти и поръчки
813
Сметки по търговски центрове
814
Категория артикули
814
Начин на кодиране
814
Търговски центрове
814
Добавяне
814
Настройка на документа
815
Общи данни
815
По подразбиране
817
Въвеждане на оферти и поръчки
818
Следене на поръчки от клиенти
820
Справки за чакащи поръчки
820
Всички поръчки
820
По клиенти
821
По клиенти и артикули
821
По артикули
821
По търговски центрове
821
ДДС в туризма
823
Дефиниране на данък със ставка 7%
823
Създаване на документи
823
Въвеждане на изпълнена доставка по подадена заявка
825
Попълване на фактура
825
Свързване на фактура и заявка
825
Редактиране на поддокументите
826
Заключителни операции
826
Създаване на заявка по клиентска поръчка
826
Поддръжка на акцизни данъчни складове и регистрирани лица по ЗАДС
827
Задължено лице по ЗАДС
827
Мерни единици
828
Данъци
828
Количествени данъци
828
Процентни данъци
829
Групи данъци
829
Сметки за данъци
829
Номенклатурни дефиниции за акцизни стоки
830
Дефиниране номенклатурите на акцизните стоки
830
Акцизи в номенклатурните позиции
830
Код по комбинираната номенклатура
830
Алкохол
831
Тютюневи изделия
831
Енергийни продукти
832
Бандероли
832
Сметки за акцизни стоки
833
Сметки за склад и продажби
833
Сметки за бандероли
833
Сметки за отчитане на фири
833
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Партиди на акцизни стоки
Настройка на акцизи
Данъчни складове
Общи данни
Сметки
Фири
Приложения
Настройка на типовете документи
Въвеждане на документи
Допълнителни параметри при въвеждане на документи
Допълнителни параметри в поддокументите
Отпечатване на акцизни документи
Отчети за акцизните складове
Отчети, показани на екрана
Таблица "Данъчен склад"
Таблица "Стоки или бандероли"
Отпечатване на отчети
Акцизна данъчна декларация
Дневник на складовата наличност за акцизни стоки
Запис на файлове
Ред на работа при внедряване
Дефиниране на видовете данъци за отчитането на акцизите
Избор на вида стока в номенклатурните дефиниции на акцизните стоки
Номенклатурни позиции
Сметки за начисляване на акциза
Данъчни складове
Разместване на признаците в типа аналитичност
Фирма Интрастат оператор
Интрастат в типовете документи
Страни
Стоки
Номенклатурни дефиниции
Номенклатурна позиция
Данни в документа
Данни в поддокументите
Отчети по Интрастат
Телебанкиране
Настройки в типовете документи
Режими на отпечатване на документите
Режими и подрежими на телебанкиране
Документи за телебанкиране
Един режим на телебанкиране - една папка
Вальор - реална бъдеща дата
Екран "Телебанкиране"
Страница "Непотвърдени"
Страница "Неподадени"
Страница "Подадени"
Страница "Извън обработка"
Файлове за телебанкиране
Създаване на режими на телебанкиране
Е-фактура
Експорт на е-фактура
Алтернативен експорт на е-фактури
Едновременен експорт на много е-фактури
Запис на е-фактурите в ZIP-файл
Данни за е-фактурата
Технически параметри
Дизайнер на е-фактури
Проверка за дублирани номера на документи в момента на въвеждането
Основни положения
Обработка
Първоначално индексиране
Експорт и импорт на отворени позиции
Експорт
Импорт

833
834
834
834
835
835
835
835
837
837
837
838
838
838
838
839
839
840
840
840
841
841
842
842
843
843
844
844
846
847
848
848
848
850
851
852
856
856
856
857
858
858
859
859
860
860
861
861
861
861
862
862
862
863
863
864
864
864
864
865
866
866
866
866
867
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Генератор на отчети

868

Въпроси и отговори

869

Общи въпроси
869
Счетоводно отчитане на финансов лизинг
869
Как става триенето на стари данни в приключени периоди в ИСФУ "БИЗНЕС НАВИГАТОР"
871
Как става импорт или експорт на балансови отчети в ИСФУ "БИЗНЕС НАВИГАТОР"
871
Справка за дублирани номера
872
При добавяне на данни в списъчни структури се появява съобщение за грешка872
Получава се съобщение за грешка за позиции с код New#
872
Как се разделя един период на два или повече периода
872
Папки и документи
873
Как се открива закрита папка или период
873
Как става импорт и експорт на папки в ИСФУ БИЗНЕС НАВИГАТОР
873
Как става прехвърляне на документи от една папка в друга
874
Не може да се изтрие документ от тип изходяща фактура
874
При осчетоводяване или деактивиране на документ се получава следното съобщение: 874
Документи за въвеждане на начални салда по сметки
875
При осчетоводяване на документ се появява съобщение
875
При опит за импорт на документи се появява съобщение:
876
След импортиране на папка с документи папката липсва в периода, а самият импорт
преминава без съобщения за грешки
876
Не работи автоматичното плащане по фактура
876
Не може да се смени контрагент в документ, бутонът за избор е неактивен876
Номенклатури и аналитичности
877
Добавяне на ниво в номенклатурна дефиниция
877
Изтриване на ниво в номенклатурна дефиниция
877
Корекция на съществуваща аналитичност при наличие на партиди и въведени суми по тях
877
Партиди и сметки
878
Не може да се добави сметка в сметкоплана
878
Свързване на сметка към сборна сметка и обратно - освобождаване на вече съществуваща
връзка
878
Получава се разминаване между салдата по сметка и подсметките в справка "Оборотна
ведомост"
878
Разлика между сумите за една и съща сметка в справки "Аналитичен журнал по сметка" и
"Оборотна ведомост"
879
Как става промяната на име на партида
879
При стартиране на фирма се получава съобщение от вида
879
Въвеждане на нова подсметка
880
ДДС и фактуриране
880
Въвеждане на нов данък и свързване на този данък с документите или партидите880
Как се задава началният номер, от който да продължи номерацията на фактурите, издадени
от БИЗНЕС НАВИГАТОР
880
Разлика между сумата за ДДС, записана в първичен документ - входяща данъчна фактура, и
сумата, която БИЗНЕС НАВИГАТОР изчислява
881
Бракуване на материални запаси (дълготрайни активи ДА) и отразяването на брак в отчета
по ЗДДС (дневника на продажбите)
881
Анулиране на фактура през период, по-късен от периода, в който е издадена 882
Как се осчетоводява митническа декларация при внос и фактура за транспорт с
разпределяне на разходите върху внесените стоки
882
Фактура не се отразява в дневниците по ДДС
883
Как се въвежда кредитно известие в ИСФУ "БИЗНЕС НАВИГАТОР"
883
Как документите да се осчетоводят по хронология
883
Работа със схемите на плащане
883
Настройки за подпис на съставителя във фактурите
884
При въвеждане на документ +ФЧВ не се появява автоматичната операция за разпределяне
на разходи
884
Въведената допълнителна информация към Отчет по ЗДДС не се отпечатва в справкатадекларация
884
При осчетоводяване на документ се получава грешка:
884
При генериране на отчета по ЗДДС се появява екран със съобщение
885
Как може да се отпечатва допълнителен текст в документ - фактура?
885
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Осчетоводен документ с данни за Интрастат не попада в декларацията по Интрастат за
периода
885
При генериране на справка за Интрастат се получава съобщение за липсващи данни,
886
При генериране на протоколи за ВОП се получава съобщение
886
Не се генерират повторно протоколи за ВОП
886
При маркиране на документ за доставка от ЕС и избор на бутон "Протоколи за ВОП" не се
генерират протоколите за ВОП
886
Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата
на регистрация съгласно чл. 74 от ЗДДС
886
Дълготрайни активи
887
Как се въвеждат дълготрайни активи
887
Последващи разходи, свързани с отделен дълготраен актив
888
Отписване на дълготраен актив
888
Как се работи със стиловете на амортизация
889
В амортизационния план липсват активи, които са заведени като салда или обороти
889
Отписан дълготраен актив или прехвърлен по друга сметка продължава да фигурира в
амортизационния план
890
Как се работи с амортизационния план
890
Какво представлява и съдържа файлът FixAsset.log
890
Продажба на материални и нематериални активи
891
Не може да се добави нов дълготраен актив. Появява се съобщение:
892
При стартиране на амортизационния план се появява съобщение за грешка от вида:
892
Как да се начислят амортизации за данъчни цели от началото на месеца, в който са закупени
активите
892
Материали, стоки, продукция
892
Приключване на аналитична сметка 702 Постъпления от продажба на стоки892
При въвеждане на документ за изписване на материални запаси не
се появява
среднопретеглената цена
893
Ако имаме фактура за внос, в която освен изброените артикули има на последен ред
транспорт,
893
Как се разпределят митата и таксите върху стоки от внос,
893
Как се разпределят автоматично разходи по повече от един документ/мито894
Как се разпределя транспорт по внос, платен в чужда валута
894
Как се въвежда фактура за реализация на стоки с отстъпка
894
Как се изписват продадени стоки от склада, водени по артикули с количества895
Как се прави автоматично процентно увеличение на цената на стоки
895
Може ли да се ползва автоматичната функция за изписване на стоките, когато стоките се
водят само количествено
896
Калкулация на себестойност
896
Как да се настрои сметка 611
896
Автоматично разпределяне на разходи от група 60 по партидите на сметка 611896
Автоматична корекция на общи разходи
897
При използване на автоматичната операция за себестойност на продукция се получава
съобщение за грешка:
897
Автоматично разпределяне на общи разходи по аналогия
897
Разчети с контрагенти
898
Как се отразява прихващане между клиент и доставчик
898
Възможно ли е общо плащане по няколко фактури от един и същ контрагент. 898
Обединяване на няколко сделки за един контрагент в една
899
Как да изтрием контрагент (доставчик или клиент), който е регистриран погрешка два пъти
899
Как може да се промени идентификационният номер по ДДС на контрагент или някой от
другите му реквизити
899
Кога се начисляват валутни разлики при разчети с чуждестранни контрагенти900
Какъв документ да се използва за връщане на суми в каса или банка от доставчик
900
Какъв документ да се използва за връщане на суми от каса или банка на клиент900
Отчитане на клиенти и доставчици по аванси
900
Чужди валути
903
Как при потребление на валута да не се отчита автоматична валутна разлика от програмата
903
В справка "Оборотна ведомост за аналитична сметка" вместо левови обороти по сметка с
аналитичност от тип "Чужди валути"
903
Как се въвежда валутен арбитраж?
903
Банки и банкови сметки
903
В списъка с банките за фирмите няма запис за конкретна банка
903
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При печат на документ "Платежно нареждане" сумата не се изписва словом ... 903
Смяна на име на банка за контрагент
904
Системни въпроси
904
Появява се съобщение от драйвера за защита
904
При разпечатване на някои справки на принтер се появяват черни ленти904
Не се вижда колоната за маркиране на осчетоводените документи
904
Специални функции на меню "Архивиране"
905
Работа с клавиш Tab
906
Как се изтрива фирма от списъка в меню "Фирми"
906
Прехвърляне на архиви от Бизнес Навигатор версия "Клиент-минисървър" на версия
"Файлов достъп"
906
Увеличава се броят на иконите на Бизнес Навигатор
907
След стартиране на Бизнес Навигатор се появява съобщение:
907
При опит да се влезе в Бизнес Навигатор се появява следното съобщение907
При стартиране на Бизнес Навигатор се получава съобщение
908
При опит за работа в Бизнес Навигатор с функция Архивиране/Деархивиране- Проверка на
данните или Деактивиране на период се
908
При опит за старт на фирма от меню "Фирми-Старт" не се визуализира екранът с данните на
фирмата и липсва съобщение за грешка
908
При опит за стартиране на командата за деактивиране на период се получава съобщение от
вида
908
При стартиране на специален печат на документ се появява съобщение от вида909
Не се виждат колони от основния екран или в справки на Бизнес Навигатор .. 909
Експортираните числови данни в MS Excel не се разпознават като такива909
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Въведение
БИЗНЕС НАВИГАТОР е съвременна професионална интегрирана компютърна система за фирмено
управление под Windows, разработена по европейските стандарти. Обхваща цялостната дейност по
обработка и отчитане на ежедневните операции в съвременните фирми и организации,
документооборота, счетоводната информация, обслужването на клиентите, отчитането на резултатите и
анализа на дейността посредством гъвкава система за генериране и оформяне на отчети.
Като интегрирана ERP система БИЗНЕС НАВИГАТОР обхваща следните функционални области от
дейността на фирмите:

Производство
Търговия

Счетоводство
Услуги, Туризъм

Бюджетиране, планиране
Бизнес Навигатор Заплати

Интегрирана
ERP-система

Валута и валутни разлики
Следене на разплащания
Дълготрайни активи

Управление на финансите
Касови и банкови операции
Импорт-експорт на данни
Генератор на отчети

Дизайнер на входни филтри

Дизайнери на документи и отчети

Автоматично отчитане на ДДС

Главното предимство на Бизнес Навигатор е пълната автоматизация на дейността на фирмата
посредством единна интегрирана система, без модули. Новите подходи и методи на работа позволяват
с еднократно въвеждане на първичния документ информацията да постъпва направо за счетоводно
отчитане посредством документно-ориентирания подход на работа и автоматичното контиране. За
трудоемките дейности са разработени автоматични операции, които работят на принципа "Включи и
забрави" и които спестяват 90% от ръчната работа. БИЗНЕС НАВИГАТОР е гъвкава интегрирана
система, която лесно се настройва към особеностите на фирми с различен предмет на дейност и с
различна големина и обем на информацията. Разработени са различни версии в зависимост от
големината на фирмите.

Версии
Бизнес Навигатор се предлага в различни версии в зависимост от нуждите и особеностите на фирмите.
Версиите са разграничени по следния начин:
1. Според броя на обработваните с един продукт фирми
Еднофирмена
Многофирмена

2. Според броя на работните места и мрежовата технология
Еднопотребителска
Мрежова с файлов достъп
Версия "Клиент-минисървър"
Версия "Клиент-сървър"

Еднофирмена
За обработване на една фирма.
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Многофирмена
За обработка на неограничен брой фирми.
Еднопотребителска
Еднопотребителската версия е ограничена до използване на един локален компютър.
Мрежова с файлов достъп
Мрежовата версия с файлов достъп се предлага във варианти за 2, 5, и 10 работни места.
Версия "Клиент-минисървър"
Мрежовата версия по технология клиент-минисървър използва база данни Pervasive SQL Workgroup.
Броя на работните места е ограничен до 5. Вариантите са с 2, 3, 4 или 5 работни места.
Предлага висока надеждност и голямо бързодействие при работа.
Версия "Клиент-сървър"
Клиент-сървър версиите започват от 10 работни места и са предназначени за обслужване на големи
клиенти с голям обем на информацията.
Използват база данни Pervasive SQL Server. Предлага висока надеждност и голямо бързодействие при
работа.
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Практическо ръководство
Въведение
С настоящото ръководство ще се опитаме да ви въведем стъпка по стъпка в интегрираната система за
фирмено управление БИЗНЕС НАВИГАТОР. Следвайки внимателно нашите указания и разглеждайки
примерите, които се намират на инсталационния диск, вие ще можете бързо и лесно да започнете
работа с програмата. Инсталационния диск получавате при закупуване на програмния продукт. Новите
актуализации получавате по пощата, ако сте в гаранция или сте заплатили вашия годишен абонамент.
Целта на ръководството е да се запознаете с основните функционални възможности на ИСФУ БИЗНЕС
НАВИГАТОР и да проиграете на практика най-често срещаните случаи, които ще срещате във вашата
работа. Постарали сме се да ви обясним най-добрата последователност от действия при започване на
работа с нова фирма.
Съветваме ви едновременно с четенето на практическото ръководство да разглеждате и примерите
(фирма "ВАРИАНТ БМ" и "Сладкарски цех"), които се намират на инсталационния CD на програмата. В
примерите сме се постарали да отразим най-често срещаните ситуации в практиката при работата с
БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Можете да ползвате това описание като ръководство за разучаване на програмата, а също и по-късно като бърз справочник.

Как се работи с "Помощ"-та
Помощ
Когато в основния или главния работен екран се избере меню "Помощ", се отваря екран "Business
Navigator Help System".
Този екран съдържа икони „Hide", „Back", „Print" и „Options" както и страници „Contents", „Index" и
„Search".
Използвайте богатите възможности на помощната информация, за да се ориентирате в програмата. На
всеки екран можете да извикате помощната информация, като натиснете клавиш F1 или изберете меню
"Помощ".
Страница "Contents"
При избиране на тази страница се отваря пълното съдържание на "Помощ"-та.
Рубриките са групирани тематично и при двукратно щракване върху всяка тема или натискане на
плюсчето пред нея се отваря списък на подтемите и точки в нея.
След щракване върху всяка точка на екрана вдясто се появява нейното съдържание.
Страница "Index"
При избирането на тази страница се появява списък на основните понятия,
В този списък по азбучен ред се извеждат думите и словосъчетанията, определени при създаването на
помощната информация като индекси с цел по-бърза и лесна ориентация в съдържанието на
помощната информация.
Когато един индекс насочва към повече от една статия, се отваря нов екран, където желаната статия се
маркира и се натиска бутон "Display".
При еднозначно указващите индекси показването на съдържанието на екрана вдясно става с бързо
двукратно щракване с мишката върху позицията в списъка.
Страница "Search"
На тази страница се активира функцията за търсене на текст в помощната информация по определена
дума. Това е азбучният указател на помощната информация.
Ключовата дума се изписва в прозорчето на локатора за търсене и се натиска бутон "List Topic". След
това в появилия се под прозорчето списък се маркира заглавието на търсената статия и съдържанието
й се отваря на екрана вдясно с двойно щракване на мишката.
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Стартиране на инсталационния диск на БИЗНЕС НАВИГАТОР
Поставете диска на БИЗНЕС НАВИГАТОР в CD-ROM устройството на вашия персонален компютър.
Автоматично се стартира инсталационната програма на БИЗНЕС НАВИГАТОР. Появява се първи екран
"Business Navigator" - със списък на езиците за инсталация - "Installation language". Името на всеки екран
е изписано в най-горната му заглавна лента.

С левия бутон на мишката маркирайте "Български" и потвърдете с бутона "ОК", като щракнете с
мишката върху него. За ваше улеснение ще се договорим, че при маркиране, щракване и двойно
щракване в нашето ръководство имаме предвид винаги и само левия бутон на мишката.
След избора се отваря екранът на инсталационната програма на Бизнес Навигатор: "Бизнес Навигатор:
Счетоводство и Работни заплати".
Този екран съдържа следните икони:
•

Счетоводство,

• Документация,
• Мултимедийни уроци,
• Заплати,
• Шаблони и примери,
• Изход.
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В екрана "Бизнес Навигатор: Счетоводство и Работни заплати" курсорът представлява ръчичка, с която
можете да натискате иконите. Когато ръчичката застане на избраната от вас икона, иконата изпъква и
вие можете да я натиснете като бутон.

Инсталиране на БИЗНЕС НАВИГАТОР
Инсталиране на версия за едно работно място
На основния екран на инсталационната програма на БИЗНЕС НАВИГАТОР натиснете икона
"Счетоводство", от която се извършва инсталацията на БИЗНЕС НАВИГАТОР. След кратко съобщение
започва инсталацията на програмата от CD-ROM-а върху твърдия диск на вашия персонален компютър.
Инсталацията протича в описаната по-нататък последователност:
Select Language
Отваря се инсталационен прозорец, в който се появява екран "Select Language", в който е изписан следният текст:
Моля, изберете езика, който ще ползвате по време на инсталацията.

Под текста има списък на езиците, от който можете да изберете езика, на който ще ви се показват
съобщенията по време на инсталирането на програмата БИЗНЕС НАВИГАТОР на вашия персонален
компютър. Избраният тук език става и основен език за работа с БИЗНЕС НАВИГАТОР, след като
програмата вече е инсталирана.
Избирането на език става, като го маркирате с щракване на мишката. За да потвърдите избора и да
продължите с инсталацията, натиснете бутон "ОК".
Ако искате да прекратите инсталирането, натиснете бутона "Cancel". В такъв случай ще се върнете
обратно в екрана "Бизнес Навигатор: Счетоводство и Работни заплати".
Добре дошли

Когато сте натиснали бутон "ОК", се отваря прозорец "Business Navigator x.xx Installation", където х.хх е
номерът на версията, която инсталирате в момента.
Появява се първият екран "Добре дошли".
На този екран има изобразен персонален компютър и пише
Добре дошли в инсталационната програма на Business Navigator х.хх. Тази програма ще инсталира Business
Navigator х.хх на вашия компютър.
Препоръчва се да излезете от всички програми, преди да стартирате тази инсталационна програма.
Натиснете "Отказ", за да излезете от инсталацията и да затворите всички програми. Натиснете "Напред", за да
продължите с инсталацията.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тази програма е защитена от закона за авторското право и международни договори.
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Неоторизираното копиране и разпространение на тази програма или на части от нея се преследва съгласно
гражданското и наказателното право.
Затваряне на отворени програми

Ако има такива програми, които не сте затворили, и вие искате да спазите препоръката първо да ги
затворите, натиснете бутона "Отказ". Появява се екран "Install", на който има следното съобщение:
Инсталацията не е цялостна. Ако сега затворите инсталиращата програма, програмата (има се предвид програмата,
която искате да инсталирате - БИЗНЕС НАВИГАТОР) няма да бъде инсталирана.
Можете да пуснете инсталиращата програма в по-късен момент, за да завършите инсталацията.
За да продължите да инсталирате, натиснете "Resume".
За да излезете от инсталиращата програма, натиснете "Exit Setup".

Натиснете "Exit Setup" и така се връщате в екран "Бизнес Навигатор Счетоводство и Заплати". Там
натиснете икона "Изход" - с формата на вратичка - и приключете работа с всички други програми, които
сте ползвали под Windows, преди да стартирате инсталационния диск.
Ако условието да нямате отворени други програми вече е спазено, можете отново да стартирате
инсталационния диск от иконата на CD-ROM-устройството на вашия персонален компютър или прос то
като го отворите и затворите, без да изваждате инсталационния диск на БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Появява се вече познатият ви екран "Business Navigator" - със списък на езиците за инсталация "Installation language". Отново изберете български и след това ще видите също познатия ви екран
"Бизнес Навигатор: Счетоводство и Работни заплати".
Пак натиснете икона "Счетоводство" и на монитора ще се появи прозорец "Business Navigator x.xx
Installation" и екранът "Добре дошли".
Натиснете бутона "Напред", тъй като (вече) нямате отворени програми, и на вашия монитор се появява
екран "Лицензионно споразумение".
Лицензионно споразумение

На този екран е изписано лицензионното споразумение, което приемате с акта на инсталиране на
програмата Бизнес Навигатор.
То съдържа следния текст:
Внимание: Като инсталирате тази програма Вие потвърждавате, че сте прочели това лицензионно споразумение и
прие мате неговите клаузи.
Програмният продукт Бизнес Навигатор е запазена търговска марка на фирма Комерс Финанс АД, София. Тя е
защитена от законите на Република България.
Съгласно условията на това споразумение, Вие сте лицензирани да правите копия на този софтуер само с цел
архив или съхраняване на информацията. Нямате право да предавате този софтуер на друг, нелицензиран
потребител.
Този продукт е лицензиран само за Вашата фирма във варианта, който сте закупили, за един компютър или за
мрежова версия за определен брой работни места. Той може да се премести за използване на друга машина, но
преди това трябва да се изтрие от компютъра, на който първоначално е бил инсталиран. При преместване на
софтуера на друг компютър задължително се уведомява производителят или локалният дистрибутор с цел
предотвратяване на действия, които биха разрушили информацията, свързана със защитата на лиценза на
потребителя.
Ако сте закупили Бизнес Навигатор версия "клиент-минисървър", Вие получавате и ограничен лиценз за използване
на базата данни Pervasive.SQL V8 WorkGroup Engine (PSQL WGE). Този ограничен лиценз Ви дава право да
инсталирате PSQL WGE, само за да го използвате с програмния продукт Бизнес Навигатор, и само на толкова
работни места, за колкото е Вашият лиценз за Бизнес Навигатор. Като инсталирате PSQL WGE, Вие се
задължавате да спазвате и всички останали условия от лицензионното споразумение на PSQL WGE.
Гаранции на производителя:
1. Дискетите или дистрибутивните носители не са дефектни.
2. Програмите са записани без грешки на дискетите или дистрибутивните носители.
3. Документацията и печатните материали, придружаващи продукта, са пълни и съдържат цялата необходима
информация за безпроблемна работа с продукта.
4. Функциите на програмата, описани в материалите, удостоверяват, че програмата работи на описаната
компютърна конфигурация и операционна система.
При обновяване на версиите, ако дистрибутивът е за актуализация, потребителят е длъжен да използва и
съхранява носителите по същия начин, както оригиналните дистрибутиви.
Ако дискетите или носителите, с които сте получили програмата, са дефектни, можете да ги върнете на
производителя или на локалния дистрибутор, от който сте закупили Бизнес Навигатор, в рамките на 30 дни от
датата на доставката.
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Потребителят има право да изисква от производителя безплатно отстраняване на технически грешки в програмните
продукти в срок от 10 дни от уведомлението през целия гаранционен период от 1 година при условие, че е спазил
описаните в инструкцията за работа изисквания за правилно ползване и експлоатация на програмните продукти.
Потребителят няма право да извършва действия, които биха заличили или повредили записаната върху твърдия
диск или на дистрибутивните носители информация.
Потребителят няма право да използва програмните продукти под други имена и да ги вгражда или да позволява на
други организации да ги вграждат в свои системи без изричното писмено съгласие на производителя.
Производителят не носи отговорност за работоспособността на програмните продукти, ако потребителят
предостави достъп до информацията на трети лица и те са променили компоненти на системното или приложно
програмно осигуряване.
Производителят не носи отговорност за проблеми, причинени от неизправности в компютрите - хардуерни и
софтуерни, на които са инсталирани програмните продукти.

Можете да прочетете целия текст, като премествате текста с плъзгача вдясно от него.
Ако сте съгласни с така предоставеното ви споразумение, натиснете бутон "Напред", за да продължите
с инсталацията. Ако решите да прекратите процеса на инсталиране, натиснете бутон "Отказ" и ще се
върнете обратно в екрана "Бизнес Навигатор: Счетоводство и Работни заплати".
Ако сте натиснали бутона "Напред", на вашия монитор се появява екран "Новости в последните версии".
Новости в последните версии

В текста на този екран са описани новостите във версията, която инсталирате, както и новостите на
някои от предишните версии. Тази информация е важна, за да се запознаете с новите възможности на
БИЗНЕС НАВИГАТОР и да можете да ги приложите успешно във вашата работа. Прочетете внимателно
написаното, като премествате текста чрез плъзгача вдясно от него.
В долната част на екрана има три бутона - "Назад", "Напред" и "Отказ".
С бутон "Назад" можете да се върнете една стъпка назад в инсталационната програма, ако сте
забравили нещо.
С бутон "Отказ" можете да напуснете инсталационната програма.
Като натиснете бутон "Напред", продължавате с инсталирането.
Вид инсталация

В този екран трябва да укажете каква инсталация ще извършите на вашия компютър. Това зависи от
закупената версия на БИЗНЕС НАВИГАТОР. При стандартна версия - за 1 компютър - щракнете с
мишката в полето "Стандартна".
И тук в долната част на екрана има три бутона - "Назад", "Напред" и "Отказ".
С бутон "Назад" можете да се върнете една стъпка назад в инсталационната програма, ако сте
забравили нещо.
С бутон "Отказ" можете да прекратите инсталацията.
Като натиснете бутон "Напред", продължавате с инсталирането и се визуализира екран "Изберете
директория за инсталиране".
Изберете директория за инсталиране

Следващата стъпка е избор на директория, в която ще се инсталира БИЗНЕС НАВИГАТОР. Появява се
екран "Изберете директория за инсталиране".
В този екран е изписано следното съобщение:
Business Navigator х.хх ще бъде инсталиран в следната директория.
За да инсталирате в друга директория, натиснете "Избор" и изберете директория.
За да излезете, без да инсталирате Business Navigator х.хх, натиснете "Отказ".

На този екран можете да посочите на кой диск и в коя директория на вашия компютър да бъде
инсталирана БИЗНЕС НАВИГАТОР. По подразбиране се предлага това да бъде на диск С, в директория
NAV.
Избраната директория се показва на екрана по следния начин:
Директория за инсталиране: C:\NAV
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Чрез бутона "Избор" можете да изберете друг диск, например D, ако прецените, че на диск C няма
достатъчно свободно място.
Препоръчваме ви да ползвате предложеното ви име на директорията С:\NAV.
Тук също има бутон "Назад", с който можете да се върнете назад в инсталационната програма. С бутон
"Отказ" приключвате инсталацията, така че нищо не е записано на твърдия диск на вашия компютър. С
бутон "Напред" продължавате инсталацията.
Изберете работен език

Следва екран "Изберете работен език".
В този екран е изведено следното съобщение:
Изберете работен език на програмата.
По-късно можете да го смените от менюто "Система - Смяна на езика".

Можете чрез щракване с мишката да изберете работния език измежду
• Английски
• Български
• Френски
• Немски
• Италиански
• Руски
Полето пред името на избрания език се маркира с отметка ¤.
Тук също има бутон "Назад", с който можете да се върнете назад в инсталационната програма.
С бутон "Отказ" приключвате инсталацията, така че нищо не е записано на твърдия диск на вашия
компютър.
След избора на работен език натиснете бутон "Напред".
Старт на инсталацията

Следващата стъпка започва с реалната инсталация на БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Появява се екран "Старт на инсталацията".
В него е изведен следният текст:
Вие сте готови да стартирате инсталацията на Business Navigator х.хх.
Натиснете "Напред", за да стартирате инсталацията, или "Назад", за да промените настройките.

Ако сте пропуснали да въведете нещо на предишните екрани, можете да се върнете с бутон "Назад" и
да го въведете.
С бутон "Отказ" можете да излезете от инсталационната програма.
До този момент не са направени никакви промени по вашите система и диск.
За да продължите инсталирането, натиснете бутон "Напред".
Инсталиране

На следващия екран "Installing" се визуализира информация за етапите на инсталацията.
В частта "Current File" се показват файловете, които се инсталират в момента, а в частта "All Files"
можете да видите каква част от общата инсталация е завършена и каква остава, както и информация за
времетраенето на процеса на инсталиране.
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Следващият екран "Инсталацията е завършена" се появява автоматично. Съобщението, изписано в
него, гласи:
Business Navigator x.xx беше успешно инсталиран.
Натиснете "Край", за да излезете от инсталиращата програма.
Приключване на инсталацията

Натиснете бутон "Край", за да излезете от инсталационната програма.
Визуализира се текстът на файла "Readme (Прочети ме)", с чието съдържание вече сте запознати от
екран "Новости в последните версии". От този екран можете да излезете по познатия от Windows начин от меню File изберете Exit или натиснете бутончето с кръстче в горния десен ъгъл на екрана.
Намирате се отново в екран "Бизнес Навигатор: Счетоводство и Работни заплати".
Особености при инсталацията на мрежова версия

При мрежова версия с определен брой потребители, щракнете в полето "Мрежова", когато по време на
инсталация достигнете екрана "Вид инсталация". След натискане на бутон "Напред" се появява екран
"Изберете директории за мрежова инсталация".
Избиране на директории за мрежова инсталация

В този екран е изведено следното съобщение:
Business Navigator х.хх ще бъде инсталиран в следните директории.
За да инсталирате в други директории, натиснете "Избор" и изберете директория.
За да излезете, без да инсталирате Business Navigator x.xx, натиснете "Отказ".

На този екран можете да посочите на кой диск и в коя директория на вашия компютър да бъде
инсталирана програмата БИЗНЕС НАВИГАТОР. По подразбиране се предлага това да бъде на диск С, в
директория NAV.
Избраната директория се показва на екрана по следния начин:
Директория за програмата: C:\NAV

Чрез бутона "Избор" можете да изберете друг диск, друг компютър според това, как е организирана
работата с БИЗНЕС НАВИГАТОР във вашата мрежа.
На този екран трябва да изберете и директорията, в която ще бъдат записвани данните при работа с
БИЗНЕС НАВИГАТОР. По подразбиране ви се предлага това да е C:\NAV
Директория за данните: C:\NAV

Чрез бутона "Избор" можете да изберете друг диск, друг компютър според това, как е организирана
работата с БИЗНЕС НАВИГАТОР във вашата мрежа.
Независимо от начина на организация на работата с БИЗНЕС НАВИГАТОР в мрежа, за инсталация на
мрежова версия, която трябва да работи на няколко компютъра с обща база данни, трябва да са
изпълнени следните условия:
1. За инсталация в мрежа е необходимо всички компютри, на които ще бъде инсталирана програмата,
да са свързани с компютъра (сървъра), на който ще бъде базата данни, т. е. да има изградена мрежа.
2. Сървърът трябва да е свързан като буква с всеки компютър (да е "map-нат" на всяка станция). Добре
е буквата да е една и съща за всички компютри в мрежата, например "N".
Съществуват два подхода при инсталиране на мрежова версия на БИЗНЕС НАВИГАТОР:
Инсталация без локално инсталиране на програмата на всеки компютър
При първия вариант инсталацията на всички работни места се насочва към сървъра (в директорията с
базата данни). Инсталацията в този случай се извършва от всеки компютър.
Процедурата по инсталиране не се различава от тази на едно работно място до момента, в който на
монитора се появява екранът "Изберете директории за мрежова инсталация".
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Избиране на директории за мрежова инсталация

Нека директорията на сървъра, която желаете да посочите за инсталация, да е N. Тогава с натискане на
бутон "Избор" и маркиране на директория N съобщението на екрана ще има следния вид:
Директория за програмата: N:\NAV

Аналогично се избира и директорията за данните и съобщението придобива вида:
Директория за данните: N:\NAV

Трябва обаче да сте сигурни, че мрежовият диск, на който е инсталиран БИЗНЕС НАВИГАТОР, е с буква
N:, в който се намира директория \NAV.
Ако не сте сигурни за името на мрежовия диск и директорията, където е инсталиран БИЗНЕС
НАВИГАТОР, на този екран на инсталацията натиснете бутон "Избор". Списъкът, който се появява,
наподобява Windows Explorer. Щракнете с мишката върху устройство "N" и изберете директория NAV.
Програмата ще се инсталира в директория N:\NAV.
Проверете коректното изписване на устройството и директорията - N:\NAV. Ако погрешка щракнете с
мишката и добавите още веднъж името на директорията, изтрийте ненужния текст и още веднъж
проверете верността на изписването.
Ако БИЗНЕС НАВИГАТОР е бил вече инсталиран, при актуализация с нова версия на програмата е
необходимо само да инсталирате програмата на сървъра. При инсталирането за ваше улеснение по
подразбиране инсталационната програма ще ви предложи директориите, в които до този момент са
били инсталирани програмата и данните, и ако не променяте името на мрежовия диск и на
директорията, където те са били инсталирани, това би било достатъчно да работите на всички станции в
мрежата с новата версия на БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Екран "Изберете директории за инсталиране" има възможностите на предишните екрани, които са
изобразени като бутони.
Както и в предния екран, тук също има бутон "Назад", с който можете да се върнете назад в
инсталационната програма.
С бутон "Отказ" можете да напуснете инсталационната програма.
С натискане на бутон "Напред" продължавате с инсталацията.
Вид на мрежовия лиценз

На този екран е изведено следното съобщение:
Изберете типа на мрежовия лиценз.
Единствено ако сте закупили клиент-сървър версия на Бизнес Навигатор, изберете "Клиент-Сървър".
В противен случай изберете "Мрежови".
Ако не сте сигурни, изберете "Мрежови".

С щракване на мишката трябва да посочите какъв тип мрежов лиценз имате:
•
•

Мрежови (файлов достъп)
Клиент-Сървър.

Ако сте закупили мрежова версия, щракнете с мишката пред полето "Мрежови (файлов достъп)", за да
се появи маркерът пред него.
Не маркирайте "Клиент-Сървър", без да имате закупена такава версия. След това няма да можете да
стартирате програмата без инсталиран системен софтуер. Тази версия обикновено се инсталира от
системния администратор или от специалистите на Комерс Финанс или нейните дистрибутори в
страната.
Както и в предния екран, тук също има бутон "Назад", с който можете да се върнете назад в
инсталационната програма.
С бутон "Отказ" можете да напуснете инсталационната програма.
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След като сте маркирали правилния вид мрежови лиценз на БИЗНЕС НАВИГАТОР, натиснете бутон
"Напред" и ще продължите с инсталацията.
Следва екран "Изберете работен език". От тук нататък инсталацията не се различава по нищо от този на
един компютър, както е описана по-горе. Моля, следвайте тези указания.
Локална инсталация на БИЗНЕС НАВИГАТОР на всяка работна станция за мрежова версия с база
данни на сървъра
В този вариант на инсталация на интегрираната система за фирмено управление БИЗНЕС НАВИГАТОР
се правят локални инсталации на мрежова версия на програмата на всички работни станции. Базата
данни се насочва към общата база данни на сървъра.
Този вариант се препоръчва не само при по-бавни мрежи, а по принцип. При този вид инсталация
програмните файлове не работят от мрежата, а от локалния компютър. По мрежата се обменят само
данните, които се съхраняват на сървъра.
За този вариант трябва да изпълните следните стъпки:
Направете инсталация на всеки компютър по същия начин, както при локална инсталация за едно
работно място. Тук няма особености, тъй като инсталацията се насочва към локалния диск, напр.
C:\NAV. Само по време на инсталацията на екрана "Вид инсталация" трябва да маркирате полето пред
опцията "Мрежова".
Избиране на директории за мрежова инсталация

В екран "Изберете директории за мрежова инсталация" запазете директорията за програмата, която ви
се предлага по подразбиране, например:
Директория за програмата: С:\NAV

Нека директорията на сървъра, която желаете да посочите за данните, да е N. Тогава с натискане на
бутон "Избор" и маркиране на директория N съобщението на екрана ще има следния вид:
Директория за данните: N:\NAV

След това с натискане на бутон "Напред" ще преминете през екран
Вид на мрежовия лиценз

На този екран е изведено следното съобщение:
Изберете типа на мрежовия лиценз.
Единствено ако сте закупили клиент-сървър версия на Бизнес Навигатор, изберете "Клиент-Сървър".
В противен случай изберете "Мрежови".
Ако не сте сигурни, изберете "Мрежови".

С щракване на мишката трябва да посочите какъв тип мрежов лиценз имате:
• Мрежови (файлов достъп)
• Клиент-Сървър
Ако сте закупили мрежова версия, щракнете с мишката пред полето "Мрежови (файлов достъп)", за да
се появи маркерът пред него.
Не маркирайте "Клиент-Сървър", без да имате закупена такава версия. След това няма да можете да
стартирате програмата без инсталиран системен софтуер за сървъра. Тази версия обикновено се
инсталира от системния администратор или от специалистите на Комерс Финанс или нейните
дистрибутори в страната.
Както и в предния екран, тук също има бутон "Назад", с който можете да се върнете назад в
инсталационната програма.
С бутон "Отказ" можете да напуснете инсталационната програма.
След като сте маркирали правилния вид мрежови лиценз на БИЗНЕС НАВИГАТОР, натиснете бутон
"Напред" и ще продължите с инсталацията.
Следва екран "Изберете работен език". От тук нататък инсталацията не се различава по нищо от този на
един компютър, както е описана по-горе. Моля, следвайте тези указания.
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Това са всички настройки, но трябва да ги направите на всяка работна станция. Инсталирането на нови
версии също трябва да стане последователно на всички работни станции, преди да работите с
програмата. Ще има проблеми, ако всяка станция работи с различна версия на БИЗНЕС НАВИГАТОР!
Затова при всяка нова версия трябва да се погрижите да направите инсталацията на всяка работна
станция.
Програмна група на БИЗНЕС НАВИГАТОР
При инсталиране на БИЗНЕС НАВИГАТОР на главния екран (Desktop-а) на вашия компютър
автоматично се създава икона за стартиране на програмата, която изглежда по следния начин:

Busin
ess
Navig
ator
for
Windo
ws

Стартирането на програмата става чрез двойно щракване върху тази икона.
При инсталацията в меню "Start", подменю "Programs", се създава и програмна група "Business
Navigator". Групата съдържа следните позиции (икони), които са подредени по азбучен ред:
Btrieve Database Engine
Btrieve Setup
Business Navigator Archive Utility
Business Navigator for Windows
Business Navigator README
Import Filter Designer
Report Designer Help
Служебни програми за базата данни

Първите две позиции "Btrieve Database Engine" и "Btrieve Setup" са служебни програми за базата данни
на БИЗНЕС НАВИГАТОР. Не се налага нищо от тези позиции да стартирате. При инсталацията
програмата сама настройва необходимите параметри на базата данни.
Архивиране

Позиция "Business Navigator Archive Utility" позволява стартиране на програмата за архивиране на
данните, без да се стартира самата програма.
Business Navigator README

От позиция "Business Navigator README" се извиква за четене файлът README.ТХТ, от който се
получава информация относно новостите в последните версии на БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Съветваме ви всеки път при инсталацията на нова версия на програмата да прочетете внимателно
файла "Business Navigator README", като стартирате тази позиция в програмната група на БИЗНЕС
НАВИГАТОР. Ако сте пропуснали да го прочетете по време на самата инсталация, можете да го
отворите по следния начин:
1. Натиснете с мишката върху бутон "Start" и след това изберете меню "Programs". Така ще стигнете до
програмната група "Business Navigator", където се намира позиция "Business Navigator README".
2. За да го отворите с текстов редактор и прочетете или отпечатате, е необходимо да щракнете с
мишката върху името на файла - Business Navigator README в менюто. Появява се прозорец, текстът в
който ви уведомява, че файлът е твърде голям, за да се прочете от текстовия редактор Notepad, и ви
предлага да го отворите с помощта на текстовия редактор WordPad. Натиснете бутон "Yes".
Прочетете внимателно тези указания, за да можете пълноценно да използвате новите функции и
автоматични операции!
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Дизайнер на филтри за импорт на данни от текстов файл

От позиция "Import Filter Designer" се стартира дизайнерът на филтри за импорт на данни от текстов
файл. С този дизайнер се настройват данните за импорт от външни програми и изработване на входни
филтри.
Помощ за вградените дизайнери на отчети и документи

Позиция "Report Designer Help" стартира помощната информация на вградения дизайнер на отчети и
документи в БИЗНЕС НАВИГАТОР.

Документация
От автоматичната стартираща програма на инсталационния диск на БИЗНЕС НАВИГАТОР натиснете
иконата с надпис "Документация". Появява се екран с надпис "Избор на документ" и списък на
записаните на диска файлове на документацията с надпис "Документ".
В този списък са посочени както списък с документите на БИЗНЕС НАВИГАТОР, така и за БИЗНЕС
НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ. Документацията е оформена във формат на On-line Help за ползване като
помощна информация или като файл в pdf-формат за четене или разпечатване изцяло или на желани
пасажи.
С едно щракване на мишката изберете желаното от вас ръководство и потърсете необходимата
информация, изпълнявайки следните стъпки:
1. Щракнете с мишката върху реда "Ръководство за потребителя". На монитора ще се появи екран
"Бизнес Навигатор", където информацията е оформена като помощна програма Help. Можете да го
четете на компютъра или да разпечатате целия документ или част от него. Излезте от ръководството по
стандартния за WINDOWS начин, като натиснете бутона с кръстчето. Отново се връщате в екран "Избор
на документ" със списък "Документ".
2. Щракнете с мишката върху реда "Практическо ръководство" (PDF-формат). На монитора на вашия
компютър ще се появи практическото ръководство на програмата, което можете да четете на екран или
да разпечатвате по ваше желание. Излезте от ръководството по стандартния за WINDOWS начин, като
натиснете бутона с кръстчето. Така вие се връщате отново в екран "Избор на документ" със списък
"Документ".
От този екран излезте с помощта на иконата "Изход".
Намирате се отново в екран "Бизнес Навигатор: Счетоводство и Работни заплати".

Мултимедийни уроци
Мултимедийните уроци са най-доброто средство за обучение и бързо запознаване с работата с БИЗНЕС
НАВИГАТОР. В екрана на инсталиращата програма - "Бизнес Навигатор: Счетоводство и Работни
заплати", натиснете иконата с надпис "Мултимедийни уроци".
За да можете да чуете мултимедийните уроци от CD-ROM на БИЗНЕС НАВИГАТОР, е необходим
персонален компютър, оборудван със звукова карта, колонки или слушалки. В противен случай уроците
само се проиграват, без да се чува звукът.
Появява се екран "Избор на урок" със списък с мултимедийни уроци. За да разгледате списъка им,
ползвайте плъзгача вдясно.
Уроците се презентират с помощта на програма "TSCC.exe", която можете да инсталирате на вашия
компютър от инсталационния диск, като изберете икона
мултимедийните уроци .

, която се намира вдясно над списъка с

Изберете урока, който желаете да чуете, като щракнете с мишката върху неговото име.
След като сте изслушали и видели урока, затваряте файла на урока по познатия от WINDOWS начин - с
помощта на кръстчето в горната дясна част на прозореца на приключения вече урок. Отново се
намирате в екран "Избор на урок" със списък с мултимедийни уроци.
Можете аналогично да проследите и другите уроци за БИЗНЕС НАВИГАТОР или да излезете с
натискане на икона "Изход". Ще се върнете в екран "Бизнес Навигатор: Счетоводство и Работни
заплати".
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От този екран ще излезете, като с мишката натиснете икона "Изход".

Примери
Като използвате шаблоните и примерите, намиращи се на инсталационния диск, ще се запознаем найефективно с практическата работа с БИЗНЕС НАВИГАТОР. Някои от примерите се използват като
помощно средство за описание на някои части на това ръководство.
Шаблоните, които се намират на инсталационния диск на БИЗНЕС НАВИГАТОР, ще ви помогнат лесно
да започнете работа с фирми, предприятия и организации, чийто предмет на дейност отговаря на тази
на шаблона.
При еднократно посочване с мишката на шаблон или пример той автоматично се инсталира в
директорията на БИЗНЕС НАВИГАТОР, като името му се добавя в списъка на фирмите.
Посочете с мишката примерите "ВАРИАНТ БМ ООД" и "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД", за да можем да ги
използваме в ръководството.

Икони
Иконите са малки изображения, с които на работния екран (Desktop) се означават програмни групи,
функции на програмите или документи. Иконите най-често изобразяват графично функцията на
програмата и символизират нагледно тази функция.
Функцията на някои от иконите може да се осъществи и чрез клавишна комбинация (shortcut).
Клавишите, които трябва да се натиснат едновременно, са посочени в тултипа на иконата - това е
жълтото поле, което се появява, когато без да се натиска бутон курсорът се задържи с мишката за
малко по-продължително време върху иконата.
Базови икони

В БИЗНЕС НАВИГАТОР се използват следните базови икони със съответните им функции:

Икона на програмата

Добавяне

Редактиране

Триене

Изход

Избор
Отказ

Архивиране на данни
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Икони на основния работен екран

На основния екран на БИЗНЕС НАВИГАТОР са изведени следните икони със съответните им функции:

Добавяне

Редактиране

Триене
Отпечатване
Alt-P
Осчетоводяване
Alt-О

Сторниране
Деактивиране на един документ
Alt-D
Специално отпечатване
Alt-S

Търсене
Автоматично плащане по фактура
Alt-F

Протоколи за ВОП
Потвърждаване на поръчка
Alt-R
Създаване заявка към доставчик
Alt-Z

Изход
Документи в папката
Редактиране на пълен екран
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Отпечатване на акцизен данъчен документ
Телебанкиране

еФактура
Икони за обработка на документи по счетоводни операции

БИЗНЕС НАВИГАТОР използва следните икони със съответните им функции за обслужване на
счетоводните операции:

Осчетоводяване
Деактивиране на един документ
Alt-D

Маркира осчетоводен документ

Отказ от екран за въвеждане, сторниране на документ

Маркира сторниран документ

Извикване на изчислени данни от програмата

Отворена папка

Закрита папка

Активен счетоводен период

Закрит счетоводен период

Активна счетоводна година

Закрита счетоводна година
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Бутон за отключване на забранени полета
Автоматично плащане по фактура
Alt-F
Потвърждаване на поръчка
Alt-R

Документи в папката
Редактиране на пълен екран
Телебанкиране

еФактура
Икони за извеждане на справки

В богатата гама на справки в БИЗНЕС НАВИГАТОР се използват следните икони със съответните им
функции:

Затваряне на йерархична справка

Отваряне на йерархична справка

Извикване на данни от документа за разглеждане

Филтър за селектиране на части от информацията

Търсене
Експорт

Експорт на транзакциите

Обединяване на няколко ОП

Запис на файловете
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Икони за отпечатване на документи и справки

В БИЗНЕС НАВИГАТОР за отпечатване се използват следните икони:

Отпечатване
Alt-P
Специално отпечатване
Alt-S

Отпечатай отчета
Отпечатай само текущата страница
Експорт в PDF-файл
Експорт в HTML-файл
Експорт в DOC-файл
Изход без отпечатване
Към първа страница
Към предишна страница
Към следваща страница
Към последна страница
Покажи списък на страниците
Увеличи
Намали
Напасване на изображението по ширина
Напасване на изображението по височина
Показване на изображението в натурален размер
Търсене

Отпечатване на акцизен данъчен документ
Икони за работа с генератор на отчети
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При работа с генератора на отчети в БИЗНЕС НАВИГАТОР се използват следните икони със
съответните им функции:

Местене

Копиране

Нагоре при настройка на координатите за експорт

Надолу при настройка на координатите за експорт

Наляво при настройка на координатите за експорт

Надясно при настройка на координатите за експорт

Ред 1, Колона 1 при настройка на координати за експорт

Стартиране на програмата
След успешно инсталиране на програмата на основния екран (Desktop) на вашия компютър автоматично
се създава иконата за работа с БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Стартирайте програмата чрез двойно щракване на мишката върху иконата

Busin
ess
Navig
ator
for
Windo
ws

Стартиране на демо-версия
В началото на вашата работа с все още нелицензирана интегрирана система за фирмено управление
(ИСФУ) БИЗНЕС НАВИГАТОР на екрана на вашия монитор ще се появи стартовият екран на БИЗНЕС
НАВИГАТОР.
Ако влизате за първи път в програмата, използвайте парола 123 и натиснете бутон ОК.
Следващият екран съдържа предупреждение за демо-версия.
Предупреждение за демо версия
Бизнес Навигатор разполага с безплатна демонстрационна версия, която е ограничена по броя на
въвежданите в обработваната фирма документи. Ако използвате демонстрационна версия на БИЗНЕС
НАВИГАТОР, ще получите следното предупреждение:
Драги господине (госпожо),
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Вие използвате безплатната пробна версия на финансово-счетоводната програма БИЗНЕС НАВИГАТОР,
разработка на фирма "Комерс Финанс" - София. Тази пробна версия има всички характеристики на пълната версия,
но използването й е ограничено до въвеждане на 500 документа.
Всички въведени данни могат да се използват по-късно с редовната версия на програмата. С редовната версия на
БИЗНЕС НАВИГАТОР получавате лиценз за постоянно използване на програмата и достъп до техническата помощ,
която фирмата осигурява за своите клиенти.
За закупуване, а също и за допълнителна информация, съвети и техническа помощ се обръщайте към
Комерс Финанс АД
1000 София, ул.Г.Бенковски 21
тел. 980-24-32, 981-72-26, 986-12-34, 986-78-32
или към нашите дистрибутори в страната.

Натиснете бутон ОК и ще влезете в главния работен екран на програмата преди избор на фирма.

Създаване на фирма
Създаването на фирма в БИЗНЕС НАВИГАТОР става от меню "Фирми" - " Старт", с натискане на икона
"Добавяне".
Препоръчва се на потребителите, които до този момент не са ползвали програмата, най-напред да се
запознаят с ръководството и след това да започнат с въвеждането на информация и работа с
настройки.
Визуализира се екран "Редактиране фирма". Той съдържа страници:
-

Общи данни

-

Адрес

-

Банкова сметка

-

ДДС

-

ЗАДС

-

Интрастат.
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Страница "Общи данни"
На страница "Общи данни" има следните полета:
-

Фирма - кодът на фирмата се задава от БИЗНЕС НАВИГАТОР и не може да бъде променян.

-

Име - тук въведете името на фирмата, която създавате.

-

МОЛ - в това поле задайте името на материалноотговорното лице за вашата фирма.

-

ЕИК - тук запишете ЕИК кода на фирмата.

-

Идент. номер по ЗДДС - в това поле въведете идентификационния номер по ЗДДС на фирмата,
която създавате.

-

Модел - тук избирате въз основа на какъв модел счетоводство ще създадете вашата фирма.

Включените в БИЗНЕС НАВИГАТОР шаблони дават възможност веднага да започне работата със
системата. В тях са включени различни варианти на сметкоплана, типовете документи, отчетните форми
и други базови данни, така че може да бъде избран този вариант, който най-добре подхожда на
изискванията на потребителя. Чрез шаблоните се спестява по-голямата част от предварителната
работа за създаване на първоначалните данни в счетоводната система. Програмата поддържа готови
шаблони. Затова директориите от mand001 до mand005 са запазени за шаблоните. БИЗНЕС
НАВИГАТОР дава възможност фирма да се създава на база на избран шаблон или евентуално на вече
обработвана със системата фирма. Когато маркирате опцията "Шаблон", в прозореца се извеждат
имената на шаблоните, ако маркирате "Фирма" - имената на обработваните вече със системата фирми.
Маркирайте желания модел(Търг.фирма, търговия на едро).
Преминете на страница "Адрес".

Страница "Адрес"
На страница "Адрес" има следните полета:
-

Код на страна - по подразбиране тук е посочен BG, но може да запишете и друг код.

-

Пощ.код - в това поле се въвежда пощенският код на населеното място, в което се намира
фирмата.

-

Град - името на населеното място.

-

Улица - адрес.

-

Телефон - телефонен номер на фирмата.

-

Факс - номер на факса на фирмата.

-

Email адрес - адрес на електронната поща на фирмата.

-

Web адрес - адрес на сайта на фирмата, ако има такъв.

Страница "Банкова сметка"
На страница "Банкова сметка" в съответните полета въведете:
- банка
- банков код (използва се до 2006г.)
- номер на сметка (използва се до 2006г.)
- IBAN
- BIC
на разплащателната сметка на фирмата и нейната ДДС-сметка (използва се до 2006г.).
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Страница "ДДС"
Данните в тази страница са необходими за записа на отчетите по ДДС върху магнитен носител.
На страница "Регистрация по ДДС" има следните полета:
Последна регистрация - въведете датата на последната регистрация по ЗДДС на фирмата
Последно прекратяване - въведете датата на последното прекратяване на регистрацията по ЗДДС на
фирмата. Ако фирмата не се е отрегистрирала по този закон, в полето не се въвежда дата.
Упълномощено лице по ДДС

В групата "Упълномощено лице по ДДС" се съдържат следните полета:
Име – въвежда се името на лицето което подава декларацията. Дължината на полето е 50
символа.
Длъжност – въвежда се длъжността на лицето което подава декларацията в свободен текст.
Дължината на полето е 50 символа.
ЕГН – в това поле се въвежда валидно ЕГН, на лицето, което подава декларацията. Полето е с
дължина 10 знака.

Данните в полетата на групата "Упълномощено лице по ДДС" се попълват отделно и могат да са
различни от данните за лицата, посочени в полетата на група "Лице, подаващо VIES декларацията
".
Това е така, тъй като информацията за справката-декларация по ДДС и за VIES-декларацията може да се подава
поотделно и по различно време.
Вид фирма

Можете да избирате от следните видове фирми:
•

Фирма без клонове

•

Централно управление на фирма с клонове

•

Централно управление на фирма с търговски офиси

•

Клон или търговски офис.
Изборът става с маркиране на валидната позиция.

Ако изберете позиция "Клон или търговски офис", програмата автоматично отваря полето: Номер на клона или
офиса.

Номерът на клона или на търговския офис на фирмата е число с дължина 3 знака.
Данните за вида фирма се използват при съставяне на дневниците за ДДС на магнитен носител.
Дневниците за ДДС в централното управление обединяват автоматично данните от клоновете и
търговските офиси.
В данните на клоновете при съставяне на частичните файлове по ДДС се записва и номерът на
клона. Създават се файлове с имена Etiket.ххх, Pokupki.ххх и Prodagbi.ххх, където ххх е номерът
на клона. Файловете се създават само на твърдия диск, където е базата данни на БИЗНЕС
НАВИГАТОР. При обединяване на данни от клонове БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично
обединява данните с централното управление, като включва в тях и номерата на клоновете.
Разликата между клон и търговски офис е в това, че номерът на клона се записва автоматично и
на магнитните носители за ДДС съгласно изискванията на закона.
Номерът на търговския офис се игнорира при обединяването на данните, но е много необходим
при съставянето на файловете с цел да не се повтарят имената на файловете и да не се получи
загуба на информация при обединяването.
Лице, подаващо VIES декларацията
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В групата "Лице, подаващо VIES декларацията" се съдържат следните полета:
- Лице – избира се от списъка на лицата, подаващи VIES декларация, въведени в меню "Система".
- Вид на лицето – маркира се, дали избраното лице е представляващ или пълномощник на
фирмата.
Данните в тези полета се попълват отделно и могат да са различни от данните за лицата,
посочени в полетата на група "Упълномощено лице по ДДС".
Това е така, тъй като информацията за справката-декларация по ДДС и за VIES-декларацията
може да се подава поотделно и по различно време.

Страница "ЗАДС"
На тази страница се въвеждат данни, ако фирмата е регистрирана по Закона за акцизите и данъчните
складове. Ако данните не са попълнени, няма да могат да се дефинират другите базови данни,
свързани с акцизните стоки и данъчните складове.

Задължено лице по закона за акцизите
Полето "Задължено лице по закона за акцизите" трябва да се маркира при обработване данни на
данъчни складове и регистрирани лица по ЗАДС.
Ако това поле не е маркирано, при обработката на данните на фирмата няма да се покажат тези точки
от меню "Базови данни", които са свързани с дефинирането на акцизните данъчни складове.
За да можете да обработвате данни на данъчни складове и регистрирани лица по ЗАДС, трябва да
укажете в данните на фирмата, че тя е задължено лице за акцизите.

Идентификационен номер по закона за акцизите
Това поле за попълване се появява след маркирането на полето "Задължено лице по закона за
акцизите".
Тук се въвежда служебният номер, който е получила фирмата при регистрацията си по ЗАДС;
Полето се използва за отчитане по Закона за акцизите и данъчните складове и трябва да е попълнено
коректно.
Ако не е попълнено, няма да могат да се дефинират другите базови данни, свързани с акцизните стоки и
данъчните складове.

Тип на лицето по закона за акцизите
Тези полета за попълване се появяват след маркирането на полето "Задължено лице по закона за
акцизите".
− Тип на лицето по закона за акцизите - тук може да се избира от двете възможности:
1. Лицензиран складодържател
2. Регистрирано лице
Полетата се използват за отчитане по Закона за акцизите и данъчните складове и трябва да са
попълнени коректно.

Страница "ИНТРАСТАТ"
На тази страница се попълват данни, ако фирмата ще прави справки и файлове по Интрастат.
На страница "Интрастат" има три подстраници в които се попълват полета както следва:
Страница "Общи данни"
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Фирмата е Интрастат оператор
Това поле се маркира, ако обработваната фирма ще подава данни като Интрастат оператор.
Ако това поле не е маркирано, след това няма да може да се въвежда допълнителната информация за
стоките и да се извеждат отчетите на Интрастат оператор.
Отчита статистическа дейност
Това поле се маркира, ако обработваната фирма е достигнала прага за отчитане на статистическа
стойност като Интрастат оператор.
Интрастат декларатор
С бутона вдясно от това поле се избира Интрастат декларатор.
В отчетите за Интрастат се прави разлика между
-

Интрастат оператор - фирмата, която извършва вътреобщностните доставки, и

-

Интрастат декларатор - фирмата, която подава декларациите.

Двете фирми могат и да съвпадат, но също така е възможно друга фирма, която има регистриран
електронен подпис, да е упълномощена да подава Интрастат декларациите.
За Интрастат декларатора се подава доста подробна информация, която се съдържа в таблица,
намираща се в меню "Система - Интрастат декларатори".
Трета декларираща страна
В тази група полета се попълват данните на упълномощеното лице, което със своя електронен подпис
има право да подава данните за Интрастат на тази фирма. За упълномощеното лице е необходимо да
попълните:
- ЕИК/ЕГН - в 9, 10 или 13 знака;
- Име - въвеждате наименованието на фирмата на упълномощеното лице;
Вид на лицето - маркира се една от стойностите ЕИК, ЕГН, ЛНЧ, Служебен номер на НАП.

-

Страница "Пристигания"

Стойности по подразбиране
Тук се намират полетата за задаване на стойности по подразбиране, в които се попълват най-често
срещаните ситуации в работата на фирмата като Интрастат оператор.
При въвеждането на нови документи тези стойности се зареждат автоматично в документите, отнасящи
се за пристигащи стоки. Това улеснява работата при въвеждането.
Данните се попълват в следните полета:
- Вид сделка
- Статистическа процедура
- Условия на доставка
- Вид транспорт
- Регион на произход/ потребление
Стойностите за всяко от тези полета се избират от списък с предварително въведени данни като набор
от всички възможни стойности, определени в нормативната база.
Допълнително се попълват данните в полето "Националност на транспортното средство". Може да се
маркира стойност по подразбиране от следните две възможности:
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- Страна на контрагента
- България.
Избраните тук стойности по подразбиране за пристиганията на стоки от Европейската общност се
използват за облекчаване на работата по въвеждане на информацията за Интрастат във всеки
документ.
Тези параметри след това могат да се променят за всеки конкретен документ.

Страница "Изпращания"

По подразбиране
Тук се намират полетата за задаване на стойности по подразбиране, в които се попълват най-често
срещаните ситуации в работата на фирмата като Интрастат оператор.
При въвеждането на нови документи тези стойности се зареждат автоматично в документите, отнасящи
се за изпратени стоки. Това ще улесни вашата работа при въвеждането.
За вече създадените с Бизнес Навигатор документи е предвиден бутон за автоматично прехвърляне на
данните от тези страници в документите, въвеждани без информацията за Интрастат.
На всяка страница се попълват данни в следните полета:
- Вид сделка
- Статистическа процедура
- Условия на доставка
- Вид транспорт
- Регион на произход/ потребление
Стойностите за всяко от тези полета се избират от списък с предварително въведени данни като набор
от всички възможни стойности, определени в нормативната база.
Допълнително се попълват данните в полето "Националност на транспортното средство". Може да се
маркира стойност по подразбиране от следните две възможности:
- Страна на контрагента
- България.
Избраните тук стойности по подразбиране за изпращанията на стоки към Европейската общност се
използват за облекчаване на работата по въвеждане на информацията за Интрастат във всеки
документ.
Затова трябва задължително да се попълнят тези полета, и то с данните за най-често срещаните
параметри за фирмата. Тези параметри след това могат да се променят за всеки конкретен документ.
Но зададените тук стойности ще наложат промяна само на някои параметри, не на всички.

Индивидуална настройка на новосъздадената фирма
Активиране на период
Дейността на една фирма е непрекъснат процес, но нейното отчитане като правило се извършва по
години и периоди. Счетоводната година може да съвпада, а може и да не съвпада с календарната.
Разделянето на годината на периоди законът за счетоводството оставя на свободния избор на
фирмата. На практика отчитането на данъците (напр. ДДС) предопределя използването на едномесечни
периоди.
Намирате се в главното меню "Бизнес Навигатор" преди избор на фирма. Изберете меню "Фирми" "Старт". Отваря се екран "Фирми". В списъка на фирмите маркирайте тази, която създадохте току-що, с
избраното от вас име. Натиснете икона "Избор". Отваря се главният работен екран "БИЗНЕС
НАВИГАТОР [Име на фирмата]". Колонката "Години, периоди, папки" е празна. Изберете меню
"Периоди" - "Активиране" и се активира първият заложен в шаблона период. В общия случай това е
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31.12.хх - 31.12.хх, където хх е годината . Това е периодът, който в общия случай се използва за
въвеждане на начални салда. Ако изберете още веднъж меню "Периоди" - "Активиране", системата ще
активира следващата финансова година, например 01.01.08 – 31.12.08 г. с първи период – 01.01.08 –
31.01.08г. Всяко последващо избиране на менюто "Периоди" - "Активиране" активира
нов период
(месец).

Настройка на базовите данни
Дефиниране на периоди и години
В шаблоните на БИЗНЕС НАВИГАТОР са заложени периоди и години, които автоматично се въвеждат и
във фирмата, създадена на базата на шаблон или по-стара фирма. Тези периоди можете да видите от
меню "Базови данни" - "Фирмени данни" - "Периоди и години". Визуализира се екран "Име на фирмата
[Финансови години]". Екранът съдържа икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене" и "Изход", както и
таблица с колони:
- начална дата
- крайна дата
- брой периоди
- състояние.
Възможно е да се наложи коригиране на годините и периодите, за които ще се въвежда счетоводството.
Коригирането на периодите и годините става от меню "Базови данни" - "Фирмени данни" - "Периоди и
години".
От таблицата се избира чрез маркиране съответната финансова година, например 2008 - с начална
дата 01.01.2008, и се натиска бързо два пъти левият бутон на мишката. Същото се постига и като след
маркирането на периода се натисне икона "Редактиране". Визуализира се екран "Име на фирмата
[Финансова година]", с две страници - "Общи данни" и "Периоди". На страница "Общи данни" са
посочени началната и крайната дата на избраната финансова година - 01.01.2008 и 31.12.2008, нейното
състояние - Работна. Тук има поле "Коефициент за частичен данъчен кредит", което е необходимо за
изчисляване на резултата в справката-декларация по ДДС. Коефициентът за частичен данъчен кредит
се задава в данните на годината, а не се изчислява автоматично от програмата. Изчисленият
коефициент се въвежда като число с 2 знака след десетичната точка.
Ако няма зададен коефициент за частичен данъчен кредит в годината, той се задава в данните на
периода. При изчисляване на резултата по справката-декларация за ДДС програмата първо проверява
за наличието на този коефициент в данните за годината. Ако там няма коефициент, което се случва
напр. при новосъздадените фирми, се взима коефициентът от данните на периода.
Ако нямате сделки с частичен данъчен кредит, въведете стойност 1 в полето "Коефициент за частичен
данъчен кредит" в данните на годината, или 0, ако сте въвели данните за коефициента в периодите.
Изберете страница "Периоди". На тази страница има икони "ОК", "Отказ", "Добавяне", "Редактиране" и
"Триене" и таблица, в която се визуализират всички налични периоди на тази финансова година, с
колони:
- Начална дата
- Крайна дата
- Състояние
- Номинален коефициент.
В таблицата има 13 периода - 12-те календарни месеца и един служебен период 31.12.-31.12., който не
е задължителен, но може да се използва за приключвателни операции.
Както споменахме, за нуждите на отчитането на ДДС е необходимо всеки месец да е период.
Може да се намали броят на периодите, като се изтрият някои, или да се увеличи, като се добавят нови.
Принципът е, че винаги началната дата на първия период съвпада с началната дата на годината, а
крайната дата на последния - с крайната дата на годината.
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Ако се налага да обединим период или да трием, се позиционираме върху него и натискаме икона
"Триене".
Системата издава съобщение:
Are you sure you want to delete the highlighted record?
Да
Не

С него ви пита дали сте сигурни, че желаете да изтриете маркирания запис.
Ако се натисне бутон "Да", предходният период си променя крайната дата и приема крайната за
периода, който се трие.
Ако изтриете месеци ноември и декември, месец октомври, който е с начална дата 01.10.2008 г., ще
стане с крайна дата 30.12.2008 г.
Броят на периодите във финансовата година, която се редактира, се променя, например от 13 става 11.
Аналогично се процедира, когато трябва да се добави нов период.
Намирате се на екрана с периодите на финансовата година. Натиснете икона "Добавяне". Системата
ни пита за началната дата на периода, който добавяме. Запишете например 01112008 и натиснете
бутон "ОК". Крайна дата не се пише, системата сама я отчита. Ако е необходимо, попълвате полето
"Коефициент за частичен данъчен кредит", иначе може да го оставите празно. Веднага броят на
периодите във финансовата година се променя на 12. Можете за упражнение да добавите и м.12. Икона
"Добавяне" - "Начална дата" 01122008 (пишат се като поредни цифри, без разделител), натискаме бутон
"ОК". Отново периодите се промениха. Натискаме икона "Изход", за да излезем от менюто на
финансовите години.
Променените периоди ще изглеждат по начина, показан на екрана.

Потвърдете с икона "ОК". Връщате се в екран "Име на фирмата [Финансови години]" и натиснете икона
"Изход". Връщате се в главния работен екран. Там от меню "Периоди" - "Активиране" можете да
активирате неактивираните добавени периоди.
Настройка на сметкоплана
Възможно е особеностите на вашата новосъздадена фирма да налагат по-подробно отчитане на някои
пера или дейности. Според случая може да се постъпи по два начина: да се създадат подсметки на
трицифрената сметка (четири-, пет- и повече цифрени до осемцифрени) или да се организира
аналитично отчитане по тази сметка. Ако се налага, може да организирате аналитично отчитане по
подсметките. Редактирането на сметките става от меню "Базови данни" - "Сметкоплан" - "Сметки". Нека
да разгледаме вариантите на създаване на подсметка и създаване на аналитичност на сметка.
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Създаване на подсметки

В настоящия пример, за да се създадат подсметки на сметка "503 Разплащателна сметка в лева", се
спазва следната последователност:
Изберете меню "Базови данни" - "Сметкоплан" - "Сметки". Отваря се екран "Име на фирмата [Сметки]" с
индивидуалния сметкоплан на фирмата. Екранът съдържа икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене",
"Филтър", "Export", "Печат" и "Изход", поле "Търси" на локатора и таблица със следните колони:
- Код
- Име
- Режим
- Тип
- Аналитичност
- Чужда валута
- Сборна сметка
- Чуждестранна сметка
- Базова сметка
- Служебен код
- Клас.
В таблицата маркирайте сметка 503. Най-лесният начин да се позиционирате върху сметката, е като
наберете нейния номер в полето на локатора "Търси" вдясно от икона "Изход". Натиснете клавиш Tab.
БИЗНЕС НАВИГАТОР ни позиционира върху сметката.
Изберете икона "Редактиране" или щракнете бързо два пъти с левия бутон на мишката върху нея.
Натиснете бутона-стрелка

вдясно от поле "Тип". От списъка на типовете изберете "Сборна".

Натиснете бутон "OK". Системата ни връща в сметкоплана. Натиснете икона "Добавяне" и добавете
нова сметка. Визуализира се екран "Име на фирмата [Сметка]" с три страници:
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- Общи свойства
- Свързани сметки
- Бюджетиране.
На страница "Общи свойства" въведете:
•Код: (5031)
•Име: (Юробанк И Еф Джи България (Пощенска Банка)
•Режим: (Активна)
•Тип: (Нормална).

Изберете страница "Свързани сметки". За да укажете връзката й със сборната сметка 503, натиснете
бутон "Подсметка на:",. Визуализира се екран "Име на фирмата [Сметки]", в който системата ни
предлага всички сборни сметки в сметкоплана на фирмата. Въведете 503 в полето "Търси" на локатора
и натиснете клавиш Тab. Маркира се редът със сметка 503. Натиснете бутон "Избор". В полето
"Подсметка" се изписва номерът на сметка 503.
Натиснете бутон "ОК". Сметка 5031 се добавя в сметкоплана.
Ако имате разплащателни сметки и в други банки, можете да повторите стъпките. Така създавате
подсметки 5032, 5033 и т.н.
Сметките 5031, 5032, 5033 са подсметки на сметка 503 и 503 е тяхна сборна сметка. Осчетоводяването
по всяка от подсметките ще се отразява и по салдото и оборотите на сборната сметка, без за нея да се
правят записвания в журнала. При този начин на работа не е необходимо да променяме баланса, отчета
за приходите и разходите, отчета за паричния поток, защото сборната сметка вече е включена в тях.
Създаване на подсметка и избиране на съществуващ тип аналитичност

Аналогичен е случаят и за сметка 504 Разплащателна сметка във валута.
По познатия начин преобразувате сметка 504 в сборна.
Добавяте подсметка 5041 БПБ по познатия начин.
Особеното тук е указването на аналитичност. Благодарение на тази аналитичност в БИЗНЕС
НАВИГАТОР има редица автоматични операции, свързани с чуждата валута.
Указването на аналитичност става на страница "Общи свойства" на сметка 5041 както следва:
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Натиснете бутон "Аналитичност". Отваря се екран "Име на фирмата [Типове аналитичност]" и БИЗНЕС
НАВИГАТОР ни предоставя списък от наличните типове аналитичности.
Маркирайте аналитичност "Чужди валути" и потвърдете с икона "Избор".

На страница "Свързани сметки" посочете на коя сметка е подсметка 5041 и потвърдете с бутон "ОК".
Връщате се в сметкоплана на фирмата, където се е добавила сметка 5041. Може да добавите и сметка
5042 ПИБ по този начин.
След това натиснете икона "Изход", за да се върнете в главния работен екран.
Аналитично отчитане
Избиране на съществуващ тип аналитичност

За да организираме аналитично отчитане по дадена сметка, трябва да зададем по кой тип аналитичност
да става това отчитане.
Начинът за избиране на съществуващ тип аналитичност обяснихме на базата на сметка 5041.
Разгледайте примера.
Стъпките при избор на съществуваща аналитичност са:
-

Натиснете бутон "Аналитичност". Отваря се екран "Име на фирмата [Типове аналитичност]". Той
съдържа икони "Добавяне", "Редактиране", "Изтриване" (неактивна), "Export", "Печат" и "Изход", поле
"Търси" на локатора и таблица.

-

Маркирайте желания тип аналитичност и натиснете икона "Избор".

-

Връщате се отново в екран "Име на фирмата [Сметка]". Там до бутон "Аналитичност" вече е
изписано името на избрания тип аналитичност.

-

Натиснете бутон "ОК". Връщате се в екрана със сметкоплана на фирмата. В колона "Аналитичност"
на сметката е изписана избраната аналитичност.

-

Натиснете икона "Изход". Намирате се отново в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [Име
на фирмата]".

Отказ от аналитичност на сметка

Отказът от аналитичност става със следните стъпки.
-

Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [Име на фирмата]".

-

Изберете меню "Базови данни" - "Сметкоплан" - "Сметки".
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-

Отваря се екран "Име на фирмата [Сметки]" с индивидуалния сметкоплан на фирмата.

-

Маркирайте сметката, от чиято аналитичност ще се откажете.

-

Изберете икона "Редактиране". Визуализира се екран "Име на фирмата [Сметка]".

-

Натиснете бутон "Аналитичност". Отваря се екран "Име на фирмата [Типове аналитичност]".

-

Не избирайте нищо, просто натиснете икона "Изход".

-

Връщате се отново в екран "Име на фирмата [Сметка]". Там до бутон "Аналитичност" вече няма име
на аналитичност.

-

Натиснете бутон "ОК". Връщате се в екрана със сметкоплана на фирмата. В колона "Аналитичност"
на сметката няма нищо.

-

Натиснете икона "Изход". Намирате се отново в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [Име
на фирмата]".

Добавяне на нов тип аналитичност

Когато искате да присвоите към сметка определен тип аналитичност, който не съществува в списъка на
типовете в базовите данни на фирмата, трябва да го създадете.
Това ще направите по следния начин:
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [Име на фирмата]". Изберете меню
"Базови данни" - "Сметкоплан" - "Сметки". Отваря се екран "Име на фирмата [Сметки]" с индивидуалния
сметкоплан на фирмата. Посочете сметка 302 Материали и изберете икона "Редактиране". Визуализира
се екран "Име на фирмата [Сметка]". Натиснете бутон "Аналитичност".
Отваря се екран "Име на фирмата [Типове аналитичност]".
На сметка 302 искаме да присвоим аналитичност "Основни материали". Такъв тип аналитичност няма в
списъка, ето защо ще го създадем в момента на присвояването му. Натиснете икона "Добавяне". Отваря
се екран "Име на фирмата [Тип аналитичност]".

Екранът съдържа следните полета:
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- Име
- Тип
- Вид,
както и диалогово поле "Количества" (неактивно), чекбокс "Бюджетиране", "Брой признаци", бутони
"Основен", "Спомагателен", "2-ри спомагателен", чекбокс "Допълнителен индекс", поле "Сортировка по
подразбиране", бутони "Бележки", "ОК" и "Отказ".
В поле "Име" попълнете (Основни материали).
Натиснете бутона-стрелка

до поле "Тип" и изберете тип (Количествен).

При избора на тип се ръководим от това, дали сметката е с количествено изражение или само
стойностно. От това зависи изборът на съответния тип. В зависимост от това, какъв тип ще се избере
тук, в първичните документи системата ще позволява на потребителя да въвежда количество и цена.
Ако бъде избран тип "Количествен", системата разрешава тези полета. При тип "По стойност" в
първичните документи се въвежда само стойност без количества. Тип "Свързващ" се използва при
кръстосаното счетоводство. Свързва партидите на сметката от сметкоплана на фирмата със сметка от
чуждото счетоводство.
Натиснете бутона-стрелка до поле "Вид" и изберете вид (Материални запаси). В зависимост от това,
кой вид сте избрали, се отварят нови диалогови полета. В случая, при вид "Материални запаси", се
отваря диалогово поле "Специфика". За нуждите на нашия пример не променяйте настройките в тези
полета (Специфика - няма; Количества - едно).
В диалогово поле "Брой признаци" има възможност признаците да са до три: основен, спомагателен или
втори спомагателен. Изберете основен признак. При спомагателен или втори спомагателен признак
съществува сложна аналитичност. След избора на броя на признаците системата ни предлага да
посочим необходимата номенклатурна дефиниция. Ако съществува, я избираме, ако не - създаваме
нова.
Натиснете бутон "Основен". Отваря се екран "Име на фирмата [Номенклатурни дефиниции]".
Маркирайте "Материали" и натиснете икона "Избор". (Ако в списъка няма номенклатурна дефиниция,
трябва да бъде създадена аналогично на начина, по който създаваме нов тип аналитичност.)
До бутон "Основен" се изписва името на номенклатурната дефиниция. В полето "Сортировка по
подразбиране" е отбелязана опция "Материали".
Поле "Допълнителен индекс" - ако маркирате полето "Допълнителен индекс" и зададете "Название" на
индекса, за всички сметки, които са дефинирани с този тип аналитичност, при въвеждане на партидата
ще може да се укаже допълнителен код. Допълнителният код е текстово поле с дължина до 20 знака.
Името му е по желание на потребителя. По този код може да се сортират допълнително партидите. Ако
аналитичността е с включен допълнителен код, програмата показва допълнителна страница за
сортиране в списъка на партидите, в аналитичните салда и в аналитичните журнали. Тук не маркирайте
това поле.
Натиснете бутон "ОК". Отваря се екранът "Име на фирмата [Типове аналитичност]" и новият тип
аналитичност вече е добавен в списъка.
Маркирайте новия тип аналитичност (Основни материали) и натиснете икона "Избор". Връщате се
отново в екран "Име на фирмата [Сметка]". Там до бутон "Аналитичност" вече е изписано името на
избрания тип аналитичност "Основни материали". Натиснете бутон "ОК". Връщате се в екрана със
сметкоплана на фирмата. В колона "Аналитичност" на сметка 302 е изписана избраната аналитичност
"Основни материали". Натиснете икона "Изход". Намирате се отново в главния работен екран "БИЗНЕС
НАВИГАТОР [Име на фирмата]".
Номенклатурни позиции
Създаване на партиди по сметки

Ако към сметката трябва да се създадат партиди, това става по следния начин:
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [Име на фирмата]". Изберете меню
"Базови данни" - "Сметкоплан" - "Сметки". Отваря се екран "Име на фирмата [Сметки]" с индивидуалния
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сметкоплан на фирмата. Маркирайте сметка 302 Материали и изберете икона "Редактиране".
Визуализира се екран "Име на фирмата [Сметка]". За тази сметка избрахме аналитичност "Основни
материали".

Натиснете бутон "Партиди".Отваря се екран "Име на фирмата [Партиди]302 Материали". На този екран
има икони "Добавяне", "Филтър", "Избор", "Търсене", "Export" и "Изход", бутони "Справка" и "Цени" и
таблица с колони:
- код
- име
- цена
- линеен код
- допълнителен код
- мярка.
Таблицата е празна и трябва да се създадат партиди. Натиснете икона "Добавяне". Отваря се екран
"Име на фирмата [Номенклатурни позиции] Материали". Екранът съдържа икони "Добавяне",
"Редактиране", "Триене", "Export", "Изход", "Затваряне на йерархична справка" и "Отваряне на
йерархична справка", както и таблица в две части. Лявата част на таблицата съдържа номенклатурата
на тази партида.
Когато създавахме аналитичността на сметка 302, избрахме номенклатурна дефиниция "Материали",
ето защо тя е изписана и маркирана в тази колона. Натиснете икона "Редактиране", за да разгледате
настройките на тази номенклатурна дефиниция.
Типът е количествен, кодирането - автоматично.
При избор на ръчно или буквено-цифрово кодиране при добавяне на партида системата първо пита за
код. Големината на кода зависи от броя на символите, зададени при дефинирането на номенклатурата.
Този код помага при голяма номенклатура. Написвайки кода на търсената партида, системата ни
позиционира на нея.
Разгледайте раздела с нивата. За тази номенклатурна позиция са дефинирани 3 нива - Групи, Подгрупи,
Материали. Броят на символите на кодирането е 7, като за групите и подгрупите са предвидени по 2
символа, а за самите материали остават 3 символа.
Натиснете бутон "Отказ", за да излезете от този екран. Връщате се в екран "Име на фирмата
[Номенклатурни позиции] Материали". Изберете икона "Добавяне". Отваря се екран "Име на фирмата
[...] Материали Групи". Той съдържа страница "Общи данни" с полета "Код" и "Име".
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Полето "Код" е неактивно, в него не можете да въвеждате код, защото кодирането е автоматично.
В полето "Име" въведете името на групата (Метали). Изберете бутон "ОК". Групата се появява под
номенклатурната позиция и е маркирана. Когато натиснем икона, тя се отнася винаги за маркирания
ред.
Натиснете икона "Добавяне". Така ще добавите подчинен ред на реда с групата (в случая Метали), т.е. подгрупа. Визуализира се екран "Име на фирмата [...] Материали: Подгрупи".

И тук не можете да въвеждате код, задайте име на подгрупата (Профили). Изберете бутон "ОК". Пред
реда на група "Метали" се появява кръстче. Натиснете го. Подгрупата "Профили" се появява под реда с
групата. Щракнете с мишката върху нея и я маркирайте.
Натиснете икона "Добавяне". Сега ще добавите подчинен ред на реда с подгрупата (в случая Профили),
т.е. - материал. Визуализира се екран "Име на фирмата [Номенклатурна позиция] Материал". До бутон
"Мерна единица" е изписана мерната единица, зададена в поле дефиниция, или тази с код 001 (първата
въведена). За нуждите на новосъздадената фирма тази мерна единица не е подходяща, затова трябва
да бъде променена. Натиснете бутон "Мерна единица". Визуализира се екран "Име на фирмата [Мерни
единици]". В горната таблица маркирайте "Мерни единици за дължина", а в долната - метър, и
натиснете икона "Избор".
Полето "Код" е попълнено автоматично. Въведете име (Винкел) и натиснете бутон "ОК".
Визуализира се екран "Име на фирмата [Номенклатурни позиции] Материали:Метали:Профили". В
таблицата в дясната част на екрана се изписват кодът и името на материала.
Сега вече имаме създадена номенклатурна позиция за партида по сметка 302. Другите номенклатурни
позиции се създават по същия начин.
Маркирайте този материал (Винкел) и натиснете икона "Избор".
Визуализира се екран "Име на фирмата [Партиди] 302 Материали". Екранът съдържа страници "Общи
данни" и "По подразбиране". На страница "Общи данни" можете да попълните, ако желаете, стойности в
полетата за цени и минимални и максимални запаси. На страница "По подразбиране" можете да
свържете партидата с чуждестранна сметка или да изберете за нея данък или алтернативна мерна
единица. Натиснете бутон "ОК".
В екран "Име на фирмата [Партида] 302 Материали" се попълват кодът, името, цената, линейният код,
допълнителният код и мярката на партидата.
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Натиснете икона "Избор". Отваря се екран "Име на фирмата [Сметка]" на сметка 302 Материали. Сега
сметка 302 с аналитичност Основни материали и номенклатурна позиция "Материали" има вече една
партида "Винкел".
Натиснете бутон "ОК" и се връщате в екрана със сметкоплана на фирмата. Там изберете икона "Изход"
и се връщате в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [Име на фирмата]".
Създайте по аналогичен начин още една партида по сметка 302 - група "Метали", в нова подгрупа
"Профили от внос" - материал "Квадратна тръба". Кодът на тази партида е 01.02.001.
Редактиране на номенклатурни позиции

Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [Име на фирмата]". Изберете меню
"Базови данни" - "Аналитичности" - "Номенклатурни дефиниции". Отваря се екран "Име на фирмата
[Номенклатурни дефиниции]". Той съдържа икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене", "Избор",
"Export", "Печат" и "Изход", бутони "Експорт", "Импорт", "Импорт текст", както и таблица със следните
колони:
- код
- име
- брой нива
- вид.
Таблицата съдържа редове със зададените в шаблона, използван за създаване на фирмата,
номенклатурни дефиниции.
Маркирайте ред "Стоки" и изберете икона "Редактиране". Отваря се екран "Име на фирмата
[Дефиниране на номенклатура]". Той съдържа страница "Общи свойства" с полета:
- Име - съдържа името на номенклатурната дефиниция - Стоки
- Съкращение - съдържа съкратено наименование на номенклатурната дефиниция - Стоки
- Тип:
• • 0 Описателен.
• • 1 Количествен.
При избора на тип критерият е дали сметката е с количествено изражение или само стойностно.
- Кодиране:
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• •

0 Автоматично кодиране
партидите
програмата.

• š

1 Ръчно - кодовете се задават от оператора на компютъра. Възможно е
да са до 8 символа - само цифри. Това е едно улеснение, което се
използва при бързо търсене на партидите по познатия им код.

• •

2 Буквено-цифрово - кодовете
Дължината е до 20 символа.

системата
излизат

сама задава кодовете.
с
номера,
поставени

е

от

комбинации

между

При автоматично
автоматично
от

букви

и

цифри.

-

Брой нива - 3. Максимално възможната стойност е 4. Така един признак може да се групира до 4
нива напр. "Раздел", "Група", "Подгрупа", "Име".

-

Брой символи - 6

-

1. Групи - 1

-

2. Подгрупи - 1

-

3. Стоки - 4

-

Мерна единица - броя.

Редактиране на брой нива

Броят на нивата на дефинираната номенклатура "Стоки", съдържаща се в аналитичността "Стокови
запаси", включена в предоставения шаблон, е 3. Дефинирани са като "Група", "Подгрупа", "Стока". Ако
така зададената аналитичност ще се ползва, но с променен брой на нивата в номенклатурата, се
подхожда по следния начин. Маркира се цифрата 3 в полето "Брой нива" и се изписва 4. Друг начин е с
маркера на мишката да се натисне бутончето със стрелка нагоре до полето "Брой нива". Цифрата става
4. След като се промени броят на нивата, трябва да бъде наименувано добавеното ниво. Например: "Група" - "Подгрупа" "Раздел"- "Стоки".
За да се запази броят символи по нивата, като и за новото ниво се предвиди 1 символ, трябва да се
увеличи стойността в полето "Брой символи" на 7. Тогава нивата "Група" и "Подгрупа" "Раздел" ще имат
възможност за кодиране с по един символ, т.е. ще приемат номерация до стойност 9. За стоките ще
остане брой символи 4, т.е. във всяко ниво ще има до 9999 стоки.
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Потвърдете извършените промени с бутон "ОК". Връщате в екран "Име на фирмата [Номенклатурни
дефиниции]". За да се върнете в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [Име на фирмата]",
изберете икона "Изход".
Прекодиране на номенклатурни позиции

С функцията "Прекодиране" могат да се коригират кодовете на неправилно отнесени номенклатури, без
да се трият партидите, без да се въвеждат отново документи и дори без да се деактивират. Промените в
кода се отразяват автоматично навсякъде, където е необходимо.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [Име на фирмата]". Изберете меню
"Базови данни" - "Аналитичности" - "Номенклатурни позиции". Отваря се екран "Име на фирмата
[Номенклатурни позиции] Име на позицията - първата в списъка". Екранът съдържа икони "Добавяне",
"Редактиране", "Триене", "Export", "Изход", стрелки "Сбито" и "Подробно", както и таблица в две части.
Лявата част на таблицата съдържа групирането и нивата на номенклатурите, а дясната - самите
номенклатурни позиции. Позиционирайте се на редактираната от нас номенклатура "Материали",
отворете група "Метали", подгрупа "Профили" (отбележете как се променя наименованието на екрана "Име на фирмата [Номенклатурни позиции] Материали:Метали:Профили") и маркирайте в дясната част
на таблицата позицията "Винкел".
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Натиснете икона "Редактиране". Отваря се екран "Име на фирмата [Номенклатурни позиции]
Материали". В полето име е изписано името на номенклатурата, която ще прекодирате - Винкел.
Натиснете бутон "Прекодиране". Отваря се нова страница в същия екран - "Прекодиране" с полета
"Групи", "Подгрупи", "Позиция", в които е изписано настоящото кодиране на избраната номенклатурна
позиция "Винкел".
В тези полета можете да промените стойностите на кодовете, т.е. да прекодирате.
За нашия пример позицията "Винкел" е от внос и трябва да се заведе към подгрупа 2 - "Профили от
внос". В тази подгрупа ще бъде под номер 002 (номер 001 в примера е позиция "Квадратна тръба").
Променете стойността в поле "Подгрупи" на 2 и натиснете Enter. БИЗНЕС НАВИГАТОР дава
съобщение, че при такова прекодиране има дублиране в позициите на партидите, което е поради факта,
че в подгрупа "Профили от внос" позиция 001 е заета от "Квадратна тръба". Натиснете бутон "ОК". На
следващия екран БИЗНЕС НАВИГАТОР пита дали ще опитаме да запишем въпреки грешката с три
възможни отговора - "Да", "Не" и "Отказ". Натиснете бутон "Отказ". Връщате се в екран "Име на фирмата
[Номенклатурна позиция] Материали". Натиснете отново бутон "Прекодиране" и запишете стойност 2 и в
поле "Позиция". Потвърдете с бутон "ОК".
Отваря се екран "Име на фирмата [Номенклатурни позиции] Материали:Метали:Профили". Маркирайте
подгрупа "Профили от внос". В дясната страна в списъка на позициите на подгрупа "Профили от внос" с
код 01.02.002 е записана позиция "Винкел".
Изберете икона "Изход", за да се върнете в главния работен екран
фирмата]".

"БИЗНЕС НАВИГАТОР [Име на

Промените на кодовете се отразяват автоматично по всички свързани партиди, аналитични салда и
записи в аналитичните журнали. Всичко това може да става с осчетоводени партиди, не е необходимо
деактивиране.
Добавяне на ниво при съществуващи партиди с осчетоводени записи по дадена сметка

Функцията "Добавяне на ниво" позволява да се вмъкне ново ниво, ако по време на текущата работа се
окаже, че дадена номенклатура е дефинирана с недостатъчен брой нива. Новото ниво винаги се вмъква
като предпоследно. Програмата вмъква служебно по един елемент от новото ниво, където е
необходимо, като му присвоява код 0 и име "?". След това можете да добавите нови елементи и да
използвате функцията "Прекодиране", за да разместите съществуващите номенклатурни позиции. За
целта не е необходимо дори деактивиране, т.е. връщане в неосчетоводено състояние на документите,
свързани с тази сметка. Промените се отразяват автоматично по всички партиди, аналитични салда,
записи в журналите.
Когато трябва да се добави ниво при съществуващи партиди по дадена сметка, по които са правени
осчетоводени записи, добавянето на ниво става, както следва:
Отворете основния работен екран на фирма ВАРИАНТ БМ ООД - "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ
ООД]".
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Изберете меню "Базови данни" - "Аналитичности" - "Номенклатурни дефиниции". Отваря се екран
"ВАРИАНТ БМ ООД [Номенклатурни дефиниции]". Изберете номенклатурна дефиниция "Стоки" и
натиснете икона "Редактиране". Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Дефиниране на номенклатура]".
Този екран съдържа страници "Общи свойства" и "Специални функции".
На страница "Общи свойства" полето "Брой нива" е неактивно, т.е. не може да се променя както при
партиди, по които няма осчетоводени записи.
Изберете страница "Специални функции".

На тази страница има бутони "Добавяне на ниво", "Изтриване на ниво", "ОК" и "Отказ". Натиснете бутон
"Добавяне на ниво". Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Дефиниране на номенклатура]", в който има
поле, съдържащо като име знак "?".
Дайте име на това ниво (Отделение). Необходимо е да се промени броят символи (6). Натиснете бутон
"ОК".
Изберете икона "Изход". Връщате се в основния работен екран.
Изберете меню "Базови данни" - "Аналитичности"- "Номенклатурни позиции". Отваря се екран
"ВАРИАНТ БМ ООД [Номенклатурни позиции]". Позиционирайте се на номенклатура "Стоки" и натиснете
кръстчетата пред "Шоколадови изделия" и "Луксозни бонбониери". Явява се ниво, обозначено с "?".
Маркирайте го и натиснете десния бутон на мишката. От появяващото се меню изберете Change.
Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [nmd:Name] Стоки:Отделение". Въведете име (Продукти КРАФТ).
Номера на подгрупата (1) задайте с бутон "Прекодиране". Въведете стойност 1 в поле "Отделение".
Потвърдете въведеното с бутон "ОК".
Всички позиции на тази номенклатура автоматично приемат новото групиране.
Натиснете икона "Изход" и се връщате в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ
ООД]".
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Изтриване на ниво при съществуващи партиди с осчетоводени записи по дадена сметка

Друга функция на БИЗНЕС НАВИГАТОР е "Изтриване на ниво". Тя е обратна на функцията "Добавяне
на ниво" и позволява да се намали в движение броят на нивата на дадена номенклатура. Изтрива се
нивото, което е предпоследно в йерархията, например ако имате "Групи" - "Подгрупи" - "Стоки", ще
изчезнат подгрупите.
За да я използвате, е необходимо на предпоследното ниво да оставите само по една позиция във всяко
разклонение и тя да бъде с код "0". Промените се отразяват автоматично по всички партиди, аналитични
салда и записи в журналите.

Особености при фирма с производствена дейност
Производство

БИЗНЕС НАВИГАТОР е разработен с вградени функции за калкулация на себестойност и дефиниране
на състава на изделията с рецептурници, които значително облекчават работата в производствените
предприятия. Автоматичното отчитане на материалите и готовата продукция по артикули и партиди,
характерни за търговските фирми, се използват с всичките им възможности и в производствените
фирми.
Дефиниране на рецептурници за състав на изделията

БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява създаване на рецептурници за производството на всяко изделие. В тях
се описва съставът на изделието. Описват се не само количествата на влаганите материали, но и
използваните полуфабрикати и стойността на непреките разходи. Описанията на полуфабрикатите
могат да съдържат и други полуфабрикати, без ограничение на нивата на влагане.
При описване на състава на изделията се залагат и контировките за автоматично изчисляване на
себестойността на изделията при тяхното заприходяване в склада.
Калкулация на себестойност

В БИЗНЕС НАВИГАТОР са разработени различни алгоритми за калкулация на себестойност.
При плановата себестойност на продукцията с документа за заприходяване на готовата продукция в
склада програмата автоматично изчислява нейната себестойност, изписва от склада необходимите
материали и полуфабрикати и начислява общите разходи. За тези изчисления се използва съставът на
изделията от рецептурниците.
Веднага се извършва и проверка за достатъчна наличност на материалите в склада. За недостиг на
материали се издава съобщение. Позволено е и изписване на червено при калкулация на себестойност
по рецептурник.
Опцията за изписване на червено позволява да се разреши изписването на материали от склада при
заприхождаване на произведената продукция да става и в случаите, когато в склада не е налично
цялото необходимо количество от даден вид материал. При това изписването става по
среднопретеглената цена на реално наличното количество. Параметърът "Допустим недостиг"
позволява да се укаже при какъв процент на недостига спрямо необходимото количество операцията
може да се смята за успешна. Допустимите стойности на процента са от 10% до 90%, със стъпка 10%.
На етапа на отчитане на фактическата себестойност могат евентуално да се коригират количествата на
действително вложените материали. След това с автоматичната операция "корекция на общи разходи"
се преразпределят начислените общи разходи в съответствие с фактическата им обща сума. Непреките
разходи по пера, които не са включени в плановата себестойност на изделията, се разпределят с
операцията "разпределяне на общи разходи по аналогия". Накрая самата себестойност се коригира с
функцията "приключване на разходна сметка.
Справките позволяват да се видят разходите за производство, сортирани по видове изделия или по
видове разходи, обобщено или подробно. Може да се получи обобщен отчет за всяко изделие с
разходите за неговото производство, наличностите в склада (или складовете), дадените количества на
консигнация и реализираните продажби. Интересна е справката за разликата между планова и
фактическа себестойност по видове изделия.
Корекция на общи разходи

Функцията позволява да се коригират стойности на общи разходи, които в края на отчетния период
показват различни стойности от начислените според плановата себестойност суми.
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Програмата изчислява автоматично процента на отклонението на база на начислените планови разходи
и автоматично разпределя разликата по съответните изделия. Разпределянето на разликите между
плановата и фактическата себестойност става на база на начислената планова себестойност на
изделията.
Автоматичната корекция на общите разходи става с използване на автоматична операция. На екрана за
въвеждане на многото позиции на документа от бутон "Автоматични операции" избираме "Корекция на
общи разходи".
Програмата предлага да се избере видът разход, който ще се разпределя. Програмата разпределя
сумата на документа пропорционално на вече начислените суми за този вид разход за всяко изделие.
Тоест, начислените суми по този вид разход се коригират с един и същ процент (определен
автоматично).
Основното приложение на тази операция е за отнасяне на фактическите разходи по дебита на сметката
за разходи за производство, след като плановата себестойност вече е начислена по кредита.
Разпределяне на общи разходи по аналогия

Обратно на корекцията на общи разходи, където таблицата за разпределение се съставя на база на
кредитните салда на даден вид разход, а начисляването става по дебита на същия вид разход, при
разпределяне по аналогия таблицата за разпределение се съставя по дебитните салда на един вид
разход, а начисляването става пак по дебитните салда, но на друг вид разход.
Основното приложение на тази операция се предполага да бъде отнасяне на фактическите разходи за
някои видове разходи, за които не е дефинирана планова себестойност.
Използва се документ с автоматичната операция "Разпределяне на разходи по аналогия".
Програмата предлага първо да изберем вида разход, който ще се разпределя, и след това да укажем и
вида на разхода, по аналогия, с който ще става разпределението.
Програмата автоматично разпределя сумата на документа по първия вид разход за всяко изделие
пропорционално на вече начислените суми по втория вид разход за същото изделие.
Допустимо е и първият, и вторият вид разход да съвпадат. Ако за база изберем същия вид разход,
операцията ще бъде аналогична на корекцията на общи разходи, но разпределението ще стане на
основа на вече начислените дебитни (а не кредитни) салда на вида разход, който разпределяме.
Приключване на разходна сметка

След като се разпределят общите разходи по сметката за разходи за производство с операцията
"Корекция на общи разходи" или "Разпределяне на разходи по аналогия", или пък с преки операции, те
се отнасят към себестойността на съответното изделие с операцията "Приключване на разходна
сметка". Основната сметка се води по видове продукция, а кореспондиращата - по видове продукция и
видове разходи.
За изпълнение на тази функция автоматичната операция е "Приключване на разходна сметка". За всяко
изделие се приключват дебитните салда на всички съответни нему разходни партиди.
Карето "С отрицателни записи" позволява едновременно с това да приключите и кредитните салда на
сметката за разходи за производство, като за тях ще се съставят червени записвания.
Тази функция може да се използва и за други подобни видове приключване, като се спазват същите
принципи. Сметката, която се приключва, е кореспондиращата сметка. Ако тя е от кредитната страна, се
приключват дебитните є салда, а ако е от дебитната страна - кредитните салда. Ако аналитичността є е
количествена, се извършва и количествено приключване.
Общата схема на работа, която бихме препоръчали при калкулациите на себестойност, е следната:
•

Продукцията се заприходява, като се използва планова себестойност по рецептурник.

•

Ако е необходимо, текущо се вземат корективни операции за разликата между фактическия и
плановия разход на материали.

•

Фактическите разходи по тези пера, за които е заложена планова себестойност, се разпределят
чрез корекция на общи разходи.
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•

Фактическите разходи по пера, за които не е заложена планова себестойност (например други
разходи), се разпределят по аналогия.

•

Натрупаните разлики между фактическа и планова себестойност се отнасят в себестойността на
продукцията чрез приключване на разходна сметка.

Разбира се, в зависимост от особеностите на конкретното производство най-подходящата схема може
да бъде и друга.

Избор на фирма "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ" ЕООД
От главното меню на БИЗНЕС НАВИГАТОР изберете с едно щракване на мишката меню "Фирми".
От последвалото го подменю изберете точка "Старт". Появява се екран "Фирми" със списък на фирмите,
които обработвате с ИСФУ БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Фирмата, която ще обработвате в момента, изберете като маркирате реда с нейното име и натиснете
икона "Избор" или като щракнете два пъти върху реда с името й.
В нашия пример - за изясняване на особеностите на фирма с производствена дейност - от екрана със
списък на фирмите изберете СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД и натиснете икона "Избор".
Сега сте в главния работен екран на програмата с име "БИЗНЕС НАВИГАТОР [СЛАДКАРСКИ ЦЕХ
ЕООД]".
В този раздел на ръководството ще бъдат разгледани и ще се наблегне само на особеностите на
фирма, която е създадена на база на шаблон "Производствено предприятие".
Калкулацията на себестойността на изделията в производствените предприятия, обработвани с
БИЗНЕС НАВИГАТОР, може да се извърши по два начина:
1. Калкулация по отделни видове продукти, като се използва методът на стандартната (нормативна)
себестойност, както и методът на фактическата себестойност.
В рамките на стандартната калкулация за всички продукти, респ. услуги, се определят т.нар. стандартни
(нормативни) разходи и се задават планови стойности за следните разходи:
- Директни разходи - материали, работни заплати и др.
- Индиректни разходи - нормативни общи разходи за всеки разходен център.
Общите стандартни разходи за месеца са резултат от произведението на количеството на
произведената през месеца продукция със стандартните разходни норми за всяко изделие.
След като вече е изчислена плановата себестойност на изделието, БИЗНЕС НАВИГАТОР дава
възможност след осчетоводяването на реалните преки и непреки разходи за конкретното изделие да се
доначислят автоматично разликите между плановия и фактическия размер на разходите за това
изделие.
2. Калкулация на себестойност чрез изграждане на продуктово дърво
Калкулацията на себестойност чрез изграждането на продуктово дърво представлява рецептурник на
съставките на всяко произвеждано изделие. Рецептурникът е вид планова себестойност, където може
да се опишат не само сумите по видове разходи за производството на единица продукция, но и
вложените материали в натурално изражение. За всяко изделие се задават видовете и количествата на
материалите, от които то се състои. Изписването им става по среднопретеглена цена на наличните
материали в момента на изписването.
Тук подробно ще разгледаме втория начин - калкулация на себестойност с продуктово дърво.

Настройки на сметкоплана и аналитичностите
Настройки на сметка 302
От главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД]" изберете меню "Базови
данни" - "Сметкоплан" - "Сметки". Визуализира се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД[Сметки]".
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В полето "Търси" напишете номера на сметката (302) и натиснете
сметка 302 Материали.

клавиш Tab. Маркира се редът със

Под този ред виждаме подсметки 3021 Склад основни материали и 3022 Склад спомагателни
материали. Маркирайте реда със сметка 3021 Склад основни материали. Изберете икона "Редактиране"
или щракнете два пъти с мишката върху него. Отваря се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД[Сметка]". На
страница "Общи свойства" е изписана аналитичността на тази сметка - "Основни материали". Натиснете
бутон "Отказ" и след това икона "Изход".
Ще разгледаме аналитичността. Изберете меню "Базови данни" - "Аналитичности" - "Типове
аналитичност". Маркирайте реда с аналитичност "Основни материали" и изберете икона "Редактиране".
Отваря се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД[Тип аналитичност]".

Аналитичността е от тип "Количествен" и вид "Материални запаси" , с един основен признак - "Основни
материали". Натиснете бутон "Отказ", за да излезете от екрана на типа аналитичност и след това икона "Изход", за да се върнете в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [СЛАДКАРСКИ ЦЕХ
ЕООД]".
Аналогично е дефинирана и сметка 3022 Склад спомагателни материали със съответната й
аналитичност "Спомагателни материали", която можете да разгледате както при сметка 3021.

Настройки на сметка 3031
От главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД]" изберете меню "Базови
данни" - "Сметкоплан" - "Сметки". Визуализира се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД[Сметки]".
В полето "Търси" напишете номера на сметката (3031) и натиснете клавиш Tab.
Маркира се редът със сметка 3031 Продукция на склад. Изберете икона "Редактиране" или щракнете
два пъти с мишката върху него. Отваря се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Сметка]". На страница
"Общи свойства" е изписана аналитичността на тази сметка - "Продукция".
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Тип аналитичност "Продукция"

Ще разгледаме аналитичността. Натиснете бутон "Отказ" и след това икона "Изход".
Изберете меню "Базови данни" - "Аналитичности" - "Типове аналитичност". Маркирайте реда с
аналитичност "Продукция" и изберете икона "Редактиране". Отваря се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД
[Тип аналитичност]".

Аналитичността е от тип "Количествен" и вид "Материални запаси", с един основен признак "Продукция".
В диалоговото поле "Специфика" трябва да е маркирана опцията "Продукция". Това е задължително
условие за работата по метода на продуктовото дърво. Разгледайте и останалите настройки на типа
аналитичност "Продукция". След това натиснете бутон "Отказ", а в екрана с типовете аналитичности икона "Изход", за да се върнете в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [СЛАДКАРСКИ ЦЕХ
ЕООД]".

Партиди на сметка 3031

От главния работен екран изберете меню "Базови данни" - "Сметкоплан" - "Сметки". Визуализира се
екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Сметки]".
В полето "Търси" напишете номера на сметката (3031) и натиснете клавиш Tab. Маркира се редът 3031
Продукция на склад. Изберете икона "Редактиране" или щракнете два пъти с мишката върху него.
Отваря се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Сметка]".
На страница "Общи свойства" натиснете бутон "Партиди". Отваря се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД
[Партиди]3031 Продукция на склад".
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На този екран има икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене", "Филтър", "Избор", "Търсене", "Export" и
"Изход" както и бутон "Цени".
Партидите се извеждат в таблица с колони:
- Код
- Име
- Цена
- Лин.код
- Допълнителен код
- Мярка
и могат да се сортират по:
- продукция
- име
- линеен код,
в зависимост от това, коя страница на таблицата е избрана.
В този екран могат да се добавят, редактират, изтриват и обработват с помощта на другите икони
партидите на сметка 3031.
В нашия пример - "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД", са зададени няколко партиди. След като маркирате
конкретна партида, можете да разгледате нейните параметри с помощта на икона "Редактиране".
След това изберете бутон "Изход", за да се върнете на страница "Общи свойства" на екрана на сметка
3031.

Страница "Калкулация на себестойност"

Изберете страница "Калкулация на себестойност".
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На тази страница има бутони за избор и полета за визуализиране на:
- разходна сметка
- разходно перо
- източник на материали,
и бутони "Състав на изделията", "Бележки", "ОК" и "Отказ".
Настройките на полетата за избор са, както следва:
-

Разходна сметка - след натискане на бутон "Разходна сметка" БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага
само сметките от група 61, които са с аналитичност "Разходи за дейността". Избрана е сметка 611
Разходи за дейността. По тази сметка ще се калкулират разходите при изчисляването на
себестойността на продукцията (при кореспонденцията за заприходяване на готова продукция
например Дт сметка 3031/ Кт сметка 611).

-

Разходно перо - избира се разходното перо, по което ще се начисляват разходите за материали по
съответната сметка от група 61. Избрано е перо от номенклатура "Общопроизводствени разходи" 01 "Разходи за материали".

-

Източник на материали - с натискане на бутон "Източник на материали" се избира складът, от
който ще се изписват материалите за производство. Например 3021 Основни материали. Тази
стъпка не е задължителна. Материали могат да се изписват от различни складове. Ако не е
указана сметка, при избора на материала, участващ в калкулацията, се посочва точно от коя
сметка идва този материал.

Настройка на състава на изделията

Настройката на състава на изделията (рецептурник) става от бутон "Състав на изделията". (отново
обръщаме внимание на задължителното условие в аналитичността на сметката да е включена опцията
"Продукция"). Натиснете бутон "Състав на изделията".
Като дървовидна структура се появява продукцията, въведена предварително като партиди по сметка
3031, които вече разгледахме:
В този екран има икони "Добавяне", "Export", "Сбито", "Подробно" и "Изход", както и таблица с колони:
- изделие
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- сметка
- партида
- разходна норма.
Пред името на всяка партида има обозначение с кръстче (плюс) и папка, аналогично на това в други
програми на Windows. Когато щракнем с мишката върху кръстчето, папката се отваря и се виждат
основните категории компоненти на съответния продукт. Когато пред категорията има кръстче, това
означава, че в тази категория е въведен компонент, а когато няма кръстче, то в тази категория няма
въведени компоненти.
Основните категории компоненти на артикулите са:
- материали
- полуфабрикати
- разходи.
Натиснете кръстчето пред артикул "Паста Ванилия" и вижте, че там пред материали, полуфабрикати и
разходи няма знак кръстче. В тези категории не са въвеждани материали.

Въведете компоненти за категориите на партида " Паста Ванилия " - материали, полуфабрикати и
разходи:
Материали

Маркирайте категория "Материали". Изберете икона "Добавяне". Визуализира се екран "СЛАДКАРСКИ
ЦЕХ ЕООД [Партиди] 3021".
В този екран има икони "Филтър", "Избор", "Търсене" и "Изход" и две таблици. В горната таблица са
изведени активните сметки с аналитичност от вид "Материални запаси". Техните партиди са показани в
долната таблица. Маркиран е редът на сметка 3021 Склад основни материали и се виждат партидите по
тази сметка.
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Маркирайте реда на партида "Брашно" и натиснете икона "Избор". Отваря се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ
ЕООД [Материали]". Въведете количество за брашното, което се влага в изделието " Паста Ванилия ",
като имате предвид мерната единица на партидата брашно - в нашия случай е килограм - и отчитайки
условието, че компонентите се задават за единица произвеждана продукция. Нека приемем, че за един
паста са необходими 100г брашно, т.е. в поле количество въведете (0,1).
Натиснете бутон "ОК" и се връщате в екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Състав на изделията]". Там в
категория "Материали" вече има компонент "Брашно".
Материалите се изписват от склада по тяхната среднопретеглена цена.
Въведете стойности и за останалите компоненти от категория "Материали" за една Паста Ванилия. За
ваше улеснение ви предоставяме данните, които трябва да въведете, в табличен вид:
Компонент

Количество

Брашно

0,1 кг

Захар

0,08 кг

Яйца

0.5 брой

Масло

0.09 кг

След въвеждането на тези стойности за категория компоненти "Материали" въведете по същия начин
компоненти в категория "Полуфабрикати", ако изделието го изисква.
Полуфабрикати

Полуфабрикатите са също видове продукция и позволяват вложеност на рецептите. Програмата
едновременно заприходява полуфабриката и го изписва, като включва и всички необходими за
производството му материали, непреки разходи и други полуфабрикати. Няма ограничение за нивата на
вложеност на полуфабрикатите. Не се вземат впредвид евентуални налични количества на
полуфабриката в склада. Ако желаем да контролираме заприходяването и изразходването на
полуфабрикатите, като винаги използваме само тези количества полуфабрикати, които вече са
заприходени в склада, трябва да ги включим в категорията "Материали", а не в категорията
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"Полуфабрикати". За тази цел в списъка на материалите се включват и тези сметки, в чиято
аналитичност е указано, че е продукция.
В нашия пример маркирайте ред "Полуфабрикати" и изберете икона "Добавяне". Отваря се екран
"СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Партиди]".
В този екран има икони "Филтър", "Избор", "Търсене" и "Изход" и две таблици. В горната таблица са
изведени активните сметки със специфика "Продукция". Техните партиди са показани в долната
таблица. Маркиран редът на сметка 3031 Продукция на склад и се виждат партидите на тази сметка.

Маркирайте реда с "Ванилов крем" и натиснете икона "Избор". Визуализира се екран "СЛАДКАРСКИ
ЦЕХ ЕООД [Полуфабрикати]". Мерната единица на партидата "Ванилов крем" е кг, затова въведете
стойност (0,08). И при полуфабрикатите количеството на компонента се въвежда за единица продукция.
Натиснете бутон "ОК" и се връщате в екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Състав на изделията]". Там в
категория "Полуфабрикати" вече има компонент "Ванилов крем".
Непреки разходи

В този компонент се добавят непреките разходи за производство на единица продукт (например заплати
и електроенергия). Непреките разходи се добавят в стойностно изражение.
В примера маркирайте ред "Разходи" и изберете икона "Добавяне". Отваря се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ
ЕООД [Партиди] 611 Разходи за основна дейност".
В този екран има икони "Филтър", "Избор", "Търсене" и "Изход" и две таблици. В горната таблица е
изведена сметка с аналитичност от вид "Разходи за дейността". В долната таблица са изведени
партидите от тази сметка, които се отнасят до продукцията "Паста Ванилия". За да може да работите с
тези разходи, ако позицията за която дефинирате "Състав на изделията" е нова трябва предварително
да сте задали партиди в смета 611 Разходи за основна дейност.
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Маркирайте реда " Паста Ванилия /Разходи за заплати" и натиснете икона "Избор". Отваря се екран
"СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Непреки разходи]". Въведете стойност в полето "Сума" (за единица
продукция - 1 паста - 0,01 лв.) (0,01).
Натиснете бутон "ОК" и се връщате в екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Състав на изделията]". Там в
категория "Разходи" вече има компонент "Паста Ванилия /Разходи за заплата".
Аналогично въведете и другите непреки разходи, включени в себестойността на разглежданото изделие
" Паста Ванилия". Въведете сумата за разход на ел.енергия по партида "Паста Ванилия /Разход за
външни услуги" (0,02).
Разгледайте така оформения рецептурник на продукцията "Паста Ванилия " и за да излезете от
рецептурника, натиснете икона "Изход", после бутон "Отказ". На екрана със сметкоплана на
"СЛАДКАРСКИ ЦЕХ" ЕООД натиснете икона "Изход".

Настройки на сметките от група 60
От главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД]" изберете меню "Базови
данни" - "Сметкоплан" - "Сметки". Визуализира се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Сметки]".
В полето "Търси" напишете номера на сметката (601) и натиснете клавиш Tab.
Маркира се редът със сметка 601 Разходи за материали.
Изберете икона "Редактиране" или щракнете два пъти с мишката върху реда. Отваря се екран
"СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Сметка]". На страница "Общи свойства" е изписана аналитичността на тази
сметка - "Разходи по елементи". Натиснете бутон "Отказ" и след това икона "Изход".
Ще разгледаме аналитичността. Изберете меню "Базови данни" - "Аналитичности" - "Типове
аналитичност". Маркирайте реда с аналитичност "Разходи по елементи" и изберете икона
"Редактиране". Отваря се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Тип аналитичност]".
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Аналитичността е от тип "По стойност" и вид "Други типове", с един основен признак - "Разходи по
икономически елементи". Натиснете бутон "Отказ", за да излезете от екрана на типа аналитичност, и
след това - икона "Изход", за да се върнете в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР
[СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД]".
Останалите сметки от група 60 са дефинирани по същия начин, както и сметка 601.

Настройки на сметка 611
Съгласно счетоводната методология всички преки и непреки разходи, направени за производството на
готовата продукция, формират себестойността й.
За да се разпределят автоматично непреките разходи по видове продукция или да се калкулира
планова себестойност, трябва сметка 611 Разходи за основна дейност да има аналитичност "Разходи за
производство".
От главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД]" изберете меню "Базови
данни" - "Сметкоплан" - "Сметки". Визуализира се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Сметки]".
В полето "Търси" напишете номера на сметката (611) и натиснете клавиш Tab.
Маркира се редът със сметка 611 Разходи за основна дейност.
Изберете икона "Редактиране" или щракнете два пъти с мишката върху реда. Отваря се екран
"СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Сметка]". На страница "Общи свойства" е изписана аналитичността на тази
сметка - "Разходи за производство". Натиснете бутон "Отказ" и след това икона "Изход".
Ще разгледаме аналитичността. Изберете меню "Базови данни" - "Аналитичности" - "Типове
аналитичност". Маркирайте реда с аналитичност "Разходи за производство" и изберете икона
"Редактиране". Отваря се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Тип аналитичност]".
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Аналитичността е от тип "По стойност", тъй като не се интересуваме от разходите в количествено
измерение и вид "Разходи за дейността", с основен признак - "Продукция" - този, който е включен в типа
аналитичност на сметка 303, за да има съвместимост между аналитичностите на двете сметки - 611 и
303, и спомагателен признак "Общопроизводствени разходи". Задължително е първият признак на
аналитичността да бъде "Продукция".
Натиснете бутон "Отказ", за да излезете от екрана на типа аналитичност и след това - икона "Изход", за
да се върнете в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД]".
Настройки на сметка 7011
От главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД]" изберете меню "Базови
данни" - "Сметкоплан" - "Сметки". Визуализира се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Сметки]".
В полето "Търси" напишете номера на сметката (7011) и натиснете клавиш Tab.
Маркира се редът със сметка 7011 Приходи от продажба на продукция от склад.
Изберете икона "Редактиране" или щракнете два пъти с мишката върху реда. Отваря се екран
"СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Сметка]". На страница "Общи свойства" е изписана аналитичността на тази
сметка - "Продукция". Параметрите на тази аналитичност вече разгледахме.
Натиснете бутон "Отказ" и след това икона "Изход", за да се върнете в главния работен екран "БИЗНЕС
НАВИГАТОР [СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД]".
Сметка 7011 Приходи от продажба на продукция от склад е дефинирана като сметка 3031 - аналитична
с тип аналитичност "Продукция", за да може автоматично да се изписва продадената продукция.

Практическа работа по въвеждане на информацията
Калкулация на себестойност
В примерната фирма "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД", която разглеждаме, имаме необходимите материали,
заприходени в склада, и съответните документи - осчетоводени (това е необходимо, за да може
програмата да определи среднопретеглената цена при изписването на материалите).
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В главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД]" изберете период 1.04.2008
– 30.04.2008 и маркирайте намиращата се там предварително създадена празна папка "Калкулация на
себестойност".
Натиснете икона "Добавяне". Отваря се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Типове документи]". Щракнете
с мишката върху заглавното поле на колона "Код" (антетката). В полето "Търси" напишете няколко букви
от името на документа (Себ) и натиснете клавиш Tab. Маркира се редът на този документ. Натиснете
икона "Избор". Визуализира се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Документ] Себестойност на продукция
(СебПро)".
С този документ се заприходява произведената продукция и автоматично с това се изписват и
материалите.
Придвижвайте се между полетата с помощта на клавиш Tab.
За ваше улеснение ви предлагаме данните, които въвеждате в примера, в табличен вид:
Поле
въвеждане

за

Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Кредит
Дебит
Много КС
Сума бруто
Текст

Стойност
15.04.2008
1
BG, София
Кирил Георгиев
611 Разходи за основна
подразбиране
3031 - по подразбиране
R
/
Калкулация
Ванилия

на

дейност

себестойност

на

-

по

Паста

Натиснете "ОК".
Дата

(15.04.2008)
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер

Впишете номера на документа (1).
Продължете с клавиш Tab.
Съставен в

Натиснете бутона за избор от списък и изберете с двукратно щракване с мишката мястото на съставяне
на документа. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител

Изберете съставител (Кирил Георгиев).
Продължете напред с клавиш Tab.
Кредит

Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по кредит. Там по подразбиране е зададена
сметка 611.
Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит
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По подразбиране е посочена сметка 3031 и е маркирано поле "Много кореспондиращи сметки".
Маркерът отива в полето "Сума бруто".
Сума бруто

Продължете с клавиш Tab.
Текст

Въведете текст(Калкулация на себестойност на Паста Ванилия ).

Екран "Много кореспондиращи сметки"
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Себестойност на продукция".
Натиснете икона "Добавяне". Отваря се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Партиди] 3031 Продукция на
склад".
Щракнете два пъти с мишката върху реда, в който са посочени "Паста Ванилия". Отваря се екран
"СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Счетоводен документ] 1:Себестойност на продукция".
В поле "Количество" въведете броя пасти, които са произведени (100). Натиснете бутон "ОК".
Връщате се в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Себестойност на продукция".
Там в ред в таблицата са записани параметрите на партидата и количеството произведени Паста
Ванилия .
Натиснете бутон "Автоматични операции", маркирайте позиция "Себестойност на продукция".

Натиснете бутон "ОК".

Автоматична операция "Себестойност на продукция"
След кратко пресмятане се визуализира екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки]
Себестойност на продукция". В таблицата са изведени поддокументите, с които БИЗНЕС НАВИГАТОР е
направил записванията по заприходяване на продукцията и изписване на материалите,
заприходяването и изписването на полуфабриката и начисляването на непреките разходи. Всички тези
записвания се генерират автоматично.
Ще разгледаме всеки поддокумент поотделно. За да видите поддокументите, които не са видими в
момента в таблицата, ще използвате помощта на плъзгача вдясно. Количествените редове са отделени
от тези, по които има стойност.
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Ред 1: Кореспондираща сметка 3031, Кор. партида 07, Количество 100.00, Название - Паста Ванилия
.
На този ред БИЗНЕС НАВИГАТОР заприходява по сметка 3031 само количеството произведена
продукция - т.е. "Паста Ванилия ".
Ред 2: Кор.сметка 3031, Кор. партида 07, Сума 2,00 лв., Название - Паста Ванилия .
С този ред са заприходени разходите за електроенергия, посочени като непреки разходи в продуктовото
дърво. Заприходяването е направено по сметка 3031, партида 07 - Паста Ванилия със сума 2,00 лв.
срещу кредитиране на сметка 611 със статия на калкулация "Паста Ванилия / Разходи за външни
услуги" (за примера 100 броя Паста Ванилия х 0,02 лв.за външни услуги/Паста ванилия).
Ред 3: Кор.сметка 3031, Кор. партида 07, Сума 1,00 лв., Название - Паста Ванилия .
С този ред са заприходени разходите за заплати, посочени като непреки разходи в продуктовото дърво.
Заприходяването е направено по сметка 3031, партида 07 - Паста Ванилия със сума 1,00 лв. срещу
кредитиране на сметка 611 със статия на калкулация "Паста Ванилия / Разходи за заплати". (за
примера 100 броя Паста Ванилия х 0,01 лв.за заплати/Паста Ванилия).
Ред 4: Кор.сметка 611, Кор. партида 07:01, Количество 10, Цена 1,832073 лв., Сума 18,32 лв. Название
- Паста Ванилия / Разходи за материали.
С този ред е направено записване по дебита на сметка 611, партида "Паста Ванилия / Разходи за
материали", срещу кредитиране на сметка 3021 "Склад основни материали", т.е. "Брашно". С този запис
БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично изписва от сметка 3021 заложеното в продуктовото дърво
количество от материала брашно, умножено по количеството произведена продукция (за примера 100
броя Паста Ванилия х 0,1 кг брашно/Паста Ванилия).
Ред 5: Кор. сметка 3031, Кор.партида 07, Сума 18,32 лв., Название - Паста Ванилия .
Дебитираме сметка 3031, партида - 07 Паста Ванилия , със сума 18,32 лв. срещу кредитиране на сметка
611 Разходи за основна дейност с партида "Паста Ванилия / Разходи за материали".
Записите на четвърти и пети ред се отнасят за материала "Брашно", включен в калкулацията на
себестойност. За всеки един от материалите, включени в продуктовото дърво, съществуват по два
такива записа. Редовете 6 и 7 са за материала "Захар" (за примера 100 броя Паста Ванилия х 0,08 кг
захар/Паста Ванилия), редове 8 и 9 са за материала "Масло" (за примера 100 броя Паста Ванилия х
0,09 кг масло/Паста Ванилия), а редовете 10 и 11 са за материала "Яйца" (за примера 100 броя Паста
Ванилия х 0,5 брой яйце/Паста Ванилия).
Ред 12: Коресп.сметка 3031, Коресп. партида 06, Количество 8, Название - Ванилов крем.
С този ред БИЗНЕС НАВИГАТОР заприходява количеството полуфабрикат, необходимо за
производството на конкретния артикул, т.е. Паста Ванилия . Програмата едновременно заприходява
полуфабриката и го изписва, като включва и всички необходими за производството му материали,
непреки разходи и други полуфабрикати.
В случая дебитираме сметка 3031, партида 06 - "Ванилов крем", и кредитираме сметка 611 Разходи за
основна дейност, 07:01 "Паста Ванилия / Разходи за материали" (за примера 100 броя Паста Ванилия х
0,08 кг ванилов крем/Паста Ванилия).
Ред 13: Кор.сметка 611, Кор. партида 07:01, Количество 8 кг, Цена 0,319307 лв., Сума 2,55 лв.
Название - Паста Ванилия / Разходи за материали.
Направено е записване по дебита на сметка 611, партида 07:01 - "Паста Ванилия / Разходи за
материали" и Сума 2,55 лв.. Това е стойността на полуфабриката "Ванилов крем" , включен в
себестойността на артикула "Паста Ванилия ", срещу кредитиране на сметка 3031 - "Продукция на
склад", партида 06 - "Ванилов крем".
С този запис БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично изписва от сметка 3031 заложеното в продуктовото
дърво количество от полуфабриката Ванилов крем, умножено по количеството произведена продукция
(за примера 100 броя Паста Ванилия х 0,08 кг Ванилов крем/Паста Ванилия).
Ред 14: Кор. сметка 3031, Кор. партида 07 Паста Ванилия , Сума 2,55 лв., Название - Паста Ванилия .
Направено е записване по дебита на сметка 3031, партида 07 - "Паста Ванилия ", със сума 2,55 лв.
срещу кредитиране на сметка 611- Разходи за основна дейност - 07:01 "Паста Ванилия / Разходи за
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материали". С този запис БИЗНЕС НАВИГАТОР
себестойността на продукта "Паста Ванилия ".

включва

стойността

на

полуфабриката

в

Ред 15: Кор. сметка 611, Кор. партида 06:01, Количество 8, Цена 0,165508 лв., Сума 1,32 лв., Название
- Ванилов крем / Разходи за материали.
С този ред е направено записване по дебита на сметка 611, партида 06:01, "Ванилов крем / Разходи за
материали", със стойността на материала "Яйца", включен в полуфабриката "Ванилов крем". По кредита
е сметка 3021, "Склад основни материали", партида 04 - "Яйца" (за примера 1кг ванилов крем х 1 брой
яйце/кг крем).
Ред 16: Кор. сметка 3031, Кор. партида 06, Сума 1,32 лв., Название - Ванилов крем / Разходи за
материали.
С този ред е направено записване по сметка 3031, партида 06 - "Ванилов крем", срещу кредитиране на
сметка 611 Разходи за основна дейност - 06:01 "Ванилов крем / Разходи за материали", с кое то
записване се включва стойността на материала "Яйца" (1,32 лв.)в себестойността на полуфабриката
"Ванилов крем".
Записите на редове 15 и 16 се отнасят за материал "Яйца", включен в калкулацията на себестойността
на полуфабриката "Ванилов крем". За всеки един от материалите, включени в полуфабриката,
съществуват по два такива записа.
Редове 17 и 18 са за материал "Сухо мляко", а редове 19 и 20 са за материал "Нишесте".
Със записите на редове от 15 до 20 е начислена стойността на полуфабриката "Ванилов крем" и
заприходена в стойността на артикула "Паста Ванилия ".
Така БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично калкулира себестойността на произведената продукция.
Стойността на 100 броя Паста Ванилия (131,28 лв.) се изписва в колонките "Сума по поддокументи" и
"Сума общо". Изберете икона "Изход" и документът "СебПро" се визуализира в дясната част на главния
работен екран.

Заприходяване на продукцията, начисляване на разходи, изписване на материали
Заприходяването на количество произведена продукция, начисляването на разходите и изписването на
материали, т.е това, което току-що направихме, може да се раздели в два документа. Това става по
следния начин:
С първия документ - "СебПро", се въвежда само количеството на заприходената продукция.
Потвърждаваме документа с бутон "ОК". В следващия момент от бутон "Автоматични операции" "Създаване на таблица за себестойност", начисленията се запаметяват като таблица, без да се
записват.
След това с втори документ от същия тип - "СебПро", отново от бутон "Автоматични операции" "Начисляване на себестойност по таблица", се създават записванията. Това позволява да се раздели
във времето заприходяването на продукцията от начисляването на разходите.
Така на по-късен етап документът може да се деактивира и след това да се изтрие и създаде отново в
базата, вече с променени данни, например променени норми или нови цени на материалите.
Отнасяне на разходи за амортизации в себестойността на изделията
Съставяне на амортизационен план

Необходимо е да е съставен амортизационен план за годината. Това става по следния начин, с който
вече се запознахте в примера с фирма "ВАРИАНТ БМ ООД":
-

От основния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД]" изберете меню
"Базови данни" - "Дълготрайни активи" - "Амортизационен план".

-

Амортизационният план е годишен. Маркирайте 1.01.2008.

72

-

. Генерира се амортизационният план.
Натиснете икона "Счетоводен амортизационен план"
Визуализира се екран "Report Preview", натиснете бутон "Изход без отпечатване на справката".

-

БИЗНЕС НАВИГАТОР попълва специалния файл FixAsset.Log с детайлна информация за
изчислената амортизация на всяка една партида от дълготрайните активи според приложения за
нея метод. В създадения файл "Fix Asset.Log" се описва алгоритъмът на изчисляване на
амортизационния план за всяка конкретна партида.

-

Натиснете икона "Изход".

Създаване на папка "Обща"

По познатия от фирма "ВАРИАНТ БМ ООД" начин създайте в периода 1.04.08 – 30.04.08 папка "Обща".
Това става по следния начин:
-

Маркирайте периода 1.04.08 – 30.04.08. Натиснете икона "Добавяне". Появява се екран
"СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Работна папка]". Въведете име на папката (Обща). Потвърдете с бутон
"ОК".

-

Щракнете еднократно с мишката върху нея, за да е маркирана.

Начисляване на амортизации с документ "АМОРТ"

-

Изберете икона "Добавяне". Появява се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Типове документи]".

-

Позиционирайте се на "АМОРТ - Амортизации на дълг.активи". Потвърдете с бутон "Избор".

-

Попълнете полетата както следва:
Поле за въвеждане

Стойност

Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Кредит
Дебит
Много КС
Текст

30.04.2008
65
BG, София
Кирил Георгиев
603 Разходи за амортизация
...
По подразбиране - R
Начислени
месечни
амортизации

-

Натиснете "ОК".

-

Визуализира се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Много кореспондиращи сметки] Амортизация на
дълг.активи".

-

Натиснете бутон "Автоматични операции" и маркирайте "Амортизации на дълготр.активи".

-

Натиснете бутон "ОК". БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично начислява амортизации по всички
сметки за дълготрайни активи от групи 20 и 21.

-

Визуализира се екран с попълнени суми на амортизации на дълготрайните активи на фирма
СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД.

-

Изберете икона "Изход".

Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана. Осчетоводете го.
Отнасяне на разходите за амортизации в себестойността на изделията - Тип документ "Кор ОР - Корекция на
общи разходи"

В шаблона "Производствено предприятие" за тази цел е дефиниран тип документ КорОР "Корекция на
общи разходи". Този тип документ се използва при необходимост от корекция на сумите на общите
разходи, които в края на отчетния период показват различни стойности от начислените до момента
планови според рецептурника.
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Такива разходи в примера "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД" са разходите за амортизации.
От основния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД]" изберете период
1.04.2008 – 30.04.2008, маркирайте папка "Калкулация на себестойност".
Изберете икона "Добавяне".
Отваря се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Типове документи]". В поле "Търси" напишете Кор и
натиснете клавиш Tab. Маркира се редът с документ "КорОР Корекция на общи разходи". Натиснете
икона "Избор".
Визуализира се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Документ] Корекция на общи разходи (КорОР)".
Въведете данни в полетата, придвижвайки се с клавиш Tab, както следва:
Поле
въвеждане

за

Стойност

Дата

30.04.2008

Номер

67

Съставен в

BG, София

Съставител

Кирил Георгиев

Кредит

603 Разходи за амортизация

Дебит

611 - по подразбиране

Много КС

По подразбиране - R

Сума Бруто

335,22 (стойността на начислените
амортизации за м.04.2008 съгл.документ
АМОРТ)

Текст

Отнасяне на разходи за амортизации към
себестойността

Натиснете бутон "ОК".
На втория екран натиснете бутон "Автоматични операции" и на появяващия се екран "СЛАДКАРСКИ
ЦЕХ ЕООД [Запълване на документ]"
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изберете
• "Разпр. на разходи по аналогия".
Програмата предлага два падащи списъка.
В първия с помощта на бутона за избор от падащ списък посочете вида разход, който ще се разпределя
(Разходи за амортизации). Във втория списък посочете разхода, по аналогия с който ще се извърши
разпределянето (Разходи за материали).
Натиснете бутон "ОК". Програмата разпределя сумата на документа в дебита по съответните партиди
на сметка 611, пропорционално на дебитните обороти на посочения за аналог разход на изделията.
Основното приложение на тази операция се предполага да бъде отнасяне на фактическите разходи по
дебита на сметка 611, след себестойността вече е начислена по кредита съгласно рецептурника.
С помощта на бутон "Филтър" може да се избира група, подгрупа или изделие, към които да се отнесат
разходи по аналогия. Ако не се филтрира, разходите се отнасят към всички изделия.
Изберете икона "Изход". Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се
визуализира в таблицата в дясната част на екрана. Осчетоводете го.
Приключване на разходна сметка
Тип документ "При РС - Приключване разходна сметка"

След като разпределихте общите разходи по сметка 611 с операцията "Разпределяне на разходи по
аналогия", трябва те да се отнесат към себестойността на съответните изделия в сметка 3031 с
функцията "Приключване на разходна сметка".
Това става с документ ПриРС "Приключване на разходна сметка". Документът е контиран автоматично.
Дт сметка 3031 Продукция на склад / Кт сметка 611 Разходи за основна дейност.
Чрез документа и автоматичната операция "Приключване на разходна сметка", за всяко изделие от
сметка 3031 се приключват дебитните салда на всички му съответни разходни партиди по сметка 611.
В шаблона "Производствено предприятие" за тази цел е дефиниран тип документ ПриРС "Приключване
на разходна сметка".
От основния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД]" изберете период
1.04.2008 – 30.04.2008, маркирайте папка "Калкулация на себестойност". Изберете икона "Добавяне".
Отваря се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Типове документи]". В поле "Търси" напишете При и
натиснете клавиш Tab. Маркира се редът с документ "ПриРС Приключване на разходна сметка".
Натиснете икона "Избор".
Визуализира се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Документ] Приключване на разходна сметка (ПриРС)".
Въведете данни в полетата, придвижвайки се с клавиш Tab, както следва:
Поле
въвеждане
Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Дебит
Кредит
Много КС
Текст

за

Стойност

30.04.2008
69
BG, София
Кирил Георгиев
3031 Продукция на склад - зададена по
подразбиране
611 Разходи за основна дейност зададена по подразбиране
По подразбиране - R
Приключване на разходна сметка към
себестойност

Натиснете бутон "ОК".
На втория екран натиснете бутон "Автоматични операции" и на появяващия се екран "СЛАДКАРСКИ
ЦЕХ ЕООД [Запълване на документ]" изберете
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• "Приключване на разходна с-ка" .
Ако поставите отметка в полето "С отрицателни записи", се позволява едновременно с това да
приключите и кредитните салда на сметка 611, като за тях ще се съставят червени записвания.
Потвърдете с бутон "ОК".
От екрана с поддокументи изберете икона "Изход".
Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана. Осчетоводете го.
По принцип тази функция може да се използва и за други подобни видове приключване, като се спазват
същите принципи. Сметката, която се приключва, е кореспондиращата сметка. Ако тя е от кредитната
страна, се приключват дебитните й салда, а ако е от дебитната страна - кредитните салда. Ако
аналитичността й е количествена, се извършва и количествено приключване.
Съвети при работа с калкулация на себестойност
Заприходявайте продукцията, като използвате себестойност по рецептурник.
При необходимост текущо вземайте корективни операции за разликата между фактическия и плановия
разход на материали. Фактическите разходи по перата, за които е заложена планова себестойност,
разпределяйте чрез корекция на общи разходи. Фактическите разходи по перата, за които не е заложена
планова себестойност, се разпределят по аналогия. Натрупаните разлики между фактическата и
плановата себестойност отнасяйте в себестойността на продукцията чрез приключване на разходна
сметка.
Деактивирането на документ или период не променя начислените себестойности. Ако желаете да
извършите промяна, трябва да изтриете съответния документ и да пуснете отново автоматично
начисляване. В този случай е по-удобно, ако сте избрали метода за начисляване с два документа:
изтривате втория документ, който съдържа само автоматичните начисления, и запазвате първия, в
който са въведените произведени количества.
Ръчна корекция на автоматично създадените документи също не е разрешена, трябва да се изтрие
документът с грешните стойности и след това да се пусне отново автоматичното начисление.
Ако не се водят актуални наличности на материалите и се налагат корекции в края на месеца на
себестойността на изделията, е по-удобно да се избере методът за начисляване на себестойността с
отделни документи, т.е. създаване на таблица за себестойност и начисляване на себестойност по
таблица. В този случай документът с начислената себестойност може да се изтрие и да се пусне отново
в края на месеца с коригираните стойности.
Материалите трябва да са заприходени в склада и да са осчетоводени. Ако не са изпълнени условията,
БИЗНЕС НАВИГАТОР издава предупреждение, че материалите не са достатъчни и няма да се изчисли
себестойността на тези изделия, за които не достига материал. В момента на начисляването на
себестойността БИЗНЕС НАВИГАТОР проверява наличностите, като взема предвид и предишните
изделия и полуфабрикати на документа за начисляване на себестойност.
Ако заприходявате продукция в повече от един склад, трябва да имате отделен тип документ за всеки
склад. Използвайте в типовете документи функцията "Копиране" и сменете само сметката на склада и
разходната сметка.
Това са принципни правила. В зависимост от особеностите на конкретното производство най-подходяща
може да бъде и друга схема.
Продажба и изписване на произведената продукция
Продажба на стоки извършихте на база пример "ВАРИАНТ БМ" ООД. Използва се документ "-Ф20% Фактура: ДДС 20%".
В примера "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД" аналогично ще извършите продажба на 100 броя Паста Ванилия.
Създаване на папка "Продажби"

По познатия от фирма "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД" начин създайте в периода 1.04.08 – 30.04.08 папка
"Продажби". Това става по следния начин:
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-

Изберете периода 1.04.08 – 30.04.08 и след като той е маркиран, натиснете икона "Добавяне".
Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Работна папка]". Въведете име на папката (Продажби).
Потвърдете с бутон "ОК".

-

Щракнете еднократно с мишката върху нея, за да е маркирана .

Попълване на документ "-Ф20% - Фактура: ДДС 20%"

-

Изберете икона "Добавяне". Появява се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Типове документи]".

-

Позиционирайте се на "-Ф20% - Фактура: ДДС 20%". Потвърдете с бутон "Избор".

-

Попълнете полетата, както следва:
Поле за въвеждане

Стойност

Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Дебит
Кредит

30.04.2008
Автоматично
BG, София
Кирил Георгиев
2(411) Сладкарници Атлантик ООД
7011 Приходи от продукция на склад 07
Паста Ванилия
100
4,50
/
Продажба на пасти
Да

Количество
Цена
Сума нето
Текст
Нова ОП

След въвеждането на данните и потвърждаване на създаването на нова ОП се връщате в главния
работен екран. Въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната част на екрана.
Осчетоводете го.

Изписване на продукция

Изписването на продукцията става автоматично с документ "ИПа - Изписване на продукция,
автоматично".
В главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД]" отворен и маркиран е
период 1.04.08 – 30.04.08.
Посочете папка "Обща". Натиснете икона "Добавяне". В екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Типове
документи]" маркирайте документ "ИПа - Изписване на продукция, автоматично" и натиснете икона
"Избор".
Визуализира се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Документ] "Изписване на продукция, автоматично
(ИПа)".
Попълнете данните в неговите полета:
Натиснете бутон "ОК".
Отваря се екран "СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Много кореспондиращи сметки] Изписване на продукция,
автоматично". На този екран натиснете бутон "Автоматични операции" и на отварящия се екран
"СЛАДКАРСКИ ЦЕХ ЕООД [Запълване на документ]" маркирайте операция "Изписване на стоки" и
натиснете бутон "ОК".
Автоматично се попълват позициите за продадените изделия и се записват като поддокументи. Така
продадените изделия са изписани от склада. За да излезете от екрана с поддокументи, натиснете икона
"Изход". Връщате се в главния работен екран.
Дата
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(30.04.2008)
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Въведете номера на документа. (164)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на документа. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Изберете съставител (Кирил Георгиев).
Продължете с клавиш Tab.
Дебит
Там по подразбиране е посочена сметка 7011 Приходи от продажби на продукция от склад. Продължете
напред с клавиш Tab.
Кредит
Там по подразбиране е посочена сметка 3031 Продукция на склад и е маркирано полето Много КС.
Полетата са неактивни.
Маркерът автоматично отива в поле "Сума бруто".
Сума бруто
Сумата ще се визуализира автоматично след въвеждането на поддокументите от втория екран на този
документ.
Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст (Изписване на продукция от склада).
Търговия
БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява обработката на целия документооборот на търговските фирми,
обслужващ взаимоотношенията с клиенти и доставчици, с техните дилъри и партньори. Отчитат се
всички движения по артикули, както и наличностите по търговски центрове, по складове, по
консигнатори и по материалноотговорни лица. Автоматично се изписват стоки по методите FIFO, LIFO
или по средно-претеглена цена. Следи се изпълнението на поръчките на клиентите. Функциите за
следене на разплащанията отчитат изпълнението на сделките. Изпращат се предупредителни писма за
закъснелите клиенти.
БИЗНЕС НАВИГАТОР дава възможност да се водят наличностите на стоки, материали и продукция,
както и продажбите в неограничен брой складове, да фактурирате и да отчитате консигнациите. При
заприходяване на стоките и материалите в себестойността им могат да се начисляват направените
общи разходи - например мита, транспорт, застраховки и т.н. При прехвърляне от склад в склад или
даване стоки на консигнация се печатат стокови разписки.
При продажбите се издава фактура. Ако клиентът е платил в брой, БИЗНЕС НАВИГАТОР може да
отпечата касова бележка на свързан към компютъра касов апарат, както и да генерира приходен касов
ордер. Поддържа се връзка с най-разпространените типове касови апарати в страната.
Формата и номерацията на фактурите съответствува на изискванията на ЗДДС, но посредством
вградените дизайнери на документи фактурите могат да се отпечатват и в друга форма, проектирана
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специално за конкретна фирма. Фактурата може да включва акцизи и отстъпки на всеки ред, като е
възможно за една и съща позиция да има и акциз, и отстъпки. Акцизът може да се укаже в
номенклатурата на стоките и да се начислява автоматично.
Ако се дефинират ценоразписи на стоките, при фактуриране е достатъчно да се въведе само
количеството на стоката, всичко останало се изчислява автоматично. Има функции за работа с
ценоразписа, например процентно увеличение или намаление на цените на всички стоки или на група
стоки. Ако ценоразписът е във валута, програмата автоматично изчислява левовата равностойност.
Във фактурите могат да се включват допълнителна информация и коментари.
Номенклатурата на стоките се настройва гъвкаво, като можете да се избира между числово и буквеноцифрово кодиране, да се задават до 4 нива на йерархия (например групи, подгрупи и т.н.) за всяка
номенклатура и да се комбинират до 3 номенклатури в многомерни аналитичности (например стоките на
консигнация по видове стоки и по консигнатори, разходите за производство по видове изделия и по
видове разходи и т.н.), да се задават рецептурници за производство на изделие, да се задават мерни
единици за отчитане на всяка позиция поотделно и алтернативни мерни единици, превръщането в които
програмата извършва с едно щракване на мишката. В специфични случаи могат да се отчитат две
количества (например тегло и влажност, обем и алкохолен градус и т.н.).
Продадените стоки се изписват автоматично до наличното количество. Но справка за складовите
наличности може да се направи и без да е извършено изписването.
Преоценката на материалните запаси в края на годината също е автоматична операция.
Справките са богати и подробни. Можете да се види пълна хронология на движението на стоките за
произволен период от време, от самото начало на работата с програмата. В рамките на избрания
период, интервал от периоди или година може да се извика справка за движенията за произволно
зададен интервал от дата до дата. Можете да се види това движение за всяка стока по клиенти,
доставчици или консигнатори както обобщено, така и в пълни подробности, включително количества,
цени, дадени отстъпки и начислени акцизи. Може да се разгледа от другата страна, за всеки клиент по
видове стоки.
Артикули и категории артикули

БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява гъвкаво настройване на структурите на артикулите и категориите
артикули. Основни понятия при работа с артикули:
Номенклатура и номенклатурна дефиниция
Номенклатурна позиция
Категория артикули
Артикули

Номенклатура и номенклатурна дефиниция
Номенклатурите представляват друго понятие за списък, който се използва за въвеждане на стоки или
други позиции за отчитане на аналитични обекти. В БИЗНЕС НАВИГАТОР номенклатурите са задават
гъвкаво с четири нива на вложеност - групи, подгрупи, подгрупи на 2-ро ниво и стоки (позиции).
Списъците дават възможност за аналитично отчитане на отделните позиции в БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Номенклатурна позиция
Конкретната стока или позиция в списъка.
Категория артикули
Категорията артикули разширява понятието номенклатура и номенклатурна дефиниция. Посредством
категориите артикули могат да се обработват едновременно стоки от различни номенклатури, като по
този начин се дава общ поглед върху движенията и наличностите на стоките независимо от
счетоводното им отчитане по сметки и партиди. Тази гъвкавост позволява на складовите работници да
работят с артикули, които след това при осчетоводяването автоматично постъпват като информация в
счетоводните сметки.
Артикули
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За разлика от номенклатурата, която е кодирана винаги само в рамките на съответната номенклатура
(списък или номенклатурна дефиниция), артикулите имат общо кодиране по всички категории, което
позволява с тях да се работи от един общ списък.
Кодирането на артикулите позволява въвеждането на два нови кода в номенклатурната позиция на
артикула - артикулен код и щрих-код. Артикулният код може да се задава по два начина: свободно и с
префикс.
При свободното кодиране можете да укажете произволна последователност от символи с дължина от 1
до 30 знака. Използва се при зададена отвън таблица на артикулите с твърди кодове.
При кодирането с префикс всичко става автоматично. Програмата формира артикулния код, като
обединява префикса на категорията артикули с кода на номенклатурната позиция. Този начин на
кодиране е за предпочитане. След това префиксът може да се промени по собствено усмотрение.
Максималната дължина на префикса е 10 знака.
Функцията "Прекодиране" в номенклатурната позиция и в по-високите нива (групи, подгрупи и т.н.)
автоматично прекодира и артикулните кодове.
Посредством тези възможности за дефиниране на списъци и артикули се следят действителните
наличности на стоките по всеки артикул, които се получават като справка в момента на въвеждането на
документите за покупка или продажба на артикули.
Търговски центрове

Търговските центрове в БИЗНЕС НАВИГАТОР са разширение на понятието "обект". Като търговски
център логически са групирани счетоводните сметки за склад и продажби, с които се оперира от едно и
също място. Търговският център се характеризира с код и име. За всеки търговски център трябва да
укажем с какви категории артикули той борави.
За всяка категория артикули в конкретния търговски център трябва да укажем двойка сметки: сметка за
продажби и сметка за склад. Сметката за склад обаче не е задължителна (например в случая на услуги,
където няма смисъл да се говори за склад).
Търговският център обединява счетоводната информация за доставките и за продажбите на стоките и
позволява веднага да се следят движенията и наличностите на артикулите.
Фактурирането на продажбите се отчита по търговски центрове. Документите от тип "Изходяща
фактура" могат да включват информацията за определен търговски център. В този случай БИЗНЕС
НАВИГАТОР позволява използване на нова таблица за въвеждане на позициите по фактурата, която е
оптимизирана за ускоряване на работата.
Тази възможност е предназначена за оперативно фактуриране в реално време. В момента на
въвеждане на стоката БИЗНЕС НАВИГАТОР показва наличностите на тази стока за последния активен
период. В списъка на позициите към фактурата вместо със сметка и партида, както е прието в
счетоводството, се работи с новото поле - "артикул". Ако оставим полето празно и натиснем Tab или
бутончето за търсене, се появява списък на всички артикули, които се продават от този търговски
център, сортирани по име. Тъй като информацията се отнася само за текущия търговски център,
програмата има възможност в списъка за избор да покаже текущата наличност на всеки артикул в
склада. Наличността се определя като разлика между количеството, което се води в склада, и сумата на
продадените (но неизписани до момента) и резервираните количества. Тези стойности също се показват
за избрания в момента артикул.
Ако аналитичността на продажбите е с повече от един признак, наличността на артикула се изчислява
сумарно по всички партиди, които съответстват на същия артикул. Например дадена стока по всички
консигнатори. Под таблицата на артикулите има допълнителна таблица, която показва всички партиди,
съответстващи на избрания в момента артикул. За всяка партида също са показани текуща наличност,
количество, което се води в склада, продадено (но неизписано) количество и резервирано количество.
Новият стил на въвеждане на документи с търговски центрове и артикули е предназначен за оперативно
и бързо въвеждане на голям брой документи при продажбите.
Поръчки от клиенти

БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява оперативно следене на поръчките от клиентите, превръщането им от
оферта в поръчка и след това във фактура и резервиране на стоки по потвърдените от клиентите
поръчки.
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В типа документ за продажба "Изходящата фактура" можем да укажем началното състояние, от което тя
тръгва в момента на създаването си. Възможните начални състояния са три: оферта, поръчка и
фактура.
Офертата всъщност още не е поръчка. Тя е предложение към клиента, на базата на което той може да
оформи поръчката си. По нея могат да възникнат промени, клиентът може да откаже някои позиции, да
намали количествата по други, да ги увеличи по трети, да смени някои артикули с други подобни и да
заяви нови неща. Въведените в поръчката артикули се резервират. Това означава, че те присъстват в
склада, но се изключват от справката за наличните количества. Наличното количество се изчислява,
като от количеството, което се води в склада, се изваждат резервираните количества и количествата,
които вече са продадени, но още не са изписани от склада.
Резервирането става в момента на потвърждаване на съответния ред от документа. Тоест, при
въвеждането на следващия ред количеството от предишния ред вече е резервирано.
Когато клиентът потвърди заявката си, офертата (с всички направени по нея поправки) става поръчка и
вече подлежи на изпълнение.
По изпълнената поръчка се издава фактура.
С натискане само на един бутон - "Потвърждаване на поръчка" документите се преобразуват към
следващото състояние. Офертата става поръчка, а поръчката става фактура.
Номерирането на офертите и поръчките е различно от номерирането на фактурите. Не е ясно дали
дадена оферта ще бъде потвърдена, и кога ще стане това. Затова за нея не бива да се заделя номер от
редовната последователност на номерата на фактури.
Когото поръчката стане фактура, номерът на документа се сменя и автоматично є се присвоява
следващият редовен номер според режима на номериране на съответния тип документ. В този момент
автоматично се създава и нова отворена позиция за следене на неуредените сделки. В този момент
фактурата автоматично се осчетоводява, а количествата по нея от резервирани стават продадени.
БИЗНЕС НАВИГАТОР извежда справки за чакащите поръчки, които могат да бъдат проследени всички в
състоянието им към момента. Извеждат се следните видове справки:
•

Всички поръчки

•

По клиенти и поръчки

•

По клиенти и артикули

•

По артикули

•

По операционни центрове.

Заявки към доставчици

Функцията "Заявки към доставчици" на БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява създаване и обработка на
заявките на търговската фирма към нейните доставчици.
Заявките могат да се създават ръчно или автоматично на база на поръчките от клиентите.
Извикването става от меню "Заявки" и включва следните възможности:
1. Дефиниране на типове заявки
2. Ръчно въвеждане на заявки към доставчиците
3. Автоматично
създаване
на
заявка
към
доставчик
Автоматичната операция "Съставяне на заявка към доставчик" може да се извика с иконата
"Създаване на заявка към доставчик" от основния работен екран на базата на изходяща фактура,
оферта или поръчка от клиента.
4. Автоматично
следене
на
изпълнението
на
заявките
към
доставчика
Тази функция позволява обвързването на доставените количества стоки с подадените заявки към
доставчиците. Тя включва автоматична операция "Доставка по поръчка" за автоматично попълване на
позициите във фактурата на база на заявените стоки, както и автоматично следене изпълнението на
количествата по всяка отделна стока в заявката.
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5. Справки
за
заявките
Данните за заявките могат да се проследят от екрана за въвеждане на заявки в зависимост от
състоянието им - "Неподадени", "Подадени", "Приключени".
Работа с дилъри

Работата с дилъри и групи дилъри в БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява автоматично отчитане на
продажбите и на наличностите на стоки в дилърите да става заедно с въвеждането на първичните
счетоводни документи. Дилърите могат да се групират в групи.
В базовите данни за дилъра се поддържа информация и за клиентите, които той обслужва. Информацията
се обновява автоматично, когато се въвежда документ с нова комбинация от дилър и клиент.
Типът документ се настройва за работа с дилъри с параметър. При въвеждане на документа се прави
избор на дилъра, за който се отнасят покупката или продажбата.
БИЗНЕС НАВИГАТОР отразява информацията за дилърите в следните справки:
•

Информация за дилъра в описа на документите и филтриране по дилър или по
група дилъри

•

Информация за дилъра в синтетичния дневник и филтриране по дилър или по група дилъри

•

Вариант по дилъри на главната книга.

В главната книга могат да се видят всички операции, извършени от даден дилър, сортирани и обобщени
по сметки, клиенти и доставчици и по партиди. От главната книга на клиент могат да се видят всички
операции към този клиент от всеки дилър, сортирани и обобщени по сметки и партиди. Същото важи за
главната книга на доставчик. Операциите, извършени без дилър, се обединяват маркирани със ***.
При експорт и импорт на папки с документи дилърите се съгласуват по име.
Преобразуване на мерните единици

БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява да задавате мерни единици за отчитане на всяка позиция поотделно и
алтернативни мерни единици, превръщането в които програмата извършва с едно щракване на
мишката. Преобразуването на мерните единици става според таблицата на измерваните величини в
базовите данни, където се въвежда съотношението за преизчисляване от една мерна единица в друга.
В специфични случаи могат да се отчитат две количества (например тегло и влажност, обем и
алкохолен градус и т.н.).
В дефиницията на партидите и артикулите е добавена възможността да се задава допълнителна
(алтернативна) мерна единица. Нормално количествените партиди се водят в мерните единици, които
са указани в съответните номенклатури. При осчетоводяване на операции, които са зададени в друга
мерна единица, количествата автоматично се преизчисляват в съответната основна мерна единица на
партидата. В аналитичните салда и обороти се записва преизчисленото количество, а в дневниците
количеството остава така, както е въведено в документа.
За да се улесни използването на информацията, БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява в аналитичните
справки количествата да се показват по един от три възможни начина:
•

в мерната единица, в която е взета операцията (текуща мерна единица);

•

в мерната единица, в която нормално се води партидата (основна мерна единица);

•

в алтернативната мерна единица, както е зададена в дефиницията на партидата.

Алтернативните мерни единици се задават за партидата, а не за номенклатурната позиция, което
позволява една и съща номенклатура в различните сметки да се разглежда в различни мерни единици.
Например при производството на алкохолни напитки, които нормално се водят и продават на бутилки с
различен обем, могат едновременно да се представят и в литри за отчитане на акцизите.
Засега тази функция се поддържа в справките "Оборотна ведомост за аналитична сметка", "Оборотна
ведомост за партида по периоди", "Аналитичен дневник за сметка" и "Аналитичен дневник на данъците и
отстъпките".
В оборотните ведомости изборът е между основна и алтернативна мерна единица.
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Алтернативната мерна единица не се отразява на направените вече осчетоводявания. Тя може да бъде
променяна дори и в партиди, по които има записвания.
Данъци и отстъпки

Функциите на БИЗНЕС НАВИГАТОР за работа с данъци и отстъпки позволяват за дадена стока да се
задават едновременно акциз и отстъпка, или пък да се комбинират няколко вида отстъпки за една и
съща стока. Те са особено важни за търговски фирми, които работят с много видове отстъпки при
различни рекламни кампании - процентни, количествени, за обем продажби, верижни и др.
В екрана за въвеждане на позициите към документа вместо полетата за само един данък е добавена
таблица с неограничен брой данъци и отстъпки. Въвеждането става направо в таблицата. В зависимост
от дефиницията на данъка програмата автоматично определя кои полета от таблицата се въвеждат, а
кои се изчисляват. При промяна на количеството или цената на стоката, или на общата сума цялата
таблица се преизчислява автоматично.
Тези функции биха позволили да се поддържат различни ставки за ДДС за различните стоки, ако
настъпи такава промяна в закона (както е в много страни от Европейската общност).
В дефиницията на данъка е добавена група като параметър, който може да се използва за
допълнителни обобщения в специалните справки за данъци и начисления. Дефинирането на групите
става в базовите данни.
За всяка категория начисления - ДДС, акцизи или отстъпки - групите се дефинират отделно. Разрешено
е да се променят в движение групите на данъка, дори по него вече да има въведени операции. Това не
влияе на осчетоводяванията на документите. Промяната на групите ще повлияе на обобщенията в
справките за данъци и начисления.
Освен стандартните типове данъци - процентен, количествен и фиксиран, е добавен нов тип - с
променлива ставка. Това е процентен данък, при който обаче ставката не е фиксирана в самия данък, а
се задава при въвеждане на документа. Ако в данъка е зададената ставка, тя се използва като стойност
по подразбиране, която после операторът може да промени.
За всеки тип документ може да се зададе списък от данъци и отстъпки, които да се включват
автоматично на всеки ред на документа, и втори списък от данъци и отстъпки, които да се включват
автоматично в допълнителните начисления на самия документ. Тези списъци се въвеждат като
допълнителни параметри на типа документ и се използват автоматично при въвеждането.
БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява въвеждане на няколко данъка и отстъпки общо за документа,
например ДДС и отстъпка върху общата сума на документа.
Могат също да се комбинират няколко различни отстъпки. В таблицата за въвеждане на позициите на
документа е добавена втора страница "Допълнителни начисления", която съдържа таблица с
неограничен брой данъци и отстъпки.
Ако към партидите или артикулите има зададени акцизи и отстъпки, те се включват автоматично при
въвеждане на фактурите. БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично използва данъка от партидата, и
изчислява необходимите суми по алгоритъма за този данък.
Тази функция е удобна за указване на акциза при фактуриране на акцизни стоки, както и за включване
на стандартни отстъпки в ценоразписа.
Въведен е и нов режим на отпечатване - "Фактура с отстъпки", който е удачно да се ползва за фактури,
при които е зададен списък с отстъпки по подразбиране за всеки ред. При отпечатването на фактура с
множествени данъци и отстъпки БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично избира съответната форма за
отпечатване.
В справките на БИЗНЕС НАВИГАТОР за работа с множествени данъци и отстъпки е предвидена
справката "Аналитичен дневник на данъците и отстъпките". Тя показва начислените данъци и/или
отстъпки за всяка партида - обикновено акцизи или отстъпки.
Падащ списък позволява да се филтрира по категории данъци. Ако изберете "Всички", се показват
всички записи. Ако изберете "ДДС", "Акциз" или "Отстъпка", се показват само записите със съответната
категория данък.
Карето "По групи данъци" позволява да се включват и изключват обобщаващите редове по групи
начисления.
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В зависимост от превключвателя "Мерни единици" количествата се показват по един от три възможни
начина:
•

в мерната единица, в която е взета операцията (текуща мерна единица).

•

в мерната единица, в която нормално се води партидата (основна мерна единица).

•

в алтернативната мерна единица, както е зададена в дефиницията на партидата.

Както всички подобни справки, и тази позволява използването на филтър, отпечатване и експорт.
Автоматично изписване на стоки

В БИЗНЕС НАВИГАТОР е предвидена автоматична операция за изписване на стоките от складовете,
което може да става по стандартния метод на средно-претеглената доставна цена или по методите
FIFO и LIFO. Изписването на стоки може да става по два начина:
•

Само ако необходимите количества вече са заприходени в склада

•

Ако количеството в склада не е достатъчно, само до наличното количество

Режимът на изписване се настройва в базовите данни. Възможно е да променяте този режим в хода на
работата. Това не влияе на вече направените изписвания.
При използване на методите FIFO и LIFO аналитичността на склада трябва да се води и по доставки.
Предвид характера на тези методи изписването винаги е до наличното количество.
Минимални и максимални запаси

В партидите на сметки, чиято аналитичност е от тип "Материални запаси", има две нови полета:
"Минимален запас" и "Максимален запас". Ако ги попълните, можете да следите кога складовите
наличности на даден артикул са спаднали под минимума или пък са надвишили максимума. Можете да
попълните и само едното поле, за да следите само едното условие. В справката "Оборотна ведомост за
аналитична сметка" е добавено каре "Минимален/Максимален запас". То е валидно само за активни
сметки с количествена аналитичност от тип "Материални запаси" - тоест за складове за стоки,
материали или готова продукция. Ако маркираме карето, можем с допълнителните бутони "Под
минималния" и "Над максималния" да избираме изпълнението на тези условия.
Ако маркираме полето "Под минималния", в справката ще се покажат само тези партиди, за които е
указан минимален запас, и чиято наличност е по-малка от минималния запас.
Във втория случай в справката ще се покажат само тези партиди, за които е указан максимален запас, и
чиято наличност е по-голяма от максималния запас.
Връзки с касов апарат

БИЗНЕС НАВИГАТОР поддържа връзка с касови апарати "Самсунг ER250", "Датекс МР500", "Датекс
МР500Т" (произвеждани от фирма "Датекс"), както и "Елка 752", "Елка 752-02", "Елка 852", "Елка 952",
"Елка 803" и "Елка 853" (произвеждани от "Оргтехника" - Силистра) и също "ИСЛ-1000" и "ИСЛ-2000" на
фирма "ИСЛ" ООД - София.
Основното предназначение на връзката с касов апарат е, когато се издава фактура от БИЗНЕС
НАВИГАТОР, към нея да се разпечата и фискален бон от касовия апарат, който да включва същите
артикули и със съответните суми във фактурата. По този начин става излишно печатането на бон
отделно на апарата.
Връзката с касов апарат е решена чрез външна програма. Името на програмата е nvcash.exe и то трябва
да се укаже като режим на отпечатване в допълнителните параметри на типа документ. За да се
използва, трябва освен касовия апарат да имате модул за връзка с компютър, който се вгражда в
апарата, и драйвер (програма за управление) за конкретния апарат.
Продажби с щрих-код

С помощта на щрих-кодовете търговската дейност се облекчава и същевременно ускорява в значителна
степен.
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Щрих-кодът е последователност от черни вертикални линии и бели полета между тях, които служат за
кодиране на символи. Тази последователност се използва, тъй като компютрите могат да разпознават
само 0 или 1. Черното е 1, бялото е 0.
Има много различни видове бар-кодове, но само четири от тях са най-широко разпространени:
EAN/UPC, Interleave 2 of 5, Code 39, и Codabar.
БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява стоки от различни производители да са маркирани по различни
стандарти.
Освен типове само с щрих-код БИЗНЕС НАВИГАТОР поддържа и съставни кодове, които включват в
щрих-кода и количеството на стоките. Позволява да се използват различни разширения за количество
на стандартния код. Например при работа с електронна везна щрих-кодът може да включва код на
артикула и тегло в конкретната опаковка.
Щрих-кодовете, напечатани на изделията, се четат от устройство, наречено четец. Четецът се прекарва
по графичното изображение на щрих-кода и се въвеждат цифрите на кода, все едно че са въведени от
клавиатурата.
Четецът на щрих-код трябва да е настроен така, че прочетеният от него код да постъпва в програмата
като низ символи, въведени от клавиатурата.
Самият четец може да е подвижно устройство, може и да е вграден в плота на касата или друг модел и
като физическо устройство се свързва или към клавиатурния порт, или към сериен или USB порт към
компютъра. Във втория и третия случай обикновено има и драйвер, който трябва да се инсталира. С
БИЗНЕС НАВИГАТОР трябва да се използват устройства, които се инсталират към клавиатурата на
компютъра.
Услуги, туризъм
БИЗНЕС НАВИГАТОР съдържа готови шаблони с базови данни за фирми с различен предмет на
дейност. Фирмите за услуги работят по проекти, като всички дейности се отчитат по тях. Гъвкавите
възможности на БИЗНЕС НАВИГАТОР за настройка на аналитичностите позволяват проектите да се
оформят като списък, който се влага във всички аналитичности. Приходите, разходите, продукцията,
стоките, материалите и услугите се дефинират с отчитане по проекти. В справките винаги може да се
проследи състоянието на проекта по всички сметки, както и да се анализират отделни негови съставни
части по отделните сметки. Веднага може да се проследи дали проектът е успешен, или е на загуба.
При туристическите и туроператорските фирми особеностите са главно при отчитане на ДДС. Съгласно
изискванията на закона за ДДС за отчитане на ДДС за туристическите фирми в БИЗНЕС НАВИГАТОР са
разработени допълнителни функции за неговото отчитане.
Настройки

В базовите данни е въведен допълнителен параметър "ДДС за туристически услуги", с който на
програмата се указва, че трябва да извършва някои обработки по начин, различен от нормалния.
Дневници за ДДС за туризма

В БИЗНЕС НАВИГАТОР извеждането на дневниците за ДДС става автоматично, като се отчитат някои
особености, които произтичат от ППЗДДС.
Бюджетиране, планиране
БИЗНЕС НАВИГАТОР улеснява работата на бюджетните организации посредством автоматичните
операции за съставяне на бюджет на аналитично и на синтетично ниво и автоматично сравнение на
плана и изпълнението на бюджетните показатели на аналитично и синтетично ниво.
Допълнителни улеснения за бюджетните организации са разработеният и ежегодно обновяван шаблон с
вграден сметкоплан, партиди и бюджетни показатели според изискванията на законодателството,
аналитично отчитане на финансовите показатели по параграфи от структурата на бюджета, както и
автоматичното извеждане на всички отчети.
Автоматичната операция "Бюджетиране" позволява въвеждане на бюджетни (планови) стойности по
сметки или по партиди и автоматично сравнение на плана и изпълнението на тези показатели.
Бюджетиране на ниво синтетична сметка
Задаване на бюджетните показатели
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Справки

Задаване на бюджетните показатели
Задаването на бюджетните показатели за сметката става от базовите данни. На страницата
"Бюджетиране" се избира функцията "Инициализиране на бюджет", която позволява след избора на
годината да се генерира по един запис за всеки период, в който да се попълнят бюджетните стойности
по дебита и по кредита на всяка позиция.
Справки
Бюджетните справки съдържат информация за стойностите и процента на изпълнение на бюджета, като
те се показват в отделно меню. Справките показват стойностите по дебита и по кредита на заложения
бюджет, както и на изпълнението на бюджета и на процента на изпълнение.
Справките се извеждат за произволен интервал от периоди, подобно на оборотната ведомост за
материална сметка. С функцията "Филтър" се правят извадки по желание.
Допълнителната справка от меню "Отчети – Бюджетиране – За сметка по периоди" позволява да се
проследи изпълнението на бюджетните показатели по тази сметка за всички отчетни периоди.
Бюджетиране на ниво партида
Задаване на бюджетните показатели
Справки

Задаване на бюджетните показатели
Функцията за бюджетиране на ниво партида позволява да се следи изпълнението на бюджетните
показатели на аналитично ниво.
Задаването на бюджетните показатели става в типовете аналитичност на сметките и в партидите.
Функцията "Инициализиране на бюджет" се изпълнява за всяка партида, която може да бъде например
конкретният параграф за отчитане на бюджетните показатели. В таблицата на бюджетните показатели
се генерира по един запис за всеки период, с нулеви стойности и количества по дебита и по кредита.
Попълват се дебитните и/или кредитните бюджетни стойности.
БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява и количествено отчитане на бюджета за всеки период. Това е много
важно за планиране на запаси за производство на продукция, за количествено планиране на
продажбите на стоки или продукция.
Справки
В справките се показват заложеният бюджет, изпълнението на бюджета и процентът на изпълнението
както по дебита, така и по кредита, стойностно и количествено.
Видове справки:
•

Отчети - Бюджетиране - Аналитично. Справката се извежда по партиди за произволен интервал от
периоди, подобно на оборотната ведомост за аналитична сметка. С функцията "Филтър" могат да
се избират извадки по групи, подгрупи или по конкретни партиди. Показват се сумите и
съотношенията на бюджетните към действителните стойности в количествено и стойностно
изражение. При отпечатване се показват обобщения по групи и подгрупи.

•

Отчети - Бюджетиране - За партида по периоди. За всяка избрана партида се показват
натрупаните данни по всички отчетни периоди - количествени и стойностни.

•

Отчети - Бюджетиране - За номенклатура по сметки. Справката позволява сравнение между
партидите на тази номенклатура по всички сметки, както и изчисляване на разлика между
стойностите по различни сметки.

Избор на фирма "ВАРИАНТ БМ" ООД
От основния екран от сивата лента с менютата изберете с едно щракване на мишката меню "Фирми".
От последвалото го подменю изберете точка "Старт". Появява се екран "Фирми" със списък на фирмите,
които обработвате с ИСФУ БИЗНЕС НАВИГАТОР.
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Изберете с едно щракване върху името на фирмата и едно на бутона "Избор" или с две щраквания
върху името на тази фирма, която ще обработвате в момента.
Таблицата в този екран може да се сортира по колони. Съдържанието на колоната, по която се сортира,
е оцветено. Като щракнете с мишката върху заглавието на колоната се получава сортиране на
таблицата по съдържанието на тази колона във възходящ ред. Повторно щракване обръща сортирането
в низходящ ред. Заглавието на колоната, по която в момента се сортира, е оградено с ъглови скобки.
Пред него е поставен знак плюс, ако сортирането е възходящо, или знак минус, ако сортирането е
низходящо, например за колона със заглавие "Име" - <+Име> респ. <-Име>.
Такова сортиране има по принцип в таблиците на БИЗНЕС НАВИГАТОР. В някои таблици не всички
колони са разрешени за сортиране. Това е направено от съображения за бързодействие. При щракване
върху заглавието на колона, която е забранена за сортиране, просто нищо не се случва. В няколко
таблици този метод не е приложен или е приложен не за всички списъци. Причината е в някои
особености на дизайна на тези конкретни таблици.
За нашия пример - от екрана със списък на фирмите изберете ВАРИАНТ БМ ООД и натиснете бутона
"Избор". Фирма "ВАРИАНТ БМ ООД" е търговска фирма за търговия на едро.
Сега сте в главния работен екран на програмата с име "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]".
В заглавната лента на екрана след името на програмата БИЗНЕС НАВИГАТОР е изписано името на
фирмата, в която работите в момента.
Под заглавната лента се намира менюто с позиции:
• Фирми
• Периоди
• Папки
• Документи
• Отчети
• Базови данни
• Прозорци
• Помощ.
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Под менюто са разположени иконите:
Добавяне
Редактиране
Изтриване
Отпечатване
Осчетоводяване

Сторниране
Деактивиране
Специално отпечатване
Търсене
Плащане по фактура
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Потвърждаване на поръчка
Потвърждаване заявка към доставчик
Изход
Документи в папката. Редактиране на пълен екран.
Телебанкиране
еФактура

Отляво на главния работен екран се намира списъкът с години, периоди, папки за работа с фирма
"ВАРИАНТ БМ" ООД.
Виждат се финансовите години:
• 31.12.07 – 31.12.07
• 01.01.08 – 31.12.08.
Вдясно се намира таблица, в която се визуализират въведените документи, с колони:
• състояние
• код
• тип
• номер
• дата
• дебит
• кредит
• сума
• валута
• текст
• дебит сметка
• кредит сметка
• страна
• град:код
• град
• съставител:код
• съставител:име
• получател:код
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• получател:име.
Тази таблица е празна, докато не бъде отворена някоя папка, за да се визуализират съдържащите се в
нея документи, които са въведени в примера.
Нека отворим първата година - 31.12.07 – 31.12.07 - с едно щракване на мишката върху знака плюс,
изобразен пред нея. Знакът плюс става на минус и под годината се визуализира съдържащият се в нея
период - 31.12.07 – 31.12.07. В този период се въвеждат началните салда на фирмата.
Пред него също има знак плюс, щракнете еднократно с мишката върху него и ще се визуализира папка
"1 Начални салда".
Щракнете с мишката еднократно върху нея и в дясната част на екрана се визуализират документите, с
които са въведени началните салда по сметките на фирма ВАРИАНТ БМ ООД.

Въвеждане на начални салда
Начални салда по материални сметки
Нека въведем няколко начални салда.
При въвеждането на началните салда работим със служебна сметка 001 Отваряне на баланс.
За въвеждане на начални салда по материалните сметки се използват вътрешни документи - "Вътрешен
по дебит - ВД" или "Вътрешен по кредит - ВК".
Изберете бутона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]". В този екран
можете да намерите необходимия документ, като използвате плъзгача вдясно, а по-бързо това става,
когато в полето "Търси" на локатора се изпише първият символ на документа - "+", "-" или съответната
буква. За нашия случай изберете буква В и натиснете клавиш Tab. Маркира се първият документ, чието
обозначение започва с буква В. С мишката се позиционирайте няколко реда по-надолу на документа
"ВК". Натиснете бутона "Избор".
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Визуализира се екранът "ВАРИАНТ БМ ООД [Документ] Вътрешен документ по кредит (ВК)" с полета, в
които се въвеждат необходимите данни в този документ.
Вътрешен документ по кредит 1
Попълване на полетата на документа:

Попълнете стойностите в съответните полета. По-нататък, в скоби и курсив, са данните за примера на
фирма "ВАРИАНТ БМ" ООД.
Дата

В това поле се попълва датата на създаване на документа.
По подразбиране програмата ни предлага началната дата на периода (31.12.2007), ние приемаме тази
дата и продължаваме към следващото поле.
Преминаването от едно поле в друго в БИЗНЕС НАВИГАТОР е най-препоръчително и удобно с клавиш
Tab от клавиатурата.
Номер

В това поле се попълва номерът на документа. Той служи като идентификатор на самия документ.
Номерът може да съдържа както числа, така и букви или други знаци.
Номерът на документа може да се попълни автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР, като при въвеждане
на документа се остави полето празно. В този случай програмата записва поредния номер на
документа.
Може да се запише номерът на документа и така, както той е зададен в първичния документ.
Документът, с който работим в момента, не е с автоматично попълване. Впишете числото (20).
Продължете с клавиш Tab.
Съставен в

Тези две полета служат за указване на мястото на съставяне на документа. При въвеждането на
документа трябва да се избере страна и населено място, където е съставен документът.
- С цел улеснение на потребителите в полето за код на страната по подразбиране е заложен кодът на
България (BG).
В общия случай страната се избира от номенклатурата на страните, като се натиска бутонът стрелка
вдясно от полето и от падащия списък с еднократно щракване на мишката се избира кодът на
съответстващата страна.
В нашия пример оставете съществуващия код. (BG)
- Населеното място може да се въведе по избор:
• Чрез автоматично попълване от програмата, когато се използват определена страна и населено
място (най-често използваните). По този начин избор от таблицата се налага само в случаите,
когато мястото на създаване е различно от зададеното по премълчаване.
• От номенклатурата на населените места за съответната страна чрез натискане на бутон за
извикване на таблица
. Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Пощенски кодове]". След като в
първото поле е избрана страна, в таблицата, от която се избира населено място, се показват само
населените места от избраната страна. Населеното място се избира с двукратно щракване върху
името или чрез маркиране и потвърждаване с бутона "Избор".
Натиснете бутона и разгледайте таблицата с населените места. Изберете населено място (София).
Продължете с клавиш Tab.
Съставител

Маркерът се позиционира на полето с името на съставителя на документа. Избирането на името на
лицето, съставител на документа, става от номенклатурата на съставителите чрез натискане на бутон
за извикване на таблица вдясно от полето. Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Съставители на
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документи]", в който има таблица с имената на лицата, в която са предварително въведени имената на
съставителите. Избирането на съставител става чрез маркиране на името на лицето и натискане на
бутона "Избор" или чрез двукратно щракване с мишката върху името на лицето.
Ако няма предварително въведено лице, въведете неговото име и ако желаете - ЕГН, след като
. Между полетата в таблицата се придвижвайте с клавиш Tab, а след
изберете бутона "Добавяне"
като въведете ЕГН на лицето, натиснете клавиш Enter. Изберете съставител (Васил Василев,
6001026680). Продължете напред с клавиш Tab.
Кредит

Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по кредит и се визуализира сметкопланът на
фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Сметки]".
Маркерът се позиционира в полето "Търси" на локатора. Напишете 001 и натиснете клавиш Tab.
Маркира се сметка 001 Отваряне на баланс. Потвърдете с натискане на бутона "Избор" и номерът на
сметката се появява в полето по кредит на документа. Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит

Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по дебит и отново се визуализира сметкопланът
на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Сметки]".
Позиционирайте се на сметка 3041 с помощта на плъзгача или за по-удобно - като напишете номера й в
полето "Търси" на локатора и натиснете клавиш Tab. Потвърдете с бутона "Избор". Сега се
визуализират партидите, въведени вече във фирма "ВАРИАНТ БМ" ООД по тази сметка.
Маркерът е позициониран на партида "Тримонциум". Изберете бутона "Изход" и номерът на сметката се
появява в полето по дебит на документа, а освен това е посочено името на сметката.
С едно щракване на мишката поставете отметка в полето "Много КС" (много кореспондиращи сметки).
По този начин ще можете да въведете повече от една партида по тази сметка в документа. Визуализира
се следният екран:

Изберете бутона "ОК" . Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки]
Вътрешен документ по кредит". В този екран се виждат поддокументите към основния документ и има
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активни икони "Добавяне"
и "Изход"
поддокументи "Редактиране" и "Триене".

, както и неактивните, докато няма въведени

На този екран има и три бутона: "Автоматични операции", "Групово въвеждане" и "Импорт". С тях могат
да се обработват, респ. въвеждат данни в редовете на многоредовите документи.
В горната си част екранът има таблица, в която се визуализират сумите на поддокументите по видове бруто, нето, акцизи и отстъпки. Тук, в полето "Сума общо" можете да контролирате сумата на
поддокументите.
В долната част на екрана има две страници - "Поддокументи" и "Общи начисления".

На страница "Поддокументи" има таблица със следните колони:
-

номер

-

кор. сметка

-

кор. партида

-

количество

-

цена

-

сума

-

название

-

осн. сметка

-

осн. партида.

В редовете на тази таблица става въвеждането на количествата и цените на стоките от партидите на
кореспондиращите сметки.
На страница "Общи начисления" има таблица със следните колони:
-

ред

-

данък
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-

база

-

база2/процент

-

сума.

В редовете на тази таблица става въвеждането на данъците и отстъпките в документи, в чиито
дефиниции има заложени такива.
Въвеждане на артикули

Нека въведем два артикула от партидите на сметка 3041, заложени в примерната ни фирма "ВАРИАНТ
БМ" ООД. Изберете бутона "Добавяне". Първият ред от таблицата в долната част на екрана се маркира
в синьо. Натиснете клавиш Tab или бутона
. Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди]
3041 Стоки на склад" с въведените партиди по сметка 3041 във фирма ВАРИАНТ БМ ООД.

Маркиран е първият артикул "Тримонциум". Натиснете бутона "Избор". В маркирания ред се появява
номерът на партидата на тази стока.
Количество
Цена
Название

Въведете данните на артикул "Пълдин".
На втория ред на таблицата натиснете отново клавиш Tab или бутона
. На екрана "ВАРИАНТ БМ
ООД [Партиди] 3041 Стоки на склад" с въведените партиди по сметка 3041 във фирма ВАРИАНТ БМ
ООД маркирайте с мишката реда с артикул "Пълдин".
Натиснете бутона "Избор". В маркирания ред се появява номерът на партидата на тази стока. Курсорът
се намира в полето количество.
Количество
Цена
Название

94

Изберете бутона "Изход", след кратко примигване на екрана програмата ни връща в главния работен
екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]".

Количество
Маркерът е вече в полето "Количество". Въведете количеството в броя (50).
Продължете напред с клавиш Tab.
Цена
Маркерът се позиционира в полето за цена на стоката. Въведете цената. (1,50)
Натиснете клавиш Tab. Стойността на документа се изчислява автоматично (75,00) и отива в полето
"Сума".
Продължете напред с клавиш Tab.
Название
В полето "Название" автоматично се изписва наименованието на стоката, която въведохме "Тримонциум". Автоматично се появява и нов ред, в който можем да въведем нова стока от партидите
на сметка 3041.
Количество
Въведете количеството в броя (25).
Продължете с клавиш Tab.
Цена
Маркерът се позиционира в полето за цена на стоката. Въведете цената.(5,00)
Натиснете клавиш Tab. Стойността на документа се изчислява автоматично (125,00) и отива в полето
"Сума".
Название
Натиснете клавиш Enter, тъй като няма да въвеждаме повече артикули. В полето "Название"
автоматично се изписва наименованието на стоката, която въведохме - "Пълдин". Автоматично се
изчислява и общата сума на двата артикула. (200)
Редактиране на документа

Тъй като желаем да въведем обяснителен текст към документа, ще го редактираме. Редактиране на
документ може да се извършва само в неосчетоводено състояние.
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За да редактирате току-що въведения вътрешен документ по кредит (ВК), го маркирайте и изберете
бутона "Редактиране"

или щракнете с мишката бързо два пъти върху реда на документа.

Текст

Позиционирайте маркера в полето "Текст", в което можете да въведете до 65 знака текст по ваше
усмотрение за пояснения към документа. Въведете текст.(Начално салдо стоки на склад)
Натиснете "ОК". Ще преминете отново през екрана с поддокументите. Изберете бутона "Изход" и вече
сте в главния работен екран, като въведеният от вас документ има и обяснителен текст.
Вътрешен документ по кредит 2
Попълване на полетата

Когато се използва една основна и една кореспондираща сметка, няма значение типът документ - "ВД Вътрешен по дебит" или "ВК - Вътрешен по кредит". При сложна статия - една основна и много
кореспондиращи сметки, от значение е използваният тип документ. В този случай се ръководим от
основната сметка. Ако тя стои от дебитната страна, се използва "ВД - Вътрешен по дебит", ако от
кредитната - "ВК - Вътрешен по кредит".
Нека въведем още едно начално салдо с вътрешен документ по кредит - начално салдо по сметка 207.
След последната операция, която извършихме, се намираме все още в папка "Начални салда".
Изберете бутона "Добавяне".
В списъка с типове документи маркирайте "ВК - Вътрешен документ по кредит" и натиснете бутона
"Избор".
Визуализира се екранът "ВАРИАНТ БМ ООД [Документ] Вътрешен документ по кредит (ВК)" с полетата,
в които ще въведем необходимите данни в този документ.
Попълнете стойностите в съответните полета.
В скоби и курсив, са данните за примера на фирма "ВАРИАНТ БМ" ООД.
Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Кредит
Дебит
Количество
Цена
Текст

Натиснете бутон "ОК", вече сте в главния работен екран, където в таблицата в дясно на екрана вече е и
така въведеният от вас документ.
За ваше улеснение ви предлагаме данните за въвеждане в документа в табличен вид:
Наименование на полето
Дата
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Стойност за въвеждане
31.12.2007

Номер

21

Съставен в

BG, София

Съставител

Васил Василев

Кредит

001

Дебит

207

Много КС

Не

Количество

1

Цена

1000

Сума бруто

1000

Текст

Начално салдо машини и оборудване

Дата
(31.12.2007) Тъй като това е периодът, в който въвеждаме началните салда, ние приемаме тази дата и
продължаваме към следващото поле.
Преминаваме с клавиш Tab.
Номер
Впишете числото (21).
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на документа. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Избираме съставител. (Васил Василев)
Продължете с клавиш Tab.
Кредит
Изберете сметка (001 Отваряне на баланс).
Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит
Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по дебит и отново се визуализира сметкопланът
на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Сметки]".
Позиционирайте се на сметка 207 Машини и оборудване, като напишете номера й в полето "Търси" на
локатора и натиснете клавиш Tab. Потвърдете с бутона "Избор". Сега се визуализират партидите,
въведени вече във фирма ВАРИАНТ БМ ООД по тази сметка. Партидата е една - "Опаковъчна машина"
- и тя е маркирана. Натиснете бутона "Избор". В полето се изписва номерът на сметката - 207, до него номерът на партидата - 0001, а отдолу - името на сметката и партидата. Маркерът отива в поле
"Количество".
Количество
Въведете количеството в броя (1).
Продължете с клавиш Tab.
Цена
Маркерът се позиционира в полето за цена на стоката. Тук може да използвате бутона в края на полето
за да изтеглете цената от партидата. (1000,00)
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Натиснете клавиш Tab. Стойността на документа се изчислява автоматично (1000,00). Продължете
напред с клавиш Tab.
Текст
Маркерът е в полето "Текст", въведете пояснителния текст. (Начално салдо машини и оборудване)
Вътрешен документ по дебит
Попълване полетата на документа

Нека въведем едно начално салдо с вътрешен документ по дебит.
След последната операция, която извършихме, пак сме в папка "Начални салда".
Изберете икона "Добавяне".
В списъка с типове документи маркирайте "ВДст - Вътрешен по дебит, само стойност" и натиснете икона
"Избор".
Визуализира се екранът "ВАРИАНТ БМ ООД [Документ] Вътр.по дебит само стойност (ВДст)" с полетата,
в които ще въведем необходимите данни в този документ.
Попълнете стойностите в съответните полета.
Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Дебит
Кредит
Сума бруто
Текст

Натиснете "ОК", вече сте в главния работен екран, където в таблицата в дясната част на екрана вече е
записан така въведеният от вас документ.
За ваше улеснение ви предлагаме данните за въвеждане в документа в табличен вид:
Наименование на полето

Стойност за въвеждане

Дата

31.12.2007

Номер

22

Съставен в

BG, София

Съставител

Васил Василев

Дебит

001

Кредит

2417

Много КС

Не

Сума бруто

200

Текст

Начално салдо набрана
амортизация на машини
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и оборудване
Дата
(31.12.2007)
Продължете с клавиш Tab от клавиатурата.
Номер
Впишете числото (22).
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на документа. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Избираме съставител (Васил Василев).
Продължете с клавиш Tab.
Дебит
Изберете сметка. (001 Отваряне на баланс)
Продължете напред с клавиш Tab.
Кредит
Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по дебит и отново се визуализира сметкопланът
на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Сметки]".
Позиционирайте се на сметка 2417 Амортизация на машини и оборудване, като напишете номера й в
полето "Търси" на локатора и натиснете клавиш Tab. Потвърдете с икона "Избор". Сега се визуализират
партидите, въведени вече във фирма ВАРИАНТ БМ ООД по тази сметка. Партидата е една "Опаковъчна машина" - и тя е маркирана. Натиснете икона "Избор". В полето се изписва номерът на
сметката - 2417, до него - номерът на партидата - 0001, а отдолу - името на сметката и партидата.
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Сума бруто
Маркерът се намира в полето "Сума Бруто". Въведете сумата.
(200,00)
Продължете напред с клавиш Tab.
Текст
Маркерът е в полето "Текст", въведете пояснителния текст. (Начално салдо набрана амортизация на
машини и оборудване)

Начални салда по сметки за разчети
Последното начално салдо, което ще въведем заедно, е едно задължение към доставчик.
След последната операция, която извършихме, сме отново в папка "Начални салда".
Изберете икона "Добавяне". Изберете документ "+ФДк Фактура: доставки, ВОП и внос без право" и
натиснете икона "Избор".
Дата
Номер
Съставен в
Получател
Кредит
Дебит
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Сума бруто
Текст
Отворени позиции

Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана.
Дата
(31.12.2007)
Продължете с клавиш Tab от клавиатурата.
Номер
Впишете числото (145).
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на документа. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Получател
Изберете получател (Васил Василев).
Продължете с клавиш Tab.
Кредит
Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по кредит и се визуализира списъкът на
доставчиците на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Доставчици]".

Маркерът винаги се намира върху първия доставчик в списъка. Списъкът може да се подреди по
азбучен ред, по номер (код) на доставчика или по друг признак в зависимост от това, коя колонка от
таблицата сте избрали за сортиране. Изборът за сортиране става, като щракнете с мишката върху
заглавието на съответната колона. Търсенето може да стане и с полето "Търси" на локатора.
Маркиран е доставчик "Алекс" ООД.
101

Потвърдете с натискане на икона "Избор" и в полето по кредит на документа се появява следната
информация:
-

Доставчик - 39(4011) - 39 е кодът на доставчика в списъка на фирмата ВАРИАНТ БМ ООД, 4011 е
номерът на сметката.

-

Под полето "Доставчици" е изписано името на доставчика - "Алекс" ООД, както и неговият данъчен
номер - BG121132210.

Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит
Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по дебит.
С цел улеснение на ежедневната работа при въвеждане на такива документи по подразбиране е
въведена сметка 3047 и автоматично се визуализира списъкът с партидите по тази сметка в екран
"ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 3047 Освободени стоки на склад". В случая тази сметка не ни е
необходима и затова натиснете икона "Изход".
Номерът 3047 в полето е маркиран и там направо напишете номера на сметка Отваряне на баланс.
(001)

Продължете напред с клавиш Tab. Маркерът се намира в полето "Сума бруто", а под номера 001 вече е
изписано и името на сметката.
Сума бруто
Въведете стойността на задължението към избрания доставчик "Алекс" ООД. (1000)
Продължете напред с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст. (Начално салдо задължение към доставчик)
Натиснете "ОК".
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Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворени позиции]".
Отворени позиции
Отворените позиции са функции за следене на разплащанията с контрагентите (клиенти или
доставчици) при въвеждане на първичните документи. Чрез тях се дава възможност да се следят всички
сделки, които фирмата извършва с контрагентите, с техните срокове на плащане, суми за изравняване,
дати на просрочване на вземанията и др.
В горната част на този екран има бутони "Нова ОП", "Включване към стара ОП" и "Обединяване на
няколко ОП". До тези бутони се намират бутона за "Документи в ОП" и отметката "Избери всички".
В долната част на екрана за ОП, са визуализирани реда с данните на доставчика, както и таблица със
следните групи и подгрупи:
- код(на ОП)
- отварящ документ
•

тип

•

номер

-нач.дата
-срок
-сума за изравняване
-чужда валута
•

сума

•

вид

-брой документи.
-

състояние

-

начална дата

-

персонална сметка
•

клас

•

сметка

Натиснете бутон "Нова ОП". Този бутон се избира за създаване на нова сделка по фактура или по
предплащане.
Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция]", в който са посочени данните по тази
отворена позиция - сметка (доставчик), отварящ документ, сума за изравняване, напомняния,
състояние.
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Натиснете бутон "ОК".

Обобщение
За началните салда по персоналните сметки се използват съответните фактури, като при задължения
към доставчиците използваме "+ФО - Опростена фактура,входяща" "+ФбезДК - Фактура: доставки, ВОП
и внос без право на ДК" или "+ФЧВ - Фактура чужда валута, входяща", ако задължението е в чужда
валута.
При вземания по продажбите се използва "-ФО ос. стоки - Опростена фактура за освободени стоки " "Ф0%осв – Фактура: освободени доставки и освободени ВОП" или "-ФЧВ - Фактура в чужда валута,
износ", ако вземането е в чужда валута.
Създава се отворена позиция, като при издължаване от страна на клиента се обединяват двата
документа.
При авансово плащане от страна на клиента се използва "+ПН - Платежно нареждане, входящо ", а при
авансово плащане към доставчик използваме "-ПН - Платежно нареждане, изходящо ".
Трябва да осчетоводим така въведените 4 документа. За целта маркираме последователно с мишката
всеки един от тях и избираме икона "Осчетоводяване". Ако имаме голяма група въведени в една папка,
но неосчетоводени документи, може от меню "Папки - Осчетоводяване" да осчетоводим наведнъж
цялата папка, като документите в нея ще се подредят по реда на въвеждането им.
Ето как изглежда нашата папка "Начални салда" сега:
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За по-пълно изясняване на механизма за въвеждане нека да разгледаме въведените вече начални
салда в примера.
Позиционирайте се на папка "Начални салда".
От документите в тази папка маркирайте реда на документ ВДст с номер 2, като щракнете с мишката
върху него.
Изберете икона "Редактиране". Екранът на този документ се появява с неактивни (бледи) полета, тъй
като документът вече е осчетоводен и в осчетоводено състояние не можем да го променяме.
С този документ е въведено начално салдо по сметка 122 Неразпределена печалба от минали години.
Разгледайте и останалите документи в папка "Начални салда".
В следващите периоди във фирмата от този пример - "ВАРИАНТ БМ" ООД се извършва текущо
въвеждане на документи.

Текущо въвеждане на документи
Въвеждане на фактури за доставка
След като въведохме няколко начални салда и разгледахте въведените в примера, нека продължим
нашата работа с реалното счетоводство.
Сега ще отворим текущата година - 1.01.08 – 31.12.08 - с едно щракване на мишката върху знака плюс,
изобразен пред нея. Знакът плюс става на минус и под годината се визуализират съдържащите се в нея
периоди - 1.01.08 – 31.01.08, 1.02.08 – 28.02.08, 1.03.08 – 31.03.08.
Когато в един период има създадени папки, пред него също има знак плюс.
Разгледайте папките, съдържащи се в някой от периодите януари, февруари и март, и ще създадем
аналогични папки и в периода април’2008 година, и ще въведем документи в тях.
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Активиране на период април 2008

Активиране на период април 2008
Маркирайте период 01.03.08 – 31.03.08 и изберете Активиране от меню Периоди.
Под период 01.03.2008 – 31.03.2008 ще се появи новия период 01.04.2008 – 30.04.2008.
Създаване на папка "Покупки"
Щракнете с мишката еднократно върху периода 1.04.08 – 30.04.08 и след като той е маркиран в синьо,
изберете икона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Работна папка]".

В този екран са посочени:
-

Код - Това е пореден номер на създадената в БИЗНЕС НАВИГАТОР папка, който се задава
автоматично от системата. Този служебен номер е необходим за местене на документи от една
папка в друга и не може да бъде променян от потребителя.

-

Име - В това поле се въвежда името на папката, което служи за нейното идентифициране. Името
на папката е свободен текст, зададен от потребителя, като може да се използва името на
класьора, в който са класирани хартиените документи, например "Доставчици", "Клиенти", "Каса
лева", "Каса валута", "Банка лева", "Банка валута", "Обща" и други. Въведете име на папката
(Покупки).

-

Състояние - това е справочно поле за актуално състояние на папката. Това поле може да приема
стойности "Работна" или "Закрита". Иконата за работна папка е:
, а за закрита папка .
Документите в закрита папка могат само да се разглеждат, без да се редактират. В това поле не
можете да пишете нищо.

-

Категория - Това също е справочно поле, съдържащо информация за категорията папка. Полето
се попълва при условие, че има назначен в системата потребител, с ниво на достъп
"Администратор".

-

Период - В това поле се показва счетоводният период на папката, за който тя се отнася, с неговите
начална и крайна дата. Данните за периода служат само за справка и не могат да бъдат
променяни.

-

Бележки - Бележките служат за въвеждане на допълнителна потребителска информация, която
описва съдържанието и работата с папките. Бележките могат да бъдат много полезни при
описване на сложни операции от дейността на фирмата. Ако желаете да напишете нещо,
натиснете бутона "Бележки", напишете текст в полето и потвърдете с бутон "ОК".

След като сте въвели име на папката и евентуално текст в бележките, потвърдете с натискане на бутон
"ОК".
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Папката вече е в периода 1.04.08 – 30.04.08, в който я създадохте. Щракнете еднократно с мишката
върху нея, за да е маркирана, и сега можем да въведем документ в нея. Трябва да помните, че всяка
папка е за определен период и всички документи в нея са за същия период.
Въвеждане на фактура от тип " +Ф20%ст - Фактура: доставки, ВОП и внос с право на ДК,с-ст "
Изберете икона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]". В този намерете
необходимия документ, като използвате плъзгача вдясно, а по-бързо това става, когато се изпише
първият символ на документа - "+", "-" или съответната буква в полето "Търси" на локатора и се натисне
клавиш Tab. За нашия случай изберете "+Ф20%ст" и натиснете клавиш Tab.
Позиционирайте се на "+Ф20%ст - Фактура: доставки, ВОП и внос с право на ДК,с-ст ", Потвърдете с
бутон "Избор". С това документът е избран. Нека да попълним необходимата информация.
С този документ ще въведем разходи за мобилен телефон.
Дата

(4.04.2008) Продължете напред с клавиш Tab.
Датата на документа и периодът (зададен чрез папката) определят хронологичното място на
счетоводната операция. При осчетоводяването сумата на документа ще се включи към оборота на
съответния период. Датата може и да не съвпада с периода. Например, ако се налага да въведете стар
документ, но това е изключение, а не правило.
Номер

Впишете числото (0000004896).
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в

Укажете мястото на съставяне на документа. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Получател

Изберете получател. (Васил Василев)
Продължете с клавиш Tab.
Кредит

Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по кредит и се визуализира списъкът на
доставчиците на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Доставчици]".
В БИЗНЕС НАВИГАТОР контирането се извършва по една от две възможни схеми: една основна - една
кореспондираща сметка или една основна - много кореспондиращи сметки. Това позволява с един
документ да се извършват както прости, така и сложни осчетоводявания.
Основната сметка може да бъде както по дебит, така и по кредит. Това се определя от автоматичното
контиране, зададено в типа документ. Ако в документа участва сметка за клиенти или доставчици, тя
винаги е основна сметка. Редът на въвеждане винаги е първо основната, после кореспондиращата
сметка.
В нашия случай първо ще въведем кредитната, после дебитната сметка.
В зависимост от типа документ системата за автоматично контиране може вече да е задала основната
сметка или да я е оставила свободна. Ако сметката вече е зададена, прескачаме това поле.
Ако типът документ предполага участието на сметка за клиенти или доставчици, самата сметка се
контира автоматично, а ние само избираме съответния клиент или доставчик.
В настоящия пример от страната на кредита избираме конкретния доставчик.
Маркирайте доставчик (МобилТел ЕАД).
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Потвърдете с натискане на икона "Избор" и в полето по кредит на документа се появява следната
информация:
-

Доставчик - 25(4011) - 25 е кодът на доставчика в списъка на фирмата ВАРИАНТ БМ ООД, 4011 е
номерът на сметката Доставчици от страната.

-

Под полето "Доставчици" е изписано името на доставчика - МобилТел ЕАД, както и неговият
данъчен номер, въведен в списъка на доставчиците - BG123654789.

Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит

Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по дебит.
Следващата стъпка е изборът на кореспондираща сметка. Кореспондиращата сметка винаги е
материална сметка от сметкоплана.
Клиентите и доставчиците могат да се задават само като основна сметка.
В зависимост от дефинирането на типа документ системата за автоматично контиране може вече да е
задала кореспондиращата сметка или да я е оставила свободна.
В нашия пример полето е свободно за въвеждане и преминавайки в него, се визуализира екранът със
сметкоплана на фирмата. В сметкоплана се избира сметка Разходи за външни услуги. (602)
Натиснете клавиш Tab. В конкретния случай контираме в дебита сметка 602 Разходи за външни услуги.
Сметките 601, 602, 604, 609 са с аналитичност "Разходи по елементи". Тази аналитичност е на две нива,
като групите са сметките, а второто ниво са видовете разходи.
Избирайки сметка 602 , тъй като тя е аналитична, системата ни предлага да изберем партида.
Маркираме партида по 602.06 - Разходи мобилен телефон. Потвърждаваме с икона "Избор".
Вдясно от номера на сметката е посочен номерът на партидата 602.06, а под номера 602.06 са изписани
името на сметката и на партидата. Маркерът автоматично отива в полето "Сума нето".
Сума нето

Въведете сума нето. (258,75)
Осчетоводяването по сметка 4531 в БИЗНЕС НАВИГАТОР става автоматично. В нашия случай сумата
на документа е равна на данъчната основа.
Продължете напред с клавиш Tab.
Текст

Въведете текст. (Сметка за мобилен телефон за м.03.2008 г.)
Натиснете "ОК".
Отворена позиция

Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция]", в който са посочени данните по отворената
позиция - сметка (доставчик), отварящ документ, сума за изравняване, напомняния, състояние.
Натиснете бутон "ОК".
Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана.
Въвеждане на фактура за покупка на стоки от доставчик извън ЕС(внос)
Фирмата, която разглеждаме в нашия пример, има покупка на стоки от чуждестранен доставчик извън
Европейския съюз. В папка "Покупки" ще въведем документ "+Фчв – Фактура в ЧВ".
Маркираме папка "Покупки" и избираме икона "Добавяне". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД
[Типове документи]".
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Маркираме "+Фчв – Фактура в ЧВ" и натискаме икона "Избор". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД
[Документ] Фактура в ЧВ (+Фчв)".
Дата

10.04.2008.
Продължаваме с клавиш Tab от клавиатурата.
Номер

Впишете номер. (51278935)
Фактурите от чужбина могат да имат обозначение с букви и цифри, които спокойно можете да впишете в
това поле.
Съставен в

Укажете мястото на съставяне на документа.
С помощта на бутона стрелка
за избор от падащ списък визуализирайте списъка с кодове на
държави. Маркирайте СН - Швейцария. Кодът се изписва в полето.
Натиснете бутона за избор
вдясно и маркирайте Lugano. Натиснете икона "Избор". Името на града
се изписва в полето. Обърнете внимание на това, че в зависимост от избраната държава ви се
предлагат само градове от нея. (СН); (Lugano)
Продължете напред с клавиш Tab.
Получател

Изберете получател (Васил Василев).
Продължете с клавиш Tab.
Кредит

Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по кредит и се визуализира списъкът на
доставчиците на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Доставчици]".
Маркирайте доставчик. (Нестле - Швейцария)
Потвърдете с натискане на икона "Избор" и в полето по кредит на документа се появява следната
информация:
-

Доставчик - 2(4012) - 2 е кодът на доставчика в списъка на фирмата ВАРИАНТ БМ ООД, 4012 е
номерът на сметката Доставчици от чужбина.

-

Под полето "Доставчици" е изписано името на доставчика - Нестле - Швейцария, чийто код е
посочен в полето, както и неговият служебен данъчен номер, въведен в списъка на доставчиците 999999999999999. Продължете напред с клавиш Tab.

Дебит

Маркерът се позиционира в полето за номера на сметката по дебит.
Следващата стъпка е изборът на кореспондираща сметка. Кореспондиращата сметка винаги е
материална и различна от сборна сметка от сметкоплана.
Клиентите и доставчиците могат да се задават само като основна сметка.
В зависимост от дефинирането на типа документ системата за автоматично контиране може вече да е
задала кореспондиращата сметка или да я е оставила свободна.
В нашия пример е зададена по подразбиране сметка 3041- Стоки на склад. Автоматично се визуализира
списъкът с партидите по тази сметка в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 3041 Стоки на склад". В
момента партидите по тази сметка не са ни необходими и затова натиснете икона "Изход".
Маркираме полето "Много КС - много кореспондиращи сметки".
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Сума

След като маркирахме полето "Много КС - много кореспондиращи сметки", се визуализира екран
"ВАРИАНТ БМ ООД [Чужди валути]". В него има икони "Добавяне", "Редактиране", неактивна "Триене",
"Избор", "Export" и "Изход". В долната част на екрана има таблица с използваните във фирма ВАРИАНТ
БМ ООД чужди валути с колони "Код" и "Име":

Нека вносът, който обработваме, да е в долари - USD.
В таблицата маркираме вида валута - USD. Натискаме клавиш Enter или икона "Избор". Валутата
можем също да изберем, като щракнем два пъти с мишката върху нейния ред (USD).
Продължете напред с клавиш Tab. Маркерът се намира в полето "Сума бруто".
Тъй като имаме много кореспондиращи сметки, продължете напред с клавиш Tab.
Курс на валутата

Маркерът е позициониран в полето за дата, за която ще въведем валутния курс.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Курсове на чужди валути] Щатски долар" с курсовете на
щатския долар, въведени в базовите данни на фирма ВАРИАНТ БМ ООД. Този екран съдържа иконите
"Добавяне", "Редактиране", неактивна "Триене", "Избор", "Export" и "Изход". В долната част на екрана
има таблица с курсовете на щатския долар със следните колони:
- Дата
- Основен купува
- Основен продава
- Допълнителен купува
- Допълнителен продава
- 2-ри допълнителен купува
- 2-ри допълнителен продава.
За датата 10.04.2008 няма въведен курс.
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За да го въведете, изберете икона "Добавяне" и в таблицата се появява ред, в който можете да
въвеждате съответните данни.
Въведете дата. (10.04.2008)
Преминете в следващото поле с клавиш Tab. Въведете курс "Основен купува" (1,50). Въведете курс
"Основен продава" (1,50). Потвърдете с клавиш Enter.
Въведеният курс се подрежда като последен в таблицата. Редът е маркиран и този курс избирате с
икона "Избор". Стойността му се изписва над полето с датата.
Продължете напред с клавиш Tab.
Текст

Въведете текст. (Внос на шоколад от Нестле)
Натиснете "ОК".
Втори екран на документа - екран "Много кореспондиращи сметки"

Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Фактура в ЧВ".
На този втори екран се добавят позициите по фактурата. Ако списъкът от артикули е голям, в БИЗНЕС
НАВИГАТОР съществува възможност партидите да се сортират не само по признаци, но и по име.
Тогава те се подреждат по азбучен ред, при което, изписвайки името на избраната от нас партида,
системата ни позиционира върху нея. Когато аналитичността е сложна, партидите могат да се сортират
по втори или по трети признак.
В настоящия пример внасяме няколко вида шоколад.
Изберете икона "Добавяне". В таблицата се появява ред, в който се въвежда стоката. Натиснете клавиш
Tab или бутона вдясно от номера на сметката.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 3041 Стоки на склад". Маркирайте позиция "Милка
с бадеми" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (150). Натиснете клавиш Tab и въведете
в следващото поле цена (0,56 USD) и натиснете Enter.
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Нека въведем следващата партида. Изберете икона "Добавяне". В таблицата се появява ред, в който се
въвежда стоката. Натиснете клавиш Tab или бутона вдясно от номера на сметката.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 3041 Стоки на склад". Маркирайте позиция "Милка
детски с витамини" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (200). Натиснете клавиш Tab и въведете
в следващото поле цена (0,67 USD) и натиснете Enter.
Изберете икона "Добавяне". В таблицата се появява ред, в който се въвежда стоката. Натиснете клавиш
Tab или бутона вдясно от номера на сметката.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 3041 Стоки на склад". Маркирайте позиция "Милка
с фъстъци" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (150). Натиснете клавиш Tab и въведете
в следващото поле цена (0,56 USD).
За ваше улеснение ви предоставяме данните, които трябва да въведете, в табличен вид:
Артикул

Количест
во

Единична цена в
USD

Милка с бадеми

150

0,56

Милка детски с витамини

200

0,67

Милка с фъстъци

150

0,56

Натиснете Enter.
Автоматично се изчислява валутната стойност на сделката.
Изберете икона "Изход".
Отворени позиции

Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворени позиции]".
В горната част на този екран има бутони "Нова ОП", "Включване към стара ОП" и "Обединяване на
и отметката "Избери всички".
няколко ОП". До тези бутони се намират бутона за "Документи в ОП"
В долната част на екрана се намират ред с данните на доставчика, както и таблица, която съдържа
редове с ОП за плащане към същия доставчик.
Натиснете бутон "Нова ОП", така ще създадете нова отворена позиция за тази сделка с доставчика
"Нестле - Швейцария".
Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция], който съдържа дължимата сума във валута
както и нейната левова равностойност към доставчик Нестле - Швейцария. Тук можете да видите с
бутона "Документи" всички документи в сделката.
Натиснете бутон "ОК".
Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ е визуализиран в таблицата в дясната
част на екрана.

Въвеждане на митническа декларация и автоматично разпределяне на мита
След като въведохме данните на фактурата в чужда валута, ще разпределим митата и таксите,
отразени в митническата декларация, с която е внесена стоката, по всички стоки, внесени с нея.
Това става с една от автоматичните операции, включени в БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Създаване на таблица за разпределени разходи
Необходимо е отново да изберем документ "+Фчв – Фактура в ЧВ". Нека това е фактура +Фчв с номер
51278935. Маркираме я в главния работен екран и натискаме клавиш Enter. Може да натиснете и икона
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"Редактиране", след като сте маркирали документа. Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД
[Документ] Фактура в ЧВ(+Фчв)" с данните на тази фактура. Натиснете бутон "ОК".
Визуализира се екранът с поддокументите на фактура +Фчв с номер 51278935. Натиснете бутон
"Автоматични операции".
Появява се екран "Запълване на документ".

В този екран маркирайте позиция 5 "Създаване на таблица за разпределени разходи" и натиснете бутон
"ОК".
След това излезте с икона "Изход" от екрана с поддокументите на фактурата.
Въвеждане на митническа декларация
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворете период
1.04.08 – 30.04.08 и маркирайте папка "Покупки".
Изберете икона "Добавяне".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
В списъка маркирайте "+МДвн - Митническа декларация за внос" и натиснете икона "Избор".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Документ] Митническа декларация за внос (+МДвн)".
Придвижвайте се между полетата с помощта на клавиш Tab.
Дата

(14.04.2008).
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер

Впишете числото (729183).
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в

Укажете мястото на съставяне на митническата декларация (BG); (София).
Продължете напред с клавиш Tab.
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Получател

Изберете получател. (Васил Василев)
Продължете напред с клавиш Tab.
Кредит

Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по кредит и се визуализира списъкът на
доставчиците на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Доставчици]".
Маркирайте доставчик. (Митница София)
Потвърдете с натискане на икона "Избор" и в полето по кредит на документа се появява следната
информация:
-

Доставчик - 3(457) - 3 е кодът на доставчика в списъка на фирмата ВАРИАНТ БМ ООД, 457 е
номерът на сметката Разчети с митници.

-

Под полето "Доставчици" е изписано името на доставчика - Митница София, чийто код е посочен в
полето.

Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит

В нашия пример там по подразбиране е посочена сметка 3041. Автоматично се визуализира списъкът с
партидите по тази сметка в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 3041 Стоки на склад". Натиснете икона
"Изход". В полето остава сметка 3041.
Когато в документ искате да ползвате автоматична операция по дадена сметка, задължително на
основния екран на документа трябва да бъде избрана сметката.
Маркирайте полето "Много кореспондиращи сметки".
Сума нето

Маркерът се намира в полето "Сума нето".
Въведете сумата на митата и таксите, които ще разпределим автоматично. (205)
Продължете напред с клавиш Tab.
Данъчна основа

Маркерът се намира в полето "Данъчна основа".
Тук се въвежда митническата облагаема стойност, върху която се начислява данък. (688)
Продължете напред с клавиш Tab.
Текст

Въведете текст. (Внос)
Натиснете "ОК".
Втори екран на документа - екран "Много кореспондиращи сметки"
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Митническа декларация за
внос".
Натиснете бутон "Автоматични операции", маркирайте позиция "Разпределяне на общи разходи" и
натиснете бутон "ОК".
Сумата от 205 лв.автоматично се разпределя по всички партиди на фактурата.
Изберете икона "Изход".
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Отворени позиции
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворени позиции]".
Натиснете бутон "Нова ОП".
Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция]", в който са посочени данните по отворената
позиция - сметка (доставчици), отварящ документ, сума за изравняване, напомняния, състояние.
Натиснете бутон "ОК".
Обобщение
Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ е визуализиран в таблицата в дясната
част на екрана.
За ваше улеснение ви предлагаме данните, които въвеждате в примера, в табличен вид:

Поле
въвеждане

за

Дата
Номер
Съставен в
Получател
Кредит
Дебит
Много КС
Сума нето
Данъчна основа
Текст
Нова ОП

Стойност
14.04.2008
729183
BG, София
Васил Василев
3(457) Митница София, Михаил
Чернев
3041
R
205
688
Внос
да

Автоматично генериране на протоколи за ВОП
Протоколи за ВОП
Законодателят е посочил, че протокол се издава задължително от регистрираното лице – вносител, в
случаите на внос, както и от регистрираното лице-получател по доставката, когато доставчикът по
сделката е лице, което не е установено на територията на РБ.
В Бизнес Навигатор са създадени два типа документи за отчитане на ВОП: "-ПротВОП" – изходящ
протокол, който трябва да се отрази в Дневника продажбите по ЗДДС и "+ПротВОП" – входящ протокол,
който се отразява в Дневника на покупките по ЗДДС.
Разгледайте характеристиките на двата документа/
Избирате меню Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи. Отваря се екрана с всички
типове документи във фирмата.
"-ПротВОП - Протокол за ВОП", изходящ

Позиционирате се на "-ПротВОП – Протокол за ВОП" и избирате бутона за редакция.
Отваря се екранът с характеристиките на документа. В този екран отделните видове характеристики са
групирани по страници:
"Общи данни", "По подразбиране", "ДДС", "Схеми на плащане", "Други".
Страница "Общи данни"

Важни полета, на които трябва да обърнете внимание в тази страница, са:
"Посока" – Изходящ;
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"Клас" – Фактура;
"Много
коресп.
сметки:"
–
Полето определя попълването на всички позиции от документа "+Фчв" в протокола за ВОП;

Винаги.

"Клас на сумата" – Дебит;
"Клас на сметката" – Материална;
"Количество" – Да;
"Курс чужда валута:" – Без чужда валута.
"Отпечатване:"
–
Протокол
Зададен е режим за отпечатване на изходящия протокол за ВОП;

за

ВОП.

Страница "По подразбиране"

Важни полета на които трябва да обърнете внимание в тази страница са:
"Сметка" – 459;
"Данък"
–
Начислен
ДДС
20%
с
различна
дан.
основа.
Този данък позволява и свободно въвеждане на данъчната основа върху която се изчислява ДДС;
"Режим
на
номериране"
–
Протоколи
за
ВОП.
Протоколите за ВОП могат да имат автоматична номерация, различна от номерата на фактурите;
Страница "ДДС"

В страница "ДДС" и следваща подстраница "След 2007"важни полета на които трябва да обърнете
внимание са:
"Вид по ДДС:" – Протокол или друг. Полето определя кода на документа в Отчетите по ЗДДС;
"Операция по ДДС:" – ВОП. Полето определя къде ще се отрази документа в Отчетите по ЗДДС;
"Осчетоводяване само на данъка" – Маркирано. Когато полето е маркирано при осчетоводяване на
документа ще се отрази контировка само по основната сметка в документа и сметките за данък. В
протоколите за ВОП данъчните сметки са фиксирани в самите данъци избрани в стр. "По подразбиране"
с бутона "Данък", така че няма нужда да въвеждате отново данъчни сметки като позиции в документа.
"Основание за начисляване/ неначисляване на ДДС:" - Вътреобщностно придобиване. Полето се
използва при отпечатване на изходящия протокол за ВОП.
"Документ по ЗДДС 2007" – маркирано. При маркирано поле документа може да се ползва във всички
периоди след дата 01.01.2007г.
"+ПротВОП - Протокол за ВОП", входящ

Входящият протокол за ВОП се отразява в Дневника на покупките по ЗДДС и има подобни
характеристики с изходящия протокол за ВОП.
Разлика при него има на страница "Общи данни" в полетата "Посока"- Входящ, в "Клас на сумата" –
Кредит. В полето "Отпечатване" – Входяща фактура, защото този протокол няма режим за отпечатване
и не се печата.
В страница "По подразбиране" в полето(бутона) "Данък" – ДДС, кредит 20% с различна дан.основа, от
което зависи в коя сметка ще се осчетоводи данъка в документа.
На страница "ДДС" и подстраница "След 2007" в полето "Операция по ДДС:" – Доставки, ВОП и внос с
право на пълен данъчен кредит, определящо къде ще се отрази документа в Отчета по ЗДДС.
Схеми за генериране на протоколи за ВОП
За да генерирате автоматично протоколите за ВОП на база въведената фактура в чужда валута, трябва
да зададете схема за генериране на протоколи за ВОП.
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Избирате меню "Базови данни – Основни дефиниции – Схеми за генериране на протоколи за ВОП".
Отваря се екранът с въведената схема в тази фирма – "Протоколи за ВОП". Маркирайте реда със
схемата и изберете икона "Редактиране".
Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ
Във всяка схема има следните полета:

ООД

[Схеми

за

генериране

на

протоколи

за

ВОП]"

"Код" – 11(служебен),
"Название" - Протоколи за ВОП (свободен текст),
"Изходящ протокол" - Протокол за ВОП ( падащо меню с избор на изходящи документи с "Вид по ДДС –
Протокол или друг"),
"Входящ протокол" - Протокол за ВОП (падащо меню с избор на входящи документи с "Вид по ДДС –
Протокол или друг").
В дадена схема може да участва и само един протокол изходящ или входящ, както и може да имате
много на брой схеми за генериране на протоколи.
За да ползвате автоматичните схеми за генериране на протоколи за ВОП, трябва да ги разрешите в
типовете документи, на базата на които ще генерирате протоколи. Това се прави в типа документ, на
страницата "ДДС" в подстраница "Схеми за генериране на протоколи за ВОП".
"+Фчв - Фактура в ЧВ"
При покупка на стоки от доставчик от Европейския съюз в дневниците по ДДС трябва да се въведат
входящ и изходящ протокол за вътрешнообщностно придобиване. Тези протоколи се генерират
автоматично на базата на фактурата в ЧВ, която не влиза в дневниците по ДДС. Разгледайте
настройката на този документ.
Избирате меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи". Отваря се екранът с всички
типове документи във фирмата. Маркирайте документа "+Фчв – фактура в ЧВ" и изберете икона
"Редактиране".
Появява се екранът с характеристиките на типа документ "+Фчв – фактура в ЧВ". В този екран отделните
видове характеристики са групирани по страници:
"Общи данни", "По подразбиране", "ДДС", "Схеми на плащане", "Други".
Изберете страница "ДДС".
На екрана с показват допълнителни страници "След 2007г.", "До 2006г.", "Схеми за генериране на
протоколи за ВОП".
На страница "След 2007г." последователно са попълнени полетата както следва:
"Вид по ДДС" – Няма;
"Операция по ДДС" – Няма;
"Осчетоводяване само на данъка" – без отметка;
"Основание за начисляване/неначисляване на ДДС" – непопълнено;
"Документ по ЗДДС 2007" – с отметка.
Според тези настройки документът не се отчита във справките по ДДС.
Изберете страница "Схеми за генериране на протоколи за ВОП". Тук в полето "Разрешени" е избрана
схемата "Протоколи за ВОП". На базата на тази схема след въвеждането на документа +Фчв – Фактура
в ЧВ", може автоматично да се генерират протоколите за ВОП.
Въвеждане на фактура в ЧВ от доставчик от ЕС

Ще въведем нов документ "+Фчв - Фактура в ЧВ".
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Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворете период
1.04.08 – 0.04.08 и маркирайте папка "Покупки". Изберете икона "Добавяне". Визуализира се екран
"ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
Маркирайте "+Фчв - Фактура в ЧВ" и натиснете икона "Избор".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Документ] Фактура в ЧВ (+Фчв)".
Дата

(12.04.2008)
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер

Впишете номерацията (363398).
Фактурите от чужбина могат да имат обозначение с букви и цифри, които спокойно можете да впишете в
това поле.
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в

Укажете мястото на съставяне на документа.
С помощта на бутона стрелка за избор от падащ списък
визуализирайте списъка с кодове на
държави. Маркирайте DE - Германия. Кодът се изписва в полето.
Натиснете бутона за избор вдясно от полето за града
"Избор".

и маркирайте Hamburg. Натиснете икона

Името на града се изписва в полето. Обърнете внимание на това, че в зависимост от избраната
държава ви се предлагат само градове от нея.
(DE); (Hamburg)
Продължете напред с клавиш Tab.
Получател

Изберете получател. (Васил Василев)
Продължете напред с клавиш Tab.
Кредит

Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по кредит и се визуализира списъкът на
доставчиците на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Доставчици]".
Маркирайте доставчик. (Хенкел Германия)
Потвърдете с натискане на икона "Избор" и в полето по кредит на документа се появява следната
информация:
-

Доставчик - 9(4012) - 9 е кодът на доставчика в списъка на фирмата ВАРИАНТ БМ ООД, 4012 е
номерът на сметката Доставчици от чужбина.

-

Под полето "Доставчици" е изписано името на доставчика - Хенкел Германия с данъчен номер
DE813318438.

Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит

Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по дебит.
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Визуализира се сметкопланът на фирма ВАРИАНТ БМ ООД. В него маркираме сметка 3041 Стоки на
склад и натискаме икона "Избор". Автоматично се визуализира списъкът с партидите по тази сметка в
екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 3041 Стоки на склад". В момента партидите по тази сметка не са ни
необходими и затова натиснете икона "Изход".
Маркираме полето "Много КС - много кореспондиращи сметки".
След като маркирахме полето "Много КС - много кореспондиращи сметки", се визуализира екран
"ВАРИАНТ БМ ООД [Чужди валути]".
Нека вносът, който обработваме, да е в евро - EUR.
В таблицата маркирайте вида валута - EUR. Натиснете клавиш Enter или икона "Избор". Избора можем
и да направим, като щракнем два пъти с мишката върху реда на валутата (EUR).
Продължете напред с клавиш Tab. Маркерът се намира в полето "Сума бруто".
Тъй като имаме много кореспондиращи сметки, продължете напред с клавиш Tab.
Курс на валутата

Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Курсове на чужда валута] Евро".
Маркерът е позициониран в полето за дата, за която ще въведем валутния курс.
За датата 12.04.2008 няма въведен курс.
За да го въведете, изберете икона "Добавяне" и в таблицата се появява ред, в който можете да
въвеждате съответните данни.
Въведете дата. (12.04.2008)
Преминете в следващото поле с клавиш Tab. Въведете курс "Основен купува" (1.95583). Въведете курс
"Основен продава" (1.95583). Потвърдете с клавиш Enter.
Въведеният курс се подрежда като последен в таблицата. Редът е маркиран и този курс избирате с
икона "Избор". Стойността му се изписва над полето с датата.
Продължете напред с клавиш Tab.
Текст

Въведете текст. (Покупка на козметика от ЕО)
Натиснете "ОК".
Втори екран на документа - екран "Много кореспондиращи сметки"

Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Фактура в ЧВ ".
На този екран добавете позициите по фактурата.
С настоящата фактура внасяме различна козметика.
Изберете икона "Добавяне". В таблицата се появява ред, в който се въвежда стоката. Натиснете клавиш
Tab или бутона

вдясно от номера на сметката.

Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 3041 Стоки на склад". Маркирайте позиция "Импулс
червен" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (100). Натиснете клавиш Tab и въведете
в следващото поле цена (1,20 EUR) и натиснете Tab за въвеждане на следващ ред.
Така въведете и следващите партиди.
Данните, които трябва да въведете, в табличен вид са:
Артикул

Количество

Единична цена в
EUR
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Импулс червен

100

1,20

Фа зелен

150

1,30

Деним черен

200

1,40

Импулс кафяв

250

1,50

Натиснете Enter за приключване на въвеждането по тази фактура.
Автоматично се изчислява валутната стойност на сделката.
Изберете икона "Изход".
Отворени позиции

Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворени позиции]". Натиснете бутон "Нова ОП".
Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция], който съдържа дължимата сума във валута,
както и нейната левова равностойност към доставчик Хенкел Германия. Натиснете бутон "ОК".
Генериране на Протоколи за ВОП
На
главния
работен
екран
Позиционирайте се на папка "Покупки".

изберете

период

01.04.08

–

30.04.08г.

В тази папка маркирайте въведената вече фактура +Фчв с номер 363398.

Изберете икона "Протоколи за ВОП" от лентата с бутони на основния екран.
В папката "Покупки" за период 01.04.08 – 30.04.08г. се появяват два документа:
•

"-ПротВОП - Протокол за ВОП" изходящ

•

"+ПротВОП - Протокол за ВОП" входящ.
Маркирайте "-ПротВОП" в папка Покупки за период 01.04.08 – 30.04.08г и натиснете бутона
"Редактиране". Появява се основният екран на документа.
Тук последователно са попълнени полетата

•

"Дата" - 12.04.2008,

•

"Номер" – 0000000002,

•

"Съставител" - Васил Василев,

•

"Дебит" – 459-Други разчети с бюджета и ведомствата,

•

"Много КС" – маркирано,

•

"Кредит" – 304,

•

"Сума Нето" – 0.00,

•

"Данъчна основа" - 1,897.16,

•

"Сума на данъка" – 379.43,

•

"Текст" - Покупка на козметика от ЕО.
Изберете бутона "Други данни".
Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД[Други данни]" за този документ.
В този екран обърнете внимание на полетата:
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•

"Основание за начисляване/неначисляване на ДДС" – 12-Вътреобщностно придобиване;

•

"Осчетоводяване само на данъка" – маркирано;

•

"Известие или протокол към:"

•

"Фактура номер:" – 363398, "От дата:" - 12.04.2008, "От доставчик" – 9-Хенкел Германия.
Потвърдете с бутона ОК за да затворите екрана "Други данни".
Потвърдете с бутона ОК на основния екран за да преминете на следващия екран на документа.
Отваря се екран "[Много кореспондиращи сметки]Протокол за ВОП". Тук автоматично са въведени
отделните редове от фактурата в ЧВ със съответно количество съгласно данните по фактурата и нулеви
суми. За отпечатване на изходящия протокол за ВОП са необходими само количество на позициите, а за
осчетоводяване и записване в Отчетите по ЗДДС сумите на данъчната основа и изчисленият ДДС на
основния екран на документа.
Избирате бутон "Изход", за да излезете от документа.
Може да отпечатате изходящия протокол за ВОП, като го маркирате и изберете бутона "Отпечатване".
Може да разгледате и входящия протокол за ВОП. При този протокол няма заложен режим на
отпечатване.

Автоматично разпределение на транспорта върху стойността на стоките
При внос на стоки се заплаща и за транспорт, което увеличава стойността на стоката. Неговата стойност
трябва да бъде разпределена по внесените стоки.
Това става по следния начин:
Ще използваме фактура от тип "+ФбезДКМт - Фактура:доставки,ВОП и внос без пр.на ДК,транспорт".
"+ФбезДКМт - Фактура:доставки,ВОП и внос без пр.на ДК,транспорт"
Нека разгледаме настройките на тази фактура.
Изберете меню "Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи". Визуализира се екран
"ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
Позиционирайте се на "+ФбезДКМт - Фактура:доставки,ВОП и внос без пр.на ДК,транспорт " и изберете
икона "Редактиране".
Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Тип документ]". Той съдържа страниците:
- Общи данни
- По подразбиране
- Схеми на плащане
- Други.
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На страница "Общи данни" полетата са попълнени, както следва:
Посока

Входящ

Клас

Фактура

Много кореспондиращи сметки

По желание

Клас на сумата

Кредит

Клас на сметката

Доставчик

Количество

Не

Курс чужда валута

Без чужда валута

Диалогово поле "Осчетоводяване"

• Отложено
š Незабавно

£ Информация за дилъра
На страница "По подразбиране" полето, на което трябва да се обърне внимание, е бутонът за "Данък" –
срещу него няма избран данък.
На страница "ДДС" "След 2007" са избрани последователно:
поле "Вид по ДДС" – Фактура;
поле "Операция по ДДС" – Доставки, ВОП и внос без право на данъчен кредит или без данък;
поле "Осчетоводяване само на данъка" – без отметка;
поле "Основание за начисляване/неначисляване на ДДС" – непопълнено;
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поле "Документ по ЗДДС 2007" – с отметка.
На страница "Схеми на плащане" е посочен начинът, по който се плаща автоматично фактурата. В
момента всички схеми за плащане са забранени.
Маркирайте "Платежно нареждане" и "Разходен касов ордер" и ги разрешете като натиснете бутона
стрелка наляво.
На страница "Други" има следните чекбоксове, с които потребителят определя дали да се подава
специфична информация в документа:
£ Забранено място на съставяне – немаркиран;
£ Забранен съставител/получател от фирмата – немаркиран;
R Забранен съставител/получател от контрагента – маркиран;
Натиснете бутон "ОК" в екрана на документа и бутон "Изход" на екрана със списъка на типовете
документи, за да се върнете в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]".
Създаване на таблица за разпределени разходи
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Покупки".
Ще разпределим разходите за транспорт по партидите на фактурата +Фчв за внос с номер 51278935.
За целта е необходимо отново да влезете в документ "+Фчв - Фактура в ЧВ" номер 51278935. Натиснете
бутон "ОК".
Визуализира се вторият екран на този документ (екранът с поддокументите). Натиснете бутон
"Автоматични операции" и маркирайте функция "Създаване таблица за разпределение на разходи".
Излезте с бутона "Изход" от документа.
Въвеждане на фактура от тип " +ФбезДКМт - Фактура:доставки,ВОП и внос без пр.на ДК,транспорт
"
Ще въведем следващия документ в папка "Покупки" - "+ФбезДКМт - Фактура:доставки,ВОП и внос без
пр.на ДК,транспорт ". Изберете икона "Добавяне".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
В списъка маркирайте "+ФбезДКМт - Фактура:доставки,ВОП и внос без пр.на ДК,транспорт".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Документ] Фактура:доставки,ВОП и внос без пр.на
ДК,транспорт (+ФбезДКМт)".
Придвижвайте се между полетата с помощта на клавиш Tab.
Дата
Номер
Съставен
Получател
Кредит
Дебит
Сума бруто
Текст
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Автоматична операция "Разпределяне на общи разходи"
Отворени позиции

Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана.
За ваше улеснение ви предлагаме данните, които въвеждате в примера, в табличен вид:

Поле за въвеждане
Дата
Номер
Съставен в
Получател
Кредит
Дебит
Много КС
Сума бруто
Текст
Нова ОП

Стойност
15.04.2008
183729
BG, София
Васил Василев
4(4011) Ман Транспорт
Иванов
3041
R

ЕТ;

Иван

115,01
Внос
Да

Дата
(15.04.2008).
Преминавайте напред с клавиш Tab.
Номер
Впишете номера на фактурата.(183729)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен
Укажете мястото на съставяне на фактурата. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Получател
Изберете получател (Васил Василев).
Продължете с клавиш Tab.
Кредит
Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по кредит и се визуализира списъкът на
доставчиците на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Доставчици]".
По подразбиране активна за търсене е колонка "<Име>". Напишете в полето "Търси" първите букви от
името на доставчика (Ман) и натиснете клавиш Tab. Маркира се редът на доставчика МАН Транспорт
ЕТ.
Потвърдете с натискане на икона "Избор" и в полето по кредит на документа се появява следната
информация:
-

Доставчик - 4(4011) - 4 е кодът на доставчика в списъка на фирмата ВАРИАНТ БМ ООД, 4011 е
номерът на сметката Доставчици от страната.
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-

Под полето "Доставчици" е изписано името на доставчика - Ман Транспорт ЕТ, както и неговият
данъчен номер - 999999999999999.

-

В следващото поле е изведено името на лицето, съставило документа - фактурата от страна на
доставчика - Иван Иванов. Продължете напред с клавиш Tab.

Дебит
Отваря се екранът със сметкоплана на фирмата, от който трябва да се избере сметка 3041.
Автоматично се визуализира списъкът с партидите по тази сметка в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди]
3041 Стоки на склад". Натиснете икона "Изход". В полето остава сметка 3041.
Маркирайте полето "Много кореспондиращи сметки".
Продължете напред с клавиш Tab.
Сума бруто
Маркерът се намира в полето "Сума бруто".
Въведете стойността на фактурата. (115,01)
Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст. (Международен транспорт)
Натиснете "ОК".
Автоматична операция "Разпределяне на общи разходи"
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Фактура:доставки,ВОП и
внос без пр.на ДК,транспорт ".
Натиснете бутон "Автоматични операции", маркирайте позиция "Разпределяне на общи разходи" и
натиснете бутон "ОК".
Сумата от 115,01 лв. автоматично се разпределя по всички партиди на фактурата.
Изберете икона "Изход".
Отворени позиции
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворени позиции]".
Натиснете бутон "Нова ОП".
Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция]", в който са посочени данните по отворената
позиция - сметка (доставчици), отварящ документ, сума за изравняване, напомняния, състояние.
Натиснете бутон "ОК".

Въвеждане на многоредова фактура за покупка на стоки
Следващата фактура, която ще въведем, е за покупка на стоки.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Покупки".
Изберете икона "Добавяне".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
В списъка маркирайте "+Ф20% -Фактура: доставки, ВОП и внос с право на ДК ".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Документ] Фактура: доставки, ВОП и внос с право на ДК
(+Ф20%)". Попълнете данните.
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Дата
Номер
Съставен в
Получател
Кредит
Дебит
Сума нето
Текст

За ваше улеснение ви предлагаме данните, които въвеждате в примера, в табличен вид:
Поле
въвеждане
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за

Стойност

Дата

15.04.2008

Номер

0000007946

Съставен в

BG, София

Получател

Васил Василев

Кредит

5(4011)
Иванов

Дебит
Много КС

3041
R

Сума нето

8508

Текст

Покупка на стоки

Нова ОП

Да

Виталис

ЕООД;

Михаил

Натиснете "ОК". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Данъчна
фактура, входяща".
Дата
(15.04.2008).
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
(0000007946)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на фактурата. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Получател
Изберете получател (Васил Василев).
Продължете с клавиш Tab.
Кредит
Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по кредит и се визуализира списъкът на
доставчиците на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Доставчици]".
Маркирайте доставчик (Виталис ЕООД).
Потвърдете с натискане на икона "Избор" и в полето по кредит на документа се появява следната
информация:
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-

Доставчик - 5(4011) - 5 е кодът на доставчика в списъка на фирмата ВАРИАНТ БМ ООД, 4011 е
номерът на сметката Доставчици от страната.

-

Под полето "Доставчици" е изписано името на доставчика - Виталис ЕООД, както и неговият данъчен
номер - BG822125122.

Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит
Там по подразбиране е посочена сметка 3041. Автоматично се визуализира списъкът с партидите по
тази сметка в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 3041 Стоки на склад". Натиснете икона "Изход". В
полето остава сметка 3041.
Маркирайте полето "Много кореспондиращи сметки".
Продължете напред с клавиш Tab.
Сума нето
Маркерът се намира в полето "Сума нето". Тук може да не попълвате сумата на документа, тя ще се
попълни автоматично след приключването на въвеждането на позициите от фактурата.
Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст. (Покупка на стоки)
Втори екран на документа - екран "Много кореспондиращи сметки"
На този втори екран ще добавите позициите по фактурата.
Изберете икона "Добавяне". В таблицата се появява ред, в който се въвежда стоката. Натиснете клавиш
Tab или бутона

вдясно от номера на сметката.

Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 3041 Стоки на склад". Маркирайте позиция
"Тримонциум" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (1200). Натиснете клавиш Tab и въведете
в следващото поле цена (2,015) и натиснете Enter.
Нека въведем следващата партида. Изберете икона "Добавяне". В таблицата се появява ред, в който се
въвежда стоката. Натиснете клавиш Tab или бутона вдясно от номера на сметката.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 3041 Стоки на склад". Маркирайте позиция
"Пълдин" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (1200). Натиснете клавиш Tab и въведете
в следващото поле цена (1,95) и натиснете Enter.
Изберете икона "Добавяне". В таблицата се появява ред, в който се въвежда стоката. Натиснете клавиш
Tab или бутона вдясно от номера на сметката.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 3041 Стоки на склад". Маркирайте позиция
"Фигаро" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (1500). Натиснете клавиш Tab и въведете
в следващото поле цена. (2,50)
За ваше улеснение ви предоставяме данните, които трябва да въведете, в табличен вид:
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Артикул

Количество

Единична цена в
лв.

Тримонциум
Пълдин

1200
1200

2,015
1,95

Фигаро

1500

2,50

Натиснете Enter.
Автоматично се изчислява стойността на сделката.
Изберете икона "Изход".
Отворени позиции
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворени позиции]"
В горната част на този екран има бутони "Нова ОП", "Включване към стара ОП" и "Обединяване на
няколко ОП". До тези бутони се намират бутонът за "Документи в ОП"
и отметката "Избери всички".
В долната част на екрана се намират ред с данните на доставчика, както и таблица, която съдържа
редове с ОП за плащане към същия доставчик.
Ако натиснем бутон "Нова ОП", ще създадем нова отворена позиция за тази сделка с доставчика
"Виталис ЕООД".
Ако натиснем бутон "Включване към стара ОП", сделката която сме маркирали, ще се обедини в една
отворена позиция с документа, който приключвате.
Маркирайте реда с ОП с "Код – 2", отварящ документ с "Номер- 0000002581" и натиснете бутон
"Включване към стара ОП".
Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция]", в който са посочени данните по отворената
позиция - сметка (доставчик), отварящ документ, сума за изравняване, напомняния, състояние.

Натиснете бутон "Документи". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Документи в отворена позиция]".
Разгледайте кои още сделки с доставчика 5(4011) - Виталис ЕООД, са обхванати от тази отворена
позиция.
С икона "Изход" се върнете в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция]", откъдето излезте с бутон
"ОК".
Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана.
По аналогичен на гореописания начин се въвеждат фактури за канцеларски материали, електроенергия,
реклама, карти за градски транспорт и други разходи.

Автоматично плащане по фактура
В БИЗНЕС НАВИГАТОР има възможност за автоматично генериране на платежни документи по
входящи и изходящи фактури. Тази автоматична операция е предназначена за случаите, когато
фактурата се плаща в брой, но може да се ползва и при плащане по банков път или други варианти.
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Схеми на плащане
За да работите с функцията за автоматично плащане по фактура, трябва да имате въведени схеми на
плащане, по които ще се генерират платежните документи.
На главния работен екран и"БИЗНЕС НАВИГАТОР [Вариант БМ ООД]" изберете меню "Базови данни –
Основни дефиниции – Схеми на плащане". Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД[Схеми на плащане]", в
който схемите за разделени на две страници:
•

Входящи

•

Изходящи.
Може да имате много на брой схеми на плащане, по които да се генерират различни документи за
плащане по фактурите.
Маркирайте на страница "Изходящи" реда със схемата "Разходен касов ордер" и натиснете икона
"Редактиране". Отваря се екранът със схемата на плащане. В схемата има полета:
"Код’ – 1; служебен код от програмата;
"Название" – Разходен касов ордер; задава се от потребителя;
"Основно
плащане"
–
Разходен
касов
ордер;
Тук от падащото меню могат да се изберат различни изходящи документи от клас "Плащане" или
"Предплащане". Това поле определя какъв документ ще се генерира при избора на схемата на плащане
за закриване на сделката;
"ДДС плащане" – празно; полето се използва в случаите на плащане по ДДС сметка до 2007 година.
Аналогично изглеждат и данните на входящите схеми на плащане, които служат за плащане по
изходящи фактури.

Настройки за автоматично плащане по фактура в документите
Настройка на документа от клас "Фактура"

За да се използва възможността с БИЗНЕС НАВИГАТОР да се извършва автоматично плащане, са
необходими
някои
настройки
в
типовете
документи.
Нека сега направим тези, които се отнасят за автоматично плащане по касов път.
В главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]" изберете меню "Базови данни Основни дефиниции - Типове документи". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове
документи]".
В този екран изберете за редактиране документ "Фактура", например "+ФбезДКМт Фактура:доставки,ВОП и внос без пр.на ДК,транспорт ". Маркирайте документа и изберете икона
"Редактиране".
Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Тип документ]". Той съдържа страниците:
- Общи данни
- По подразбиране
- ДДС
- Схеми на плащане
- Други.
На страница "Схеми на плащане" е посочен начинът, по който може автоматично да се плати фактурата:
в този тип документ всички схеми са забранени, намират се в раздел "Забранени".
За да ползвате схемите за автоматично плащане, те трябва да се разрешат. За целта маркирате в
частта "Забранени" схемите "Платежно нареждане" и "Разходен касов ордер" и натискате бутона "Лява
стрелка" за прехвърляне в раздел "Разрешени" на избраните схеми.
Тези настройки позволяват плащане по банков път и касов път на този тип документ "+ФбезДКМт"
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Натиснете бутон "ОК" на екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Тип документ]" и бутон "Изход" на екрана със
списъка на типовете документи, за да се върнете в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]".
Настройка на документа от клас-"Плащане, предплащане"

В главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]" изберете меню "Базови данни Основни дефиниции - Типове документи". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове
документи]".
Маркирайте документа "-РКО - Разходен касов ордер" и натиснете бутон "Редактиране". Тук важно поле
за генериране на автоматичното плащане по фактура е на страница "По подразбиране" полето
"Кор.сметка"
501.
В това поле трябва задължително да се посочи сметка, по която ще се контира документът при
автоматичното генериране на плащането по фактура.
Генериране на автоматично плащане по фактура
Нека се извърши плащане в брой по фактурата за международен транспорт от доставчик Ман
Транспорт ЕООД - "+ФбезДКМт - Фактура:доставки,ВОП и внос без пр.на ДК,транспорт "с номер 183729
от 15.04.2008.
В главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]" отворете период 1.04.08 –
30.04.08 маркирайте папка "Покупки".
В списъка с документи маркирайте фактурата за международен транспорт от доставчик Ман Транспорт
ЕООД - "+ФбезДКМт - Фактура:доставки,ВОП и внос без пр.на ДК,транспорт "с номер 183729 от
15.04.2008.

Натиснете икона "Плащане по фактура"
. Появява се меню с две схеми на плащане. Изберете
"Разходен касов ордер". В папката се появява нов ред с документ "-РКО - Разходен касов ордер" с
номер, дата, стойността на фактурата, която плащаме автоматично - 115,01 лв., и пояснителен текст
"Фактура:доставки,ВОП и внос без пр.на ДК,транспорт 129 / 15.04.2008". Маркирайте документа,
натиснете икона "Редактиране" (или щракнете два пъти върху него) и разгледайте съдържащата се в
него информация. За дата на платежния документ се използва датата на платената фактура.
Трябва да се има предвид, че БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява автоматично плащане, само ако
фактурата е свързана с нова отворена позиция.
Обобщение
Добре е, платежните документи, които ще генерираме автоматично, да имат дефиниран режим на
номериране. В противен случай БИЗНЕС НАВИГАТОР ще използва служебен номер, който може след
създаване на документа да се редактира.
При въвеждането на фактурата задължително създаваме нова отворена позиция.
Като счетоводен текст на автоматичното плащане БИЗНЕС НАВИГАТОР въвежда типа, номера и датата
на платената фактура.
С БИЗНЕС НАВИГАТОР във всеки един момент можем да следим разплащанията с клиенти и
доставчици. Справките се извеждат през меню "Отчети - Следене на разплащанията - За един
контрагент" или за "Всички контрагенти". Избираме "Клиенти" или "Доставчици". В справката за отворени
позиции документите може и да не са осчетоводени.

Въвеждане на фактура за продажба на стоки със ставка 20% ДДС
Създаване на папка "Продажби"
В главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]" щракнете с мишката еднократно
върху периода 1.04.08 – 30.04.08. Той се маркира в синьо. Изберете икона "Добавяне". Появява се екран
"ВАРИАНТ БМ ООД [Работна папка]". Въведете име на папката. (Продажби)
След като сте въвели име на папката и, ако желаете – текст в полето за бележки, потвърдете с
натискане на бутон "ОК".
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Папката се появява е в периода 1.04.08 – 30.04.08, в който я създадохте. Щракнете еднократно с
мишката върху нея, за да е маркирана, и сега можем да въведем документ в нея. Трябва да помните, че
всяка папка е за определен период и всички документи в нея са за същия период.
В тази папка въвеждаме фактурите за продажба на стоки.
Въвеждане на фактура от тип "-Ф20% - Фактура: ДДС 20%"
Изберете икона "Добавяне"

. Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".

Позиционирайте се на "-Ф20% - Фактура: ДДС 20%"
Потвърдете с бутон "Избор". С това документът е избран. Нека да попълним необходимата
информация.
Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Дебит
Кредит
Сума нето
Текст

Дата
(17.04.2008).
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Номерът се въвежда автоматично, тъй като за този тип документ е избрано автоматично номериране.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на фактурата. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Посочете името на съставителя. (Васил Василев)
Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит
Маркерът се позиционира в полето и се отваря списъкът на клиентите на фирмата в екран "ВАРИАНТ
БМ ООД [Клиенти]".
В настоящия пример от страната на дебита избираме конкретния клиент.
Маркирайте клиент (Тропикал ЕООД).
Потвърдете с натискане на икона "Избор" и в полето по дебит на документа се появява следната
информация:
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-

Клиент - 4(4111) - 4 е кодът на клиента в списъка на фирмата ВАРИАНТ БМ ООД, 4111 е номерът на
сметката Клиенти от страната.

-

Под полето "Клиенти" са изписани името на клиента - Тропикал ЕООД, както и неговият
идентификационен номер по ДДС – BG832199200.

-

В следващото поле е изведено името на лицето, получател на документа - фактурата - от страна на
клиента - Георги Томов.

Продължете напред с клавиш Tab.
Кредит
Маркерът се позиционира в полето за номера на сметката по кредит.
Следващата стъпка е изборът на кореспондираща сметка. Кореспондиращата сметка винаги е сметка от
сметкоплана. Клиентите и доставчиците могат да се задават само като основна сметка.
В зависимост от дефинирането на типа документ системата за автоматично контиране може вече да е
задала кореспондиращата сметка или да я е оставила свободна.
В нашия пример не е зададена сметка и затова ся отваря екрана със сметкоплана на фирмата.
Изберете в списъка сметка "7022 – Приходи от продажби на стоки на едро". Автоматично се
визуализира списъкът с партидите по тази сметка в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 7022 Приходи
от продажби на стоки на едро". Натиснете икона "Изход".
Маркирайте полето "Много кореспондиращи сметки".
Продължете напред с клавиш Tab.
Сума нето
Маркерът се намира в полето "Сума нето" – 0.00.
Продължете напред с клавиша Tab.
Текст
Ще въведем текст от предлаганите от БИЗНЕС НАВИГАТОР готови текстове. Натиснете бутон "Готови
вдясно от полето за текст. Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Текстови константи]".
текстове"
Изберете икона "Добавяне" и в появяващия се ред въведете новия счетоводен текст - "Продажба на
стоки". Натиснете икона "Избор" и текстът се попълва в полето на документа. Натиснете "ОК".
Втори екран на документа - "Много кореспондиращи сметки"
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Данъчна фактура".
На този втори екран ще добавите позициите по фактурата.
Изберете икона "Добавяне". В таблицата се появява ред, в който се въвежда стоката. Натиснете клавиш
Tab или бутона вдясно до номера на сметката.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 7022 Приходи от продажба на стоки на едро".
Маркирайте позиция "Тримонциум" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (20). Натиснете клавиш Tab и въведете в
следващото поле цена (3,15) и натиснете Tab.
В таблицата се е появил редът за въвеждане на следващата партида. Натиснете клавиш Tab или
бутона вдясно до номера на сметката.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 7022 Приходи от продажба на стоки на едро".
Маркирайте позиция "Пълдин" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (15) Натиснете клавиш Tab и въведете в
следващото поле цена (2,32) и натиснете Enter.
Автоматично се изчислява стойността на сделката.
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За ваше улеснение ви предоставяме данните, които трябва да въведете, в табличен вид:
Артикул

Количество

Единична цена в
лв.

20

3,15

15

2,32

Тримонциу
м
Пълдин
Изберете икона "Изход".
Отворени позиции

Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворени позиции]".
В горната част на този екран има бутони "Нова ОП", "Включване към стара ОП" и "Обединяване на
няколко ОП". До тези бутони се намират бутона за "Документи в ОП"
и отметката "Избери всички".
В долната част на екрана се намират ред с данните на клиента, както и таблица, която съдържа редове
с ОП за плащане към същия клиент. В нашия случай таблицата е празна, т.е. няма неприключени
сделки към този клиент. Избирате бутона "Нова ОП".
Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция]", в който са посочени данните по отворената
позиция - сметка (клиенти), отварящ документ, сума за изравняване, напомняния, състояние.
Натиснете бутон "ОК".
Обобщение
Предлагаме ви за улеснение данните, които въвеждате, в табличен вид:
Поле за въвеждане

Стойност

Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Дебит

17.04.2008
Автоматично
Автоматично
Автоматично
3(4111) Тропикал ЕООД;
Георги Томов
7022
R

Кредит
Много КС
Сума нето
Текст
Нова ОП

/
Избор от готовите текстове
Да

Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ е изведен в таблицата в дясната част
на екрана.
Една особеност при тези видове документи с автоматично номериране е, че могат да бъдат забранени
за изтриване. Първото впечатление е, че БИЗНЕС НАВИГАТОР отказва да ги трие. Това е така, защото
в меню "Базови данни - Основни дефиниции - Режими на номериране - Фактури и известия - Режим на
изтриване" е маркирано "Забранено". Избираме позиция "Свободно", но не забравяме да променим
последния използван номер в документа, за да не допуснем системата да пропусне номера на фактури.
След като изтрием документа, е препоръчително отново да влезем в този екран и да редактираме
отново "Режим на изтриване" - "Забранено".

Въвеждане на фактура за продажба на стоки със ставка 0% на ВОД
Въвеждането на фактура за доставки със ставка 0% на ВОД на стоки става по следния начин:
В главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". отворете период 1.04.08 –
30.04.08 и маркирайте папка "Продажби".
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Изберете икона "Добавяне".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
В списъка маркирайте "-Ф0% ВОД – Фактура: ВОД с 0% ДДС".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Документ] Фактура: ВОД с 0% ДДС (-Ф0% ВОД)". Въведете
данните.
Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Дебит
Кредит
Чужда валута
Сума бруто
Курс на чужда валута
Текст

Предлагаме ви за улеснение данните, които въвеждате, в табличен вид:
Поле за въвеждане

Стойност

Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Дебит

19.04.2008
1538
BG, София
Васил Василев
15(4112) Ромтранс
Voicu
7022
R

Кредит
Много КС
Валута
Сума бруто
Курс на чужда валута
Текст
Нова ОП

С.А.;

Lucian

EUR, Евро
/
Основен: купува – 1.95583
"Продажба на стоки – ВОД"
Да

Натиснете "ОК".
Втори екран на документа - екран "Много кореспондиращи сметки"
Отворени позиции

Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана.
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Разликата спрямо данъчната фактура е в режима на номериране и в използвания данък. В този тип
документ няма автоматично номериране. Тези особености на документа се разглеждат и редактират от
меню "Базови данни - Основни дефиниции - Типови документи". Избира се съответният тип документ,
например "-ФО,к - Опростена фактура, изходяща". Избира се икона "Редактиране" и страница "По
подразбиране". Там е видно, че при бутоните "Данък" и "Режим на номериране" няма изписано нищо.
Дата
(19.04.2008)
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Въведете номер. (1538)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на фактурата. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Посочете името на съставителя. (Васил Василев)
Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит
Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по дебит и се визуализира списъкът на
клиентите на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Клиенти]". Маркирайте клиент. (Ромтранс С.А)
Потвърдете с натискане на икона "Избор" и в полето по кредит на документа се появява следната
информация:
- Клиент - 15(4112) - 15 е кодът на клиента в списъка на фирмата ВАРИАНТ БМ ООД, 4112 е номерът
на сметката Клиенти от чужбина.
- Под полето "Клиенти" са изписани името на клиента - Ромтранс С.А, както и неговият
идентификационен номер по ДДС, въведен в списъка на клиентите - RO5539023.
- В следващото поле е изведено името на лицето, получател на документа - фактурата - от страна на
клиента - Lucian Voicu.
Продължете напред с клавиш Tab.
Кредит
Там по подразбиране е посочена сметка 7022, а полето "Много кореспондиращи сметки" е маркирано.
Продължете напред с клавиш Tab.
Чужда валута
Отваря се екран ВАРИАНТ БМ ООД[Чужди валути] от който трябва да маркирате EUR, Евро и да
потвърдите с бутона за Избор.
Сума бруто
Маркерът се намира в полето "Сума бруто", оставете сума 0.00.
Продължете напред с клавиша Tab.
Курс на чужда валута
Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Курсове на чужда валута] Евро", където са въведени курсове на
еврото за различните дни, в които има въведени документи в чужда валута евро във фирмата.
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Натискате бутон "Добавяне", появява се нов ред в който въвеждате в колоните както следва:
-

Дата – 19.04.08, натискате клавиша Tab,

-

Основен купува – 1.95583, натискате клавиша Tab,

-

Основен продава – 1.95583, натискате клавиша Enter.
Затвяряте екрана, като маркирате реда за курса на еврото от 19.04.08 и натискате бутона "Избор".
Продължете напред с клавиша Tab
Текст
Въведете текст в полето "Продажба на стоки – ВОД".
Потвърдете документа с бутона ОК, за да се отвори следващият екран за въвеждане на позициите.
Втори екран на документа - екран "Много кореспондиращи сметки"
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Фактура: ВОД с 0% ДДС".
На този втори екран ще добавите позициите по фактурата.
Изберете икона "Добавяне". В таблицата се появява ред, в който се въвежда стоката. Натиснете клавиш
Tab или бутона вдясно от номера на сметката.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 7022 Приходи от продажби на стоки на едро".
Маркирайте позиция "Ракия гроздова, 0.7 л" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (200). Натиснете клавиш Tab и въведете
в следващото поле цена (3,78) и натиснете Tab. Обърнете внимание, че цените които въвеждате са в
евро.
Нека въведем следващата партида. Натиснете клавиш Tab или бутона вдясно от номера на сметката.
На екрана "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 7022 Приходи от продажби на стоки на едро". Маркирайте
позиция "Ракия кайсиева, 0.7 л" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (300). Натиснете клавиш Tab и въведете
в следващото поле цена (3,58) и натиснете Tab.
Въведете още една партида. Натиснете клавиш Tab или бутона вдясно от номера на сметката.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 7022 Приходи от продажби на стоки на едро".
Маркирайте позиция "Сунгурларе, 0.7 л" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (100). Натиснете клавиш Tab и въведете
в следващото поле цена (2,78). Натиснете Enter.
Автоматично се изчислява стойността на сделката.
За ваше улеснение ви предоставяме данните, които трябва да въведете, в табличен вид:
Артикул

Ракия гроздова, 0.7 л
Ракия кайсиева, 0.7 л
Сунгурларе, 0.7 л

Количеств
о

Единична
цена в евро.

200
300
100

3,78
3,58
2,78

Изберете икона "Изход".
Отворени позиции
Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворени позиции]", В горната част на този екран има бутони
"Нова ОП", "Включване към стара ОП" и "Обединяване на няколко ОП". До тези бутони се намират
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бутонът за "Документи в ОП"
и отметката "Избери всички". В долната част на екрана се намират
ред с данните на доставчика, както и таблица, която съдържа редове с ОП за плащане към същия
доставчик.
Натиснете бутона "Нова ОП".
Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция]", в който са посочени данните по отворената
позиция – сметка (клиенти), отварящ документ, сума за изравняване в лева и в евро, напомняния,
състояние.

Въвеждане на фактура с поддръжка на няколко данъка и отстъпки
Тази функция важи само за документи с много кореспондиращи сметки. Тя позволява в дадена фактура
автоматично да се изчислява ДДС и едновременно да се изчислява отстъпка по партиди или върху
цялата сума на документа. Могат също да се комбинират няколко различни отстъпки на всеки ред на
документа. За дадена стока могат да се задават едновременно акциз и отстъпка или да се комбинират
няколко вида отстъпки за една и съща стока.
На основния екран за въвеждане на документа се задава един основен данък (обикновено - ДДС). В
таблицата за въвеждане на поддокументите е добавена втора страница "Общи начисления", която
съдържа таблица с неограничен брой данъци и отстъпки.
Задължително условие е всички данъци и отстъпки в един документ да имат един и същи тип сума тоест или всички да са с нетна сума, или всички да са с брутна сума. Въвеждането става направо в
таблицата. В зависимост от дефиницията на данъка програмата автоматично определя кои полета от
таблицата се въвеждат и кои се изчисляват. При промяна на количеството или цената на стоката, или
на общата сума цялата таблица се преизчислява автоматично.
Данъците и отстъпките, които са общи за документа, задължително трябва да имат сметка за
осчетоводяване (за разлика от тези в поддокументите). В примера, който следва, сметката е 7021 с
характеристики: Пасивна, Нормална и свързана към сборната сметка 702 с характеристики: Пасивна,
Сборна. Можете да я разгледате от меню "Базови данни - Сметкоплан - Сметки", като маркирате
сметката и изберете икона "Редактиране" или щракнете два пъти с мишката върху реда на сметката.
След това излезте от екрана на сметката с бутон "Отказ", а от екрана на сметкоплана - с икона "Изход".
Документ "-Ф20%отс - Фактура: ДДС 20% с отстъпка"
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Продажби". Изберете икона "Добавяне". Появява се екран
"ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]". Изберете документа "-Ф20%отс - Фактура: ДДС 20% с
отстъпка" и натиснете бутона Редактиране, за да разгледате характеристиките на документа.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Тип документ]". Той съдържа пет страници:
- Общи данни;
- По подразбиране;
- ДДС;
- Схеми на плащане;
- Други.
На страница "Общи данни" има поле "В алтернативна валута". Ако карето е маркирано, документът се
отпечатва едновременно и в национална, и в алтернативна валута. Параметърът "В алтернативна
валута" е включен и в дефиницията на режимите на специално отпечатване.
Натиснете бутон "Допълнителни параметри". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Допълнителни
параметри]".
Той съдържа допълнителните параметри на документа, представени в дървовидна структура от
позиции. Позициите, които съдържат параметри, са обозначени пред наименованието си с папка с
кръстче. Тези позиции, които не съдържат параметри, са обозначени с пресечена с червена линия
папка.

138

Изберете плюсчето пред позиция "Данъци в документ", появява се ред "Отстъпка за дистрибуция". В
допълнителния параметър "Данъци в документ" се въвеждат начисления, които се изчисляват върху
цялата сума на документа. Задължително данъците избрани в "Данъци в документ", трябва да имат
избрани сметки за осчетоводяване в техните параметри. Маркирайте "Отстъпка за дистрибуция" и
натиснете бутона за редактиране. Отваря се екрана с описанието на допълнителния параметър, в който
последователно са въведени: Тип документ – 170(авт. от програмата), Тип параметър - 4(авт. от
програмата), Код - 1(авт. от програмата), Име - Отстъпка за дистрибуция(име на параметъра, ръчно
или от самия данък), Данък – 43-ОД, с бутон за избор на данъци от дефинираните във фирмата.
Потвърдете с бутон ОК, за да се върнете в Допълнителните параметри.
Изберете плюсчето пред позиция "Данъци в поддокумент", появява се ред "Отстъпка за количество". В
допълнителния параметър "Данъци в поддокумент" се въвеждат данъци, които се изчисляват върху
сумата на отделните редове на документа. В тези видове начисления няма нужда да се избира сметка
за осчетоводяване на данъците. Полетата в редовете за "Данъци в поддокумент" са подобни на
полетата от "Данъци в документ".
Така в Допълнителните параметри на документа "-Ф20%отс - Фактура: ДДС 20% с отстъпка" има
въведени два допълнителни данъка. Това са отстъпка върху цялата сума на документа "ОД – Отстъпка
за дистрибуция" въведена в "Данъци в документ" и отстъпка за отделните редове на документа "ОК –
Отстъпка за количество" въведена в "Данъци в поддокумент".
Излезте с икона "Изход" от Допълнителните параметри на документа. На екрана "ВАРИАНТ БМ ООД
[Тип документ]" изберете бутон "ОК".
Въвеждане на данни в документ "-Ф20%отс - Фактура: ДДС 20% с отстъпка"
Намирате се в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]". Маркирана е "-Ф20%отс - Фактура: ДДС
20% с отстъпка", натиснете икона "Избор".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Документ] Фактура: ДДС 20% с отстъпка ("-Ф20%отс)".
Придвижвайте се между полетата с помощта на клавиш Tab.
Дата
Номер
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Съставен в
Съставител
Дебит
Кредит
Сума нето
Текст

Предлагаме ви за улеснение данните, които въвеждате, в табличен вид:
Поле
въвеждане

за

Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Дебит
Кредит
Много КС
Сума нето
Текст

Стойност

29.04.2008
0010000234
Автоматично
Автоматично
6(4111) Айко
Петров
7022
R

Трейд

ООД;

Георги

/
Продажба на стоки с отстъпки

Натиснете "ОК".
Дата
(29.04.2008).
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Въведете номера на документа (001000023).
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на фактурата. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Посочете името на съставителя (Васил Василев).
Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит
Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по дебит и се визуализира списъкът на
клиентите на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Клиенти]".
Маркирайте клиент. (Айко Трейд ООД)
Потвърдете с натискане на икона "Избор" и в полето по дебит на документа се появява следната
информация:
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-

Клиент - 6(4111) - 6 е кодът на клиента в списъка на фирмата
номерът на сметката Клиенти от страната.

ВАРИАНТ БМ ООД, 4111 е

-

Под полето "Клиенти" е изписано името на клиента - Айко Трейд ООД и идентификационния
номер по ДДС - BG831311758.

-

В следващото поле е изведено името на лицето, съставило документа - данъчна фактура с
отстъпка от страна на клиента - Георги Петров. Продължете напред с клавиш Tab, до
следващото поле.

Кредит
Отваря се екрана със сметкоплана на фирмата. Маркирайте сметка 7022 и потвърдете с бутона за
Избор. Отваря се екрана с партидите на сметка 7022, излезте от този екран с бутона за Изход.
Маркирайте полето "Много кореспондиращи сметки".
Продължете напред с клавиш Tab.
Сума нето
Маркерът се намира в полето "Сума нето", оставете 0.00.
Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст.(Продажба на стоки с отстъпки).
Втори екран на документа - екран "Много кореспондиращи сметки"
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Фактура: ДДС 20% с
отстъпка".
На този втори екран ще добавите позициите по фактурата.
Изберете икона "Добавяне". В таблицата се появява ред, в който се въвежда стоката. Натиснете клавиш
Tab или бутона вдясно от номера на сметката.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 7022 Приходи от продажба на стоки на едро".
Маркирайте позиция "Тримонциум" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (500). Натиснете клавиш Tab и въведете
цена (2,21). Автоматично се пресмята произведението на количеството и цената - 1105 лв. Преминете
напред с клавиш Tab.
Когато маркерът застане в полето "Название" и се появи името на партидата, автоматично се пресмята
стойността на стоката с отстъпките - 1082,90 лв., и се изписва в полето "Сума". Появява се и
следващият ред за въвеждане на нова партида. Натиснете клавиш Tab. Въведете следващата партида.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 7022 Приходи от продажба на стоки на едро".
Маркирайте позиция "Пълдин" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (300). Натиснете клавиш Tab и въведете
цена (2,61). Автоматично се пресмята произведението на количеството и цената - 783 лв. Преминете
напред с клавиш Tab.
Когато маркерът застане в полето "Название" и се появи името на партидата, автоматично се пресмята
стойността на стоката с отстъпките 767.34 лв. и се изписва в полето "Сума". Появява се и следващият
ред за въвеждане на нова партида.
Въведете следващата партида. Натиснете клавиш Tab или бутона вдясно от номера на сметката.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 7022 Приходи от продажба на стоки на едро".
Маркирайте позиция "Фигаро" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (200). Натиснете клавиш Tab и въведете
цена (3,01). Автоматично се пресмята произведението на количеството и цената - 602 лв. Натиснете
Enter.
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Aвтоматично се пресмята стойността на стоката с отстъпките 589,96 лв. и се изписва в полето "Сума".
В горната част на екрана в "Сума по поддокументи" са изчислени полетата Бруто – 2440,20-сумата с
изчислените отстъпки в редовете на документа, Нето – 2490,00-сумата без отстъпките от редовете,
Отстъпки - -49,80-сумата на отстъпките в редовете на документа. Във втората колона "Сума общо" е
попълнено полето Бруто – 2365,50-сумата на документа с отстъпките в редовете и общата отстъпка на
документа. Това е и окончателната сума участваща като данъчна основа за изчисляване на 20% ДДС. В
колона "Сума общо" в полето "Отстъпки" е попълнено -74.70-сумата на общата отстъпка върху целия
документ.
За ваше улеснение ви предоставяме данните, които трябва да въведете, в табличен вид:
Артикул

Количеств
о

Единична
цена

Тримонциум
Пълдин
Фигаро

500
300
200

2,21
2,61
3,01

Изберете икона "Изход".
Отворени позиции
Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция]", в който са посочени данните по отворената
позиция - сметка (клиенти), отварящ документ, сума за изравняване, напомняния, състояние.
Натиснете бутон "ОК".
Обобщение
Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ е визуализиран в таблицата в дясната
част на екрана.
Сега маркирайте отново същия документ и изберете икона "Редактиране" или щракнете два пъти с
мишката върху реда на документа. Натиснете бутон "ОК".
Отваря се екранът с поддокументите на тази фактура.
Маркирайте първия ред на документа и натиснете бутона Редактиране. Отваря се екрана с данните по
въведената позиция. Обърнете внимание на долната част на екрана, в който е изчислена отстъпката за
реда "ОК – Отстъпка за количество". В тази част на екрана може и ръчно да се добавят допълнителни
начисления с натискане на десен бутон на мишката и Добавяне.
Потвърдете с бутона ОК.
На екрана "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Фактура: ДДС 20% с отстъпка" изберете
страницата "Общи начисления". Тук се визуализира
"ОД – Отстъпка за дистрибуция", която е изчислена върху цялата сума на документа. На тази страница
отново може да добавяте и ръчно начисления с десен бутон на мишката и Добавяне.
Изберете бутона Изход за да излезете от редакцията на документа.

Фактуриране по търговски центрове
Търговски център и категории артикули
Търговски център е разширение на понятието "обект", което позволява логически да групирате
счетоводните сметки за склад и продажби, с които се оперира от едно и също място. В примера
ВАРИАНТ БМ ООД е създаден един търговски център с име "Склад 1".
Търговският център работи с определени категории артикули. Понятията артикул и категория артикули
са разширение на понятието номенклатура и номенклатурна дефиниция. За разлика от номенклатурата,
която е кодирана винаги само в рамките на съответната номенклатурна дефиниция, артикулите имат
общо кодиране по всички категории, което позволява с тях да се работи от един общ списък. В примера
ВАРИАНТ БМ такава номенклатурна дефиниция е тази с име "Стоки".
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Кодиране на артикули
При този начин на работа в номенклатурната позиция на артикула се въвеждат два нови кода: код на
артикула и щрих-код. Артикулният код може да се задава по два начина: свободно и с префикс.
При свободното кодиране може да се укаже произволна последователност от символи с дължина от 1
до 30 знака. При този начин на кодиране цялата отговорност за правилното задаване на кодовете
остава у потребителя. Програмата проверява единствено дали кодовете на два артикула не се
дублират.
При кодирането с префикс всичко става автоматично. Програмата формира артикулния код, като
обединява префикса на категорията артикули с кода на номенклатурната позиция. Съветваме ви да
използвате този начин на кодиране, той е за предпочитане, освен ако не трябва да се съобразявате със
зададена отвън таблица на артикулите или имате някакви други важни съображения в полза на
свободното кодиране. Максималната дължина на префикса е 10 знака. Ако използвате свободно
кодиране, префиксът не е задължителен.
В примера "ВАРИАНТ БМ ООД", в номенклатурата дефиниция "Стоки", кодирането е с префикс и са
зададени два знака за префикс - "SK". Възможно е преминаването от кодиране с префикси към
свободно кодиране и обратно.
Контиране на категориите артикули
За всяка категория артикули в конкретния търговски център трябва да се укаже двойка сметки: сметка за
продажби и сметка за склад. Сметката за склад обаче не е задължителна (например в случая на услуги,
където няма смисъл да се говори за склад). Както по сметката за продажби, така и по сметката за склад
първият признак на аналитичността трябва да съответства на категорията артикули.
Ако аналитичността е с повече от един признак, трябва да се спазват следните ограничения: Аналитичността на склада трябва да съдържа същите признаци като аналитичността на продажбите,
подредени в същия ред. Тя може да има и допълнителни признаци, разположени след общите
признаци. Например, ако аналитичността на продажбите има два признака, в склада те трябва да са или
същите два, или три признака, като първите два са същите като тези на продажбите и само третият е
различен. Ако изписването е по метода FIFO или LIFO, доставката да е последен признак, който е
включен само в склада (като се спазва и предишното изискване).
В примера "ВАРИАНТ БМ ООД" за търговския център "Склад 1" двойката сметки, които се използват, са:
3041 и 7022. И двете сметки са с аналитичност "Стокови запаси" от тип "Количествен" и вид
"Материални запаси" с един основен признак "Стоки".
Изходящи фактури при работа с търговски центрове
В типа документ на изходящата фактура трябва да се укаже, че тя се отнася до определен търговски
център. В примера ВАРИАНТ БМ разгледайте как е настроен документ с код "-Ф20%тц – Фактура: ДДС
20%,търг.ц-р."
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове
документи]".
Маркирайте документ "-Ф20%тц – Фактура: ДДС 20%,търг.ц-р." и натиснете бутон "Редактиране". Отваря
се екран "ВАРИАНТ БМ [Тип документ]".
На този екран има следните страници:
- Основни данни
- По подразбиране
- Схеми на плащане
- Други.
Изберете страница "По подразбиране" и ще видите, че в полето "Търговски център" е избран център с
име "Склад 1". Освен това на този екран на документа се задава и началното състояние, от което тръгва
документът. В примера маркерът е сложен на "Оферта". Натиснете бутон "ОК".
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Въвеждане на оферта
Работата с автоматичната операция "Оферти и поръчки" е предназначена за оперативно фактуриране в
реално време. Наличностите, които се визуализират, са за последния активен период, а не за периода,
в който се въвежда документът.
При този начин на работа БИЗНЕС НАВИГАТОР използва нова таблица за въвеждане на позициите по
фактурата, която е оптимизирана за ускоряване на работата.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Продажби". Изберете икона "Добавяне".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
В списъка маркирайте "-Ф20%тц – Фактура: ДДС 20%,търг.ц-р.". Натиснете икона "Избор".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Документ] Фактура: ДДС 20%,търг.ц-р. ("-Ф20%тц)".
Придвижвайте се напред с помощта на клавиш Tab.
Дата
Номер
Съставен в
Съставител

Мястото на съставяне както и съставителя на документа може да се попълват автоматично. Това се
указва в меню "Базови данни - Основни дефиниции - Стойности по премълчаване - Общи данни".
Дилър
Дебит
Кредит
Сума нето
Текст
Втори екран на документа - екран "Много кореспондиращи сметки

Намирате се в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в
дясната част на екрана. Обозначението за това, че въведеният документ е оферта, е знакът
документа.

пред

Дата
(30.04.2008)
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
При документ от типа оферта или поръчка номерът на документа се задават служебно от БИЗНЕС
НАВИГАТОР. Полето не е активно за въвеждане.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на фактурата. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Изберете съставител (Васил Василев).
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Продължете с клавиш Tab.
Дилър
Маркерът се позиционира в полето за дилър и се визуализира списъкът на дилърите на фирмата в
екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Дилъри]".
Маркирайте дилър (Иван Иванов). Натиснете икона "Избор".
Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит
Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по дебит и се визуализира списъкът на
клиентите на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Клиенти]".
В настоящия пример от страната на дебита избираме конкретния клиент.
Маркирайте клиент (Лестера ООД).
Потвърдете с натискане на икона "Избор" и в полето по дебит на документа се появява следната
информация:
-

Клиент - 14(4111) - 14 е кодът на клиента в списъка на фирмата ВАРИАНТ БМ ООД, 4111 е номерът
на сметката Клиенти от страната.

-

Под полето "Клиенти" са изписани името на доставчика - Лестера ООД,
идентификационен номер по ДДС, въведен в списъка на клиентите - BG831123456.

-

В следващото поле е изведено името на лицето, получател на документа - фактурата - от страна на
клиента - Иван Стоянов.

с

неговия

Продължете напред с клавиш Tab.
Кредит
В нашия пример по подразбиране е зададена сметка 7022 Приходи от продажби на стоки на едро и е
маркирано полето "Много кореспондиращи сметки", като това е настроено в типа документ.
Сума нето
Маркерът се намира в полето "Сума нето". Нетната сума на документа може предварително да се
въведе, но може да се визуализира автоматично след въвеждането на отделните артикули в
поддокумента. Ние избираме втората възможност.
Продължете напред с клавиша Tab.
Текст
Въведете текст към документа. (Оферта за продажба на стоки на едро с информация за дилър)
Натиснете "ОК".
Втори екран на документа - екран "Много кореспондиращи сметки
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Данъчна фактура".
На този втори екран ще добавите позициите по фактурата.
В списъка на поддокументи вместо сметка и партида се вижда ново поле "Артикул".
Изберете икона "Добавяне". В таблицата се появява ред, в който се въвежда артикулът. Натиснете
клавиш Tab или бутона. (Ако в полето "Артикул" се напише кодът на артикула, БИЗНЕС НАВИГАТОР
автоматично определя сметката и партидата. В този случай не се минава през таблицата за избор. Ако
кодът е непълен, не е изписан целият, а само част от него, въведен е несъществуващ код или кодът е
верен, но на този артикул съответства повече от една партида, то БИЗНЕС НАВИГАТОР визуализира
таблицата за избор, като я сортира по код и позиционира на най-близкото съответствие.)
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Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Артикули]". На този екран е изведен списък с артикули от
различни категории, включени в дефиницията на оперативния център. Артикулите са сортирани по име,
предоставени са данни за наличността на всеки артикул, неговия код и склад. Освен името на артикула
се визуализират и текущата му наличност, неговият артикулен код, щрих кодът - ако има въведен такъв,
както и категорията, към която се отнася. В полето "Търси" можете да изпишете няколко знака - букви
или цифри - в зависимост от това, коя колона от таблицата е активна за сортиране. Така в дълги
списъци по-бързо ще намерите търсения артикул.
Маркирайте позиция "Крем Кайсия".
След позициониране върху конкретния артикул в долната част на екрана се визуализират всички
партиди, съответстващи на избрания в момента артикул. За всяка партида се визуализират полета: код
на партидата, текущата наличност, количеството й в склада, продадено и фактурирано (но неизписано)
количество и резервирано количество. Информацията се отнася само за текущия търговски център.
Текущата наличност се визуализира, само ако в дефиницията на търговския център за тази категория
артикули е указана сметка за склад.
Наличността се определя като разлика между количеството, кое то се води в склада и сумата на
продадените (но неизписани до момента) и резервирани количества. За да бъде вярно изчислена
наличността, е задължително артикулът да се води в една и съща мерна единица във всички сметки и
да се фактурира в същата мерна единица.
Натиснете икона "Избор".

Въведете резервираното количество - (200). Натиснете клавиш Tab и въведете в следващото поле цена
(1,78) (полето "Цена" се попълва автоматично, ако предварително в списъка с партиди е записана
продажната цена на артикула) и натиснете Tab.
В таблицата се появява ред, в който ще въведете следващия артикул. Натиснете клавиш Tab или
бутона.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Артикули]". Програмата ви е позиционирала отново на реда
за артикула Крем Кайсия, а в долния екран вече е отбелязано резервираното количество 200 от
въведения ред за артикула.
Намерете и маркирайте позиция "Милка бял" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете резервираното количество - (100). Натиснете клавиш
Tab и въведете в следващото поле цена (2,55) и натиснете Tab.
Въведете следващия артикул. Натиснете клавиш Tab или бутона.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Артикули]". Маркирайте позиция "Пълдин" и натиснете икона
"Избор".
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В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (500). Натиснете клавиш Tab и въведете
в следващото поле цена (2,21) и натиснете Enter за приключване на въвеждането в поддокумента.
За ваше улеснение ви предоставяме данните, които трябва да въведете, в табличен вид:
Артикул

Количество

Единична цена

Крем Кайсия
Милка бял
Пълдин

200
100
500

1,78
2,55
2,21

Автоматично се изчислява стойността на сделката.
Изберете икона "Изход".
Специфика при работа с търговски центрове
При сложна аналитичност, използвана в сметката за постъпление от продажба (повече от един признак),
наличността на артикула се изчислява сумарно по всички партиди, които съответстват на същия
артикул. В този случай не е достатъчно само да се избере артикул, а трябва да се избере и конкретна
партида от списъка на партиди. Ако се избере само артикул, БИЗНЕС НАВИГАТОР ще прие ме, че е
избрана първата партида от списъка.
Информацията относно наличността, количеството на склад, продадено и резервирано количество се
получава веднага след потвърждаване на реда в поддокумента. При въвеждане на следващ ред
количеството от предишния ред вече е резервирано.
Редактирането на документа за коригиране на въведени вече артикули или за добавяне на нови става
по стандартен за БИЗНЕС НАВИГАТОР начин. По-специфичното е, че след коригиране на суми по
поддокументите въведената сума от основния екран автоматично се изравнява с новата сума от
коригираните поддокументи.
В типа документ се указва от какво начално състояние започва в момента на създаването си
изходящата фактура. Възможните начални състояния са: оферта, поръчка и фактура.
Офертата е предложение към клиента, на базата на което той може да оформи поръчката си. По
офертата могат да възникнат промени. Въведените в офертата артикули се резервират. На практика
присъстват в склада, но се изключват от справката за наличните количества. Наличните количества се
изчисляват, като от количеството, което се води в склада, се изваждат резервираните количества и
количествата, които вече са продадени, но още не са изписани от склада.
Резервирането става в момент на потвърждаване на реда в поддокумента.
Потвърждаването на офертата (с всички направени по нея поправки) става с натискате на икона
"Потвърждаване на поръчка"
със знак

Така тя става поръчка и вече подлежи на изпълнение. Обозначава се

пред документа.

Като поръчка документът също може да бъде коригиран.
Потвърждаване на поръчката става също с натискане на икона "Потвърждаване на поръчка". С това
документът става фактура.
След като офертата или поръчката се потвърди и стане фактура и в типа документ има зададен режим
на номериране, БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично поставя следващия пореден номер на изходящите
фактури. Коригира се и датата на документа. Присвоява се системната дата на компютъра, която се
предполага, че е текущата. Автоматично се създава нова отворена позиция и документът се
осчетоводява, при което количествата по фактурата от резервирани стават продадени.
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Въвеждане на документи в папка "Банка лева"
Създаване на папка "Банка лева"
Щракнете с мишката еднократно върху периода 1.04.08 – 30.04.08 и след като той е маркиран, изберете
икона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Работна папка]". Въведете име на папката.
(Банка лева)
След като сте въвели име на папката и, ако желаете, текст в бележките, потвърдете с натискане на
бутон "ОК".
Папката вече е в периода 1.04.08 – 30.04.08, в който я създадохте. Щракнете еднократно с мишката
върху нея, за да е маркирана и сега можем да въведем документ в нея.
В тази папка в нашата примерна фирма въвеждаме банковите документи лева.
Въвеждане на платежно нареждане от тип "+ПН - платежно нареждане, входящо"
Изберете икона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
Позиционирайте се на "+ПН - платежно нареждане, входящо". Потвърдете с бутон "Избор". С това
документът е избран. Нека да попълним необходимата информация.
Дата
Номер
Съставен в
Получател
Кредит
Дебит
Сума бруто
Текст

За ваше улеснение ви предлагаме данните, които въвеждате в примера, в табличен вид:
Поле за въвеждане

Стойност

Дата
Номер
Съставен в
Получател
Кредит

18.04.2008
31
BG, София
Васил Василев
4(4111) Тропикал ЕООД; Георги
Томов
5031 Разплащателна сметка в
левове-Българска пощенска банка
117,36
Плащане по фактура 0000000014
от 17.04.2008
Да

Дебит
Сума бруто
Текст
Нова ОП
Натиснете "ОК".
Отворени позиции

Дата
(18.04.2008)
Продължете напред с клавиш Tab.
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Номер
Впишете номера на платежното нареждане. (31)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
(BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Получател
Изберете получател (Васил Василев).
Продължете с клавиш Tab.
Кредит
Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по кредит и се визуализира списъкът на
клиентите на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Клиенти]".
Маркирайте клиент. (Тропикал ЕООД)
Потвърдете с натискане на икона "Избор" и в полето по кредит на документа се появява следната
информация:
-

Клиент - 4(4111) - 4 е кодът на клиента в списъка на фирмата ВАРИАНТ БМ ООД, 4111 е номерът на
сметката Клиенти от страната.

-

Под полето "Клиенти" са изписани името на доставчика - Тропикал ЕООД, както и неговият
идентификационен номер по ДДС - BG832199200.

-

В следващото поле е изведено името на лицето, съставило документа - платежното нареждане - от
страна на клиента - Георги Томов. Продължете напред с клавиш Tab.

Дебит
Там по подразбиране е посочена сметка "5031 – Разплащателна сметка в левове-Българска пощенска
банка".
Продължете напред с клавиш Tab.
Сума бруто
Маркерът се намира в полето "Сума бруто".
Въведете сумата. (117,36)
Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст. (Плащане по фактура 0000000014 от 17.04.2008)
Отворени позиции
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворени позиции]".
В горната част на този екран има бутони "Нова ОП", "Включване към стара ОП" и "Обединяване на
няколко ОП". До тези бутони се намират бутона за "Документи в ОП" и отметката "Избери всички". В
долната част на екрана се намират ред с данните на клиента, както и таблица, която съдържа редове с
ОП за плащане към същия клиент.
В този случай има само една сделка с код-5 и отварящ документ с тип -Ф20% и номер 0000000014 за
сума 117,36 лв. Маркирайте реда и натиснете бутона "Включване към стара ОП".
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Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция]", в който са посочени данните по отворената
позиция - сметка (доставчик), отварящ документ, сума за изравняване, напомняния, състояние.
Така с клиент "Тропикал" ЕООД няма суми за изравняване, т.е. той не ни дължи нищо по тази отворена
позиция. Натиснете бутон "ОК".
Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ е показан в дясната част на екрана.
Когато желаем да получим информация за това, дали по определен документ има суми за изравняване,
трябва да маркираме този документ, от меню "Документи" да изберем "Информация за отворените
позиции" или да щракнем с десния бутон на мишката върху него и от появилото се меню да изберем
функцията "Информация за ОП". Появява се екран "Отворена позиция" - идентичен с горния. Ако се
натисне бутон "Документи" се отваря екран "ВАРИАНТ БМ ООД[Документи в отворена позиция]", тук се
вижда информация за сделката и отделните документи, в нея.
Въвеждане на банково бордеро от тип "ББк - Банково бордеро, кредит банка"
В папка "Банка лева" ще въведем още "ББк - Банково бордеро, кредит банка".
С него ще въведем банковите такси.
Въвеждането на "Банково бордеро, кредит банка" става по следния начин:
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Банка лева".
Изберете икона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
Маркирайте тип документ "ББк Банково бордеро, кредит банка". Потвърдете с бутон "Избор". С това
документът е избран. Нека да попълним необходимата информация. Придвижвайте се между полетата
с помощта на клавиш Tab.
Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Кредит
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Дебит
Сума бруто
Текст

За ваше улеснение ви предлагаме данните, които въвеждате в примера, в табличен вид:

Поле за въвеждане

Стойност

Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Кредит

18.04.2008
265
BG, София
Васил Василев
5031 Разплащателна сметка в
левове-Българска пощенска
банка
629 Други финансови разходи
10,50
Банкови такси

Дебит
Сума бруто
Текст
Натиснете "ОК".

Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ е показан в дясната част на екрана.
Дата
(18.04.2008)
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Впишете номера на бордерото. (265)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на нареждането. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Изберете съставител. (Васил Василев)
Продължете с клавиш Tab.
Кредит
Там по подразбиране е посочена сметка 503 Разплащателна сметка в левове. Преминавайки напред с
клавиш Tab, автоматично се визуализира екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Сметки]" с подсметките на тази
сметка. Маркирайте 5031 Разплащателна сметка в левове-Българска пощенска банка и натиснете икона
"Избор".
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Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит
Когато маркерът застане в полето "Дебит", се визуализира екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Сметки]".
Маркирайте сметка 629 Други финансови разходи и натиснете икона "Избор".
Продължете напред с клавиш Tab.
Сума бруто
Маркерът се намира в полето "Сума бруто".
Въведете сумата. (10,50 )
Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст. (Банкови такси)
Въвеждане на платежно нареждане от тип "-ПН - платежно нареждане, изходящо"
Изберете икона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
Позиционирайте се на "-ПН - платежно нареждане, изходящо". Потвърдете с бутон "Избор". С това
документът е избран. Нека да попълним необходимата информация.
Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Дебит
Кредит
Сума бруто
Текст

За ваше улеснение ви предлагаме данните, които въвеждате в примера, в табличен вид:
Поле за въвеждане

Стойност

Дата
Номер
Съставен в
Получател
Дебит

20.04.2008
753
BG, София
Васил Василев
3(457) Митница София; Михаил
Чернев
5032, Разплащателна сметка в
левове-ПИБ
342,60

Кредит
Сума бруто
152

Текст
Нова ОП

Мита, такси и ДДС по митн.
декларация 729183 от 14.04.2008
Обединяване
с
ОП
на
митн.декларация
729183
от
14.04.2008

Натиснете "ОК".
Отворени позиции
Дата

(20.04.2008)
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Впишете номера на платежното нареждане. (753)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на нареждането. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Изберете съставител (Васил Василев).
Продължете с клавиш Tab.
Дебит
Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по дебит и се отваря списъкът на доставчиците
на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Доставчици]". Маркирайте доставчик. (Митница София)
Потвърдете с натискане на икона "Избор" и в полето по дебит на документа се появява следната
информация:
-

Доставчик - 3(457) - 3 е кодът на доставчика в списъка на фирмата ВАРИАНТ БМ ООД, 457 е
номерът на сметката Разчети с митници.

-

Под полето "Доставчици" е изписано името на доставчика - Митница София.

-

В следващото поле е изведено името на лицето, съставило документа - митническата декларация
от страна на доставчика - Михаил Чернев. Продължете напред с клавиш Tab.

Кредит
Там по подразбиране е посочена сметка 5031 Разплащателна сметка в левове - Българска пощенска
банка. Нека разплащането се извърши от друга банка. Натиснете бутон "Избор на сметка"
вдясно
от полето. Визуализира екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Сметки]". Маркирайте 5032 Разплащателна сметка в
левове-ПИБ и натиснете икона "Избор". Продължете напред с клавиш Tab.
Сума бруто
Маркерът се намира в полето "Сума бруто".
Въведете сумата. (342,60) Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст.(Мита, такси и ДДС по митн. декларация 128 от 10.04.2008)
Отворени позиции
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В горната част на този екран има бутони "Нова ОП", "Включване към стара ОП" и "Обединяване на
няколко ОП". До тези бутони се намират бутона за "Документи в ОП"
и отметката "Избери всички".
В долната част на екрана се намират ред с данните на доставчика, както и таблица, която съдържа
редове с ОП за плащане към същия доставчик. В случая таблицата съдържа няколко незакрити сделки.
Тъй като това е плащане по митническа декларация номер 128/10.04.2008 г., се позиционирате на нея и
натискате бутона "Включване към стара ОП".

Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция]", в който са посочени данните по отворената
позиция - сметка (доставчик), отварящ документ, сума за изравняване, напомняния, състояние.
Така с доставчик Митница София няма суми за изравняване по тази отворена позиция, така че
задължението на ВАРИАНТ БМ ООД по тази митническа декларация е 0.
Натиснете бутон "ОК".
Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ е показан в дясната част на екрана.
За да получите информация за това, дали по определен документ има суми за изравняване, трябва да
го маркирате, от меню "Документи" да изберете "Информация за отворените позиции" или да щракнете
с десния бутон на мишката върху него и от появилото се меню да изберете функцията "Информация за
ОП". Появява се екран "Отворена позиция" - идентичен с горния. Ако в полето "За изравняване" сумата
е различна от нула означава че сделката не е закрита. Може да разгледате документите в ОП с избор на
бутон "Документи". На екрана, който се визуализира, се виждат сделката и отделните документи,
свързани към нея.
С бутон "Промяна на условията" може да смените срока за плащане за конкретната сделка.
Въвеждане на документ за продажба на валута
В папка "Банка лева" ще въведем документ за продажба на валута.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Банка лева". Натиснете икона "Добавяне". Отваря се екран
"ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]". Маркирайте документ "ВД - вътрешен по дебит" и натиснете
икона "Избор".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Документ] Вътрешен документ по дебит (ВД)". Попълнете
данните в неговите полета:
Дата
Номер
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Съставен в
Съставител
Дебит
Кредит
Количество
Цена
Сума бруто
Текст

За ваше улеснение ви предлагаме данните, които въвеждате в примера, в табличен вид:
Поле за въвеждане

Стойност

Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Дебит

25.04.2008
178
BG, София
Васил Василев
5032 Разплащателна
сметка в левовеПИБ;
5042 Разплащателна
сметка във валутаПИБ, 01 USD
40
1,52000
Продажба на валута

Кредит

Количество
Цена
Текст

Натиснете бутон "ОК" и се връщате в главния работен екран, където в папка "Банка лева" е записан
новият документ.
Дата
(25.04.2008)
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Въведете номера на документа (178).
Продължете с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на документа. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Изберете съставител. (Васил Василев)
Продължете с клавиш Tab.
Дебит
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Сметки]". Маркирайте сметка 5032 Разплащателна сметка в
левове-ПИБ и натиснете икона "Избор".
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Преминете напред с клавиш Tab.
Кредит
Отново се отваря екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Сметки]". Маркирайте сметка 5042 Разплащателна сметка
във валута-ПИБ и натиснете икона "Избор". Отваря се екран с партидите по сметка 5042. Маркирайте
USD и натиснете икона "Избор". Номерът и името на партидата и сметката се изписват в полето
"Кредит".
Преминете напред с клавиш Tab.
Количество
Маркерът се намира в полето "Количество". Въведете сумата чужда валута, която ще продавате (40
USD).
Продължете напред с клавиш Tab.
Цена
Маркерът се намира в полето "Цена". В това поле въведете курса, по който продавате валутата
(1,52000).
Продължете напред с клавиш Tab.
Сума бруто
Маркерът се намира в полето "Сума бруто", която се пресмята автоматично.
Продължете напред с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст. (Продажба на валута)
Въвеждане на документ за частично плащане
Плащането към доставчик може и да не е цялостно, а само частично.
За въвеждане на частично плащане се използва документ от тип "Платежно нареждане" - в лева или в
чужда валута. Въвеждането на данните става по познатия вече начин. Нека в нашия пример да
извършим частично плащане по доставки от "Виталис ООД".
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Банка лева". Изберете икона "Добавяне". Появява се екран
"ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
Позиционирайте се на "-ПН - Платежно нареждане, изходящо". Потвърдете с бутон "Избор". С това
документът е избран. Нека да попълним необходимата информация.
Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Дебит
Кредит
Сума Бруто
Текст

За ваше улеснение ви предлагаме данните, които въвеждате в примера, в табличен вид:
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Поле за въвеждане

Стойност

Дата
Номер
Съставен в
Получател
Дебит

27.04.2008
759
BG, София
Васил Василев
5(4011) Виталис ООД;

Сума бруто
Текст

Михаил Иванов
5031, Разплащателна сметка в
левове-Българска
пощенска
банка
500
Частично плащане по доставка

Нова ОП

от ВИТАЛИС ООД
Обединяване с ОП на фактура

Кредит

0000005487 от 11.01.2008
Натиснете "ОК".
Отворени позиции

Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана.
Дата
(27.04.2008)
Преминавате напред с клавиш Tab.
Номер
Впишете номера на платежното нареждане.(759)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на нареждането. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Изберете съставител. (Васил Василев)
Продължете с клавиш Tab.
Дебит
Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по дебит и се визуализира списъкът на
доставчиците на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Доставчици]".
Маркирайте доставчик (Виталис ЕООД).
Потвърдете с натискане на икона "Избор" и в полето по дебит на документа се появява следната
информация:
-

Доставчик - 5(4011) - 5 е кодът на доставчика в списъка на фирмата ВАРИАНТ БМ ООД, 4011 е
номерът на сметката Доставчици от страната".
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-

Под полето "Доставчици" са изписани името на доставчика - Виталис ЕООД и неговият
идентификационен номер по ДДС - BG822125122.

-

В следващото поле е изведено името на лицето, съставило документа - платежното нареждане - от
страна на доставчика - Михаил Иванов. Продължете напред с клавиш Tab.

Кредит
Там по подразбиране е посочена сметка 5031 Разплащателна сметка в левове-Българска пощенска
банка.
Продължете напред с клавиш Tab.
Сума бруто
Маркерът се намира в полето "Сума Бруто".
Въведете сумата. (500)
Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст.(Частично плащане по доставка от ВИТАЛИС ЕООД)
Отворени позиции
В горната част на този екран има бутони "Нова ОП", "Включване към стара ОП" и "Обединяване на
и отметката "Избери всички".
няколко ОП". До тези бутони се намират бутона за "Документи в ОП"
В долната част на екрана се намират ред с данните на доставчика, както и таблица, която съдържа
редове с ОП за плащане към същия доставчик.
Маркирайте ОП с код 1 с отварящ документ "+Ф20%", с номер "0000005487" от дата "11.01.2008" и
натиснете бутон "Включване към стара ОП".
Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция]", в който са посочени данните по отворената
позиция - сметка (доставчик), отварящ документ, сума за изравняване, напомняния, състояние.
Така с доставчик Виталис ЕООД има още 7709.60 лв. за изравняване по тази отворена позиция.
Тъй като е частично плащане - 500 лв., към доставчика остава неиздължена сума. Състоянието на
неиздължената сума може да се види като натиснете бутон "Документи". Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ
ООД [Документи в отворена позиция]", където са изброени вземанията, задълженията, сумите за
изравняване по тази отворена позиция. Визуализира се таблица с документи, свързани към тази
отворена позиция.
Натиснете икона "Изход".
На екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция]" натиснете бутон "ОК".

Въвеждане на документи в папка "Банка валута"
Създаване на папка "Банка валута"
Щракнете с мишката еднократно върху периода 1.04.08 – 30.04.08 и след като той е маркиран в синьо,
изберете икона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Работна папка]". Въведете име на
папката. (Банка валута)
След като сте въвели име на папката и, ако желаете, текст в бележките, потвърдете с натискане на
бутон "ОК".
Папката вече е в периода 1.04.08 – 30.04.08, в който я създадохте. Щракнете еднократно с мишката
върху нея, за да е маркирана и сега можем да въведем документ в нея.
В тази примерна папка въвеждаме банкови документи във валута.
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Въвеждане на платежно нареждане от тип "+ПНЧВ - платежно нареждане чужда валута, входящо"
Изберете икона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
Позиционирайте се на "+ПНЧВ - платежно нареждане чужда валута, входящо". Потвърдете с бутон
"Избор". С това документът е избран. Нека да попълним необходимата информация.
Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Кредит
Дебит
Количество
Основен купува Дата
Текст

За ваше улеснение ви предлагаме данните, които въвеждате в примера, в табличен вид:
Поле за въвеждане

Стойност

Дата
Номер
Съставен в
Получател
Кредит

21.04.2008
159
BG, София
Васил Василев
1(4112) Кони Систем ЕООД;
Gunter Popoff
5042 Разплащателна сметка
във валута-ПИБ
1250 USD
21.04.2008
1,48
Валутно плащане по фактура
0000000001 от 31.12.2008
Не, Включване към стара ОП

Дебит
Количество
Дата
Основен купува
Текст
Нова ОП
Натиснете "ОК".
Отворени позиции

Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана.
Дата
(21.04.2008)
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Впишете номера на платежното нареждане. (159)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
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Укажете мястото на съставяне на нареждането. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Получател
Изберете получател (Васил Василев).
Продължете с клавиш Tab.
Кредит
Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по кредит и се визуализира списъкът на
клиентите на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Клиенти]".
Маркирайте клиент. (Кони Систем ЕООД)
Потвърдете с натискане на икона "Избор" и в полето по кредит на документа се появява следната
информация:
-

Клиент - 1(4112) - 1 е кодът на клиента в списъка на фирмата ВАРИАНТ БМ ООД, 4112 е номерът на
сметката Клиенти от чужбина.

-

Под полето "Клиенти" е изписано името на доставчика - Кони Систем ЕООД и служебния
идентификационен номер по ДДС – 999999999999999.

-

В следващото поле е изведено името на лицето, съставило документа - платежното нареждане - от
страна на клиента - Gunter Popoff.

Дебит
Там по подразбиране е посочена сметка 504 Разплащателна сметка във валута. След като преминете
напред с клавиш Tab, автоматично се визуализира екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Сметки]" с подсметките
на тази сметка.

Маркирайте 5042 Разплащателна сметка във валута-ПИБ и натиснете икона "Избор".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 5042 Разплащателна сметка във валута-ПИБ" с
партидите по сметка 5042.
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Маркирайте реда с валута USD и натиснете икона "Избор".
В полето по дебит на документа се появява следната информация:
-

Сметка 5042, партида 01.

-

Под полето с номера на сметката е изписано името й - Разплащателна сметка във валута-ПИБ, като
и името на партидата - USD.

Продължете напред с клавиш Tab.
Количество
Маркерът се намира в полето "Количество".
Въведете количеството (1250 USD). Мярката е брой.
Продължете с клавиш Tab.
Основен купува Дата
Маркерът се намира в полето " Основен: купува Дата ". Автоматично се визуализира екран "ВАРИАНТ
БМ ООД [Курсове на чужда валута] Щатски долар".
Натиснете икона "Добавяне". Появява се ред за въвеждане. В полето дата въведете 21.04.2008.
Преминете към следващото поле с клавиш Tab. Въведете курс Основен купува - фиксинга на БНБ за
деня (1,48). Преминете към следващото поле с клавиш Tab. Въведете курс Основен продава (1,48).
Натиснете клавиш Enter.
Редът с дата 21.04.2008 е маркиран. Натиснете икона "Избор". Автоматично се показва левовата
равностойност на валутната сума.
Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст. (Валутно плащане по фактура 0000000001 от 31.12.2007)
Отворени позиции
В горната част на този екран има бутони "Нова ОП", "Включване към стара ОП" и "Обединяване на
и отметката "Избери всички".
няколко ОП". До тези бутони се намират бутона за "Документи в ОП"
В долната част на екрана се намира ред с данните на клиента, както и таблица, която съдържа редове с
ОП за плащане към същия клиент.
Маркирайте ОП с код 1 с отварящ документ "-ФЧВ", с номер "0000000001" от дата "31.12.2007" и
натиснете бутон "Включване към стара ОП".
Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция]", в който са посочени данните по отворената
позиция - сметка (клиент), отварящ документ, сума за изравняване, напомняния, състояние. Сумата за
изравняване в чужда валута USD е 0.00, което означава че сделката е закрита, а сумата която остава в
лева – 25.00 лв, се отразява като валутна разлика.
Натиснете бутон "ОК".
Маркирайте документа и натиснете бутона "Осчетоводяване" от основния екран.
Въвеждане на платежно нареждане от тип "-ПНЧВ - платежно нареждане чужда валута, изходящо"
Изберете икона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
Позиционирайте се на "-ПНЧВ - платежно нареждане чужда валута, изходящо". Потвърдете с бутон
"Избор". С това документът е избран. Нека да попълним необходимата информация.
Дата
Номер
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Съставен в
Съставител
Дебит
Кредит
Количество
Дата
Текст

За ваше улеснение ви предлагаме данните, които въвеждате в примера, в табличен вид:
Поле за въвеждане

Стойност

Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Дебит
Кредит

21.04.2008
753
BG, София
Васил Василев
2(4012) Нестле Швейцария; Клаус Мерц
5042 Разплащателна сметка във валутаПИБ
302 USD
21.04.2008
1,48
Валутен превод за доставка по фактура
51278935 от 10.04.2008)
Не, Включване към стара ОП

Количество
Дата
Основен купува
Текст
Нова ОП

Натиснете "ОК".
Отворени позиции

Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана.
С БИЗНЕС НАВИГАТОР във всеки един момент можем да следим разплащания с клиенти и доставчици.
Това става през меню "Отчети - Следене на разплащанията - За един контрагент" или "Всички
контрагенти - Клиенти" или -Доставчици". Фактурите и плащанията може и да не са осчетоводени.
Дата

(21.04.2008).
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Впишете номера на платежното нареждане. (753)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на нареждането. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
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Изберете съставител (Васил Василев).
Продължете с клавиш Tab.
Дебит
Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по дебит и се визуализира списъкът на
доставчиците на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Доставчици]".
Маркирайте доставчик (Нестле Швейцария).
Потвърдете с натискане на икона "Избор" и в полето по дебит на документа се появява следната
информация:
-

Доставчик - 2(4012) - 2 е кодът на клиента в списъка на фирмата ВАРИАНТ БМ ООД, 4012 е
номерът на сметката Доставчици от чужбина.

-

Под полето "Доставчици" е изписано името на доставчика - Нестле Швейцария, и
идентификационен номер по ДДС 999999999999999, след като е посочен код на страна, различен от
BG.

-

В следващото поле с помощта на бутон изберете името на лицето, съставило документа платежното нареждане - от страна на клиента - Клаус Мерц.

Кредит
Там по подразбиране е посочена сметка 504 Разплащателна сметка във валута. Като се придвижвате
напред с клавиш Tab, автоматично се визуализира екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Сметки]" с подсметките
на тази сметка. Маркирайте 5042 Разплащателна сметка във валута-ПИБ и натиснете икона "Избор".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 5042 Разплащателна сметка във валута-ПИБ" с
партидите по сметка 5042.
Маркирайте реда с валута USD. Ако отметката в горната част на екрана "Автоматична справка" е
маркирана, в долната част на екрана под данните за партидата ще видите подробна справка за
номенклатурната позиция USD. В случая при изразходването на чужда валута е важно да имате в
наличност необходимото количество валута, с което ще кредитирате валутната сметка.
Натиснете икона "Избор".
В полето по кредит на документа се появява следната информация:
-

Сметка 5042, партида 01.

-

Под полето с номера на сметката е изписано името й - Разплащателна сметка във валута-ПИБ, като
и името на партидата - USD.

Продължете напред с клавиш Tab.
Количество
Маркерът се намира в полето "Количество".
Въведете количеството (302 USD). Мярката е брой.
Продължете с клавиш Tab.
Дата
Маркерът се намира в полето "Дата". Автоматично се визуализира екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Курсове
на чужда валута] Щатски долар".
Маркирайте реда с дата 21.04.2008 и натиснете икона "Избор". Автоматично се показва левовата
равностойност на валутната сума.
Продължете с клавиш Tab.
Текст
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Въведете текст. (Валутен превод за доставка по фактура 51278935 от 10.04.2008)
Отворени позиции
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворени позиции]".
В този екран има бутон "Нова ОП", бутон "Обединяване", икона "Документи в ОП", ред с данните на
клиента, както и таблица, която съдържа документите в отворената позиция.
Маркирайте реда с фактурата за доставка (21212 от 10.04.2008), по която плащаме, и натиснете бутон
"Обединяване".
Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция]", в който са посочени данните по отворената
позиция - сметка (доставчик), отварящ документ, сума за изравняване, напомняния, състояние.
Натиснете бутон "ОК".

Въвеждане на документи в папка "Каса лева"
Създаване на папка "Каса лева"
Маркирайте периода 1.04.08 – 30.04.08 и изберете икона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ
ООД [Работна папка]". Въведете име на папката (Каса лева) и натиснете бутон "ОК".
Папката вече е в периода 1.04.08 – 30.04.08, в който я създадохте. Щракнете еднократно с мишката
върху нея, за да е маркирана и сега можем да въведем документ в нея.
В папка "Каса лева" няма особености. Тук в нашата примерна фирма въвеждаме операциите, минали
през касата.
Въвеждане на банково бордеро от тип "ББк - банково бордеро, кредит банка"
В папка "Каса лева" ще въведете "ББк - Банково бордеро, кредит банка". С него ще внесете пари в
левовата каса, т.е. ще контираме сметките 501/5031.
Въвеждането на банково бордеро, кредит банка, става по следния начин:
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Каса лева".
Изберете икона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
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Маркирайте тип документ "ББк - Банково бордеро, кредит банка". Потвърдете с бутон "Избор". С това
документът е избран. Нека да попълним необходимата информация. Въведете данните.
Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Кредит
Дебит
Сума бруто
Текст

За ваше улеснение ви предлагаме данните, които въвеждате в примера, в табличен вид:
Поле за въвеждане

Стойност

Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Кредит

22.04.2008
265
BG, София
Васил Василев
5031 Разплащателна сметка в
левове-Българска
пощенска
банка
501 Каса в левове
1000
Захранване на каса лева

Дебит
Сума бруто
Текст
Натиснете "ОК" .

Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана.
Дата
(22.04.2008)
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Впишете номера на бордерото. (852)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на нареждането. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Изберете съставител (Васил Василев).
Продължете с клавиш Tab.
Кредит
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Там по подразбиране е посочена сметка 503 Разплащателна сметка в левове. Като натиснем клавиша
Tab, автоматично се визуализира екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Сметки]" с подсметките на тази сметка.

Маркирайте 5031 Разплащателна сметка в левове-Българска пощенска банка и натиснете икона
"Избор".
Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит
Когато маркерът застане в полето "Дебит", се визуализира екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Сметки]".
Маркирайте сметка 501 Каса в левове и натиснете икона "Избор".
Продължете напред с клавиш Tab.
Сума бруто
Маркерът се намира в полето "Сума бруто".
Въведете сумата. (1000)
Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст. (Захранване на каса лева)
Въвеждане на документ от тип "БК - банкови комисионни"
Изберете икона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
Позиционирайте се на "БК - банкови комисионни". Потвърдете с бутон "Избор". С това документът е
избран. Въведете данните.
Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Кредит
Дебит
Сума бруто
Текст

За ваше улеснение ви предлагаме данните, които въвеждате в примера, в табличен вид:
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Поле за въвеждане

Стойност

Дата
Номер
Съставен в

22.04.2008
369
BG, София

Съставител
Кредит

Дебит
Количество
Текст

Васил Василев
5031 Разплащателна сметка в
левове-Българска
пощенска
банка
501 Каса левове
10,56 лв.
Банкови комисиони

Натиснете "ОК".
Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана.
Дата
(22.04.2008)
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Впишете номера на документа.(369)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на документа. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Изберете съставител (Васил Василев).
Продължете с клавиш Tab.
Кредит
Там по подразбиране е посочена сметка 5031 Разплащателна сметка в левове-Българска пощенска
банка.
Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит
Автоматично се визуализира екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Сметки]" със сметкоплана на фирмата от нашия
пример ВАРИАНТ БМ ООД. Маркирайте 501 Каса лева и натиснете икона "Избор".

Продължете напред с клавиш Tab.
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Сума бруто
Маркерът се намира в полето "Сума бруто".
Въведете сумата. (10,56)
Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст. (Банкови комисиони)
Въвеждане на вътрешен документ от тип "РКО - разходен касов ордер, вътрешен"
Изберете икона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
Позиционирайте се на "РКО - Разходен касов ордер, вътр.". Потвърдете с бутон "Избор". С това
документът е избран.
С този документ ще задължим подотчетното лице Иван Иванов с 200,00 лв. Нека да попълним
необходимата информация.
Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Кредит
Дебит
Сума бруто
Текст

За ваше улеснение ви предлагаме данните, които въвеждате в примера, в табличен вид:
Поле за въвеждане

Стойност

Дата

25.04.2008

Номер

Автоматично

Съставен в

BG, София

Съставител

Васил Василев

Кредит

501 Каса левове

Дебит

4221 Подотчетни лица в лева, 001 Иван
Иванов

Количество

200 лв.

Текст

Получени пари от подотчетно лице

Натиснете "ОК".
Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана.
Дата
(25.04.2008)
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Номерът се въвежда автоматично, тъй като за този тип документ е избрано автоматично номериране.
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Съставен в
Укажете мястото на съставяне на документа. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Изберете съставител (Васил Василев).
Продължете с клавиш Tab.
Кредит
Там по подразбиране е посочена сметка 501 Каса в левове.
Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит
Автоматично се визуализира екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Сметки]" със сметкоплана на фирмата от нашия
пример ВАРИАНТ БМ ООД. Маркирайте 4221 Подотчетни лица в лева и натиснете икона "Избор".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 4221 Подотчетни лица в лева". Маркирайте лицето
Иван Иванов и натиснете икона "Избор".
В полето по дебит на документа се появява следната информация:

-

Сметка 4221, партида 001

-

Под полето с номера на сметката е изписано името й - Подотчетни лица в лева, както и
обозначението на партидата - Иван Иванов.

Продължете напред с клавиш Tab.
Сума бруто
Маркерът се намира в полето "Сума бруто".
Въведете сумата. (200)
Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст. (Получени пари от подотчетно лице)

Въвеждане на документи в папка "Обща"
Създаване на папка "Обща"
Изберете периода 1.04.08 – 30.04.08 и след като той е маркиран, натиснете икона "Добавяне". Появява
се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Работна папка]". Въведете име на папката (Обща).
След като сте въвели име на папката и, ако желаете, текст в бележките, потвърдете с натискане на
бутон "ОК".
Папката вече е в периода 1.04.08 – 30.04.08, в който я създадохте. Щракнете еднократно с мишката
върху нея, за да е маркирана, и сега можем да въведем документ в нея.
Въвеждане на вътрешен документ от тип "Квит. - Квитанция"
Изберете икона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
Позиционирайте се на "Квит. - Квитанция". Потвърдете с бутон "Избор". С това документът е избран.
Въведете данните.
Дата
Номер
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Съставен в
Съставител
Кредит
Дебит
Сума бруто
Текст

Предлагаме ви данните за примера в табличен вид:
Поле
въвеждане

за

Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Кредит
Дебит
Количество
Текст

Стойност

25.04.2008
486
BG, София
Васил Василев
501 Каса левове
602 Разходи за външни услуги;
602.05 Наем
100 лв
Заплащане на наем

Натиснете "ОК".
Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана.
Разгледайте и другите папки от тип "Обща" в нашата примерна фирма - например през месец 01.2008 с
документ "ВК - Вътрешен по кредит" са начислени заплатите за януари.
Дата
(25.04.2008)
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Впишете номера на документа. (486)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на документа. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Изберете съставител (Васил Василев).
Продължете с клавиш Tab.
Кредит
Там по подразбиране е посочена сметка 501 Каса в левове.
Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит
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Там по подразбиране е посочена сметка 602 Разходи за външни услуги.
След като сте натиснали клавиша Tab, там автоматично се визуализира екран "ВАРИАНТ БМ ООД
[Партиди] 602 Разходи за външни услуги". Маркирайте партида 602.05 Наем и натиснете икона "Избор".

Продължете напред с клавиш Tab.
Сума бруто
Маркерът се намира в полето "Сума бруто".
Въведете сумата. (100) Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст. (Заплащане на наем)
Стоки на консигнация - вътрешен документ от тип "ПСК - предаване стоки на консигнация"
С документ от тип "ПСК - предаване стоки на консигнация" даваме стоки на консигнация.
Изберете икона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
Позиционирайте се на "ПСК - предаване стоки на консигнация". Потвърдете с бутон "Избор". Въведете
данните.
Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Кредит
Дебит
Сума бруто
Текст
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Предлагаме ви данните за примера в табличен вид:
Поле за въвеждане

Стойност

Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Кредит
Дебит

25.04.2008
156
BG, София
Васил Василев
3041 Стоки на склад
Както е по подразбиране: 3043
Стоки на консигнация
По подразбиране - R
Предадени стоки на консигнация

Много КС
Текст
Натиснете "ОК".
Екран с поддокументи

Дата
( 25.04.2008).
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Въведете номера на документа. (156)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на документа. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Изберете съставител (Васил Василев). Продължете с клавиш Tab.
Кредит
Там по подразбиране е посочена сметка 3041 Стоки на склад. Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит
Там по подразбиране е посочена сметка 3043 стоки на консигнация и е маркирано полето Много КС.
Полетата са неактивни.
Сума бруто
Сумата ще се визуализира автоматично след въвеждането на поддокументите на втория екран на този
документ.
Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст. (Предадени стоки на консигнация)
Екран с поддокументи
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Предаване стоки на
консигнация".
На този втори екран се добавят отделните позиции, които се дават на консигнация.
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Изберете икона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ [Счетоводен документ] 1.Предаване стоки
на консигнация" и веднага след това - екран "ВАРИАНТ БМ [Партиди] 3043 Стоки на консигнация".

Маркирайте ред "Милка с бадеми/Руслана ООД" и натиснете бутон "Справка". Натиснете кръстчето пред
името на артикула и след това кръстчето пред номера на сметка 3043 Стоки на консигнация. В тази
таблица е изведена информация за:
-

начално салдо

-

оборот

-

крайно салдо

-

начално количество

-

крайно количество

-

средна цена

на артикулите по тези подсметки.
За "Милка с бадеми/Руслана ООД" справката по сметка 3041 показва, че имаме крайно дебитно
количество, от което може да се даде на консигнация.
Изберете икона "Изход".
Връщате се в екран "ВАРИАНТ БМ [Партиди] 3043 Стоки на консигнация." Потвърдете маркирания ред
Милка с бадеми/Руслана ООД с икона "Избор".
Намирате се в екран "ВАРИАНТ БМ [Счетоводен документ] 1.Предаване стоки на консигнация" в полето
Дебит - 3043. Преминете напред с клавиш Tab.
Маркерът се намира в поле "Количество". Въведете количество (20). Продължете напред с клавиш Tab.
Маркерът се намира в поле "Цена". Въведете цена. Ако желаете да въведете средната цена, която се е
изчислила при всички доставки на стоката, натиснете бутона "Извикване на изчислени данни от
програмата" вдясно от полето.
Маркерът се намира в поле "Сума", където вече автоматично е пресметната стойността на дадените на
консигнация бройки от тази партида.
Натиснете бутон "ОК".
Предоставя ни се възможност за повтаряне на процедурата по предоставяне на друг артикул на
консигнация. Маркирайте реда "Милка - детски с витамини/Руслана ООД", направете справка за този
артикул и дайте на консигнация 100 броя от него на средната цена, пресметната от БИЗНЕС
НАВИГАТОР. Натиснете бутон ОК".
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Отново ни се предоставя възможност за повтаряне на процедурата по предоставяне на друг артикул на
консигнация. Маркирайте реда "Милка с фъстъци/Руслана ООД", направете справка за този артикул и
дайте на консигнация 150 броя от него на средната цена, пресметната от БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Натиснете бутон ОК".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ [Партиди] 3043 Стоки на консигнация."
Няма да даваме повече стоки на консигнация с този документ. Изберете икона "Изход".
Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Предаване стоки на
консигнация". В него са записани данните, които въведохте.
Изберете икона "Изход".
За ваше улеснение ви предоставяме данните, които трябва да въведете, в табличен вид:
Артикул

Количество

Милка с бадеми

Милка
детски
витамини

20

с

Милка с фъстъци

100

150

Единична цена лв.
Средната
цена,
пресметната
от
БИЗНЕС НАВИГАТОР
Средната
цена,
пресметната
от
БИЗНЕС НАВИГАТОР
Средната
цена,
пресметната
от
БИЗНЕС НАВИГАТОР

Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ е визуализиран в таблицата в дясната
част на екрана.

Осчетоводяване на документи
В БИЗНЕС НАВИГАТОР въвеждането на документите е отделено от осчетоводяването. Съществуват
различни начини за осчетоводяването им. При желание можем да осчетоводим документа веднага. Това
става, като го маркираме и натиснем икона "Осчетоводяване"

или изберем меню "Документи -

Осчетоводяване". Осчетоводените документи са маркирани пред тях със знак

.

Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Обща". Маркирайте документа "Квит.486" от 25.04.2008
натиснете икона "Осчетоводяване". За кратко време се появява екран "Осчетоводяване"; след неговото
скриване пред документа се появява знак, че документът е осчетоводен. До същия резултат ще
достигнете, ако използвате меню "Документи - Осчетоводяване", след като сте посочили желания
документ.

Осчетоводяване на папки
Друга възможност е осчетоводяване на папка. Маркирайте папка "Покупки" от период 1.04.2008 –
30.04.2008 и изберете меню "Папки - Осчетоводяване". За кратко време се появява екран
"Осчетоводяване", след чието скриване пред всеки документ в папката се появява знак, че е
осчетоводен. При осчетоводяване на папка осчетоводяването става по последователността на
въвеждането на документите.

Осчетоводяване на избрани документи от една папка
В главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]" отворете период 1.04.2008 –
30.04.2008 и папка "Продажби". Натиснете икона "Документи в папката. Редактиране на пълен
екран"

. Визуализира се екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД : Продажби 1.04.2008]".

В заглавната лента на екрана след името на програмата БИЗНЕС НАВИГАТОР е изписано името на
фирмата и папката, в която работите в момента.
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Под заглавната лента се намира менюто с позиции:
• Фирми
• Папки
• Документи
• Отчети
• Базови данни
• Прозорци
• Помощ.
Под менюто са разположени иконите:
Добавяне
Редактиране
Изтриване
Отпечатване
Осчетоводяване

Сторниране
Деактивиране
Специално отпечатване
Търсене
Плащане по фактура
Потвърждаване на поръчка
Изход
и поле за маркиране "Избери всички" за маркиране на всички редове.
Отдолу се намира таблица, в която се визуализират въведените документи, с колони:
• Състояние
• Код
• Тип
• Номер
• Дата
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• Дебит
• Кредит
• Сума
• Валута
• Текст
• Дебит сметка
• Кредит сметка
• Страна
• Град: Пощ.код
• Град: Название
• Съставител: Код
• Съставител: Име
• Получател: Код
• Получател: Име.
Колоната, чието име (антетка) е поставено в скоби, например <+Код>, е активна за сортиране на
документите по възходяща линия, респ. при <-Код> - по низходяща. Избирането на колонка за
сортиране и посоката на сортиране става посредством щракване с мишката върху името на колоната.
Колоните могат да се скриват. Това става, като се натиска клавиш Ctrl и едновременно с това се щраква
с мишката върху заглавие на колонка. Отваря се меню, което ни насочва да изберем кои колони да
бъдат скрити, респ. отворени. Скриването/показването отново става, като щракнем с мишката върху
името на колоната в менюто. Колоната се показва отново там, където е била преди скриването.
Натиснете клавиш Ctrl и задръжте. Щракнете с мишката върху името на някоя колона, например Код. В

отварящото се меню
изберете Hide column (Скрий колона) и непосредствено след това щракнете върху името "Валута".
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Колонката "Валута" се скрива. Връщането й отново на екран става, като изберете Unhide column (Открий
колонката). Колонката "Валута" се връща на мястото, където беше - между колонките "Сума" и "Текст".
В този екран на документите от избрана папка могат да бъдат маркирани повече от един документ с цел
едновременна обработка - например осчетоводяване. Маркирането става по стандартния за WINDOWS
начин:
-

маркиране на няколко, непоследователно изброени документа - с едновременно натискане на
клавиш Ctrl и щракване с мишката върху реда на документа

-

маркиране на няколко, последователно изброени документа - с едновременно натискане на
клавиш Shift и щракване с мишката върху реда на първия и последния документ от групата

-

маркиране на всички документи в папката - чрез поставяне на отметка в полето "Избери всички".

Така маркираните документи могат да се осчетоводяват или деактивират едновременно с натискане на
съответната икона. Като пример маркирайте по избор няколко или всички документи и ги деактивирайте
и после ги осчетоводете отново. Дали документите са осчетоводени или не, е показано в първата
колона на таблицата - "Състояние".

Осчетоводяване на периоди
Възможно е осчетоводяване на период. Маркирайте период "1.04.2008 – 30.04.2008" и изберете меню
"Периоди - Осчетоводяване". За кратко време се появява екран "Осчетоводяване", след чието скриване
пред всеки документ в периода се появява знак, че е осчетоводен. При осчетоводяване на период
осчетоводяването става по възходящия ред на датите, т.е. хронологично по датите на документите, а не
по дати на въвеждане на документите.

Автоматични операции
Автоматично начисляване на амортизации
Амортизационен план

Една от автоматичните възможности на БИЗНЕС НАВИГАТОР е начисляването на амортизации.
За целта е необходимо да е съставен амортизационен план за годината.
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Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Обща".

Изберете меню "Базови данни - Дълготрайни активи - Амортизационен план". Амортизационният план е
годишен. Маркирайте 1.01.2008.
Натиснете икона "Отпечатване". Генерира се амортизационният план. Визуализира се екран "Report
Preview", натиснете бутон "Изход без отпечатване на справката". БИЗНЕС НАВИГАТОР попълва
специалния файл FixAsset.Log с детайлна информация за изчислената амортизация на всяка една
партида от дълготрайните активи според приложения за нея метод. В създадения файл "Fix Asset.Log"
се описва алгоритъмът на изчисляване на амортизационния план за всяка конкретна партида.

Така могат да се намират бързо грешките при неправилно дефинирани активи. Всеки потребител може
да намери информация за проблемите при автоматичното начисляване на амортизациите по сметките,
като разгледа споменатия файл "Fix Asset.Log". (Той се намира в директорията, където е инсталирана
програмата БИЗНЕС НАВИГАТОР.)
Натиснете икона "Изход".
Добавяне на документ от тип "АМОРТ - Амортизация на дълготрайни активи"

След съставянето на амортизационен план в папка "Обща" добавяме документ "АМОРТ - Амортизации
на дълг.активи".
Изберете икона "Добавяне". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]".
Позиционирайте се на "АМОРТ - Амортизации на дълг.активи". Потвърдете с бутон "Избор". С това
документът е избран.
Дата
Номер
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Съставен в
Съставител
Кредит
Дебит
Сума бруто
Текст
Екран с поддокументи

Дата
(30.04.2008)
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Въведете номера на документа. (642)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на документа. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Изберете съставител (Васил Василев). Продължете с клавиш Tab.
Кредит
Там по подразбиране е посочена сметка 6031 Разходи за амортизация.
Продължете с клавиш Tab.
Дебит
Там по подразбиране е маркирано полето Много КС, преди да е посочена определена сметка, тъй като
корективните сметки на ДМА са много. Полетата са неактивни.
Маркерът автоматично отива в поле "Сума бруто".
Сума бруто
Сумата ще се визуализира автоматично след въвеждането на поддокументите на втория екран на този
документ.
Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст. (Начислени месечни амортизации)
Натиснете "ОК".
Екран с поддокументи
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Амортизация на
дълг.активи".
Натиснете бутон "Автоматични операции" и маркирайте "Амортизации на дълготр. активи".
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Натиснете бутон "ОК". БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично начислява амортизации по всички сметки за
дълготрайни активи от групи 20 и 21.
Визуализира се екран с попълнени суми на амортизации на дълготрайните активи на фирма ВАРИАНТ
БМ ООД.
Изберете икона "Изход".

Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана.
Автоматична преоценка на валутните сметки и сделки в чужда валута
При работа със сметки с аналитичност Чужди валути и при въвеждане на документи с чужда валута в
Бизнес Навигатор. автоматично се отчитат валутни разлики.
Освен това програмата позволява да се правят автоматични преоценки на валутните сметки и на
задълженията на контрагентите в чужда валута към края на даден период. За целта е необходимо да се
въведе фиксингът на БНБ за последния ден от месеца, в който се прави преоценка на всички валути,
които сме използвали във фирмата.
Въвеждане на валутен курс

Изберете меню "Базови данни - Фирмени данни - Курсове на чужди валути".
Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Курсове на чужди валути]". В горната част на екрана маркирайте
реда на щатския долар и изберете икона "Добавяне".
Добавя се ред, в който с помощта на клавиш Tab въведете фиксинга на БНБ, валиден за последния ден
от месеца - 30.04.2008. (например:1,55000), с клавиш Tab последователно въведете Основен купува и
Основен продава. За да финиширате въвеждането натиснете клавиша Enter.
Маркирайте реда за валута Евро и натиснете бутона за добавяне за да въведете и курс на еврото за
последната дата на периода. Отново попълвате дата – 30.04.2008 и клавиш Tab последователно
попълвате курсове Основен купува и Основен продава – 1.95583.
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След като въведете фиксинга, натиснете клавиш Enter и се върнете в главния работен екран, като
натиснете икона "Изход".
Преоценка на валутни сметки - въвеждане на документи от тип "ПреЧВзаг" и "ПреЧВпеч"

За преоценката на сметките в чужда валута(тези сметки са с Аналитичност-Чужди валути в
сметкоплана) се използват документи "ПреЧВзаг - Преоценка чужда валута,загуба" и "ПреЧВпеч Преоценка чужда валута, печалба".
Задължително е датата на документите да съвпада с датата на въведения фиксинг на БНБ.
В настоящия пример ще въведем "ПреЧВпеч - Преоценка чужда валута, печалба".
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Обща".
Натиснете икона "Добавяне". В екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]" маркирайте документ
"ПреЧВпеч - Преоценка чужда валута, печалба" и натиснете икона "Избор".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Документ] Преоценка чужда вал., печалба". Попълнете
данните в неговите полета:
Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Кредит
Дебит
Сума бруто
Текст

За ваше улеснение ви предлагаме данните, които въвеждате в примера, в табличен вид:
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Поле
въвеждане

за

Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Кредит
Дебит
Много КС
Текст

Стойност

30.04.2008
238
BG, София
Васил Василев
724
Приходи
от
валутни
операции
...
По подразбиране - R
Преоценка на валутни активи

Натиснете бутон "ОК".
Екран с поддокументи

Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана.
Преоценката на валутите става задължително с двата типа документи, "ПреЧВзаг - Преоценка чужда
валута,загуба" и "ПреЧВпеч - Преоценка чужда валута, печалба", които отчитат загубата и печалбата от
валутни разлики и ги осчетоводяват по съответните сметки.
Дата
(30.04.2008)(
Преминавате напред с клавиш Tab.
Номер
Въведете номера на документа. (238)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
(BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Изберете съставител (Васил Василев).
Продължете с клавиш Tab.
Кредит
Там по подразбиране е посочена сметка 724 Приходи от валутни операции.
Дебит
Там по подразбиране е маркирано полето Много КС. Полетата са неактивни.
Маркерът автоматично отива в поле "Сума бруто".
Сума бруто
Сумата ще се визуализира автоматично след въвеждането на поддокументите на втория екран на този
документ.
Продължете с клавиш Tab.
Текст
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Въведете текст.(Преоценка на валутни активи)
Екран с поддокументи
Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Преоценка чужда вал., печалба".
На този екран натискаме бутон "Автоматични операции" и на отварящия се екран "ВАРИАНТ БМ ООД
[Запълване на документ]" маркираме операция "Преоценка на чужди валути" с опция "Активи".
Преоценка може да се извърши и по пасивите, като маркирате опция "Пасиви".
Натиснете бутон "ОК".
Изберете икона "Изход" .
Аналогично се въвежда и другият документ "ПреЧВзаг - Преоценка чужда валута,загуба". Ако след
автоматичната операция "Преоценка на чужди валути" не се попълнят никакви позиции, това означава
че няма нищо за преоценяване и можем да изтрием недовършения документ.
Преоценка на вземания и задължения на контрагентите

В БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично се прави преоценка на всички неприключени отворени позиции в
чужда валута. За всяка отворена позиция се създава по един документ. За дата на документа се взема
крайната дата на съответния период. Документът няма сума, а само валутна разлика.
При тази автоматична операция се преоценяват сделки с контрагенти, направени с документи в чужда
валута, които не са закрити, т.е. това са активни отворени позиции в чужда валута. Преоценката отново
се извършва на базата на курсовете на чуждите валути за крайната дата на периода, който се
преоценява.
За да направите самата преоценка на вземания и задължения, в главния работен екран изберете
период 1.04.08 – 30.04.08. Изберете меню "Документи – Автоматични операции – Преоценка:
Вземания/Задължения."
Програмата създава нова папка с име "REVAL: 30.04.2008", в която ако има сделки за преоценка. Там се появяват
документи от тип "-ПНЧВ – Плат.нареждане в ЧВ, изходящо" и "+ПНЧВ – Плат.нареждане в ЧВ, входящо". Ако няма
сделки за преоценяване, папката остава празна и може да се изтрие.
В примерната фирма ВАРИАНТ БМ ООД за период 1.04.08 – 30.04.08 в папка "REVAL: 30.04.2008" са въведени
автоматично от програмата два документа от тип "-ПНЧВ – Плат.нареждане в ЧВ, изходящо" към различни
доставчици.
Маркирайте първия документ, щракнете с десния бутон на мишката и от менюто изберете "Информация за ОП". В
появилия се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция]" натиснете бутон "Документи", за да получите
информация за сделката. Отваря се екран, на който се виждат всички документи в отворената позиция с
информация за сумите на вземания и задължения в лева и в чуждата валута. Излезте от екрана с бутона "Изход" и
потвърдете ОП с бутона "ОК".
В меню "Базови данни - Основни дефиниции - Стойности по премълчаване", на страница "Документи" в диалоговото
поле "Типове документи" могат да се настройват типовете документи, които да се създават автоматично при
преоценка на вземания и задължения
Автоматично изчисляване на валутна разлика - допълнителна
Маркирайте отново първия документ и натиснете бутона "Редактиране". На основния екран на документа натиснете
бутон "Други данни". Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД[Други данни]", на който маркирайте страница "Други". В
тази страница в частта "Валутна разлика" се е отразила валутна разлика в поле "Допълнителна". Тази валутна
разлика се получава на база разлика между курса на възникване на задължението в чужда валута и курса на
преоценка към края на периода. Затворете екрана "Други данни" с бутона за потвърждение, и потвърдете
документа с бутон ОК.
Осчетоводете папката "REVAL: 30.04.2008", като я маркирате и изберете меню Папки/Осчетоводяване.
Маркирайте отново първия осчетоводен документ от папката "REVAL: 30.04.2008", щракнете десния бутон на
мишката и от менюто изберете "Контировки". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД[Контировки]", в който може да
видите, по кои сметки е направила записи програмата . От екрана се излиза с бутона "Изход".
Автоматично изчисляване на валутна разлика - основна

В папка "Банка лева" е въведен документ за продажба на валута с тип документ "ВД - вътрешен по
дебит".
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При осчетоводяването на този документ БИЗНЕС НАВИГАТОР създава автоматично валутна разлика.
Тази валутна разлика се нарича в програмата "Основна валутна разлика" и се получава на база
разликата в средната цена по валутната сметка и курса на валутата(ед. цена) участваща в документа.

Тази валутна разлика може да се види, като изберете меню "Отчети - Главна книга - За една сметка".
Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Главна книга] (лв. 1.01.2008 – 31.12.2008)". Изберете страница
"Материална" и маркирайте сметка "5042 – Разплащателна сметка във валута – ПИБ".
В осчетоводения документ "ВД - вътрешен по дебит" валутната разлика се показва от бутон "Други
данни" в полето "Валутна разлика: Основна:".
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период 1.04.08 –
30.04.08 и е маркирана папка "Банка лева". Маркирайте документа "ВД - вътрешен по дебит" с номер 178 от
25.04.2008 и изберете икона "Редактиране". Документът е осчетоводен и полетата в него са неактивни. Натиснете
бутон "Други данни". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Други данни]". На страница "Основни данни" в
полето "Валутна разлика - Основна" е изписана валутната разлика.

Натиснете бутон "ОК", за да се върнете в екрана на документа, и още веднъж "ОК", за да се върнете в
главния работен екран на фирма ВАРИАНТ БМ ООД.
Автоматично изписване на реализираните стоки
Режим на изписване на стоки

Изписването на стоки в БИЗНЕС НАВИГАТОР става автоматично. Изписването се прави по
подразбиране по средна цена на артикулите.
Има възможност за настройка изписването да се прави по методите FIFO – пръв влязъл пръв излязъл и
LIFO – последен влязъл пръв излязъл. Тези настройки се задават в аналитичността на сметката за
склад. Освен цената, по която се изписват автоматично артикулите, може да задавате и два различни
режима на автоматично изписване.
За да настроите режима на изписване, изберете меню "Базови данни - Основни дефиниции - Стойности
по премълчаване". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Стойности по премълчаване]". Изберете
страница "Документи". В диалоговото поле "Изписване на стоки" се маркира по избор режимът на
изписване.
Начините на изписване зависят от това, кой от следните два режима на изписване сме задали:
-"Само при достатъчна наличност"- изписване на желаното количество, само ако има заприходена
достатъчна наличност в склада
-"Винаги, до наличното кол-во" – изписване на желаното количество до наличността, заприходена в
склада.
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Изберете "• Само при достатъчна наличност" и потвърдете с бутон "ОК".
Възможно е режимът на изписване на стоките да се промени в хода на работа. Това не влияе на вече
направените изписвания.
Работа с документ "ИСа - Изписване на стоки, автоматично"

За автоматичното изписване на реализираните стоки се ползва документ "ИСа - Изписване на
стоки,автоматично".
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Обща".
Натиснете икона "Добавяне". В екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]" маркирайте документ
"ИСа - Изписване на стоки, автоматично" и натиснете икона "Избор".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Документ] документ "Изписване на стоки, автоматично
(ИСа)". Попълнете данните.
Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Дебит
Кредит
Сума бруто
Текст

За ваше улеснение ви предлагаме данните, които въвеждате в примера, в табличен вид:
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Поле
въвеждане

за

Стойност

Дата

30.04.2008

Номер

164

Съставен в

BG, София

Съставител

Васил Василев

Кредит

По подразбиране
7022 Приходи от продажби на стоки на
едро

Дебит

По подразбиране 3041 Стоки на склад

Много КС

По подразбиране - R

Текст

Изписване на стоки от склада

Натиснете бутон "ОК".
Екран с поддокументи

Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ е визуализиран в таблицата в дясната
част на екрана.
Дата
(30.04.2008).
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Въведете номера на документа. (164)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на документа. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Изберете съставител (Васил Василев).
Продължете с клавиш Tab.
Дебит
Там по подразбиране е посочена сметка 7022 Приходи от продажби на стоки на едро.
Продължете напред с клавиш Tab.
Кредит
Там по подразбиране е посочена сметка 3041 Стоки на склад и е маркирано полето Много КС. Полетата
са неактивни.
Маркерът автоматично отива в поле "Сума бруто".
Сума бруто
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Сумата ще се визуализира автоматично след въвеждането на поддокументите на втория екран на този
документ.
Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст. (Изписване на стоки от склада)
Екран с поддокументи
Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Изписване на стоки, автоматично".
На този екран натиснете бутон "Автоматични операции".
Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Запълване на документ]". Маркирайте операция "Изписване на
стоки".
Натиснете бутон "ОК".
Автоматично се попълват позициите за продадените стоки и се записват като поддокументи. За да
излезете от екрана с поддокументи, натиснете икона "Изход".
Осчетоводете документа, като маркирате документа и натиснете бутона Осчетоводяване, така
продадените артикули са изписани от склада.
Автоматично изписване по методите FIFO и LIFO
Предпоставки за използването на методите FIFO и LIFO

При използването на тези методи аналитичността на склада трябва да е с два или три признака, като
последният е доставката. Първият признак на аналитичността на сметката за продажби (а ако складът е
с три признака, то и вторият) трябва да съвпада с този на аналитичността на склада. Аналитичността на
продажбите може да има и още един или два съвсем независими признака.
Такава сметка в сметкоплана на ВАРИАНТ БМ ООД е 3042 Стоки на склад/доставки с аналитичност
"Стоки на склад/доставки" от тип "Количествен" и от вид "Материални запаси".
Аналитичността е с два признака, основен - "Стоки", и спомагателен - "Дата на годност". В типа
аналитичност се маркира и методът на изписване, в случая FIFO.
Сметка 7022 Постъпления от продажби на стоки на едро е с аналитичност "Стокови запаси" от тип
"Количествен" и от вид "Материални запаси". Аналитичността е с един основен признак - "Стоки" на три
нива.
Предвид характера на тези методи изписването винаги е до наличното количество.
В примерната фирма ВАРИАНТ БМ ООД за месец април 2008 имаме папки "Покупки", "Продажби" и
"Обща". За да можете да изпишете по методите FIFO и LIFO, трябва да въведете по една фактура за
покупка и продажба, в които операции да участва сметка 3042.
За целта въведете в папка "Покупки" фактура от тип "+Ф20% - Фактура: доставки, ВОП и внос с право на
ДК" със следните данни:
Поле за въвеждане

Стойност

Дата

28.04.2008

Номер

0000008967

Съставен в

BG, София

Получател

Васил Василев

Кредит

5(4011) Виталис
Михаил Иванов

Дебит

3042

Много КС

R

ЕООД;
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Текст

Покупка на стоки

Отворени позиции

Нова ОП

като купувате стоки по следните партиди, както следва:

Артикул

Количес
тво

Единична цена в
лв.

100

2,15

50

2,15

850

2,90

Тримонциум/15.06.
2008
Тримонциум/30.06.
2008
Тримонциум/31.06.
2008
Осчетоводете документа.

В папка "Продажби" въведете фактура от тип "-Ф20% - Фактура: ДДС 20%" със следните данни:

Поле за въвеждане

Стойност

Дата

28.04.2008

Номер

Автоматично

Съставен в

Автоматично

Съставител

Автоматично

Дебит

10(4111) Астериск 7 ООД;
Стоян Стоянов

Кредит

7022

Много КС

R

Сума нето

/

Текст

Продажба
изделия

на

захарни

като продавате стоки по следните партиди, както следва:
Артикул

Количес
тво

Единична цена в
лв.

200

2,21

Тримонциум

Създаване на нов документ за автоматично изписване по метода FIFO

За да могат автоматично да се изписват артикулите при метода FIFO (First In, First Out - Пръв влязъл,
Пръв излязъл), трябва да създадете нов тип документ за изписване с определени настройки.
Изберете меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи" и в екрана с типовете
документи маркирайте документа "ИСа – Изписване на стоки,автоматично". Натиснете бутон "Копиране"
и в екрана, който се появява, попълвате:
В
първата
клетка
на
В
следващата
клетка
и потвърдете.

поле
"Като:"
нов
код
за
попълнете
името:
"Изписване

документа:
"Исд",
на
стоки/доставка"

В списъка с типовете документи се появява новият тип документ "Исд - Изписване на стоки/доставка".
Маркирайте документа "Исд - Изписване на стоки/доставка" и изберете икона "Редактиране".
В екрана "ВАРИАНТ БМ ООД [Тип документ]" на страница "Общи данни" в полето "Клас на сумата:" е
зададена
стойност
"Дебит",
която
трябва
да
смените
на
"Кредит".
Маркирайте
страница
"По
подразбиране".
На
тази
страница
трябва
да
въведете:
В
поле
"Сметка:"
–
3042,
а
В поле "Кор.сметка:" – 7022.
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С това настройките на документа са направени и може да потвърдите с бутона "ОК", за да затворите
екрана.
Въвеждане на документ "Исд - Изписване на стоки/доставка"

В папка "Обща" чрез документа "Исд - Изписване на стоки/доставка" ще стане изписването на стоки по
метода FIFO (First In, First Out - Пръв влязъл, Пръв излязъл). Водещото в случая е кодът на втория
признак - дата на годност. Първо се изписва наличното количество от първата доставка за съответната
стока, по доставна цена, до изчерпването му и когато количеството не достига, се изписва от същата
стока, от следващата по ред (т.е. по код) доставка по нейната доставна цена.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Обща". Изберете икона "Добавяне". Появява се екран
"ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]". Маркирайте документ "Исд - Изписване на стоки/доставка" и
натиснете икона "Избор".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Документ] Изписване на стоки/доставка (Исд)".
Придвижвайте се между полетата с помощта на клавиш Tab.
Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Дебит
Кредит
Сума нето
Текст
Екрани с поддокументи

Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана.
Методът LIFO (Последен влязъл, Пръв излязъл) действа по аналогичен начин, но при него първо се
изписва от стоката, която последна е била доставена.
Дата
(29.04.2008)
Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Впишете номера на документа. (157)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на документа. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Изберете съставител (Васил Василев).
Продължете с клавиш Tab.
Дебит
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Там по подразбиране е зададена сметка 7022 Приходи от продажби на стоки на едро и е маркирано
полето "Много кореспондиращи сметки". Полето е неактивно.
Кредит
Там по подразбиране е посочена сметка 3042 Стоки на склад/доставки.
Продължете напред с клавиш Tab.
Сума бруто
Маркерът се намира в полето "Сума Бруто".
Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст. (Изписване на стоки)
Натиснете бутон "ОК".
Екрани с поддокументи
Визуализира се екранът с поддокументи "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Изписване
на стоки/доставка".
Натиснете бутон "Автоматични операции". Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ [Запълване на документ]".
Маркирайте позиция "Изписване на стоки" и натиснете бутон "ОК".
Автоматично се изписват продадените стоки от партидите по сметка 3042, като се спазва правилото
първо да се изписва наличното количество от първата доставка за съответната стока, по доставна цена,
до изчерпването му и когато количеството не достига, да се изписва от същата стока, от следващата по
ред доставка по нейната доставна цена.
Изберете икона "Изход".

Други операции
Бракуване на стоки
При бракуване на материални запаси освен счетоводното отписване на материални запаси от сметките
трябва да се отрази и операция в дневника за продажби по ДДС за самоначисляване на ДДС.
За самоначисляване на ДДС при този случай в Бизнес Навигатор се ползва документът "-ПротЗДДСПротокол по ЗДДС".
В настройките на този тип документ на страница "ДДС" е поставена отметка за осчетоводяване само на
данъка, а за данък е избран данък с различна данъчна основа.
Документ "-Брак стд - Протокол за брак"

В примерната фирма ВАРИАНТ БМ ООД на базата на документа "-ПротЗДДС- Протокол по ЗДДС", е
съставен документ "-Брак стд - Протокол за брак", с който тук с цел самоначисляване на ДДС се
въвежда операцията в дневника за продажби по ДДС. С този документ стоката не се изписва от склада.
Необходимо е въвеждането и на още един документ за тази цел.
На главния работен екран във фирма ВАРИАНТ БМ ООД изберете меню "Базови данни – Основни
дефиниции – Типове документи".
Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]". Маркирайте документа "-Брак стд - Протокол
за брак" и изберете икона "Редактиране". Отваря се екран с характеристиките на типа документ. Тук
трябва да се обърне внимание на няколко особености, намиращи се на следните страници:
Общи данни

На страница "Общи данни" в поле "Много коресп.сметки" е избрана опция "Винаги", за да може правилно
да се отпечатва този тип документ.
В поле "Отпечатване" на същата страница е избран вариант за отпечатване – "Протокол по ЗДДС".
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По подразбиране

На страница "По подразбиране" под бутон "Данък" е избран данък – "Начислен ДДС 20% с различна дан.
основа".
В дефиницията на този вид данък ставката е 20 %, но данъчната основа, на база на която се изчислява
ДДС, е свободна за въвеждане от потребителя, а не се изчислява автоматично от програмата.
ДДС

На страница ДДС в типа документ "-Брак стд - Протокол за брак" в съответните полета са попълнени
данни както следва:
-

Вид
по
ДДС:
–
Протокол
или
Определя правилния код на документа в дневника за продажби и файла по ДДС.

друг

-

Операция
по
ДДС:
–
"Други
случаи,
предвидени
в
ЗДДС".
Определя правилното място на попълване на данните от документа в дневника на продажби и
справката-декларация по ДДС.

-

Осчетоводяване
само
на
данъка
–
маркирано
Маркирането на тази опция означава, че осчетоводяването ще бъде само по сметката, указана в
данъка на документа и основната сметка, въведена в документа.

-

Основание
за
начисляване/неначисляване
на
ДДС:
13-Бракуване
на
стоки.
Това е текст за основание на начисляване на ДДС, който излиза при отпечатване на протокола във
вид на Протокол по ЗДДС.

-

Документ
по
ЗДДС
2007
–
Полето показва, че документът може да се ползва в периодите след 2006г.

-

Задължителен
текст
в
дневника
по
ДДС
–
маркирано
Означава, че ще се попълни колоната "Вид на стоката или услугата" в дневника за продажби с текста,
въведен в полето "Текст на документа".

маркирано.

Бутон "Допълнителни параметри"

В екрана с характеристиките на типа документ "-Брак стд - Протокол за брак" натиснете бутон
"Допълнителни параметри".
В секция "Параметри в документ" като допълнителни параметри са въведени 4 допълнителни
параметъра за използване при специален печат на документа за брак във вид на Протокол за брак.
В секция "Режими отпечатване" е посочен RPT-файлът за използване при специален печат с дизайнера
на документи.
Може да затворите екрана с допълнителни параметри с бутон "Изход"
За да потвърдите настройките на типа документ "-Брак стд - Протокол за брак", натиснете бутон ОК.
От екрана с типовете документи на фирмата ВАРИАНТ БМ ООД се излиза с бутон "Изход".
Обработка на документи за бракуване на стоки
Въвеждане на документ за бракуване на стоки

Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Обща". Изберете икона "Добавяне". Появява се екран
"ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]". Маркирайте документ "-Брак стд - Протокол за брак" и
натиснете икона "Избор".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Документ] Протокол за брак (-Брак стд)".
Придвижвайте се между полетата с помощта на клавиш Tab.
Дата
Номер
Съставен в
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Дебит
Кредит
Сума нето
Данъчна основа
Текст
Екран "Други данни"
Втори екран на документа - екран "Много кореспондиращи сметки"
Отворени позиции

Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана.
Дата
(29.04.2008) Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Впишете номера на документа. (486) Продължете с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на документа. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит
В нашия пример там по подразбиране е посочена сметка 459.
Продължете с клавиш Tab.Кредит
В нашия пример там по подразбиране е посочена и фиксирана сметка 3041 и маркирано полето "Много
кореспондиращи сметки".
Полето е неактивно и не може да бъде редактирано.
Сума нето
Маркерът се намира в полето "Сума нето".
Продължете с клавиш Tab.
Данъчна основа
Маркерът се намира в полето "Данъчна основа", където въведете стойността на сумата, върху която се
начислява ДДС (97,80).
Продължете с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст. (Бракуване на стоки)
Натиснете "ОК".
Екран "Други данни"
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Други данни].
На този втори екран въведете имената на членовете на комисията. (1. Христина Ангелова, 2.
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Димитър Костов, 3. Васил Лачев.) Натиснете бутон "ОК".
Връщате се в екрана на протокола за брак. Натиснете отново бутон "ОК".
Втори екран на документа - екран "Много кореспондиращи сметки"
Визуализира се екранът с поддокументи "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Протокол
за брак".
На този втори екран ще добавите позициите по протокола.
Изберете икона "Добавяне". В таблицата се появява ред, в който се въвежда стоката. Натиснете клавиш
Tab или бутона вдясно от номера на сметката.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 3041 Стоки на склад". Маркирайте позиция
"Тримонциум" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (20). Натиснете клавиш Tab и въведете в
следващото поле отчетната цена (3,15) и натиснете Tab.
Ще въведем следващата партида. Натиснете клавиш Tab или бутона вдясно от номера на сметката.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 3041 Стоки на склад". Маркирайте позиция
"Пълдин" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (15). Натиснете клавиш Tab и въведете в
следващото поле отчетната цена (2,32) и натиснете Enter за приключване на въвеждането на
поддокументите.
За ваше улеснение ви предоставяме данните, които трябва да въведете, в табличен вид:
Артикул

Количество

Единична цена в
лв.

Тримонциум
Пълдин

20
15

3,15
2,32

Автоматично се изчислява стойността на сделката.
Изберете икона "Изход".
Отворени позиции
Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция]", в който са посочени данните по отворената
позиция - сметка, отварящ документ, сума за изравняване, напомняния, състояние.
Натиснете бутон "ОК".
Отпечатване на документа "-Брак стд - Протокол за брак"

Документът "-Брак стд - Протокол за брак" може да бъде разпечатан в различни варианти в зависимост
от целите на неговото представяне.
Отпечатване на документа "-Брак стд - Протокол за брак" като протокол по ЗДДС

За да отпечатате документа "-Брак стд - Протокол за брак" като протокол по ЗДДС за данъчни цели, го
.. Генерира се екранът на преглед
маркирайте и изберете бутон "Отпечатване" за нормален печат
преди печат, в който е изведена информацията от документа за позициите с попълнени полета и с
данъчна информация – данъчна основа, ставка на ДДС, начислен ДДС, дата на данъчното събитие или
авансовото плащане, основание на начисляване на ДДС.
Можете да затворите екрана с натискане на бутона "Изход без отпечатване"

.
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Отпечатване на документа "-Брак стд - Протокол за брак" като протокол за брак

За да отпечатате документа "-Брак стд - Протокол за брак" във вариант на Протокол за брак, трябва да
маркирате документа и да изберете бутона за специален печат – Специално отпечатване

.

Генерира се екранът за преглед преди печат, в който са изведени данните от позициите в документа и
допълнителните параметри с данни за комисията и заповедта за брак.
Можете да затворите екрана с натискане на бутона "Изход без отпечатване"

.

Въвеждане на документ за отписване на бракуваните стоки от склада

Дата
Номер
Съставен в
Съставител
Дебит
Кредит
Много кореспондиращи сметки
Сума бруто
Текст
Втори екран на документа - екран "Много кореспондиращи сметки"

Вече сте в главния работен екран и въведеният от вас документ се визуализира в таблицата в дясната
част на екрана.
Обобщение
За да бракувате стоки, се ползват два документа.
С първия се самоначислява ДДС и това се отразява като операция в дневника за продажби. Обикновено
се ползва документ "–ПротЗДДС – Протокол по ЗДДС" или документ, създаден на негова основа.
Вторият документ се въвежда за отписване на стоките от сметката за склад. За целта може да се ползва
документът "ВД-Вътрешен по дебит" или всеки вътрешен документ с разрешено поле за въвеждане на
количество.
Дата
(29.04.2008) Продължете напред с клавиш Tab.
Номер
Впишете номера на документа. (486) Продължете с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на документа. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставител
Изберете съставител. (Васил Василев)
Продължете с клавиш Tab.Дебит
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Когато маркерът застане в това поле, автоматично се отваря сметкопланът на фирмата, откъдето
маркирате сметка 691 – Извънредни разходи и потвърждавате с бутон "Избор".
Продължете с клавиш Tab.
Кредит
От отворилия се екран "ВАРИАНТ БМ ООД[Сметки]" изберете сметка 3041 – Стоки на склад и
потвърдете с бутона за избор.
Отваря се екранът с партидите на сметка 3041, откъдето излизате с бутон "Изход".
Много кореспондиращи сметки
Поставете отметка в полето "Много КС".
Сума бруто
Маркерът се намира в полето "Сума бруто".
Продължете с клавиш Tab, без да попълвате сумата.
Текст
Въведете текст. (Отписване на бракувани на стоки)
Натиснете "ОК".
Втори екран на документа - екран "Много кореспондиращи сметки"
Визуализира се екранът с поддокументи "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] Вътрешен
документ по дебит".
На този втори екран ще добавите позициите за отписване от склада.
Изберете икона "Добавяне". В таблицата се появява ред, в който се въвежда стоката. Натиснете клавиш
Tab или бутона вдясно от номера на сметката.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 3041 Стоки на склад". Маркирайте позиция
"Тримонциум" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (20). Натиснете клавиш Tab и въведете в
следващото поле отчетната цена (3,15) и натиснете Tab.
Ще въведем следващата партида. Натиснете клавиш Tab или бутона вдясно от номера на сметката.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Партиди] 3041 Стоки на склад". Маркирайте позиция
"Пълдин" и натиснете икона "Избор".
В реда, който се получава в таблицата, въведете количество - (15). Натиснете клавиш Tab и въведете в
следващото поле отчетната цена (2,32) и натиснете Enter за приключване на въвеждането на
поддокументите.
За ваше улеснение ви предоставяме данните, които трябва да въведете, в табличен вид:
Артикул

Количество

Единична цена в лв.

Тримонциум

20

3,15

Пълдин

15

2,32

Автоматично се изчислява стойността на документа в Сума общо.
Изберете икона "Изход".
Работа с дилъри
БИЗНЕС НАВИГАТОР поддържа работа с дилъри. Към дилъра се поддържа информация за клиентите,
които той обслужва. Информацията се обновява автоматично при въвеждане на документ с нова
комбинация от дилър и клиент.
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За работата с дилъри е желателно да създадем нов тип документ на базата на съществуващ, чрез
копиране и променяне на необходимите параметри.
Документ "-Фдилър - ФАКТУРА изх.дилъри"

Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи". Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД
[Типове документи]".
Маркирайте документ "-Фдилър - ФАКТУРА изх.дилъри" и натиснете бутона "Редактиране". Визуализира
се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Тип документ]". Той съдържа четири страници:
- Общи данни
- По подразбиране
- ДДС
- Схеми на плащане
- Други.
Параметърът указващ, че документът се използва за работа с дилъри, се намира на страница "Общи
данни". На тази страница трябва да има отметка в полето "Информация за дилъра". Изберете бутон
"ОК".
Наличието на отметка в карето позволява в момент на фактуриране да се избере и дилърът, който
обслужва съответните клиенти. В резултат на това в меню "Отчети - Главна книга - Синтетични
журнали" или "Опис на документите" се получава допълнителна информация по дилъри.
На екрана "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]" изберете икона "Изход".
Въвеждане на документ от тип "-Фдилър - ФАКТУРА изх.дилъри"

Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Покупки". Изберете икона "Добавяне". Появява се екран
"ВАРИАНТ БМ ООД [Типове документи]". Маркирайте документ "-Фдилър - ФАКТУРА изх.дилъри" и
натиснете икона "Избор".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Документ] ФАКТУРА изх.дилъри (-Фдилър)".
Дата
Номер
Съставен в
Получател
Дилър
Кредит
Дебит
Сума нето
Текст
Екран "Много кореспондиращи сметки"
Отворени позиции

Така въведеният документ се визуализира в таблицата на дясната страна на екрана на папка "Покупки".
Дата
(30.04.2008) Продължаваме с клавиш Tab.
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Номер
Номера на фактурата. – автоматично.
Продължете напред с клавиш Tab.
Съставен в
Укажете мястото на съставяне на документа. (BG); (София)
Продължете напред с клавиш Tab.
Получател
Изберете получател (Васил Василев). Продължете с клавиш Tab.
Дилър
Маркерът се позиционира в полето за дилър и се отваря списъкът на дилърите на фирмата в екран
"ВАРИАНТ БМ ООД [Дилъри]".

Маркирайте дилър (Стефан Стефанов) и натиснете икона "Избор".
Кредит
Продължете напред с клавиш Tab. Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по кредит и
се визуализира списъкът на доставчиците на фирмата в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Клиенти]".
Маркирайте доставчик (Астериск 7 ООД).
Потвърдете с натискане на икона "Избор" и в полето по кредит на документа се появява следната
информация:
-

Клиент - 10(4011) - 10 е кодът на клиента в списъка на фирмата ВАРИАНТ БМ ООД, 4111 е
номерът на сметката Клиенти от страната.

-

Под полето "Клиенти" са изписани името на Клиента - Астериск 7 ООД, както и неговият
идентификационен номер по ДДС - BG831136125, въведен в списъка на клиентите.

-

В следващото поле е изведено името на лицето, получаващо документа - фактурата от страна на
клиента - Стоян Стоянов.

Продължете напред с клавиш Tab.
Дебит
Маркерът се позиционира в полето за номер на сметка по дебит.
Там е зададена сметка "7022 – Приходи от продажби стоки на едро" и след натискането на клавиша Tab
автоматично се визуализира списъкът с партидите по тази сметка в екран "ВАРИАНТ БМ ООД
[Партиди]7022 Приходи от продажби стоки на едро ". В момента партидите по тази сметка не са ни
необходими и затова натиснете икона "Изход".
Маркирайте полето "Много КС - много кореспондиращи сметки".
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Сума нето
Маркерът се намира в полето "Сума нето".
Тъй като имаме много кореспондиращи сметки, продължете напред с клавиш Tab.
Текст
Въведете текст. (Продажба на стоки с дилър). Натиснете "ОК".
Екран "Много кореспондиращи сметки"
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Много кореспондиращи сметки] ФАКТУРА изх.дилъри ".
Натиснете икона "Добавяне" и попълнете полетата в редовете, които се визуализират с данните на
продадените стоки.
Данните, които трябва да въведете, в табличен вид са:
Артикул

Количеств
о

Единична цена в
лв.

Тримонциум
Пълдин
Фигаро

100
100
100

2,00
2,00
2,50

Натиснете Enter.
Автоматично се изчислява стойността на сделката.
Изберете икона "Изход".
Отворени позиции
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворени позиции]". Натиснете бутон "Нова ОП".
Появява се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отворена позиция], който съдържа дължимата сума към клиент
Астериск 7 ООД.
Натиснете бутон "ОК"

Отпечатване на документи
БИЗНЕС НАВИГАТОР предоставя възможност за отпечатването на фактури, стокови разписки, а също и
печат на касови и банкови документи. За да се отпечата желан от вас документ, трябва той да се
маркира и да се натисне икона "Отпечатване"

Отпечатване на документи
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Продажби".
Маркирайте документа "-Ф20% - Фактура: ДДС 20%", към клиент с код 4 - Тропикал ЕООД от 17.04.2008
и натиснете икона "Печат". Ако има настройка за избор на принтер, изберете такъв и натиснете "ОК".
Ако няма такава настройка, автоматично се отваря екран "Report Preview", на който можете да
разгледате фактурата (оригинал и копие - 2 страници) преди печат.
В горната част на екрана се намират управляващите бутони и полета за настройка при отпечатване, в
долната лява част се съдържа информация за отделните страници от документа (отчета), а в долния
десен екран е самия документ(отчет). Ако не желаете да разпечатате документа, натискате бутон
"Изход без отпечатване"
бутона за печат
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и се връщате в главния работен екран. За да разпечатате, натиснете

. След печат автоматично се връщате в главния работен екран.

Експорт в PDF и HTML формат
В екрана "Report Preview" имате възможност още да експортирате документа в PDF-файл. За целта се
избира бутона "Запис в PDF файл". При натискане на бутона "Експорт в PDF файл" на екрана за
предварително разглеждане се показва диалог за записване на PDF файл.
Експортират се всички страници, без да се вземат предвид маркировките в списъка и съдържанието на
полето "Отпечатай страници". Програмата остава на екрана за предварително разглеждане.

Друга възможност е експорт в HTML-формат на документа. В този случай се избира бутона "HTML". При
натискане на бутон "HTML", се отваря екран "Save as HTML File". В него може да се избере име на
файла и директория, в която той да бъде записан.
След натискане на бутон "Save" се извършва експортът в HTML-формат и за кратко време се показва
прогресът на неговото протичане. След това файлът се отваря с браузъра, който е по подразбиране.

Специално отпечатване
На главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]" има икона за специално
отпечатване

. С помощта на тази икона се отпечатват някои документи като например:
Входящи документи

•

+ПКО стд

Приходен касов ордер, станд.
Изходящи документи

-

-

•

-Брак стд

Протокол за брак

•

-РКО стд

Разходен касов ордер, станд.

•

-Ф с.печат

ФАКТУРА:ДДС 20%, специален печат

•

-ФБИЛЛА

ФАКТУРА за БИЛЛА

•

-ФМЕТРО

ФАКТУРА за МЕТРО

•

-ФО стд

Опростена фактура

Вътрешни документи
•

АМОРТ

Амортизации на дълготрайни активи

•

АМОРТ-о

Амортизации по обекти

•

ВБел стд

Вносна бележка, стандартна

•

ВДмо

Мемориален ордер

•

ВКмо

Мемориален ордер

•

Запл

Начислени заплати

•

НРаз стд

Нареждане-разписка стандартна

•

ПИ стд

Платежно искане, стандартно

•

ПКО стд

Приходен касов ордер, вътр. станд.

•

ПНсвободно

•

ПСК Предаване стоки на консигнация

•

РКО стд

Платежно нареждане, вътрешно

Разходен касов ордер, вътр. станд.
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•

СР стд

Складова разписка

Редактиране на въведени и осчетоводени документи
В БИЗНЕС НАВИГАТОР съществува възможност за редактиране на вече осчетоводени документи. За
да редактирате такива документи, трябва първо да ги разсчетоводите, което в програмата е обозначено
с Деактивиране.

Деактивиране на един документ
Една възможност е деактивиране на един документ.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Обща".
Маркирайте документа Квит.486 от 25.04.2008. Натиснете икона "Деактивиране". Знакът, че документът
е осчетоводен, изчезва. Същият резултат се получава, когато след като маркираме документа, изберем
меню "Документи - Деактивиране". Деактивираният документ може да бъде редактиран или изтрит. След
изтриването той физически няма да съществува.
Операцията "Деактивиране" е обратна на осчетоводяването. При повторно осчетоводяване на
деактивирания документ новите счетоводни статии се появяват на края на дневника, а не на мястото,
където са били преди деактивирането.

Деактивиране на избрани документи от една папка
В главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]" отворете период 1.04.2008 –
30.04.2008 и папка "Банка лева". Натиснете икона "Документи в папката. Редактиране на пълен екран".
Визуализира се екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД : Банка лева 1.04.2008]".
В заглавната лента на екрана след името на програмата БИЗНЕС НАВИГАТОР, е изписано името на
фирмата и папката, в която работите в момента.
Менюто, иконите и таблицата съдържат информацията, която разгледахме при осчетоводяване на
избрани документи от една папка.
В този екран на документите от избрана папка могат да бъдат маркирани повече от един документ с цел
едновременна обработка - например осчетоводяване. Маркирането става по стандартния за WINDOWS
начин:
-

маркиране на няколко, непоследователно изброени документа - с едновременно натискане на
клавиш Ctrl и щракване с мишката върху реда на документа

-

маркиране на няколко, последователно изброени документа - с едновременно натискане на
клавиш Shift и щракване с мишката върху реда на първия и последния документ от групата

-

маркиране на всички,документи в папката - чрез поставяне на отметка в полето "Избери всички".

Така маркираните документи могат да се осчетоводяват или деактивират едновременно с натискане на
съответната икона. Като пример маркирайте по избор няколко или всички документи и ги деактивирайте
и после ги осчетоводете отново. Дали документите са осчетоводени или не, е показано в първата
колона на таблицата - "Състояние".

Деактивиране на период
Деактивирането на период е функция, която дава възможност да се разсчетоводят всички документи за
дадения период. При тази операция се изчистват салдата по сметките за деактивирания период и за
всички следващи периоди. Всички документи преминават в неосчетоводено състояние.
Това става по следния начин:
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Натиснете икона
"Изход". Намирате се в основния екран "Бизнес Навигатор" преди избор на фирма. Изберете меню
"Фирми - Деактивиране на период". Отваря се екран "Деактивиране на период".
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В него има два прозореца - "Фирма" и "От дата", както и бутони "ОК" и "Отказ". В левия прозорец
маркирайте фирма "ВАРИАНТ БМ" ООД, а в прозорец "От дата" маркирайте период "1.04.2008.
Натиснете бутон "ОК".

Отваря се екран "Деактивиране", в който са посочени името на фирмата и периодът, който се
деактивира. Отново има бутон "ОК" за потвърждаване на операцията и бутон "Отказ".

След приключване на деактивирането се издават съобщения за състоянието на записите. Натиснете
бутон "ОК". Връщате се в основния екран "Бизнес Навигатор" преди избор на фирма.
Изберете меню "Фирми - Старт". Маркирайте фирма "ВАРИАНТ БМ" ООД и натиснете икона "Избор".
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". След влизането
във фирмата периодът 1.04.2008-30.04.2008 не се визуализира. Затова изберете меню "Периоди Активиране". Периодът се визуализира с всички свои папки, но документите в тях са неосчетоводени и
могат да бъдат редактирани или изтривани според желанието на потребителя.
При деактивиране на период трябва да имате предвид, че с операцията "Деактивиране на период" се
деактивира наведнъж диапазонът периоди от маркирания до последния активиран. Например, ако
маркирате период 1.01.2008 а деактивиране, ще се деактивират всички периоди до 1.04.2008 –
30.04.2008, който е последният в примера "ВАРИАНТ БМ" ООД. При последващото активиране с едно
избиране на меню "Периоди - Активиране"се активира само един период. Така че, ако са деактивирани
например 5 периода, трябва да изберете 5 пъти "Активиране" от меню "Периоди".

Местене на документи от папка в папка
Една от възможностите, които улесняват труда на счетоводителя, е местенето на документите.
Неосчетоводените документи могат да се местят от една папка в друга посредством функцията
"Местене в друга папка". Не може да се местят документи в закрита папка.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ ООД]". Отворен е период
1.04.08 – 30.04.08 и е маркирана папка "Обща". Маркирайте документа Квит.486 от 25.04.2008 и
натиснете бутона за "Деактивиране" за да разсчетоводите документа, ако не е деактивиран. Отново
маркирайте документа и изберете меню "Документи - Местене в друга папка".
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Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Местене на документ в па...]", в полето "Местене на документ в
папка" на който е изписан номерът на папката, в която документът се намира в момента. В това поле
трябва да посочим номера на папката, в която искаме да преместим маркирания документ.
Въведете номер на папка "Каса лева" и натиснете бутон "ОК".
Докато се намирате още в папката, от която премествате документ(и), на лентата с иконите се активира
допълнителна икона "Местене на документ"
. Този бутон се използва за местене на документи
между същите две папки, аналогично на първия документ. Когато маркирате друга папка, иконата
изчезва.

Отчети в БИЗНЕС НАВИГАТОР
Точката от менюто, наречена "Отчети", е предвидена за цялата справочна информация на
БИЗНЕС НАВИГАТОР. При използване на въведената счетоводна информация е заложен
подход, според който цялата налична информация, първична и справочна, е достъпна
винаги и веднага след осчетоводяването. Достъпни са данните за активни периоди и
години. Справките могат да бъдат изведени за период, интервал от периоди или
финансова година.
В отчетите влиза информацията само от осчетоводените документи. Това не се отнася за отчетите
"Опис на документите" и "Следене на разплащанията".
В БИЗНЕС НАВИГАТОР се поддържат горещи салда и обороти за всички активни периоди, които
актуални веднага след осчетоводяването. Предлаганите в БИЗНЕС НАВИГАТОР справки
разработени на принципа на многовариантността, като селектирането на информацията в тях
извършва по различни признаци - по периоди, по различни филтри с гъвкави възможности за избор,
начини на отпечатване на информацията и т.н.
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Генераторът на отчети, включващ и интерпретатор на формули, ви позволява да създадете
неограничен брой други отчетни форми, които в момента са ви необходими.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР имате на разположение различни видове счетоводни журнали, включващи
дневниците на покупките и на продажбите, оборотни ведомости и справки за салдата на материални,
персонални и аналитични сметки, баланс и отчет за приходите и разходите, данъчна декларация и др.
В отчетите можете да селектирате информацията в справката посредством заложения филтър. При
печат справката се извежда във този вид, в който е след филтрирането.
Всички справки в БИЗНЕС НАВИГАТОР могат да бъдат експортирани в MS Excel, а също и към
безплатния офис-пакет OpenOffice. БИЗНЕС НАВИГАТОР може да дефинира собствен режим на
експорт на отчети към всяка програма, която може да приема данни от текстов файл, записан в един от
двата стандартни формата *.csv или *.txt.

Главна книга
В главната книга се показват единичните движения на сметките за определен период от счетоводната
година. БИЗНЕС НАВИГАТОР ви предоставя възможността да изберете "Главна книга за една сметка"
или "Главна книга за всички сметки".
Главна книга "За една сметка"
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]. Изберете меню
"Отчети" - "Главна книга" - "За една сметка". Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ [Отчет от...до]". В този
екран се задава интервалът от време, за който ще бъде изведена главната книга. Възможностите са:
- Период
- Интервал от периоди
- Година.
Маркирайте желания от вас вид интервал. Посочете началната (и крайната - за "Интервал от периоди")
дата. (Период и 1.04.2008)

Натиснете бутон "ОК".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Главна книга] (лв. 1.04.2008 – 30.04.2008)".
Този екран съдържа икони "Разглеждане на документ", "Изход", "Отпечатване", "Печат с история на
салдата", "Филтър", "Период", "Export", полета за избор "С партиди", "В алтернативна валута" и поле на
локатора "Търси". В горната част на екрана има 4 страници:
-Материални
-Клиенти
-Доставчици
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-Сборни сметки.
В зависимост от това коя страница изберете, се извеждат съответните сметки със своя номер и име.
Долната част на екрана има страници:
- Хронологична (Дневник сметка)
- По кореспонденции
- По дилъри
и представлява таблица със следните колони:
- Сметка
- Национална валута
•Дебит
•Кредит
•ЧВ - видът на чуждата валута
Чужда валута

-

•Дебит
•Кредит
Количество

-

•Дебит
•Кредит
- Цена
- Мярка
- Документ
•Тип
•Документ
•Дата
- Папка
- Период
- Счетоводна статия
•Статия
•Ред
Текст

-

- Салдо
•Дебит
•Кредит
-

Дилър
•Код
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•Име
•Група.
Маркирайте сметка 3041 в горната таблица и разгледайте записите по тази сметка, които се появяват в
долната таблица. Главната книга за една сметка може да се изведе посредством трите страници на
долната таблица както следва: по хронология - "Хронологична (Дневник сметка)", "По кореспонденции",
"По дилъри".
Главна книга за една сметка - хронологична

По подразбиране главната книга се отваря сортирана по хронология. Дава се възможност да се покажат
и да контролират хронологичните записвания по сметките за избран период. При използването на тази
справка се избират последователно периодът, за който ще се извежда главната книга, след това видът
на сметката - материална, клиенти, доставчици или сборни сметки.
След въвеждане на необходимата информация на екрана се показват всички движения за избраната
сметка с данните в колоните на таблицата.
В главната книга се показват движенията само от осчетоводените документи. Счетоводните статии се
подреждат в реда, в който те са били въведени и осчетоводени, сортирани по папки. При документи в
чужда валута се показва преизчислената в национална валута сума, както и сумата във валута.
Разглеждане и справка за документа

За да разгледате и получите справка за документа, въз основа на който е създадена определена
счетоводна статия, маркирайте неговия ред с мишката, натиснете клавиш Enter или изберете икона
"Разглеждане на документ"
. Отваря се екран с името на документа и неговото съдържание. Ако
документът има няколко поддокумента, след като натиснете бутон "ОК" на първата му страница, те се
показват на втората страница (екран "Много кореспондиращи сметки").
Ако сметката, която сте избрали, е аналитична, а кореспондиращата сметка не е, то вие можете да
получите информация и по коя партида на избраната сметка е станало осчетоводяването. Това става,
като се постави отметка в поле "С партиди".
Ако кореспондиращата сметка е аналитична, независимо дали сметката, за която искате да извадите
главна книга, е аналитична или не е, тогава можете да разберете по коя партида на кореспондиращата
сметка е направено записване. Това става, като се щракне на отметката "С партиди". Когато полето е
маркирано, в колона сметка се изписват и номерата на партидите.
Филтър

Можете да селектирате желаната информация посредством предвидената за целта икона "Филтър"
.
Извадката може да се направи по класа на кореспондиращата сметка (материални, клиенти или
доставчици), сметка от избрания вече клас, интервал от дата до дата и чужда валута. При извадка по
валути програмата показва и оборотите в съответната валута за избраната сметка.
При всяка селекция на информацията сумирането на оборотите по дебит и по кредит се извършва само
за избраната информация.
Натиснете икона "Филтър". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]".
Той съдържа бутони "Клас сметка" и "Сметка", полета "От...до" и "Чужда валута", както и бутони "ОК" и
"Отказ".
Натиснете бутон "Клас на сметка". Отваря се екран за избор на класа на сметка, като е маркиран този
клас, който сте избрали последно. Ако сте оставили маркирана сметка 3041, ще се отвори екран с
маркиран ред "Доставчици".
Щракнете два пъти с мишката върху ред "Доставчици". Връщате се в екран "ВАРИАНТ БМ ООД
[Филтър]" и срещу клас на сметка е изписано "Доставчици".
С бутон "Сметка" може да изберете и конкретен доставчик или сметка при "Клас на сметката" Материална. Оставете това поле празно.
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В полетата "От...до" запишете дата (100408 и 100408).
В полето "Чужда валута" може да се изпише вид на чужда валута. Оставете това поле празно.
С бутона "Папка" има възможност да изберете конкретна папка от даден период. Оставете това поле
празно.
Натиснете бутон "ОК".
Връщате се в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Главна книга] (лв. 1.04.2008 – 30.04.2008)", където в таблицата
на долната част на екрана са изведени само статиите, които са свързани с избраните сметки.
За да се върнете в главната книга с всички кореспонденции по една сметка, изберете отново икона
"Филтър" и натиснете бутон "Отказ".
Печат

Натиснете икона "Печат". Отваря се екран "Report Preview", на който можете да видите вида, в който ще
бъде отпечатана главната книга по сметка 3041. Печатната форма съдържа данни за сметката - номер и
име, избрания период, името на фирмата, адреса й, номера й по НДР и момента на отпечатване според
датата на компютъра.
Книгата съдържа колони:
-

кореспондираща сметка

-

дебит

-

кредит

-

дебит чужда валута

-

кредит чужда валута

-

вид чужда валута,

както и данни за счетоводните документи - тип на документа, номер, дата, стойност и пояснителен текст.
Ако желаете да отпечатате справката, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана с
бутон "Изход без отпечатване".
При хронологичната справка (Дневник сметки) има възможност за печат с история на салдата.
. Отваря се екран "Report Preview", на който можете
Натиснете икона "Печат с история на салдата"
да видите вида, в който ще бъде отпечатана главната книга по сметка 3041 с история на салдата.
Печатната форма съдържа данни за сметката - номер и име, избрания период, името на фирмата,
адреса й, номера й по НДР и момента на отпечатване според датата на компютъра и началното салдо дебит и кредит. Книгата съдържа колони:
-

кореспондираща сметка

-

дебит – сумите по осчетоводените документи

-

кредит – сумите по осчетоводените документи

-

дебит – сумата на крайното салдо след документа

-

кредит – сумата на крайното салдо след документа,

както и данни за счетоводните документи - тип на документа, номер, дата, стойност и пояснителен текст.
На последния ред има общ оборот за периода, разделен по дебит и кредит. В реда преди общия сбор,
където е информацията за последния документ, в последните колони за дебит и кредит е крайното
салдо за периода.
Тази функция на главната книга е много удобна за извеждане на касова книга. За целта си избирате
Главна книга за една сметка - хронологична и избирате сметка 501 - Каса в левове.Чрез филтъра може
да се посочва и период, по-малък от избрания.
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Когато има селектирана информация, главната книга се разпечатва - общо или с история на салдата само за селeкцията, която е избрана.
Период

С помощта на икона "Период"
може да се промени периодът, за който е създадена главната книга
от самия екран на главната книга. Начинът на работа е същият както при първоначалното избиране на
период или интервал от периоди.
Експорт

С натискане на икона "Export"
можете да експортирате данните от екранната форма на таблицата
към MS Excel или електронната таблица на безплатния офис-пакет OpenOffice, както и да използвате
вградения дизайнер на отчети, за да получите отчета в желаната от вас форма.
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от което можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.

Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel navexpor.txt с данните от главната
книга, които можете да ползвате и обработвате с тази програма. Ако искате да затворите този файл,
преди това трябва да изберете дали ще го запишете под друго име в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
Изберете точка "Дизайнер на отчети", за да работите с вградения в БИЗНЕС НАВИГАТОР дизайнер.
На последния ред на менюто е изведен отчет "Стандартна главна книга за една сметка", която е
създадена с дизайнера и може да се ползва от потребителите. Изберете този ред и ще видите
печатната форма на екран Report Preview. Ако желаете да отпечатате главната книга, натиснете бутон
"Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Главна книга за една сметка - по кореспонденции

При извеждането на този тип главна книга счетоводните записвания по сметките са сортирани по
кореспондиращи сметки, а не по хронология. По този начин могат да се проследят както всички
движения на дадената сметка по определена кореспондираща сметка, така и общите обороти по тази
сметка. Главната книга по кореспонденции може да се извежда на печат както с всички записвания, така
и само с обобщените данни по всяка кореспондираща сметка.
Изберете страница "По кореспонденции".
Този екран съдържа икони "Разглеждане на документ", "Изход", "Отпечатване", "Филтър", "Период",
"Export", "Сбито", "Подробно", полета за избор "С партиди", "В алтернативна валута" "Общо клиенти",
"Общо доставчици". В горната част на екрана има 4 страници:
-Материални
-Клиенти
-Доставчици
-Сборни сметки.
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В зависимост от това, коя страница изберете, се извеждат съответните сметки със своя номер и име.
Долната част на екрана представлява таблица със следните колони:
- Сметка
- Национална валута
•Дебит
•Кредит
Чужда валута

-

•Дебит
•Кредит
•ЧВ - видът чужда валута
Количество

-

•Дебит
•Кредит
Цена

-

- Мярка
- Документ
•Тип
•Документ
•Дата
Папка

-

- Период
- Счетоводна статия
•Статия
•Ред
- Текст.
Маркирайте сметка 3041 в горната таблица и разгледайте записите по тази сметка, които се появяват в
долната таблица.
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Работата с иконите, които са общи с тези при главна книга по хронология, е аналогична.
Натиснете икона "Сбито"
става "+".

. Информацията се обобщава по сметки, като знакът "-" пред сметките

Натиснете икона "Подробно"

и отново виждате подробната разбивка по документи и редове.

Допълнителна възможност тук е представянето на обобщена информация за кореспонденцията с
контрагентите съответно чрез щракване на отметките "Общо клиенти" и "Общо доставчици". Щракнете в
поле "Общо доставчици" и информацията се окрупнява до сума общо за всички доставчици, което е
особено прегледно при сбито представяне на този вид главна книга за една сметка.
Главна книга за една сметка - по дилъри

На тази страница могат да се видят всички операции по избрана материална сметка, извършени от
даден дилър, сортирани и обобщени по сметки, клиенти и доставчици, а ако е маркирано "С партиди", то
и по партиди.
Изберете страница "По дилъри".
Този екран съдържа икони "Разглеждане на документ", "Изход", "Отпечатване", "Филтър", "Период",
"Export", "Сбито", "Подробно", полета за избор "С партиди", "В алтернативна валута". В горната част на
екрана има 4 страници:
- Материални
- Клиенти
- Доставчици
- Сборни сметки.
В зависимост от това, коя страница изберете, се извеждат съответните сметки със своя номер и име.
Долната част на екрана представлява таблица със следните колони:
- Сметка
- Национална валута
•Дебит
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•Кредит
Чужда валута

-

•Дебит
•Кредит
•ЧВ - видът чужда валута
Количество

-

•Дебит
•Кредит
Цена

-

- Мярка
- Документ
•Тип
•Документ
•Дата
- Папка
- Период
- Счетоводна статия
•Статия
•Ред
- Текст.
Маркирайте сметка 3041 в горната таблица и разгледайте записите по тази сметка, които се появяват в
долната таблица.

Операциите, извършени без дилър, се обединяват, маркирани със ***.
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Към дилъра се поддържа информация за клиентите, които той обслужва. Информацията се обновява
автоматично, когато се въвежда документ с нова комбинация от дилър и клиент. При експорт и импорт
на папки с документи дилърите се съгласуват по име.
Работата с иконите, които са общи с тези при главна книга по хронология, е аналогична.
Натиснете икона "Сбито". Информацията се обобщава по сметки, като знакът "-" пред сметките става
"+".
Натиснете икона "Подробно" и отново виждате подробната разбивка по документи и редове.
Натиснете икона "Изход" и се връщате в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ
ООД]".
Главна книга за една сметка - за сборни сметки

Намирате се в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Главна книга] (лв. 1.04.2008 – 30.04.2008)". Изберете страница
"Сборни сметки".
В тази страница могат да се видят всички кореспонденции на дадена сборна сметка с обичайните
възможности за сортиране по хронология, по кореспонденции и по дилъри. Записванията са натрупване
от записванията по всички подсметки на дадената сметка, а ако сборните сметки са вложени, то и по
подсметките на подсметките.
Маркирайте сметка 304 Стоки.
Тази възможност не се отнася за сборните сметки на групи клиенти и доставчици.
Ако сборните сметки са вложени, сборната сметка от по-високо ниво се показва, но за нея не се
извеждат резултати. Ако дадена сборна сметка се използва комбинирано както за сборна сметка на
групи клиенти и доставчици, така и за сборна сметка на материални сметки, резултатът за нея ще
включва само кореспонденциите на материалните сметки и общата сума няма да съответства на тази от
оборотната ведомост.
Съответната информация за сборните сметки на групи клиенти и доставчици се получава без проблеми
от синтетичните журнали на покупките и продажбите и двата касови журнала с филтриране по групи
клиенти и доставчици.
Главна книга за всички сметки
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]. Изберете меню
"Отчети" - "Главна книга" - "За всички сметки". Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ [Отчет от...до]". В този
екран се задава интервалът от време, за който ще бъде изведена главната книга. Възможностите са:
- Период
- Интервал от периоди
- Година.
Маркирайте желания от вас вид интервал. Посочете период. (Период и 1.04.2008) Когато се посочва
"Интервал от периоди" се задават началната и крайната дата.
Натиснете бутон "ОК".
Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Главна книга] (лв.1.04.2008 – 30.04.2008)".
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Този вид главна книга е подобна на главната книга по кореспонденции. В нея обаче се показват
обобщените данни за кореспонденцията на всяка сметка с другите сметки. Тук не се извеждат
отделните записвания, а само оборотите общо за избрания период.
Екранът съдържа икони "Изход", "Отпечатване", "Филтър", "Период", "Export", "Сбито", "Подробно", поле
за избор "В алтернативна валута" и таблица със следните колони:
- Сметка
- Национална валута
•Дебит
•Кредит
Чужда валута

-

•Дебит
•Кредит.
Натиснете икона "Печат". Отваря се екран "Report Preview", на който можете да видите вида, в който ще
бъде отпечатана главната книга. Печатната форма съдържа данни за избрания период, името на
фирмата, адреса й, номера й по НДР и момента на отпечатване според датата на компютъра. Книгата
съдържа колони:
- кореспондираща сметка
- дебит
- кредит
- дебит чужда валута
- кредит чужда валута
- вид чужда валута,
както и данни за класовете на сметките, номерата и имената им.
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Ако желаете да отпечатате главната книга, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от
екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Когато има селектирана информация, главната книга се разпечатва само за селeкцията, която е
избрана.
Когато натиснете икона "Филтър", ви се дава възможност да сортирате информацията от главната книга
по същите параметри, както и при главна книга за една сметка - "Клас сметка", "Сметка", "От...до",
"Чужда валута".
С помощта на икона "Период" може да се промени периодът, за който е създадена главната книга от
самия екран на главната книга. Начинът на работа е същият както при първоначалното избиране на
период или интервал от периоди.
С натискане на икона "Export" можете да експортирате данните от екранната форма на таблицата към
MS Excel или електронната таблица на безплатния офис-пакет OpenOffice, както и да използвате
вградения дизайнер на отчети, за да получите отчета в желаната от вас форма.
С помощта на икона "Сбито" информацията се обобщава по сметки, като знакът "-" пред сметките става
"+", а с икона "Подробно" отново се вижда подробната разбивка по сметки.
Натиснете икона "Изход" и се връщате в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ
ООД]".

Синтетични журнали
Синтетичните журнали съдържат информация за всички счетоводни записвания през избран период.
В справката се показват само данните от осчетоводените документи. В справката счетоводните
записвания се показват с данните за папките и номера на документа в реда, в който те са били
въведени и осчетоводени. Можете да изведете журналите за период, за интервал от периоди или за
финансова година.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]. Изберете меню
"Отчети" - "Синтетични журнали". Появява се меню, което съдържа следните подменюта:
- Хронологичен
- Дневник на продажбите
- Дневник на покупките
- Касов: изходящи плащания
- Касов: постъпления
- Вътрешен журнал.
Изберете функция "Хронологичен". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ [Отчет от...до]". В този екран се
задава интервалът от време, за който ще бъде изведен журналът. Възможностите са:
- Период
- Интервал от периоди
- Година.
Маркирайте желания от вас вид интервал и посочете началната (и крайната - за "Интервал от периоди")
дата. (Период и 1.04.2008)
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Хронологичен дневник] (лв. 1.04.2008 – 30.04.2008)".
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Екранната форма на синтетичните журнали съдържа икони "Разглеждане на документ", "Изход",
"Отпечатване", "Филтър", "Период", "Търсене", "Export", "Сортиране по всички колони", бутон "Файл по
ДДС" и поле за избор "В алтернативна валута".
Печат
Синтетичните журнали съдържат информация в следните колони:
-

Период - периодът, за който се отнася информацията

-

Счетоводна статия в журнала - Номерът на счетоводната статия от журнала, която е създадена
при осчетоводяването на счетоводния документ.

-

Ред - Номерът на реда (позицията) в тази статия от журнала, която е била създадена при
осчетоводяването по тази сметка.

-

Сметка - Сметка на счетоводния запис. Основната сметка се задава със съкращението на типа на
сметката и номер на сметката.

-

Кореспондираща сметка - Кореспондиращата сметка се задава със съкращението на типа на
сметката и номер на сметката.

-

Дебит - Показва счетоводната сума от дебитната (лявата) страна на сметката, която е била
осчетоводена по тази сметка.

-

Кредит - Показва счетоводната сума от кредитната (дясната) страна на сметката, която е била
осчетоводена по тази сметка.

-

Период - Показва се избраният период, за който е създаден синтетичният журнал.

-

Папка - Номер на папката, в която е бил въведен счетоводният
автоматично зададеният от системата номер на папката.

-

Име сметка - Име на сметката на счетоводния запис

-

Партида

документ. Тук се показва

• Код - показва се кодът на партидата на счетоводния запис
• Име - име на партидата на счетоводния запис
-

Количество - изписва се количество, ако типът на номенклатурната позиция е количествен

-

Цена - изписва се стойността, ако е зададена цена по партиди

-

Мярка - изписва се мерната единица на партидата

-

Дилър
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• Име - посочва се името на дилъра по сделката
• Група - посочва се групата, към която принадлежи дилърът.
Сумите в чужда валута се преизчисляват в национална валута и в журнала се показва преизчислената
сума.
Разглеждане на журнала
За да разгледате и получите справка за документа, въз основа на който е създадена определена
счетоводна статия, маркирайте неговия ред, щракнете два пъти с мишката или изберете икона
"Разглеждане на документ". Отваря се екран с името на документа и неговото съдържание. Ако
документът има няколко поддокумента, те се показват на втората страница (екран "Много
кореспондиращи сметки"), след като натиснете бутон "ОК" на първата му страница.
Печат
Когато натиснете икона "Печат", се отваря екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Режим на отпечатване"].

Можете да избирате една от следните възможности:
O Пълен

Пълният журнал се разпечатва в стандартната журнална форма с изведени прав и обратен запис за
всяко счетоводно записване.
При отпечатване на пълния журнал най-напред се извежда информацията за документа, с който са
създадени тези счетоводни записвания. В реда за счетоводна статия се показват типът (като
съкращение) и номерът на документа, датата на документа, видът на чуждата валута, ако този документ
е бил в чужда валута, брутната сума и сумата на данъка в документа, а на втория ред се извежда
счетоводният текст.
След това като счетоводни редове към тази статия се извеждат всеки запис, прав и обратен, за всички
кореспонденции на засегнатите в този документ сметки със съответните суми по дебит или по кредит.
Извеждат се записите по материалните и персоналните сметки, като се показват и приетите съкращения
за материални и персонални сметки.
O Разширен

Съдържа същата информация като пълният журнал, но е допълнен с информацията и за партидите на
аналитичните сметки, с количество и стойност.
O Съкратен

При извикване на такъв тип отпечатване на журнала можете да задавате и от кой номер колонка да
започва отпечатването. За тази цел се освобождава за въвеждане полето "Започвайки от:", в което
може да се зададе от коя колонка да започне отпечатването.
При съкратения журнал се извежда информацията само от счетоводните статии, а не се показват
данните за счетоводните редове в рамките на тази счетоводна статия. Този вид журнал съдържа само
215

обобщена информация за документа, която може да се използва за по-обща справка за въведените и
осчетоводени документи. В него не се съдържат данни за счетоводните операции, за типа на сумата
(дебит или кредит), както и за номерата на сметките. Този вид журнал може да се използва за
обобщение на данните от пълния журнал или за представителни цели и за отчитане пред други органи.
На първия ред с информацията за счетоводните статии се показват номерът на счетоводната статия,
типът и датата на документа, номерът на персонална или материалната сметка със съкращението за
типа на сметката, данъчният номер на клиента или доставчика, ако статията е за персонална сметка,
брутната сума, нетната сума и сумата на данъка.
На втория ред се извежда информацията за предмета на сделката или за счетоводния текст на
документа.
O С 5 колонки за операция (използва се за документи до 2006г. включително)

Освен в описания в съкратените журнали вид информацията допълнително се подрежда в колонки по
видове операции. Дефинирането на операции става при текстовите константи. С помощта на
операциите се групират видовете документи по определени статистически признаци, като тази
статистика се отчита и по специално създадени за тази цел статистически сметки.
O С 5 колонки за група

Освен в описания в съкратените журнали вид информацията допълнително се подрежда в колонки по
видове групи. Това са групите на клиентите и доставчиците. Дефинирането на групи става при данните
за партньорите, като на всяка група може да се присвои отделна сборна сметка от сметкоплана, в която
да се натрупва информация за нея. С помощта на групите дебиторите и кредиторите могат да се
групират по определени статистически признаци, като тази статистика се отчита и по сборните сметки.
При извикване на такъв тип отпечатване на журнала можете да задавате и от кой номер колонка да
започва отпечатването. За тази цел се освобождава за въвеждане полето "Започвайки от:", в което
може да се зададе от коя колонка да започне отпечатването.
O Дневник по ДДС (използва се за документи до 2006г. включително)

За отпечатване на дневниците по ДДС според изискванията на ППЗДДС.
В съответствие с изискванията на Правилника за прилагане на закона за ДДС БИЗНЕС НАВИГАТОР
осигурява автоматичен експорт на дневниците по ДДС във файл. Това става чрез бутон "Файл по ДДС"
от екрана на Дневник на продажбите или Дневник на покупките. Трябва да се има предвид, че
проверката на данните се извършва в съответствие с публикуваните в правилника изисквания и съвпада
с тази, която извършва програмата на Министерството на финансите за приемане на дневниците в
данъчните служби. Тоест, ако БИЗНЕС НАВИГАТОР даде съобщения за грешки, същите съобщения ще
даде и програмата на Министерството на финансите и дневниците няма да бъдат приети и файловете
няма да бъдат създадени. Обратно, ако БИЗНЕС НАВИГАТОР не даде съобщения за грешки,
приемането би трябвало да мине без проблеми. Изходните файлове са съгласувани по форма и
съдържание с изчислителния център на МФ.
Препоръчваме ви да поправите всички грешки, намерени от БИЗНЕС НАВИГАТОР, преди да
представите файловете в данъчната служба.
Маркирайте "Пълен" и натиснете бутон "ОК".
Визуализира се екран "Report Preview", на който можете да видите вида, в който ще бъде отпечатан
хронологичният журнал. Печатната форма съдържа данни за фирмата – името на фирмата, адреса й,
номера й по НДР и момента на отпечатване според датата на компютъра. Журналът съдържа колони:
- статия
- сметка
- кореспондираща сметка
- дебит
- кредит
- брутна сума
- нетна сума
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- данък,
както и други данни:
-

за сметките - номер, за персоналните сметки - име на контрагента

-

за счетоводните документи - тип на документа, номер, дата, стойност и пояснителен текст.

Ако желаете да отпечатате синтетичния журнал, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не – излезте
от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Филтър
Можете да селектирате желаната информация посредством предвидената за целта икона "Филтър"
След като изберете икона "Филтър", избирате по кой от признаците ще селектирате информацията, по
един или по няколко. Ако излезете с икона "Изход", филтрите се изчистват и се показва информацията
за всички записи в съответния вид журнал.
Информацията може да бъде филтрирана за клас сметки (материална, клиент или доставчик), от дата
до дата и за определена папка.
Натиснете икона "Филтър". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]".
Той съдържа бутони "Клас сметки", полета "От...до" и "Папки" както и бутони "ОК" и "Отказ". (При
хронологичния дневник операциите за филтриране по група и операция не се активни.)
Натиснете икона "Избор"

за Клас сметки. Отваря се екран за избор на класа на сметка.

Щракнете два пъти с мишката върху реда със съответния клас сметки. Връщате се в екран "ВАРИАНТ
БМ ООД [Филтър]" и срещу клас на сметка е изписано избраното име.
В полетата "От...до" запишете датите.
Натиснете икона "Избор" за "Папка". Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Работни папки]".
Маркирайте папка. Натиснете икона "Избор". Ако натиснете икона "Изход", няма да има специално
избрана папка, а ще се разгледат всички папки, което би се получило и ако не натиснете икона за избор
на папка.
На екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]" натиснете бутон "ОК".
Връщате се в първоначалния екран с период 1.04.2008 – 30.04.2008, където в таблицата са изведени
само статиите, които са свързани с избрания клас сметка, за определения период и чиито документи са
въведени в избраната папка.
За да се върнете в синтетичния журнал с всички статии, изберете отново икона "Филтър" и натиснете
бутон "Отказ".
Период
С помощта на икона "Период" може да се промени периодът, за който е създаден синтетичният журнал
от самия екран на синтетичния журнал. Начинът на работа е същият както при първоначалното
избиране на период или интервал от периоди. Натиснете тази икона и задайте нов интервал от периоди
(1.03.2008 – 30.04.2008).
Търсене
Натиснете икона "Търсене"
. Отваря се екран "Querry by Example Settings". Той съдържа две
страници Querry Settings и Saved Querries. Автоматично екранът се отваря на страница Querry Settings.
Тя съдържа полета:
- Сума
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- Сума
- Сума в ЧВ
- Сума в ЧВ
- Тип документ
- Номер документ
- Сума на документа
- Сума на документа в ЧВ
- Чужда валута:
- Счетоводен текст
- Дилър
- Име на дилър
- Група дилъри.
Както и бутони "ОК", "Cancel", "Clear".
Натискането на бутона "Търсене" позволява да се търси обект - в случая счетоводни статии - по
комбинация от различни признаци.
Когато в полето няма нищо, признакът не се взима предвид при търсенето. Когато признакът е включен
два пъти, това позволява търсенето по интервал, както е в нашия случай - желаем да изведем на
екрана статия за определен интервал сума.
Ако има въведени данни в полетата на няколко признака, търсенето се извършва, докато не се
удовлетворят всички условия едновременно.
Срещу всеки признак има бутон, който показва условието на търсене. По подразбиране (т.е. когато
бутонът не се натиска) се включва търсене по равенство. С последователно натискане на бутона
можете да сменяте условието. Възможни са следните условия:
=

Равно, търси се стойност, еднаква с посочената
в полето - числова или текстова

<=

По-малко или равно

>=

По-голямо или равно

<>

Не равно.

Празен бутон означава, че признакът се пренебрегва.
Когато има признак числово поле, числата и датите се сравняват като цяло.
Изберете желания критерий за търсене. В полето "Име на дилър" напишете малкото име на дилъра, с
когото е работено в примера (Стефан*). Звездичката се поставя, за да не е необходимо изписване на
друг текст. Натиснете бутона вдясно от полето, докато се изпише знак "=".
Натиснете бутон "ОК" и на екрана се появяват счетоводните статии, свързани с дилъра Стефан
Стефанов.
Ако желаете, можете така създадената справка да обработите по същия начин като целия хронологичен
журнал - с помощта на иконите "Печат" и "Export".
Ако сте използвали търсене, то остава активно, докато не го изчистите с бутона "Clear". Когато
натиснете този бутон, екранът автоматично се връща в положение на целия журнал.
От страница "Saved Queries" можете да ползвате функциите "Save" и "Load", за да запомняте и
използвате отново комбинации от условия.
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Експорт
С натискане на икона "Export" можете да експортирате данните от екранната форма на таблицата към
MS Excel или електронната таблица на безплатния офис-пакет OpenOffice, както и да използвате
вградения дизайнер на отчети, за да получите отчета в желаната от вас форма.
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от което можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel navtable1 с данните от журнала, които
можете да ползвате и обработвате с тази програма. Ако искате да затворите този файл, преди това
трябва да изберете дали ще го запишете под друго име в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
Изберете точка "Дизайнер на отчети", за да работите с вградения в БИЗНЕС НАВИГАТОР дизайнер.
На последния ред на менюто е изведено заглавие на журнал, който е създаден с дизайнера и може да
се ползва от потребителите. Изберете този ред и ще видите печатната форма на екран Report Preview.
Ако желаете да отпечатате справката, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана с
бутон "Изход без отпечатване".
Сортиране по всички колони
Натиснете икона "Сортиране по всички колони". Отваря се екран със същото име, в който информацията
в таблицата може да се сортира по всички колони.
Файл по ДДС (използва се за документи до 2006г. включително)
С помощта на бутон "Файл по ДДС" се създава файловете за електронния носител, които се предават в
данъчната служба по ЗДДС. Бутонът се използва при справките "Дневник на продажбите" и "Дневник на
покупките", които се предават в данъчната служба по ЗДДС.
Натиснете бутон "Файл по ДДС". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Декларация по ДДС]". Той
съдържа данни за декларацията по ДДС. Не е задължително попълването на стойности в полетата
"Приспаднат ДДС", "Ефективно внесен ДДС", "ДДС, подлежащ на възстановяване". Натиснете бутон
"ОК". Излиза съобщение да поста вите дискета в устройство А: за да запишете файла. Натиснете бутон
"ОК", за да го запишете или да излезете без запис.
В алтернативна валута
Има възможност за извеждане на справката в алтернативна валута чрез маркиране на поле "В
алтернативна валута".
Хронологичен журнал
Хронологичният дневник показва всички записвания по сметките в хронологична последователност.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]. Изберете меню
"Отчети" - "Синтетични журнали" - "Хронологичен" и посочете интервала от време, за който ще бъде
изведен журналът.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Хронологичен дневник] (лв. ...интервал...)".
При хронологичния дневник има разлика при функция "Филтър" от същата функция при другите
синтетични журнали. Селектирането по група и операция е неактивно. Информацията тук може да бъде
филтрирана по клас на сметката (материална, клиент или доставчик), от дата до дата и за определена
папка, както бе описано по-горе.
С помощта на икона "Изход" се връщате в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ
БМ ООД]".
Дневник на продажбите
(използва се за документи до 2006г. включително)
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В този журнал се включват всички изходящи документи от клас фактура, в настройките на които трябва
да е указан "Вид по ДДС", различен от "Няма", както и да е указана операция.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]. Изберете меню
"Отчети – Синтетични журнали – Дневник на продажбите" и посочете интервала от време, за който ще
бъде изведен дневникът.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Дневник на продажбите] (лв. ...интервал...)".
При този и следващите синтетични журнали във функцията "Филтър" са активни всички полета.
Натиснете икона "Филтър". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]".
Той съдържа бутони "Група", "Операция", "Клас сметки", полета "От...до" и "Папки" както и бутони "ОК" и
"Отказ".
Натиснете бутон за "Група". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Групи партньори] Клиенти".

Екранът съдържа икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене" , "Избор", "Export" и "Изход" и таблица с
колони "Код", "Име" и "Сборна сметка". Маркирайте желания ред с група клиенти и потвърдете избора с
икона "Избор".
Връщате се в екрана "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]". Там срещу "Група" е изписано избраното име.
Натиснете икона "Избор" за "Операция". Отваря се екран за избор на операция "ВАРИАНТ БМ ООД
[Текст. константи]". Маркирайте ред с операция и натиснете икона "Избор". Сега срещу "Операция" е
изписано избраното име.
Натиснете икона "Избор" за "Клас сметки". Отваря се екран за избор на класа на сметка. Щракнете два
пъти с мишката върху реда със съответния клас сметки. Връщате се в екран "ВАРИАНТ БМ ООД
[Филтър]" и срещу "Клас на сметка" е изписано избраното име.
В полетата "От...до" запишете датите.
Натиснете икона "Избор" за "Папка". Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Работни папки]".
Маркирайте папка. Натиснете икона "Избор". Ако натиснете икона "Изход", няма да има специално
избрана папка, а ще се разгледат всички папки, което би се получило и ако не натиснете икона за избор
на папка.
На екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]" натиснете бутон "ОК".
Връщате се в първоначалния екран, където в таблицата са изведени само статиите, които са свързани с
избраните група, операция, клас сметка, за определения период и чиито документи са въведени в
избраната папка.
За да се върнете в синтетичния журнал с всички статии, изберете отново икона "Филтър" и натиснете
бутон "Отказ".
С помощта на икона "Изход" се връщате в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ
БМ ООД]".
Дневник на покупките
(използва се за документи до 2006г. включително)
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Тук важи същото, както и при Дневник на продажбите, с тази разлика, че тук вместо изходящите се
описват входящите документи от клас фактура. Аналогично и тук трябва да са указани видът по ДДС и
операцията в типа документ.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]. Изберете меню
"Отчети" - "Синтетични журнали" - "Дневник на покупките" и посочете интервала от време, за който ще
бъде изведен дневникът.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Дневник на покупките] (лв. ...интервал...)".
С помощта на икона "Изход" се връщате в главния работен екран
БМ ООД]".

"БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ

Касов журнал за изходящи плащания
Извежда журнал на изходящите плащания. Извежда се информация за всички документи от клас
плащане и предплащане, т.е. това може да са документи които не засягат сметката за каса.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети" - "Синтетични журнали" - "Касов: изходящи плащания" и посочете интервала от време, за
който ще бъде изведен дневникът.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Касов журнал: Изх.плащания] (лв. ...интервал...)".
С помощта на икона "Изход" се връщате в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ
БМ ООД]".
Касов журнал за входящи плащания
Извежда журнал на входящите плащания. Извежда се информация за всички документи от клас
плащане и предплащане, т.е. това може да са документи които не засягат сметката за каса.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]. Изберете меню
"Отчети" - "Синтетични журнали" - "Касов: Постъпления" и посочете интервала от време, за който ще
бъде изведен дневникът.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Касов журнал:Плащания] (лв...интервал...)".
С помощта на икона "Изход" се връщате в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ
БМ ООД]".
Журнал на вътрешните документи
В журнала на вътрешните документи се документират всички операции, които нямат връзка с
контрагентите.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети" - "Синтетични журнали" - "Вътрешен журнал" и посочете интервала от време, за който ще бъде
изведен дневникът.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Вътрешен журнал] (лв. ...интервал...)".
С помощта на икона "Изход" се връщате в главния работен екран
БМ ООД]".

"БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ

Аналитични журнали
Аналитичните журнали отразяват отделните счетоводни записвания само по аналитичните сметки. В
журнала се показват само данните от осчетоводените папки.
Тези данни като отделни счетоводни записвания се подреждат в хронологична последователност по
реда на тяхното осчетоводяване или по кореспонденции по ваше желание.
Счетоводните записвания се показват с данните за папките и номера на документа в последователен
ред, т.е. в реда, в който те са били въведени и осчетоводени. Освен описаната при синтетичните
журнали информация в аналитичните журнали се показва информация и за количеството, мярката и
цената на позициите с количествено отчитане.
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Хронологичен журнал
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]. Изберете меню
"Отчети" - "Аналитични журнали". Появява се меню, което съдържа следните позиции:
- Хронологичен
- По сметки
- По партиди
- Данъци и отстъпки.
Маркирайте позиция "Хронологичен" и посочете интервала от време, за който ще бъде изведен
журналът.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ [Отчет от ... до]". Възможностите са:
- Период
- Интервал от периоди
- Година.
Маркирайте желания от вас вид интервал.
Посочете началната (и крайната - за "Интервал от периоди") дата. (Период и 1.04.2008)
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Хронол.анал.журнал] (лв.1.04.2008 – 30.04.2008)".

Екранната форма на аналитичните журнали съдържа икони "Разглеждане на документ", "Изход",
"Отпечатване", "Период", "Export", "Сортиране по всички колони" и поле за избор "В алтернативна
валута".
За да разгледате и получите справка за документа, въз основа на който е създадена определена
счетоводна статия, маркирайте неговия ред с мишката и изберете икона "Разглеждане на документ" или
щракнете два пъти върху реда. Отваря се екран с името на документа и неговото съдържание. Ако
документът има няколко поддокумента, те се показват на втората страница (екран "Много
кореспондиращи сметки"), след като натиснете бутон "ОК" на първата му страница.
Когато натиснете икона "Печат", се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите вида, в
който ще бъде отпечатан аналитичният хронологичен журнал. Печатната форма съдържа данни за
фирмата - името на фирмата, адреса й, номера й по НДР и момента на отпечатване според датата на
компютъра, както и периода, за който е изведен журналът. Аналитичният дневник съдържа колони:
- статия
- ред
- сметка
- партида
- кореспондираща сметка
- дебит
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- кредит
- количество
- цена
- мярка.
Ако желаете да отпечатате аналитичния журнал, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте
от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
С помощта на икона "Период" може да се промени периодът, за който е създаден аналитичният журнал
от самия екран на журнала. Начинът на работа е същият както при първоначалното избиране на период
или интервал от периоди. Натиснете тази икона и задайте нов интервал от периоди (1.03.2008 –
30.04.2008).
С натискане на икона "Export" можете да експортирате данните от екранната форма на таблицата към
MS Excel или електронната таблица на безплатния офис-пакет OpenOffice, както и да използвате
вградения дизайнер на отчети, за да получите отчета в желаната от вас форма.
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от което можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel navtable1 с данните от журнала, които
можете да ползвате и обработвате с тази програма. Ако искате да затворите този файл, преди това
трябва да изберете дали ще го запишете под друго име в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
Изберете точка "Дизайнер на отчети", за да работите с вградения в БИЗНЕС НАВИГАТОР дизайнер.
Има възможност за извеждане на справката в алтернативна валута чрез маркиране на поле "В
алтернативна валута".
Аналитичният хронологичен журнал съдържа информация в следните колони:
-

Период - Показва се избраният период, за който е изведен журналът.

-

Статия - Показва се номерът на счетоводната
осчетоводяването на счетоводния документ.

-

Ред - Показва се номерът на реда (позицията) в тази статия от журнала, създадена при
осчетоводяването по тази сметка.

-

Сметка - Показва се сметката на счетоводния запис.

-

Партида - Показва се партидата на счетоводния запис.

-

Дебит - Показва се счетоводната сума от дебитната страна на сметката, осчетоводена по тази
сметка.

-

Кредит - Показва се счетоводната сума от кредитната страна на сметката, осчетоводена по тази
сметка.

-

Количество - Изписва се количество, ако типът на номенклатурната позиция е количествен.

-

Цена - Изписва се стойността, ако е зададена цена по партиди.

-

Мярка - Изписва се мерната единица на партидата.

-

Име сметка - Показва се името на сметката на счетоводния запис.

-

Име партида - Показва се името на партидата на счетоводния запис.

-

Клас на сметката - Посочва се класът на сметката.

статия

от

журнала,

създадена

при
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Аналитичен журнал по сметки
В аналитичния журнал по сметки се извеждат всички счетоводни записвания по определена сметка за
избран период.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]. Изберете меню
"Отчети" - "Аналитични журнали".
Маркирайте позиция "По сметки" и посочете интервала от време, за който ще бъде изведен журналът.
Маркирайте желания от вас вид интервал. Посочете началната (и крайната - за "Интервал от периоди")
дата. (Период и 1.04.2008).
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Аналитичен журнал за сметка] (лв.1.04.2008 – 30.04.2008)".

Екранната форма на аналитичния журнал за сметка съдържа икони "Разглеждане на документ", "Изход",
"Отпечатване", "Филтър", "Период", "Export", диалогово поле "Мерни единици" както и полета за избор "С
партиди" и "В алтернативна валута" и "Количество при неколичествени сметки".
В горната част на екрана има таблица с колони:
-

Номер

-

Сметка.

В зависимост от това, кой ред е избран, се извеждат съответните счетоводни статии.
В долната част на екрана в зависимост от избора на страница "Хронологична" или "По кореспонденции"
се визуализира таблица със следните колони:
- Сметка
- Кореспондираща сметка
- Стойност
•Дебит
•Кредит
Количество

-

•Дебит
•Кредит
Цена

-

- Мярка
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- Документ
•Тип
•Номер
•Дата
- Папка
- Период
- Счетоводна статия
•Статия
•Ред
- Текст.
Маркирайте сметка 3041 в горната таблица и разгледайте записите по тази сметка, които се появяват в
долната таблица.
За да разгледате и получите справка за документа, въз основа на който е създадена определена
счетоводна статия, маркирайте неговия ред с мишката и изберете икона "Разглеждане на документ",
щракнете два пъти върху реда или натиснете клавиш Enter. Отваря се екран с името на документа и
неговото съдържание. Ако документът има няколко поддокумента, те се показват на втората страница
(екран "Много кореспондиращи сметки"), след като натиснете бутон "ОК" на първата му страница.
Когато натиснете икона "Печат", се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите вида, в
който ще бъде отпечатан аналитичният журнал по сметки. Печатната форма съдържа данни за сметката
- номер и име, данни за фирмата - името на фирмата, адреса й, номера й по НДР и момента на
отпечатване според датата на компютъра, както и периода, за който е изведен журналът. Аналитичният
журнал съдържа колони:
- партида
- кореспондираща сметка
- сума
•дебит
•кредит
-

количество
•дебит
•кредит
- цена.

Ако желаете да отпечатате аналитичния журнал, натиснете бутон "Отпечатай отчета" , ако не - излезте
от екрана с бутон "Изход без отпечатване" .
Можете да селектирате желаната информация посредством предвидената за целта икона "Филтър".
Информацията може да се филтрира по всеки един от аналитичните признаци на сметката независимо
от тяхното подреждане по нивата на аналитичност - по номенклатури и по кореспонденции, като
последните могат да се филтрират по клас на сметката, по сметка, от дата до дата и по чужди валути.
При всяка селекция на информацията сумирането на оборотите по дебит и по кредит се извършва само
за избраната информация.
Натиснете икона "Филтър". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]".
Той съдържа бутони "По номенклатури" и "По кореспонденции", както и бутони "ОК" и "Отказ".
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Натиснете бутон "По номенклатури". Отваря се нов екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]".
Ако желаете да филтрирате аналитичния журнал по групи изделия, натиснете бутон "Групи", от 1-во
ниво маркирайте ред "Шоколадови изделия" и натиснете икона "Избор". На екран "ВАРИАНТ БМ ООД
[Филтър]" натиснете бутон "ОК" и ще се визуализира аналитичният журнал по сметки само за група
"Шоколадови изделия".
Ако желаете да филтрирате аналитичния журнал по подгрупи изделия, натиснете бутон "Подгрупи", от
1-во маркирайте ред "Шоколадови изделия" и натиснете икона "Избор", след това от 2-ро ниво
маркирайте "Луксозни бонбониери" и натиснете икона "Избор". На екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]"
натиснете бутон "ОК" и ще се визуализира аналитичният журнал по сметки за подгрупа "Луксозни
бонбониери".
Ако желаете да филтрирате аналитичния журнал по изделия, натиснете бутон "Стоки", натиснете
кръстчето пред "Шоколадови изделия" и маркирайте "Луксозни бонбониери". В дясната страна на екрана
маркирайте "Тримонциум" и натиснете икона "Избор". Натиснете бутон "ОК" и се отваря екран на
аналитичния журнал за статиите на номенклатура "Тримонциум".
За да се върнете в аналитичния журнал с всички статии, изберете отново икона "Филтър" и натиснете
бутон "Отказ".
Когато правите филтър "По кореспонденции", това е аналогично на извадката при главна книга за една
сметка.
Извадката може да се направи по класа на кореспондиращата сметка (материална, клиент или
доставчик), сметка от избрания вече клас, интервал от дата до дата и чужда валута. При извадка по
валути програмата показва и оборотите в съответната валута за избраната сметка.
При всяка селекция на информацията сумирането на оборотите по дебит и по кредит се извършва само
за избраната информация.
Натиснете икона "Филтър" и на появяващия се екран натиснете "По кореспонденции". Визуализира се
втори екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]".
Той съдържа икони "Клас сметка", "Сметка", полета "От...до" и "Чужда валута" както и бутони "ОК" и
"Отказ".
Натиснете икона "Избор" за Клас на сметка. Отваря се екран за избор на класа на сметка.
Щракнете два пъти с мишката върху ред "Доставчици". Връщате се в екран "ВАРИАНТ БМ ООД
[Филтър]" и срещу клас на сметка е изписано "Доставчици".
Натиснете икона "Избор" за Сметка. Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Доставчици]". Маркирайте
реда с доставчик "Хенкел Германия" и натиснете икона "Избор". Връщате се в екран "ВАРИАНТ БМ ООД
[Филтър]" и срещу Сметка е изписано "9(4012)Хенкел Германия".
В полетата "От...до" запишете датите (120408 и 120408).
С " Хенкел Германия " работим с валута, ето защо напишете в полето "Чужда валута" – "EUR".
Натиснете бутон "ОК".
Връщате се в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Аналитичен журнал за сметка] (лв. 1.04.2008 – 30.04.2008)",
където в таблицата на долната част на екрана са изведени само статиите, които са свързани с
избраната сметка.
За да се върнете в аналитичния журнал с всички статии, изберете отново икона "Филтър" и натиснете
бутон "Отказ". Полето "От... до" трябва да е празно.
С помощта на икона "Период" може да се промени периодът, за който е създаден аналитичният журнал
от самия екран на журнала. Начинът на работа е същият както при първоначалното избиране на период
или интервал от периоди. Натиснете тази икона и задайте нов интервал от периоди (1.03.2008 –
30.04.2008).
С натискане на икона "Export" можете да експортирате данните от екранната форма на таблицата към
MS Excel или електронната таблица на безплатния офис-пакет OpenOffice, както и да използвате
вградения дизайнер на отчети, за да получите отчета в желаната от вас форма.
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Натиснете икона "Export". Появява се меню, от което можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel navtable1 с данните от журнала, които
можете да ползвате и обработвате с тази програма. Ако искате да затворите този файл, преди това
трябва да изберете дали ще го запишете под друго име в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
Изберете точка "Дизайнер на отчети", за да работите с вградения в БИЗНЕС НАВИГАТОР дизайнер.
На последния ред на менюто е изведено заглавие на журнал, който е създаден с дизайнера и може да
се ползва от потребителите. Изберете този ред и ще видите печатната форма на екран Report Preview.
Ако желаете да отпечатате справката, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана с
бутон "Изход без отпечатване".
Предоставена е възможност за извеждане на справката:
-

с партиди чрез маркиране на поле "С партиди" - при аналитичен журнал по сметка-хронологичен:

-

в алтернативна валута чрез маркиране на поле "В алтернативна валута",

както и в различни мерни единици
-

текуща

-

основна

-

алтернативна.

Количествата се показват по един от трите възможни начина:
-

в мерната единица, в която е взета операцията (текуща мерна единица);

-

в мерната единица, в която нормално се води партидата (основна мерна единица);

-

в алтернативна мерна единица, както е зададена в дефиниция та на партидата;

-

количество при неколичествени сметки.

При аналитичния журнал по хронология можете да получите информация и за партидите на
кореспондиращите сметки чрез избиране на отметката "С партиди".
Аналитичен журнал по партиди
В аналитичния журнал по партиди се извежда информацията за всички счетоводни записвания за една
партида на определена аналитична сметка.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети" - "Аналитични журнали".
Маркирайте позиция "По партиди" и посочете интервала от време, за който ще бъде изведен журналът.
Посочете началната и крайната дата - за "Интервал от периоди". Изберете период. (Период и 1.04.2008)
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Аналитичен журнал за партида] (лв. 1.04.2008 – 30.04.2008)".
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Екранната форма на аналитичен журнал за партиди съдържа икони "Разглеждане на документ", "Изход",
"Отпечатване", "Филтър", "Период", "Export" и полета за избор "С партиди" и "В алтернативна валута".
Вляво на горната част на екрана има таблица с колони:
- Номер
- Сметка.
Вдясно са изведени партидите от маркираната сметка със записвания за избрания период, които могат
да се сортират по стоки и по име.
В зависимост от това, коя партида е избрана, се извеждат съответните счетоводни статии.
Аналитичен журнал по партиди може да се изведе посредством страниците на долната таблица, както
следва: "Хронологична", "По кореспонденции".
Долната част на екрана представлява таблица със следните колони:
- Сметка
- Национална валута
•Дебит
•Кредит
Чужда валута

-

•Дебит
•Кредит
•ЧВ - видът чужда валута
Количество

-

•Дебит
•Кредит
- Цена
- Мярка
- Документ
•Тип
•Номер
•Дата
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- Папка
- Период
- Счетоводна статия
•Статия
•Ред
- Текст.
Маркирайте сметка 3041 и партида "Милка с бадеми", разгледайте записите по тази партида, които се
появяват в долната таблица.
За да разгледате и получите справка за документа, въз основа на който е създадена определена
счетоводна статия, маркирайте неговия ред с мишката и изберете икона "Разглеждане на документ",
щракнете два пъти върху реда или натиснете клавиш Enter. Отваря се екран с името на документа и
неговото съдържание. Ако документът има няколко поддокумента, те се показват на втората страница
(екран "Много кореспондиращи сметки"), след като натиснете бутон "ОК" на първата му страница.
Когато натиснете икона "Печат", се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите вида, в
който ще бъде отпечатан аналитичният журнал по партиди. Печатната форма съдържа данни за
сметката и партидата - номер и име, данни за фирмата - името на фирмата, адреса й, номера й по НДР
и момента на отпечатване според датата на компютъра, както и периода, за който е изведен журналът.
Аналитичният дневник съдържа колони:
- кореспондираща сметка
- сума
•дебит
•кредит
-

сума ЧВ
•дебит
•кредит
•ЧВ - видът чужда валута

-

количество
•дебит
•кредит.

Ако желаете да отпечатате аналитичния журнал, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте
от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Можете да селектирате желаната информация посредством предвидената за целта икона "Филтър".
При всяка селекция на информацията сумирането на оборотите по дебит и по кредит се извършва само
за избраната информация.
Натиснете икона "Филтър". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]".
Филтрирането е аналогично на това при главна книга за една сметка.
Извадката може да се направи по класа на кореспондиращата сметка (материална, клиент или
доставчик), сметка от избрания вече клас, интервал от дата до дата и чужда валута. При извадка по
валути програмата показва и оборотите в съответната валута за избраната сметка.
При всяка селекция на информацията сумирането на оборотите по дебит и по кредит се извършва само
за избраната информация.
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Екранът съдържа две икони "Клас сметка", "Сметка", полета "От...до" и "Чужда валута" както и бутони
"ОК" и "Отказ".
Натиснете икона "Избор" за Клас на сметка. Отваря се екран за избор на класа на сметка.
Щракнете два пъти с мишката върху ред "Доставчици". Връщате се в екран "ВАРИАНТ БМ ООД
[Филтър]" и срещу клас на сметка е изписано "Доставчици".
Натиснете икона "Избор" за "Сметка". Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Доставчици]". Маркирайте
реда с доставчик "Нестле- Швейцария" и натиснете икона "Избор". Връщате се в екран "ВАРИАНТ БМ
ООД [Филтър]" и срещу Сметка е изписано "2(4012) Нестле- Швейцария ".
Натиснете бутон "ОК".
Връщате се в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Аналитичен журнал за партида] (лв. 1.04.2008 – 30.04.2008)",
където в таблицата на долната част на екрана са изведени само статиите, които са свързани с
избраната партида.
За да се върнете в аналитичния журнал с всички статии, изберете
бутон "Отказ". Полето "От... до" трябва да е празно.

отново икона "Филтър" и натиснете

С помощта на икона "Период" може да се промени периодът, за който е създаден аналитичният журнал
от самия екран на журнала. Начинът на работа е същият както при първоначалното избиране на период
или интервал от периоди. Натиснете тази икона и задайте нов интервал от периоди (1.03.2008 –
30.04.2008).
С натискане на икона "Export" можете да експортирате данните от екранната форма на таблицата към
MS Excel или електронната таблица на безплатния офис-пакет OpenOffice, както и да използвате
вградения дизайнер на отчети, за да получите отчета в желаната от вас форма.
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от кое то можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel navtable1 с данните от журнала, които
можете да ползвате и обработвате с тази програма. Ако искате да затворите този файл, преди това
трябва да изберете дали ще го запишете под друго име в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
Изберете точка "Дизайнер на отчети", за да работите с вградения в БИЗНЕС НАВИГАТОР дизайнер.
На последния ред на менюто е изведено заглавие на журнал, който е създаден с дизайнера и може да
се ползва от потребителите. Изберете този ред и ще видите печатната форма на екран Report Preview.
Ако желаете да отпечатате справката, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана с
бутон "Изход без отпечатване".
Предоставена е възможност за извеждане на справката:
-

с партиди чрез маркиране на поле "С партиди" - при аналитичен журнал по сметка-хронологичен.

-

в алтернативна валута чрез маркиране на поле "В алтернативна валута".

Ако кореспондиращата сметка е аналитична, имате възможност да получите информация, по коя нейна
партида е направено осчетоводяването. Това може да стане, като се постави отметката с партиди.
Аналитичен журнал Данъци и отстъпки
Тази справка показва начислените данъци и/или отстъпки за всяка партида. Става въпрос за
начисленията, въведени за конкретни партиди в редовете на документи с много кореспондиращи сметки
- обикновено акцизи или отстъпки. Начисленията, които са общи за документа - напр. ДДС или обща
отстъпка, не участват в този журнал.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети" - "Аналитични журнали".
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Маркирайте позиция "Данъци и отстъпки" и посочете интервала от време, за който ще бъде изведен
журналът.
Посочете началната (и крайната - за "Интервал от периоди") дата. Посочете период. (Период и
1.03.2008)
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Анал.журнал данъци и отстъпки] (лв. 1.03.2008 –
31.03.2008)".

Екранната форма на аналитичния журнал за данъци и отстъпки съдържа икони "Разглеждане на
документ", "Изход", "Отпечатване", "Филтър", "Период", "Export", "Сбито", "Подробно", диалогово поле
"Мерни единици", падащ списък за избор на вид данък/отстъпка, както и поле за избор "В алтернативна
валута".
В горната част на екрана има таблица с колони:
- Номер
- Сметка.
В зависимост от това кой ред е избран, се извеждат съответните счетоводни статии.

Аналитичен журнал за данъци и отстъпки може да се изведе посредством двете страници на долната
таблица, както следва: "Хронологична", "По кореспонденции".
Долната част на екрана представлява таблица със следните колони:
- Сметка
- Сума нето
•Дебит
•Кредит
-

Данък
•База
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•Ставка
•Дебит
•Кредит
Сума бруто

-

•Дебит
•Кредит
Количество

-

•Дебит
•Кредит
- Цена
- Мярка
- Кор.сметка
- Документ
•Тип
•Номер
•Дата
- Папка
- Период
- Счетоводна статия
•Статия
•Ред
- Текст.
Маркирайте сметка "7022 Приходи от продажби на стоки на едро" в горната таблица и разгледайте
записите по тази сметка, които се появяват в долната таблица.
За да разгледате и получите справка за документа, въз основа на който е създадена определена
счетоводна статия, маркирайте неговия ред с мишката и изберете икона "Разглеждане на документ",
щракнете два пъти върху реда или натиснете клавиш Enter. Отваря се екран с името на документа и
неговото съдържание. Ако документът има няколко поддокумента, те се показват на втората страница
(екран "Много кореспондиращи сметки"), след като натиснете бутон "ОК" на първата му страница.
Когато натиснете икона "Печат" се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите вида, в
който ще бъде отпечатан аналитичният журнал за данъци и отстъпки. Печатната форма съдържа данни
за сметката - номер и име, данни за фирмата - името на фирмата, адреса й, номера й по НДР и момента
на отпечатване според датата на компютъра, както и периода, за който е изведен журналът.
Аналитичният дневник съдържа колони:
- партида
- кореспондираща сметка
- сума нето / количество
•дебит
•кредит
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-

данък
•Дебит
•Кредит
•База
•Ставка

-

сума бруто / цена
•Дебит
•Кредит.

Ако желаете да отпечатате аналитичния журнал, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте
от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Можете да селектирате желаната информация посредством предвидената за целта икона "Филтър".
Информацията може да се филтрира по всеки един от аналитичните признаци на сметката независимо
от тяхното подреждане по нивата на аналитичност - по номенклатури и по кореспонденции, като
последните могат да се филтрират по "Клас сметка", по "Сметка", от дата до дата и по "Чужда валута".
При всяка селекция на информацията сумирането на оборотите по дебит и по кредит се извършва само
за избраната информация.
Натиснете икона "Филтър". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]".
Той съдържа бутони "По номенклатури" и "По кореспонденции", както и бутони "ОК" и "Отказ".
Натиснете бутон "По номенклатури". Отваря се нов екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]".

Ако желаете да филтрирате аналитичния журнал по групи изделия, натиснете бутон "Групи", от 1-во
ниво маркирайте ред "Шоколадови изделия" и натиснете икона "Избор". На екран "ВАРИАНТ БМ ООД
[Филтър]" натиснете бутон "ОК" и ще се визуализира аналитичният журнал по сметки само за група
"Шоколадови изделия".
Ако желаете да филтрирате аналитичния журнал по подгрупи изделия, натиснете бутон "Подгрупи", от
1-во маркирайте ред "Шоколадови изделия" и натиснете икона "Избор", след това от 2-ро ниво
маркирайте "Луксозни бонбониери" и натиснете икона "Избор". На екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]"
натиснете бутон "ОК" и ще се визуализира аналитичният журнал по сметки за подгрупа "Луксозни
бонбониери".
Ако желаете да филтрирате аналитичния журнал по стоки, натиснете бутон "Стоки", натиснете
кръстчето пред "Шоколадови изделия" и маркирайте "Луксозни бонбониери". В дясната страна на екрана
маркирайте "Тримонциум" и натиснете икона "Избор". Натиснете бутон "ОК" и се отваря екран на
аналитичния журнал за статиите на номенклатура "Тримонциум".
За да се върнете в аналитичния журнал с всички статии, изберете отново икона "Филтър" и натиснете
бутон "Отказ".
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Когато правите извадка по кореспонденции, това е аналогично на извадката при главна книга за една
сметка.
Извадката може да се направи по класа на кореспондиращата сметка (материална, клиент или
доставчик), сметка от избрания вече клас, интервал от дата до дата и чужда валута. При извадка по
валути програмата показва и оборотите в съответната валута за избраната сметка.
При всяка селекция на информацията сумирането на оборотите по дебит и по кредит се извършва само
за избраната информация.
Натиснете икона "Филтър" и на появяващия се екран натиснете "По кореспонденции". Визуализира се
втори екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]".
Той съдържа икони "Клас сметка", "Сметка", полета "От...до" и "Чужда валута" както и бутони "ОК" и
"Отказ".
Натиснете икона "Избор" за Клас на сметка. Отваря се екран за избор на класа на сметка.
Щракнете два пъти с мишката върху ред "Клиенти". Връщате се в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]" и
срещу клас на сметка е изписано "Клиенти".
Натиснете икона "Избор" за Сметка. Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Клиенти]". Маркирайте реда с
клиент "Джейко ЕООД" и натиснете икона "Избор". Връщате се в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]" и
срещу Сметка е изписано "11(4111)Джейко ЕООД".
В полетата "От...до" може да зададете конкретен интервал от време, с начална и крайна дата.
С " Джейко ЕООД" не работим с валута, ето защо в полето "Чужда валута" не пишете нищо.

Натиснете бутон "ОК".
Връщате се в екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Анал.журнал данъци и отстъпки] (лв. 1.03.2008 – 31.03.2008)",
където в таблицата на долната част на екрана са изведени само статиите, които са свързани с
избраната сметка.

За да се върнете в аналитичния журнал с всички статии, изберете отново икона "Филтър", изтрийте
въведения в поле "От...до" период за филтриране и натиснете бутон "Отказ".
С помощта на икона "Период" може да се промени периодът, за който е създаден аналитичният журнал
от самия екран на журнала. Начинът на работа е същият както при първоначалното избиране на период
или интервал от периоди. Натиснете тази икона и задайте нов интервал от периоди (1.03.2008 –
30.04.2008).
С натискане на икона "Export" можете да експортирате данните от екранната форма на таблицата към
MS Excel или електронната таблица на безплатния офис-пакет OpenOffice, както и да използвате
вградения дизайнер на отчети, за да получите отчета в желаната от вас форма.
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Натиснете икона "Export". Появява се меню, от кое то можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel navtable1 с данните от журнала, които
можете да ползвате и обработвате с тази програма. Ако искате да затворите този файл, преди това
трябва да изберете дали ще го запишете под друго име в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
Изберете точка "Дизайнер на отчети", за да работите с вградения в БИЗНЕС НАВИГАТОР дизайнер.
На последния ред на менюто е изведено заглавие на журнал, който е създаден с дизайнера и може да
се ползва от потребителите. Изберете този ред и ще видите печатната форма на екран Report Preview.
Ако желаете да отпечатате справката, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана с
бутон "Изход без отпечатване".
Натиснете икона "Сбито". Информацията се обобщава по сметки , като знакът "-" пред сметките става
"+".
Натиснете икона "Подробно" и отново виждате подробната разбивка по документи и редове.
Предоставена е и друга възможност за извеждане на справката:
-

в алтернативна валута чрез маркиране на поле "В алтернативна валута", както и в различни мерни
единици

-

текуща

-

основна

-

алтернативна.

В зависимост от превключвателя "Мерни единици" количествата
възможни начина:

се показват по един от трите

- в мерната единица, в която е взета операцията (текуща мерна единица);
- в мерната единица, в която нормално се води партидата (основна мерна единица);
- в алтернативна мерна единица, както е зададена в дефиницията на партидата.
От падащия списък с помощта на бутона стрелка може да се избере извеждането на справката да стане
по категории данъци и отстъпки, както следва:
- всички
- ДДС
- акцизи
- отстъпки.
Ако изберете "Всички", се показват всички записи. Ако изберете "ДДС", "Акциз" или "Отстъпка", се
показват само записите със съответната категория данък. Трябва да се има предвид, че в този случай
нетната сума плюс сумата на данъка може да не е равна на брутната сума.
Аналитичният журнал по сметки може да бъде изведен по два начина - по хронология и по
кореспонденции. Това става чрез избиране на съответната страница в долната част на екрана. При
аналитичния журнал по хронология можете да получите информация и за партидите на
кореспондиращите сметки чрез избиране на отметката "С партиди".
При извеждането на справката по хронология се показват всички записвания за дадена партида, които
фигурират в аналитичния журнал. Основният ред включва кода и името на партидата, нетната сума
(дебит или кредит), общата сума на данъците и отстъпките по всички допълнителни редове, брутната
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сума (дебит или кредит) и допълнителна информация за документа, кореспондиращата сметка и т.н.
Допълнителните редове включват названието на конкретното начисление, базата, ставката и сумата на
данъка.
При справката по кореспонденции за всяка партида има по един обобщаващ ред, в който са сумирани
нетните суми, брутните суми и сумите на данъците и отстъпките (отделно по дебит и по кредит).
Обобщаващите редове по видове начисления, освен сумираните данъчни операции по дебит и по
кредит, включват и ставка на данъка. Ако данъкът е процентен, количествен или фиксиран, това е
ставката от дефиницията на данъка. Ако данъкът е с променлива ставка, ставката е изчислена
усреднено като съотношение на сбора от сумите на данъка към данъчната ставка. Ако сборът от сумите
е само кредитен, се показва ставката по кредитните суми. Ако сборът от сумите е само дебитен, се
показва ставката по дебитните суми. Ако има и дебитни, и кредитни суми, се показва ставката по
кредитните суми.
На последно ниво са детайлните редове за конкретните данъчни операции. Те включват названието на
кореспондиращата сметка, базата, ставката и сумата на данъка.

Оборотни ведомости
Оборотните ведомости съдържат данни за началното салдо, за оборотите по дебит и по кредит и за
крайното салдо по сметките. Със справките за салдата на сметките може винаги да се отпечата
информацията за актуалното състояние на сметката - начално салдо за периода, натрупаните обороти
по време на периода или годината от дебитната и кредитната страна и крайното салдо. Извеждането на
оборотните ведомости става сортирано по номера на сметките, като в справката се показват само тези
сметки, за които има записвания. В справките за салдата се отчитат данните само от осче товодени
документи. Ако сметката се води в чужда валута, салдата по сметката се извеждат в справката,
преизчислени в национална валута или в избрана алтернативна валута.
Оборотните ведомости могат да се извеждат както за избран период, така и за интервал от периоди или
за година.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР имате възможност да избирате между следните оборотни ведомости за:
- Материални сметки
- Персонални сметки
- Сметка по периоди
- Аналитична сметка
- Партида по периоди
- Номенклатура по сметки.
Оборотна ведомост за материални сметки
Оборотните ведомости за материални сметки показват обобщената информация за салдата и
оборотите от всички сметки от сметкоплана, за които са правени осчетоводявания.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети" - "Оборотни ведомости".
Маркирайте позиция "За материални сметки" и посочете интервала от време, за който ще бъде
изведена ведомостта.
Посочете началната и крайната дата - за "Интервал от периоди". Изберете период. (Период и 1.04.2008)
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Салда за материални сметки] (лв. 1.04.2008 – 30.04.2008)".
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Екранната форма на оборотната ведомост за материални сметки съдържа икони "Изход",
"Отпечатване", "Филтър", "Период", "Export" и полета за избор "Без подсметки", "Без нулеви стойности" и
"В алтернативна валута".
Информацията е представена в таблица с колони:
- Сметка
- Начално салдо
•Дебит
•Кредит
-

Оборот
•Дебит
•Кредит

-

Крайно салдо
•Дебит
•Кредит
- Име.

При разпечатване на последния ред се получава сумарна информация за салдата и оборотите по
всички сметки.
Когато натиснете икона "Печат", се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите вида, в
който ще бъде отпечатана оборотната ведомост. Печатната форма съдържа данни за фирмата - името
на фирмата, адреса й, номера й по НДР и момента на отпечатване според датата на компютъра, както и
периода, за който е изведена ведомостта. Оборотната ведомост съдържа колони:
- сметка
- начално салдо
•дебит
•кредит
-

оборот
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•дебит
•кредит
-

крайно салдо
•дебит
•кредит.

Ако желаете да отпечатате оборотната ведомост, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте
от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
В оборотна ведомост за материални сметки съществува възможност да се получи информация само за
определени сметки чрез натискане на икона "Филтър". Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Типове
сметки]".
Екранът съдържа полета с тип сметки и чекбоксове пред тях, поле за отметка пред "Интервал" и полета
"Включени" и "Изключени".
На този екран може да се избере кои от типовете сметки да се покажат в оборотната ведомост.
Избира се между: Нормални, Сборни, Отваряне на баланс, Валутни разлики, Сконтови сметки, Данъчни
сметки, Предплащания, Чуждестранни и Статистически.
Можете да получите информация за всички типове сметки чрез натискане на бутона "Всички". Има
възможност селекцията да се обърне, т.е. тези, които са били включени, да се изключат, а изключените
да се включат чрез щракване на бутона "Обратно".
Филтрирането ви предлага възможност да получите информация и за някакъв интервал от сметки чрез
поставяне на отметката пред "Интервал". Тогава полетата, в които се посочват номерата на сметките,
стават достъпни и можете да посочите интервала от сметки, които да бъдат включени в оборотната
ведомост, и съответно интервала от изключени сметки.
Маркирайте "Интервал". В поле "Включени" въведете сметки (101-453). В поле "Изключени" въведете
номера на сметки, които да се изключат от този диапазон (401-411). Натиснете бутон "ОК".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Салда за материални сметки] (лв. 1.04.2008 – 30.4.2008)". В
таблицата са изведени редовете за сметките от 101 до 453 с изключение на 401, 410 и 411.
За да се върнете в оборотната ведомост с всички салда и обороти, изберете отново икона "Филтър" и
натиснете бутон "Отказ".
С помощта на икона "Период" може да се промени периодът, за който е създадена оборотната ведомост
от самия екран на ведомостта. Начинът на работа е същият както при първоначалното избиране на
период или интервал от периоди. Натиснете тази икона и задайте нов интервал от периоди (1.03.2008 –
30.04.2008).
С натискане на икона "Export" можете да експортирате данните от екранната форма на таблицата към
MS Excel или електронната таблица на безплатния офис-пакет OpenOffice, както и да използвате
вградения дизайнер на отчети, за да получите отчета в желаната от вас форма.
Натиснете икона "Export" . Появява се меню, от кое то можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel navtable1 с данните от ведомостта,
които можете да ползвате и обработвате с тази програма. Ако искате да затворите този файл, преди
това трябва да изберете дали ще го запишете под друго име в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
Изберете точка "Дизайнер на отчети", за да работите с вградения в БИЗНЕС НАВИГАТОР дизайнер.
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На последния ред на менюто е изведено заглавие на ведомост, която е създадена с дизайнера и може
да се ползва от потребителите. Изберете този ред и ще видите печатната форма на екран Report
Preview. Ако желаете да отпечатате ведомостта, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте
от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Предоставена е възможност за извеждане на справката:
- без подсметки
- без нулеви стойности
- в алтернативна валута.
Ако не желаете в оборотната ведомост да се показва информация за сметките, които нямат начално
салдо към избрания период и съответно обороти през него, вие можете да ги изключите чрез поставяне
на отметката "Без нулеви стойности".
Вие можете да избирате дали в оборотната ведомост да се извежда информация на синтетично ниво,
или и с данните за подсметките. Ако поставите отметката пред "Без подсметки", от справката ще се
изключат всички подсметки на сборните сметки.
Забележка:
При разпечатване на оборотна ведомост с информация и за подсметките е възможно на последния сумарен ред да
не получите равенство между дебитните и кредитните салда и обороти. Равенство се получава само при условие,
че искате да получите справка без детайлна информация за подсметките, т.е. трябва да бъде поставена отметката
"Без подсметки".

Оборотна ведомост за персонални сметки
Оборотните ведомости за персоналните сметки показват информация за оборотите и салдата на всички
персонални сметки (клиенти или доставчици), за които има счетоводни записвания.
Може да се избира между оборотна ведомост за "Клиенти" или "Доставчици".
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети" - "Оборотни ведомости".
Маркирайте позиция "За персонални сметки" - "Клиенти" и посочете интервала от време, за който ще
бъде изведена ведомостта.
Маркирайте желания от вас вид интервал. Посочете началната (и крайната - за "Интервал от периоди")
дата. Изберете период. (Период и 1.04.2008).
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Салда по клиенти] (лв. 1.04.2008 – 30.04.2008)".

Екранната форма на оборотната ведомост за материални сметки съдържа икони "Изход",
"Отпечатване", "Филтър", "Период", "Export" и полета за избор "Без нулеви стойности" и "В алтернативна
валута".

239

Информацията е представена в таблица с колони:
Клиент

-

•Име
•Код
•Сборна сметка
Начално салдо

-

•Дебит
•Кредит
Оборот

-

•Дебит
•Кредит
Крайно салдо

-

•Дебит
•Кредит.
Таблицата може да се подреди по азбучен ред, по код (по ред на създаването на контрагентите) на
клиентите или по сборна сметка, като се сортира съответно по колона "Име", "Код" или "Сборна сметка".
Когато натиснете икона "Отпечатване" се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите
формата, в която ще бъде отпечатана оборотната ведомост. Печатната форма съдържа данни за вида
персонални сметки, за които е изведена справката, данни за фирмата - името на фирмата, адреса й,
номера й по НДР и момента на отпечатване според датата на компютъра, както и периода, за който е
изведена ведомостта. Оборотната ведомост съдържа колони:
- сметка
- начално салдо
•дебит
•кредит
-

оборот
•дебит
•кредит

-

крайно салдо
•дебит
•кредит.

Ако желаете да отпечатате оборотната ведомост, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте
от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
В оборотна ведомост за персонални сметки съществува възможност да се получи информация само за
определени групи клиенти или доставчици чрез натискане на икона "Филтър". Отваря се екран
"ВАРИАНТ БМ ООД [Групи партньори] Клиенти или доставчици".
На този екран може да се изберат салдата и оборотите на кои групи партньори да се покажат в
оборотната ведомост.
Избира се между:
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- партньори (клиенти/доставчици) от страната
- партньори (клиенти/доставчици) от чужбина
- партньори (клиенти/доставчици) по аванси
- партньори (клиенти/доставчици) по търговски кредити – краткосрочни
- разчети със свързани лица по продажби - краткосрочни
- митници - за доставчици.
Маркирайте "Клиенти от страната" и натиснете икона "Избор".
MAN00230С натискане на икона "Export" можете да експортирате данните от екранната форма на
таблицата към MS Excel или електронната таблица на безплатния офис-пакет OpenOffice, както и да
използвате вградения дизайнер на отчети, за да получите отчета в желаната от вас форма.
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от кое то можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel navtable1 с данните от ведомостта,
които можете да ползвате и обработвате с тази програма. Ако искате да затворите този файл, преди
това трябва да изберете дали ще го запишете под друго име в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
Изберете точка "Дизайнер на отчети", за да работите с вградения в БИЗНЕС НАВИГАТОР дизайнер.
На последния ред на менюто е изведено заглавие на ведомост, която е създадена с дизайнера и може
да се ползва от потребителите. Изберете този ред и ще видите печатната форма на екран Report
Preview. Ако желаете да отпечатате ведомостта, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте
от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Предоставена е възможност за извеждане на справката
- без нулеви стойности
- в алтернативна валута
Ако не желаете в оборотната ведомост да се показва информация за контрагентите, които нямат
начално салдо към избрания период и съответно движения през него, вие можете да ги изключите чрез
поставяне на отметката "Без нулеви стойности".
Когато в главния работен екран изберете меню "Отчети" - "Оборотни ведомости" - "Доставчици", се
работи по същия начин, но за тази група партньори.
Оборотна ведомост за сметка по периоди
Оборотната ведомост за сметка по периоди показва салдата и оборотите на избрана сметка за всички
активни отчетни периоди.
Информацията се извежда последователно за всички периоди: от този, през който е започнало
използването на съответната сметка, до последния активиран.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети" - "Оборотни ведомости".
Маркирайте позиция "За сметка по периоди".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Салда за сметка по периоди]".
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Маркирайте сметка "3041 Стоки на склад". Екранната форма на оборотната ведомост за сметка по
периоди съдържа икони "Изход", "Отпечатване", и "Export", както и поле за избор "В алтернативна
валута".
Информацията е представена в две таблици. Таблицата за сметки съдържа колони "Номер" и "Име" и
може да се сортира с помощта на три страници - "Материални сметки", "Клиенти", "Доставчици".
Таблицата в долната част на екрана съдържа информация за избраната сметка, подредена в следните
колони:
- Период
- Начално салдо
•Дебит салдо
•Кредит салдо
Оборот

-

•Дебит оборот
•Кредит оборот
Крайно салдо

-

•Дебит салдо
•Кредит салдо
- Валута.
Когато натиснете икона "Отпечатване" се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите
вида, в който ще бъде отпечатана оборотната ведомост за сметка по периоди. Печатната форма
съдържа номера и името на сметката, за която е изведена справката, данни за фирмата - името на
фирмата, момента на отпечатване според датата на компютъра. Оборотната ведомост съдържа колони:
- период
- начално салдо
•дебит
•кредит
-
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оборот

•дебит
•кредит
-

крайно салдо
•дебит
•кредит
- валута.

При разпечатване на сумарен ред долу се показва информация за общо дебитен и общо кредитен
оборот за съответната сметка за всички периоди.
Ако желаете да отпечатате оборотната ведомост, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте
от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
С натискане на икона "Export" можете да експортирате данните от екранната форма на таблицата към
MS Excel или електронната таблица на безплатния офис-пакет OpenOffice, както и да използвате
вградения дизайнер на отчети, за да получите отчета в желаната от вас форма.
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от което можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel navtable1 с данните от ведомостта,
които можете да ползвате и обработвате с тази програма. Ако искате да затворите този файл, преди
това трябва да изберете дали ще го запишете под друго име в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
Изберете точка "Дизайнер на отчети", за да работите с вградения в БИЗНЕС НАВИГАТОР дизайнер.
На последния ред на менюто е изведено заглавие на ведомост, която е създадена с дизайнера и може
да се ползва от потребителите. Изберете този ред и ще видите печатната форма на екран Report
Preview. Ако желаете да отпечатате ведомостта, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте
от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Предоставена е възможност за извеждане на справката в алтернативна валута.
Оборотна ведомост за аналитична сметка
Справката се извежда винаги за избрана аналитична сметка. Тук системата дава възможност да бъдат
отпечатани и контролирани данните за оборотите и салдото на тези сметки както в стойностно, така и в
количествено изражение.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети" - "Оборотни ведомости" - "За аналитична сметка".
Посочете началната и крайната дата - за "Интервал от периоди". Изберете период. (1.04.2008 –
30.04.2008)
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Салда за аналитична сметка] (лв. 1.04.2008 – 30.04.2008)".
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Екранната форма на оборотната ведомост за аналитична сметка съдържа икони "Изход", "Отпечатване",
"Филтър", "Период", "Export", диалогово поле "Мерни единици" и полета за избор "Без нулеви
стойности", "В алтернативна валута", както и "Минимален/Максимален запас" - за сметки, чиято
аналитичност е от вид "Материални запаси".
В горната част на екрана има таблица с данни за сметките с колони "Сметка" и "Име".
Информацията за избрана сметка е представена в таблица с колони:
-

Партида
•Код
•Име

-

Начално салдо
•Дебит
•Кредит

-

Оборот
•Дебит
•Кредит

-

Крайно салдо
•Дебит
•Кредит

-

Колич.начално салдо
•Дебит
•Кредит

-

Колич.оборот
•Дебит
•Кредит

-

Колич.крайно салдо
•Дебит
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•Кредит
-

Средна цена

- Мярка
- Допълнителен код
- Линеен код.
Маркирайте сметка 3041 Стоки на склад.
Таблицата може да се подреди по номенклатурни дефиниции, по азбучен ред - по име или по линеен
код, като се избере съответно страница "По... (номенклатурна дефиниция)" ,"По име" или "По линеен
код".
Справката ви предоставя информация за партидите на тази сметка в стойностно и количествено
изражение, началните салда, обороти, крайни салда, мярката, в която се отчита съответната партида, и
средно претеглената цена.
Когато натиснете икона "Отпечатване", се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите
вида, в който ще бъде отпечатана оборотната ведомост.
При отпечатване на оборотна ведомост за аналитична сметка се отпечатват всички данни за
аналитичните партиди по тази сметка, стойности и количества. Показва се и информацията за средната
цена на всяка партида и за мярката, в която се измерва партидата.
Печатната форма съдържа номера и името на аналитичната сметка, за които е изведена справката,
данни за фирмата - името на фирмата, адреса й, номера й по НДР и момента на отпечатване според
датата на компютъра, както и периода, за който е изведена ведомостта. Оборотната ведомост съдържа
колони:
- период
- начално салдо
•дебит
•кредит
-

оборот
•дебит
•кредит

-

крайно салдо
•дебит
•кредит
- мярка
- средна цена.

На сумарни редове се показва обобщена информация по групи, подгрупи и признаци. В последния ред
на оборотната ведомост за аналитични сметки се показва сумарната стойност на всички салда и
обороти по сметката. Тази стойност трябва да отговаря на стойностите на съответната в оборотната
ведомост за всички материални сметки.
Ако желаете да отпечатате оборотната ведомост, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте
от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
В оборотна ведомост за аналитична сметка съществува възможност да се получи информация само за
определено ниво на сметката чрез натискане на икона "Филтър". Филтрирането става по групи,
подгрупи, видове аналитичните позиции, по един, два или три признака в зависимост от това, как е
зададена аналитичността на сметката.
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Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]".
Ако желаете да филтрирате аналитичния журнал по групи изделия, натиснете бутон "Групи", от 1-во
ниво маркирайте ред "Шоколадови изделия" и натиснете икона "Избор". На екран "ВАРИАНТ БМ ООД
[Филтър]" натиснете бутон "ОК" и ще се визуализира аналитичният журнал по сметки само за група
"Шоколадови изделия".
Ако желаете да филтрирате аналитичния журнал по подгрупи изделия, натиснете бутон "Подгрупи", от
1-во маркирайте ред "Шоколадови изделия" и натиснете икона "Избор", след това от 2-ро ниво
маркирайте "Луксозни бонбониери" и натиснете икона "Избор". На екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]"
натиснете бутон "ОК" и ще се визуализира аналитичният журнал по сметки за подгрупа "Луксозни
бонбониери".
Ако желаете да филтрирате аналитичния журнал по стоки, натиснете бутон "Стоки", натиснете
кръстчето пред "Шоколадови изделия" и маркирайте "Луксозни бонбониери". В дясната страна на екрана
маркирайте "Тримонциум" и натиснете икона "Избор". Натиснете бутон "ОК" и се отваря екран на
аналитичния журнал за статиите на номенклатура "Тримонциум".
За да се върнете в аналитичния журнал с всички статии, изберете отново икона "Филтър" и натиснете
бутон "Отказ".
С помощта на икона "Период" може да се промени периодът, за който е създадена аналитичната
оборотна ведомост от самия екран на ведомостта. Начинът на работа е същият както при
първоначалното избиране на период или интервал от периоди. Натиснете тази икона и задайте нов
интервал от периоди (1.03.2008 – 30.04.2008).
С натискане на икона "Export" можете да експортирате данните от екранната форма на таблицата към
MS Excel или електронната таблица на безплатния офис-пакет OpenOffice, както и да използвате
вградения дизайнер на отчети, за да получите отчета в желаната от вас форма.
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от кое то можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel navtable1 с данните от ведомостта,
които можете да ползвате и обработвате с тази програма. Ако искате да затворите този файл, преди
това трябва да изберете дали ще го запишете под друго име в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
Изберете точка "Дизайнер на отчети", за да работите с вградения в БИЗНЕС НАВИГАТОР дизайнер.
На последния ред на менюто е изведено заглавие на ведомост, която е създадена с дизайнера и може
да се ползва от потребителите. Изберете този ред и ще видите печатната форма на екран Report
Preview. Ако желаете да отпечатате ведомостта, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте
от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Предоставена е възможност за извеждане на справката
-

без нулеви стойности за изключване на партидите от маркираната сметка, по които няма движение
през избрания период

-

в алтернативна валута

-

минимален/максимален запас.

В справката за салдата по сметките се отразяват само движенията от осчетоводените документи. При
счетоводни документи в чужда валута се отпечатват стойностите, преизчислени в национална валута.
Ако обаче дадена сметка се води само в чужда валута, т.е. в базовите данни на сметката е зададена
чужда валута, то тогава и салдата и оборотите по тази сметка ще бъдат в чужда валута.
Оборотна ведомост за партида по периоди
Показва салдата и оборотите на избрана от потребителя партида на аналитичната сметка за всички
активни периоди.
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Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети" - "Оборотни ведомости".
Маркирайте позиция "за Партида по периоди".
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Салда за партида по периоди]".

Маркирайте сметка 3041 Стоки на склад. Екранната форма на оборотната ведомост за партида по
периоди съдържа икони "Изход", "Отпечатване", и "Export", както и диалогова кутия "Мерни единици".
Информацията е представена в три таблици. Таблицата за сметки съдържа колони "Сметка" и "Име".
Таблицата за партиди съдържа всички партиди по избраната сметка и има колони "Партида", "Име" и
"Линеен код" и може да се сортира с помощта на две страници - "По Стоки" и "Име".
Таблицата в долната част на екрана съдържа информация за движенията за избраната партида през
всички периоди, подредена в следните колони:
- Период
- Начално салдо
•Дебит
•Кредит
-

Оборот
•Дебит
•Кредит

-

Крайно салдо
•Дебит
•Кредит

-

Колич.начално салдо
•Дебит
•Кредит

-

Колич. оборот
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•Дебит
•Кредит
Колич. крайно салдо

-

•Дебит
•Кредит
- Средна цена
- Валута
- Мярка.
Когато натиснете икона "Печат", се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите вида, в
който ще бъде отпечатана оборотната ведомост за партида по периоди. Печатната форма съдържа
номера, името на сметката и партидата, за която е изведена справката, данни за фирмата - името на
фирмата, момента на отпечатване според датата на компютъра.
Оборотната ведомост съдържа колони:
- период
- начално салдо
•дебит
•кредит
оборот

-

•дебит
•кредит
крайно салдо

-

•дебит
•кредит
- средна цена, вид валута.
При разпечатване на последния сумарен ред се получава обобщена информация за дебитните и
кредитните обороти - количествено и стойностно.
Ако желаете да отпечатате ведомостта, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана
с бутон "Изход без отпечатване".
С натискане на икона "Export" можете да експортирате данните от екранната форма на таблицата към
MS Excel или електронната таблица на безплатния офис-пакет OpenOffice, както и да използвате
вградения дизайнер на отчети, за да получите отчета в желаната от вас форма.
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от кое то можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel navtable1 с данните от ведомостта,
които можете да ползвате и обработвате с тази програма. Ако искате да затворите този файл, преди
това трябва да изберете дали ще го запишете под друго име в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
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Изберете точка "Дизайнер на отчети", за да работите с вградения в БИЗНЕС НАВИГАТОР дизайнер.
На последния ред на менюто е изведено заглавие на ведомост, която е създадена с дизайнера и може
да се ползва от потребителите. Изберете този ред и ще видите печатната форма на екран Report
Preview. Ако желаете да отпечатате ведомостта, натиснете бутон "Отпечатай отчета"

, ако не -

излезте от екрана с бутон "Изход без отпечатване"
Предоставена е възможност за извеждане на справката в алтернативна валута.
За номенклатура по сметки
Тази оборотна ведомост показва обобщена информация за всички номенклатурни позиции в дадена
номенклатура. Представена е информация за всички аналитични сметки, които ползват дадената
номенклатура. Справката позволява проследяването на различни признаци, които имат голямо
значение при количественото и стойностното счетоводно аналитично отчитане. Тя не ви ограничава
какви номенклатури да избирате. Вие можете да избирате както номенклатури, участващи в комбинация
с други номенклатури в аналитичността на сметките, така и номенклатури, които се отчитат като
самостоятелна аналитичност.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети" - "Оборотни ведомости".
Маркирайте позиция "За номенклатура по сметки".
Маркирайте желания от вас вид интервал. Посочете началната и крайната дата - за "Интервал от
периоди". Изберете период (1.04.2008 – 30.04.2008)
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Справка по номенклатури (лв. 1.04.2008 – 30.04.2008)]".

Маркирайте "Стоки". Екранната форма на справката по номенклатури съдържа икони "Изход",
"Отпечатване", "Филтър", "Период", "Export", "Сбито" и "Подробно", както и полета за избор "Без нулеви
стойност" и "В алтернативна валута".
Информацията е представена в две таблици. Таблицата за номенклатури съдържа колони "Код" и
"Номенклатура".
Таблицата в долната част на екрана съдържа информация за началните салда и движенията за
избраната номенклатура през избрания период, подредена в следните колони:
-

Име
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-

Начално салдо
Дебит

•

Кредит

Оборот

-

•

Дебит

•

Кредит

Крайно салдо

-

•

Дебит

•

Кредит

Начално количество

-

•

Дебит

•

Кредит

Количествен оборот

-

•

Дебит

•

Кредит

Крайно количество

-

-

•

•

Дебит

•

Кредит

Средна цена.

Когато натиснете икона "Отпечатване" се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите
вида, в който ще бъде отпечатана оборотната ведомост за номенклатура по сметки. Печатната форма
съдържа името на номенклатурата, за която е изведена справката, данни за фирмата - името на
фирмата, избрания период на справката, момента на отпечатване според датата на компютъра.
Оборотната ведомост съдържа колони:
-

название

-

средна цена

-

начално салдо

-

-

•

дебит

•

кредит

оборот
•

дебит

•

кредит

крайно салдо
•

дебит

•

кредит.

При разпечатване на последния сумарен ред се получава обобщена информация за дебитните и
кредитните обороти - количествено и стойностно.
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Ако желаете да отпечатате ведомостта, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана
с бутон "Изход без отпечатване".
В тази оборотна ведомост имате възможност да получите справка само за една от номенклатурните
позиции.
Това може да стане чрез използването на функцията "Филтър". Натиснете икона "Филтър". Визуализира
се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Анал.салда по номенклатури]".
В горната част на екрана има поле за избор на аналитичността. По подразбиране се появява тази, която
можете да конкретизирате и
сте маркирали в момента. С помощта на икона "Избор"
номенклатурата. Натиснете я. Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Номенклатурни позиции]
Стоки". Последователно натиснете кръстчето пред "Шоколадови изделия" и посочете "Луксозни
бонбониери". В дясната страна на екрана маркирайте "Тримонциум" и натиснете икона "Избор". Името
на номенклатурата се изписва до иконата за избор. Натиснете бутон "ОК". Визуализира се екран
"ВАРИАНТ БМ ООД [Справка по номенклатури] (лв. 1.04.2008 – 30.4.2008)". Ведомостта е филтрирана
за номенклатурната позиция "Тримонциум".
За да се върнете отново в екрана с информацията за всички номенклатури, изберете отново икона
"Филтър" и натиснете икона "Избор". В екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Номенклатурни позиции] Стоки" не
избирайте номенклатура, а натиснете икона "Изход". Връщате се в екран "ВАРИАНТ БМ ООД
[Анал.салда по номенклатури]", там натиснете бутон "Отказ". Връщате се в екран "ВАРИАНТ БМ ООД
[Справка по номенклатури (лв. 1.04.2008 - 30.04.2008)]".
Друга възможност, която ви предлага филтърът в тази справка, е изчисляването на разлика между групи
от сметки. За целта поставете отметката пред "Изчисляване на разлика", след което попълнете данните
за групите, наречени условно А: и В:. Може да се изчисли разлика между дебитния и кредитния оборот
или обратно.
С натискане на икона "Export" можете да експортирате данните от екранната форма на таблицата към
MS Excel или електронната таблица на безплатния офис-пакет OpenOffice, както и да използвате
вградения дизайнер на отчети, за да получите отчета в желаната от вас форма.
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от кое то можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel navtable1 с данните от ведомостта,
които можете да ползвате и обработвате с тази програма. Ако искате да затворите този файл, преди
това трябва да изберете дали ще го запишете под друго име в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
Изберете точка "Дизайнер на отчети", за да работите с вградения в БИЗНЕС НАВИГАТОР дизайнер.
На последния ред на менюто е изведено заглавие на ведомост, която е създадена с дизайнера и може
да се ползва от потребителите. Изберете този ред и ще видите печатната форма на екран Report
Preview. Ако желаете да отпечатате ведомостта, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте
от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Когато натиснете неколкократно икона "Подробно", виждате подробната разбивка по номенклатури и
сметки за всички номенклатурни позиции.
Когато натиснете икона "Сбито", информацията се обобщава по сметки, като знакът "-" пред сметките
става "+".
Със същата цел, но за всяка позиция поотделно, могат да се ползват и знаците + и - пред
номенклатурните позиции. Можете да отворите знака + пред номенклатурата и ще видите сметките,
които ползват тази номенклатура. Този знак + тогава става - като можете да върнете предишното
състояние, като щракнете върху него.
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Както и в други справки, и тук има възможност от справката да се изключат тези номенклатурни позиции,
които нямат начално салдо и движение през избрания период. Това става чрез поставяне на отметка в
диалоговия прозорец "Без нулеви стойности".
Предоставена е възможност за извеждане на справката в алтернативна валута.
Оборотната ведомост за номенклатура по сметки е много удобна за извеждане на информация за
балансовата стойност на дълготрайните активи, за следене на складовите наличности и други подобни.
За номенклатурна позиция
Тази оборотна ведомост показва информация за конкретна номенклатурна позиция в дадена
номенклатура. Представена е информация за всички аналитични сметки, които ползват дадената
номенклатура. Справката позволява проследяването на различни признаци, които имат голямо
значение при количественото и стойностното счетоводно аналитично отчитане. Тя не ви ограничава
какви номенклатури да избирате. Можете да избирате както номенклатури, участващи в комбинация с
други номенклатури в аналитичността на сметките, така и номенклатури, които се отчитат като
самостоятелна аналитичност.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети" - "Оборотни ведомости".
Маркирайте позиция "За номенклатурна позиция".
Маркирайте желания от вас вид интервал. Посочете началната и крайната дата - за "Интервал от
периоди". Изберете период (1.04.2008 - 30.04.2008)
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Справка по номенклатури] Стоки (лв. 1.04.2008 –
30.04.2008)".

Маркирайте "Стоки" В таблицата вдясно е маркирана първата номенклатурна позиция от тази
номенклатура - "Тримонциум". В долната таблица се визуализира информация за началните салда и
движенията за номенклатурна позиция "Тримонциум" през избрания период
Екранната форма на справката по номенклатури съдържа икони "Изход", "Отпечатване", "Филтър",
"Период", "Export", "Сбито" и "Подробно", полета за избор "Без нулеви стойност" и "В алтернативна
валута" и поле "Търси" на локатора.
Информацията е представена в три таблици.
Таблицата за номенклатури съдържа колони "Код" и "Номенклатура".
Таблицата за номенклатурната позиция съдържа колони "Код", "Име" и "Артикулен код".
Таблицата в долната част на екрана съдържа информация за началните салда и движенията за
избраната номенклатурна позиция през избрания период, подредена в следните колони:
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-

Име

-

Начално салдо

-

-

-

-

-

-

•

Дебит

•

Кредит

Оборот
•

Дебит

•

Кредит

Крайно салдо
•

Дебит

•

Кредит

Начално количество
•

Дебит

•

Кредит

Количествен оборот
•

Дебит

•

Кредит

Крайно количество
•

Дебит

•

Кредит

Средна цена.

Когато натиснете икона "Отпечатване" се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите
вида, в който ще бъде отпечатана оборотната ведомост за номенклатурна позиция. Печатната форма
съдържа името на номенклатурната позиция, за която е изведена справката, данни за фирмата - името
на фирмата, избрания период на справката, момента на отпечатване според датата на компютъра.
Оборотната ведомост съдържа колони:
-

название

-

средна цена

-

начално салдо

-

-

•

дебит

•

кредит

оборот
•

дебит

•

кредит

крайно салдо
•

дебит

•

кредит.
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Ако желаете да отпечатате ведомостта, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана
с бутон "Изход без отпечатване".
Филтърът в тази справка предлага възможност за изчисляването на разлика между групи от сметки. За
целта поставете отметката пред "Изчисляване на разлика", след което попълнете данните за групите,
наречени условно А: и В:. Може да се изчисли разлика между дебитния и кредитния оборот или обратно.
С натискане на икона "Export" можете да експортирате данните от екранната форма на таблицата към
MS Excel или електронната таблица на безплатния офис-пакет OpenOffice, както и да използвате
вградения дизайнер на отчети, за да получите отчета в желаната от вас форма.
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от което можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel navtable1 с данните от ведомостта,
които можете да ползвате и обработвате с тази програма. Ако искате да затворите този файл, преди
това трябва да изберете дали ще го запишете под друго име в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
По подразбиране оборотната ведомост за номенклатурна позиция се предлага в подробен вид. Когато
натиснете икона "Сбито", информацията се обобщава по сметки, като знакът "-" пред сметките става "+".
Когато натиснете неколкократно икона "Подробно", виждате отново подробната разбивка по сметки.
Със същата цел могат да се ползват и знаците + и - пред всяка сметка. Можете да отворите знака +
пред сметката и ще видите стойностите за номенклатурната позиция по тази сметка. Този знак + тогава
става - , като можете да върнете предишното състояние, като щракнете върху него.
Както и в други справки, и тук има възможност от справката да се изключат тези номенклатурни позиции,
които нямат начално салдо и движение през избрания период. Това става чрез поставяне на отметка в
диалоговия прозорец "Без нулеви стойности".
Предоставена е възможност за извеждане на справката в алтернативна валута.
С помощта на специалното поле "Търси" на локатора може да се търси определена номенклатурна
позиция по код, име или артикулен код в зависимост от това, коя колона от таблицата с
номенклатурните позиции е избрана за сортиране. Търсенето става, като в полето на локатора се
въведе част от търсения стринг (или целият стринг) и се натисне клавиша Tab.

Балансови отчети
Посредством заложения в БИЗНЕС НАВИГАТОР генератор на отчети потребителите могат да
дефинират различни видове отчети, като използват салдата и оборотите за сметките. Използвайки тези
салда и обороти, могат да бъдат използвани набор от вградени формули, като начални салда, крайни
салда, дебитни или кредитни кореспонденции на сметките, разлики и др.
Стандартно в шаблоните са заложени следните балансови отчети:
• Баланс - EXCEL, RW
• Отчет за приходите и разходите - EXCEL, RW
• Отчет за паричните потоци - EXCEL, RW
• Отчет за собствения капитал - EXCEL, RW
• Данъчна декларация за ДДС - EXCEL, RW (използва се до 2006г. включително)
• Годишна декларация за ДДС - EXCEL, RW (използва се до 2006г. включително)
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Баланс
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети" - "Балансови отчети". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ [Генератор на отчети]". Екранът
съдържа прозорец със списък на отчетите, икони "Изход", "Отпечатване", "Период", "Експорт", "Сбито" и
"Подробно" както и полета "Без нулеви стойности" и "В алтернативна валута". В долната част на екрана
има таблица с колони "Название", "Код" и колони за стойности, в които се визуализират резултатите
след генериране на избрания отчет.
Когато избирате отчет от списъка, се придвижвайте с плъзгача или бутоните за посока нагоре и надолу.
Маркирайте ред с отчет "Баланс (EXCEL)" със щракване на мишката.
Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ [Отчет от...до]". В този екран задайте интервала от време, за който ще
бъде изведен балансът. Възможностите са:
- Период
- Интервал от периоди
- Година.
Посочете началната и крайната дата - за "Интервал от периоди". Посочете 2008 година. (Година и
1.01.2008).
Натиснете бутон "ОК". Отваря се екран "Processing", на който се вижда процесът на генериране на
баланса.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Баланс (EXCEL)] (лв. 1.01.2008 – 31.12.2008)". В долната
таблица в синтезиран вид е изведен балансът на фирма "ВАРИАНТ БМ ООД".
Когато натиснете икона "Печат", се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите вида, в
който ще бъде отпечатан балансът в същия вид, както е в таблицата - в синтезиран или подробен.
Печатната форма на баланса съдържа данни за фирмата - името на фирмата, адреса й, номера й по
НДР, периода, за който е изведен, и датата на отпечатване според датата на компютъра. Балансът
съдържа колони:
- Название
- Код
- Текуща година
- Предходна година.
Ако желаете да отпечатате баланса в този вид, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от
екрана с бутон "Изход без отпечатване".
С помощта на икона "Период" може да се промени периодът, за който е създаден отчетът.
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от което можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на отчета към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна програма.

255

Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel BAL021 с данните от баланса, които
можете да ползвате и обработвате с тази програма. Файлът има 3 страници (Sheet), на които балансът
на фирмата излиза в готова за печат форма по 3 начина:
-

колонките за актив и пасив една до друга - Sheet1

-

статистическата форма в лева - Bal(LV)

-

статистическата форма в хиляди лева - Bal(HIL.LV).

Ако искате да затворите този файл, преди това трябва да изберете дали ще го запишете под друго име
в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
В последния раздел на менюто са изведени заглавия за отпечатване на отчети, които са създадени с
Report Writer (RW). За тях е зададено отпечатването да излиза директно от това меню, за да се ползва
от потребителите. Първо трябва да генерирате баланса за отпечатване с Report Writer. Това става
аналогично на генерирането на баланс с MS Excel, а именно маркирате "Баланс (RW)" и посочвате
период. След генерирането в последния раздел на менюто изберете позиция "Отпечатване на Баланс ".
Визуализира се печатната форма на екран Report Preview. Ако желаете да отпечатате баланса,
натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Когато натиснете неколкократно икона "Подробно", виждате подробната разбивка на баланса и всичките
му нива със съответните им стойности.
Когато натиснете икона "Сбито", информацията се обобщава до първоначалния синтезиран вид, като
знакът "-" става "+".
Със същата цел, но за всяко ниво поотделно, могат да се ползват и знаците + и - пред позициите.
Можете да отворите знака + пред нивата и ще разгледате съответните поднива. Този знак + тогава
става - , като можете да върнете предишното състояние, като щракнете върху него.
От този екран ще излезете с натискане на икона "Изход".
Отчет за приходите и разходите
Всички балансови отчети се избират от един екран, ето защо подробности вижте при разясненията по
баланса.
Маркирайте ред с отчет "Отчет за приходите, разходите (EXCEL)" със щракване на мишката.
Задайте интервала от време, за който ще бъде изведен отчетът - финансова година 2008 (Година и
1.01.2008).
Натиснете бутон "ОК". Отваря се екран "Processing", на който се вижда процесът на генериране на
отчета.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отчет за приходите, разходите (EXCEL)] (лв. 1.01.2008 –
31.12.2008)". В долната таблица в синтезиран вид е изведен този отчет на фирма "ВАРИАНТ БМ ООД".
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Когато натиснете икона "Печат" се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите вида, в
който ще бъде отпечатан отчетът в същия вид както е в таблицата - в синтезиран или подробен.
Печатната форма на отчета съдържа данни за фирмата - името на фирмата, адреса й, номера й по
НДР, периода, за който е изведен, и датата на отпечатване според датата на компютъра. Отчетът
съдържа колони:
- Название
- Код
- Сума.
Ако желаете да отпечатате отчета в този вид, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от
екрана с бутон "Изход без отпечатване".
С помощта на икона "Период" може да се промени периодът, за който е създаден отчетът.
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от кое то можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на отчета към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel OPR021 с данните от отчета, които
можете да ползвате и обработвате с тази програма. Файлът има три страници (Sheet), на които отчетът
за приходите и разходите на фирмата излиза в готова за печат форма по 3 начина:
- колонките за приходите и разходите една до друга - Sheet1
- статистическата форма в лева - OPR(LV)
- статистическата форма в хиляди лева - OPR(HIL.LV).
Ако искате да затворите този файл, преди това трябва да изберете дали ще го запишете под друго име
в този формат или не.

257

Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
В последния раздел на менюто са изведени заглавия за отпечатване на отчети, които са създадени с
Report Writer (RW). За тях е зададено отпечатването да излиза директно от това меню, за да се ползва
от потребителите. Първо трябва да генерирате отчета за приходите и разходите за отпечатване с
Report Writer. Това става аналогично на генерирането на ОПР с MS Excel, а именно маркирате "Отчет за
приходите и разходите (RW)" и посочвате период. След генерирането в последния раздел на менюто
изберете позиция "Отпечатване на Отчет за приходите и разходите". Визуализира се печатната форма
на екран Report Preview. Ако желаете да отпечатате отчета, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не
- излезте от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Когато натиснете неколкократно икона "Подробно", виждате подробната разбивка на отчета и всичките
му нива със съответните им стойности.
Когато натиснете икона "Сбито", информацията се обобщава до първоначалния синтезиран вид, като
знакът "-" става "+".
Със същата цел, но за всяко ниво поотделно, могат да се ползват и знаците + и - пред позициите.
Можете да отворите знака + пред нивата и ще разгледате съответните поднива. Този знак + тогава
става - , като можете да върнете предишното състояние, като щракнете върху него.
От този екран ще излезете с натискане на икона "Изход".
Отчет за собствения капитал
Всички балансови отчети се избират от един екран, ето защо подробности вижте при разясненията по
баланса.
Маркирайте ред с отчет "Отчет за собствения капитал (EXCEL)" със щракване на мишката.
Задайте интервала от време, за който ще бъде изведен отчетът. (Година и 1.01.2008).
Натиснете бутон "ОК". Отваря се екран "Processing", на който се вижда процесът на генериране на
отчета.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отчет за собствения капитал (EXCEL)] (лв. 1.01.2008 –
31.12.2008)". В долната таблица в синтезиран вид е изведен този отчет на фирма "ВАРИАНТ БМ ООД".
Когато натиснете икона "Печат", се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите вида, в
който ще бъде отпечатан отчетът в същия вид, както е в таблицата - в синтезиран или подробен.
Печатната форма на отчета съдържа данни за фирмата - името на фирмата, адреса й, номера й по
НДР, периода, за който е изведен, и датата на отпечатване според датата на компютъра. Отчетът
съдържа колони:
- Название
- Код
- Сума.
Ако желаете да отпечатате отчета в този вид, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от
екрана с бутон "Изход без отпечатване".
С помощта на икона "Период" може да се промени периодът, за който е създаден отчетът.
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от кое то можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на отчета към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel OSK021 с данните от отчета, които
можете да ползвате и обработвате с тази програма. Файлът има три страници (Sheet), на които отчетът
за собствения капитал на фирмата излиза в готова за печат форма.
Ако искате да затворите този файл, преди това трябва да изберете дали ще го запишете под друго име
в този формат или не.
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Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
В последния раздел на менюто са изведени заглавия за отпечатване на отчети, които са създадени с
Report Writer (RW). За тях е зададено отпечатването да излиза директно от това меню, за да се ползва
от потребителите. Първо трябва да генерирате отчета за собствения капитал за отпечатване с Report
Writer. Това става аналогично на генерирането на ОСК с MS Excel, а именно маркирате "Отчет за
собствения капитал (RW)" и посочвате период. След генерирането в последния раздел на менюто
изберете позиция "Отпечатване на Отчет за собствения капитал". Визуализира се печатната форма на
екран Report Preview. Ако желаете да отпечатате отчета, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не излезте от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Когато натиснете неколкократно икона "Подробно", виждате подробната разбивка на отчета и всичките
му нива със съответните им стойности.
Когато натиснете икона "Сбито", информацията се обобщава до първоначалния синтезиран вид, като
знакът "-" става "+".
Със същата цел, но за всяко ниво поотделно, могат да се ползват и знаците + и - пред позициите.
Можете да отворите знака + пред нивата и ще разгледате съответните поднива. Този знак + тогава
става - , като можете да върнете предишното състояние, като щракнете върху него.
От този екран ще излезете с натискане на икона "Изход".
Отчет за паричните потоци
Всички балансови отчети се избират от един екран, ето защо подробности вижте при разясненията по
баланса.
Маркирайте ред с отчет "Отчет за паричните потоци (EXCEL)" със щракване на мишката.
Задайте интервала от време, за който ще бъде изведен отчетът. (Година 1.01.2008).
Натиснете бутон "ОК". Отваря се екран "Processing", на който се вижда процесът на генериране на
отчета. Този отчет обхваща всички кореспонденции на всички сметки, ето защо имайте търпение, докато
се получи резултатът.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отчет за паричните потоци (EXCEL)] (лв. 1.01.2008 –
31.12.2008)". В долната таблица в синтезиран вид е изведен този отчет на фирма "ВАРИАНТ БМ ООД".

Когато натиснете икона "Печат", се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите вида, в
който ще бъде отпечатан отчетът в същия вид, както е в таблицата - в синтезиран или подробен.
Печатната форма на отчета съдържа данни за фирмата - името на фирмата , адреса й, номера й по
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НДР, периода, за който е изведен, и датата на отпечатване според датата на компютъра. Отчетът
съдържа колони:
- Название
- Код
- Сума.
Ако желаете да отпечатате отчета в този вид, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от
екрана с бутон "Изход без отпечатване".
С помощта на икона "Период" може да се промени периодът, за който е създаден отчетът.
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от което можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на отчета към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel OPP021 с данните от отчета, които
можете да ползвате и обработвате с тази програма. Файлът има три страници (Sheet), на които отчетът
за паричните потоци на фирмата излиза в готова за печат форма.
Ако искате да затворите този файл, преди това трябва да изберете дали ще го запишете под друго име
в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
В последния раздел на менюто са изведени заглавия за отпечатване на отчети, които са създадени с
Report Writer (RW). За тях е зададено отпечатването да излиза директно от това меню, за да се ползва
от потребителите. Първо трябва да генерирате отчета за паричните потоци за отпечатване с Report
Writer. Това става аналогично на генерирането на ОПП с MS Excel, а именно маркирате "Отчет за
паричните потоци (RW)" и посочвате период. След генерирането в последния раздел на менюто
изберете позиция "Отпечатване на Отчет за паричните потоци". Визуализира се печатната форма на
екран Report Preview. Ако желаете да отпечатате отчета, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не излезте от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Когато натиснете неколкократно икона "Подробно", виждате подробната разбивка на отчета и всичките
му нива със съответните им стойности.
Когато натиснете икона "Сбито", информацията се обобщава до първоначалния синтезиран вид, като
знакът "-" става "+".
Със същата цел, но за всяко ниво поотделно, могат да се ползват и знаците + и - пред позициите.
Можете да отворите знака + пред нивата и ще разгледате съответните поднива. Този знак + тогава
става - , като можете да върнете предишното състояние, като щракнете върху него.
От този екран ще излезете с натискане на икона "Изход".
Данъчна декларация за ДДС
(използва се до 2006г включително)
Всички балансови отчети се избират от един екран, ето защо подробности вижте при разясненията по
баланса.
Маркирайте ред с отчет "Данъчна декларация ДДС (бланка EXCEL)" със щракване на мишката.
Задайте интервала от време, за който ще бъде изведен отчетът. (Период и 1.04.2006).
Натиснете бутон "ОК". Отваря се екран "Processing", на който се вижда процесът на генериране на
отчета.
Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Данъчна декларация ДДС (бланка EXCEL)] (лв.
1.04.2008-30.04.2008)". В долната таблица в синтезиран вид е изведена тази декларация на фирма
"ВАРИАНТ БМ ООД".
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Когато натиснете икона "Печат", се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите вида, в
който ще бъде отпечатана декларацията в същия вид, както е в таблицата - в синтезиран или подробен.
Печатната форма на декларацията съдържа данни за фирмата - името на фирмата, адреса й, номера й
по НДР, периода, за който е изведена, и датата на отпечатване според датата на компютъра. Отчетът
съдържа колони:
- Название
- Код
- Сума.
Излезте от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
С помощта на икона "Период" може да се промени периодът, за който е създадена декларацията.
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от кое то можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на декларацията към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel ddsnew1 с данните от декларацията,
които можете да ползвате и обработвате с тази програма. Декларацията е във формата, изисквана от
ЗДДС.
Ако искате да затворите този файл, преди това трябва да изберете дали ще го запишете под друго име
в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Декларацията ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да
я обработвате по ваше желание.
В последния раздел на менюто са изведени заглавия за отпечатване на отчети, които са създадени с
Report Writer (RW). За тях е зададено отпечатването да излиза директно от това меню, за да се ползва
от потребителите. Първо трябва да генерирате данъчната декларация за отпечатване с Report Writer.
Това става аналогично на генерирането на данъчната декларация с MS Excel, а именно маркирате
"Данъчна декларация ДДС (бланка RW)" и посочвате период. След генерирането в последния раздел на
менюто изберете позиция "Отпечатване на Данъчна декларация по ДДС". Визуализира се печатната
форма на екран Report Preview. Ако желаете да отпечатате декларацията, натиснете бутон "Отпечатай
отчета", ако не - излезте от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Когато натиснете неколкократно икона "Подробно", виждате подробната разбивка на декларацията и
всичките й нива със съответните стойности.
Когато натиснете икона "Сбито", информацията се обобщава до първоначалния синтезиран вид, като
знакът "-" става "+".
Със същата цел, но за всяко ниво поотделно, могат да се ползват и знаците + и - пред позициите.
Можете да отворите знака + пред нивата и ще разгледате съответните поднива. Този знак + тогава
става - , като можете да върнете предишното състояние, като щракнете върху него.
От този екран ще излезете с натискане на икона "Изход".
Годишна данъчна декларация за ДДС
(използва се до 2006г включително)
Всички балансови отчети се избират от един екран, ето защо подробности вижте при разясненията по
баланса.
Маркирайте ред с отчет "Годишна декларация ДДС (бланка EXCEL)" със щракване на мишката.
Задайте интервала от време, за който ще бъде изведен отчетът. (Година - 1.01.2008).
Натиснете бутон "ОК". Отваря се екран "Processing", на който се вижда процесът на генериране на
отчета.
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Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Годишна декларация ДДС (бланка EXCEL)] (лв.
1.01.2008-31.12.2008)". В долната таблица в синтезиран вид е изведена тази декларация на фирма
"ВАРИАНТ БМ ООД".
Когато натиснете икона "Печат", се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите вида, в
който ще бъде отпечатана декларацията в същия вид, както е в таблицата - в синтезиран или подробен.
Печатната форма на декларацията съдържа данни за фирмата - името на фирмата, адреса й, номера й
по НДР, периода, за който е изведена, и датата на отпечатване според датата на компютъра. Отчетът
съдържа колони:
- Название
- Код
- Сума.
Излезте от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
С помощта на икона "Период" може да се промени периодът, за който е създадена декларацията.
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от което можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на декларацията към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel ddsgod1 с данните от декларацията,
които можете да ползвате и обработвате с тази програма. Декларацията е във формата, изисквана от
ЗДДС.
Ако искате да затворите този файл, преди това трябва да изберете дали ще го запишете под друго име
в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Декларацията ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да
я обработвате по ваше желание.
В последния раздел на менюто са изведени заглавия за отпечатване на отчети, които са създадени с
Report Writer (RW). За тях е зададено отпечатването да излиза директно от това меню, за да се ползва
от потребителите. Първо трябва да генерирате годишната данъчна декларация за отпечатване с Report
Writer. Това става аналогично на генерирането на годишната данъчна декларация с MS Excel, а именно
маркирате "Годишна декларация ДДС (бланка RW)" и посочвате период. След генерирането в
последния раздел на менюто изберете позиция "Отпечатване на Годишна декларация по ДДС".
Визуализира се печатната форма на екран Report Preview. Ако желаете да отпечатате декларацията,
натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Когато натиснете неколкократно икона "Подробно", виждате подробната разбивка на декларацията и
всичките й нива със съответните стойности.
Когато натиснете икона "Сбито", информацията се обобщава до първоначалния синтезиран вид, като
знакът "-" става "+".
Със същата цел, но за всяко ниво поотделно, могат да се ползват и знаците + и - пред позициите.
Можете да отворите знака + пред нивата и ще разгледате съответните поднива. Този знак + тогава
става - , като можете да върнете предишното състояние, като щракнете върху него.
От този екран ще излезете с натискане на икона "Изход".

Опис на документите
Описът на документите представлява една хронологична справка за всички документи по реда на
въвеждане през даден период. Това се отнася за всички документи: осчетоводените, неосчетоводените,
сторнираните, недовършените, поръчки и оферти.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]. Изберете меню
"Отчети" - "Опис на документите". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ [Отчет от ... до]". В този екран
задайте интервала от време, за който ще бъде изведен описът. Възможностите са:
- Период
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- Интервал от периоди
- Година.
Маркирайте желания от вас вид интервал и посочете началната и крайната дата - за "Интервал от периоди".
(1.01.2008-30.04.2008)

Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Опис на документите] (лв. 1.01.2008-30.04.2008)".
Екранната форма на описа съдържа икони "Разглеждане на документ", "Изход", "Отпечатване",
"Филтър", "Период", "Export", "Export DBF", полета "В алтернативна валута" и "Избери всички", както и
изведен текст за броя на документите за избрания период.
Информацията е изведена на екран в таблица със следните колони:
-

Знак за състоянието на документа (неосчетоводен, осчетоводен, сторниран, недовършен, оферта
или поръчка)

-

Ред

-

Документ
•Тип
•Номер
•Дата

-

Сметка (празното поле означава, че съответната страна има много кореспондиращи сметки)
•Дебит
•Кредит

-

Сума
•Бруто
•Нето

-

Данък
•Сума
•Вид
- Сума в ЧВ
- Вид валута
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- Период - период, в който се намира документът
- Папка - номер на папката, в която се намира документът
- Създаден
•Дата - дата на създаване
•Оператор - име на създателя на документа
Променен

-

•Дата - дата на промяна
•Оператор - име на оператора, променил документа
- Служебен код
- Дилър
•Код
•Име
•Група.
За да разгледате и получите справка за документа, въз основа на който е създадена определена
счетоводна статия, маркирайте неговия ред и натиснете клавиш Enter, щракнете два пъти с мишката
или изберете икона "Разглеждане на документ". Отваря се екран с името на документа и неговото
съдържание. Ако документът има няколко поддокумента, те се показват на втората страница (екран
"Много кореспондиращи сметки"), след като натиснете бутон "ОК" на първата му страница.
Когато натиснете икона "Печат" се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите вида, в
който ще бъде отпечатан описът на документите. Печатната форма на описа на документите съдържа
данни за фирмата - името на фирмата, адреса й, номера й по НДР и момента на отпечатване според
датата на компютъра. Описът съдържа колони:
Документ

-

•Знак за състояние на документа
•Тип
•Номер
•Дата
•Папка
Сметки

-

•Дебит
•Кредит
Сума

-

•Бруто
•Нето
Данък

-

•Сума
•Вид
- Период.
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При разпечатване на справката се показва и счетоводният текст в документа.
Ако желаете да отпечатате описа на документите, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте
от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Можете да селектирате желаната информация посредством предвидената за целта икона "Филтър".
След като изберете икона "Филтър", избирате по кой от признаците ще селектирате информацията, по
един или по няколко. Ако излезете с икона "Изход", филтрите се изчистват и се показва информацията
за всички записи в съответния вид журнал.
Натиснете икона "Филтър". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Филтър]".
На този екран има страници:
- Свойства
- Дати
- Оператори
- Състояние.
На страница "Свойства" има икони за избор на документи по
-

Направление - входящ, изходящ или вътрешен

-

Клас - Класът на документа е в пряка връзка с направлението на документа. Това означава, че ако
документът е входящ или изходящ, то класът на документа може да бъде Фактура, Плащане или
Предплащане, а ако е вътрешен, класът ще бъде Нормален.

-

Тип - Избира се от списъка с типовете документи.

-

Режим на номериране - Избира се от списъка с режимите на номериране.

-

Папка - Избира се папка от списъка с всички папки.

-

Дилър - Избира се дилър.

-

Група дилъри - Избира се съответната група дилъри.

На страница "Дати" има полета за въвеждане на начална и крайна дата за избор на документи по:
- дата на документа - Задава се интервал от дата до дата.
- дата на създаване (създаден на).
- дата на промяна (променен на).
На страница "Оператори" има бутони за избор на документи по:
- Име на потребителя, създал документа (създаден от).
- Име на потребителя, направил последната промяна в документа лице (променен от).
На страница "Състояние" има полета за избор на документи по това дали документите са:
- осчетоводени
- неосчетоводени
- сторнирани
-

незавършени

- поръчки
- оферти.
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От страница "Свойства" натиснете бутон "Избор" за "Направление", маркирайте "Изходящ" и натиснете
клавиш Enter. Вляво от бутона се изписва името на направлението.
Натиснете бутон "Избор" за "Клас", маркирайте "Фактура" и натиснете клавиш Enter. Вляво от бутона се
изписва избраното име на класа на документа.
Натиснете бутон "ОК". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Опис на документите] (лв. 1.04.2008 –
30.04.2008)", в който са изведени само документите от избраното направление и клас за посочения
период.
Аналогично се филтрира информацията и по другите признаци, съдържащи се в тази страница.
За да се върнете в екрана с описа на всички документи за избрания период, трябва да натиснете отново
икона "Филтър". След това натиснете бутон "Отказ".
С помощта на икона "Период" може да се промени периодът, за който е създаден описът на
документите от самия екран на описа. Начинът на работа е същият както при първоначалното избиране
на период или интервал от периоди. Натиснете тази икона и задайте нов интервал от периоди
(1.03.2008 – 30.04.2008).
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от кое то можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel navtable1 с данните от описа, които
можете да ползвате и обработвате с тази програма. Ако искате да затворите този файл, преди това
трябва да изберете дали ще го запишете под друго име в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
Изберете точка "Дизайнер на отчети", за да работите с вградения в БИЗНЕС НАВИГАТОР дизайнер.
На последния ред на менюто е изведено заглавие на опис, който е създаден с дизайнера и може да се
ползва от потребителите. Изберете този ред и ще видите печатната форма на екран Report Preview. Ако
желаете да отпечатате описа, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана с бутон
"Изход без отпечатване"
Има възможност за извеждане на справката в алтернативна валута чрез маркиране на поле "В
алтернативна валута".
В екрана на справката "Опис на документите" по стандартния за Windows Explorer начин можем да
маркираме едновременно много документи. При натискане на бутона "Export DBF" програмата
експортира в DBF файлове DocPrExt.DBF, DocPrint.DBF, SubPrExt.DBF, SubPrint.DBF всички избрани
документи. След това е възможно да обработваме този файл с друга програма.

Следене на разплащанията
Следенето на разплащанията дава точна информация за състоянието и движението на вземанията и
задълженията на фирмата. Тази информация е представена чрез отворените позиции, които се
показват в това състояние и с тази стойност, в която те се намират в последния активиран период. Те се
съхраняват в системата като активни дотогава, докато не бъдат изравнени с въвеждането на
изравнителни документи и съответно осчетоводени. Изравнените отворени позиции, в които всички
документи са осчетоводени, се прехвърлят в история.
Сумите на отворени позиции от документи с чужда валута се преизчисляват в национална валута
стандартно според съответния въведен в документа курс на чуждата валута. При справката се показват
както преизчислената сума в национална валута, така и сумата във валута.
Можете да изберете следене на разплащанията за един или за всички контрагенти.
Следене на разплащанията за един контрагент
Тази справка ви позволява да проследите финансовите си взаимоотношения само с един контрагент клиент или доставчик.
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Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]. Изберете меню
"Отчети" - "Следене на разплащанията" - "За един контрагент". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ
[Отворени позиции]". Маркирайте реда "Билла България".

Екранната форма на описа съдържа икони "Разглеждане на документ", "Изход", "Отпечатване", "Export",
поле "В алтернативна валута" и поле на локатора "Търси". Съществува възможност за избор измежду
активни и изравнени отворени позиции - чрез щракване на отметката "История" става достъпна
историята на отворените позиции.
Информацията е изведена на екран в две таблици. Горната таблица съдържа информация за
контрагентите и има следните колони:
- Клиент
- Код
- Град
- Адрес,
и възможност за избор измежду контрагенти - клиенти и доставчици.
Долната таблица съдържа информация за отворените позиции в следните колони:
- Тип документ
- Номер документ
- Начална дата
- Срок
- Сума за изравняване
- Сума в ЧВ
- Валута
- Брой документи
- Дата следващо напомняне
За да разгледате и получите справка за документ в отворена позиция, маркирайте неговия ред и
щракнете два пъти с мишката върху него или изберете икона "Разглеждане на документ".
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Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Документи в отворена позиция]". Екранът съдържа информация за
броя документи в отворената позиция, вземанията и задълженията и сума общо, сконто, валутна
разлика, сума за изравняване.
Таблицата в долната част на екрана съдържа следните колони:
Документ

-

•Тип
•Номер
- Сума
- Сума валута
- Вал.разлика
- Сконто
- Код
- ОП
- Клас на сметката
- Сметка.
От този екран се излиза чрез натискане на икона "Изход".
Когато натиснете икона "Отпечатване", се отваря екран "ВАРИАНТ БМ [Отворени позиции]", на който
можете чрез маркиране да изберете начина на отпечатване на справката за следене на отворените
позиции:
- обобщено
- подробно.
Предоставя се възможност справката да бъде изведена и за избран интервал - от дата до дата.
Изберете опция "Обобщено" и натиснете бутон "ОК". Визуализира се екран, на който можете да видите
вида, в който ще бъде отпечатана справката. Печатната форма съдържа данни за това, дали е избран
клиент или доставчик, неговото име, както и данни за фирмата - името на фирмата, адреса й, номера й
по НДР и момента на отпечатване според датата на компютъра. Справката за следене на
разплащанията съдържа колони:
- код
- създадена с документ
- начална дата
- срок
- сума за изравняване
- ЧВ
- сконто
- брой документи,
и сумарен ред с общата сума за изравняване на всички отворени позиции за този контрагент.
Ако желаете да отпечатате отчета за следене на разплащанията, натиснете бутон "Отпечатай отчета",
ако не - излезте от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Изберете опция "Подробно" и натиснете бутон "ОК". Визуализира се екран, на който можете да видите
вида, в който ще бъде отпечатана справката, когато е избрана опция "Подробно". Печатната форма
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съдържа данни за избрания контрагент и момента на отпечатване според датата на компютъра.
Подробната справка за следене на разплащанията съдържа колони:
- дата
- наш номер
- тип документ
- дължими
- платени,
както и сумарен ред с "Общо" и "Неиздължена сума" за всяка отворена позиция на този контрагент.
Ако желаете да отпечатате описа на документите, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте
от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от което можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel navtable1 с данните от отчета, които
можете да ползвате и обработвате с тази програма. Ако искате да затворите този файл, преди това
трябва да изберете дали ще го запишете под друго име в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
Изберете точка "Дизайнер на отчети", за да работите с вградения в БИЗНЕС НАВИГАТОР дизайнер.
На последния ред на менюто е изведено заглавие на отчет, който е създаден с дизайнера и може да се
ползва от потребителите. Изберете този ред и ще видите печатната форма на екран Report Preview. Ако
желаете да отпечатате отчета, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана с бутон
"Изход без отпечатване"
Има възможност за извеждане на справката в алтернативна валута чрез маркиране на поле "В
алтернативна валута".
Можете да извадите справка както за активните отворени позиции (неизравнените), така и за историята
на отворените позиции (движенията в определена отворена позиция, преди тя да бъде изравнена).
Историята на отворените позиции се извежда само за избрани контрагенти, т.е. след като най-напред
изберете определен клиент или доставчик.
В справката получавате информация за типа и датата на документа, с който е създадена отворената
позиция, сумата за изравняване - в национална и чужда валута, вид на валутата и брой документи,
участващи в отворената позиция.
В зависимост от това, коя колона е избрана за сортиране, с помощта на специалното поле "Търси" на
локатора може да се търси определен клиент. Търсенето става, като в полето на локатора се въведе
част от търсения стринг (или целия стринг) и се натисне клавиш Tab.
Стрингът за търсене се изчиства автоматично, когато се придвижим нагоре или надолу в таблицата със
стрелките, или когато щракнем на друг ред в таблицата. Има и специален бутон за чистене вдясно от
полето на локатора.
Следене на разплащанията за всички контрагенти
В тази справка се извежда информация само за активните отворени позиции за всички клиенти или
всички доставчици. Изборът и тук става чрез съответните бутони - менюта. Тук не е достъпна
информация за историята на отворените позиции.
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети" - "Следене на разплащанията" - "За всички контрагенти". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ
[Отворени позиции]".
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Екранната форма на описа съдържа икони "Разглеждане на документ", "Изход", "Отпечатване", "Export"
и поле "В алтернативна валута".
Информацията е изведена на екран в таблица с възможност за избор измежду контрагенти - клиенти и
доставчици, според това, коя страница на тази таблица е избрана.
Таблицата съдържа информация за отворените позиции в следните колони:
- Контрагент - тук е изведен кодът на контрагента
- Документ
•Тип
•Номер
-

Начална дата

-

Срок

-

Сума за изравняване

-

Чужда валута

-

Валута

-

Брой документи

-

Име - име на контрагента, за който се отнася отворената позиция. Името се изписва и в горната
част на екрана, когато е маркиран редът на този контрагент.

В таблица в долната част на екрана се извежда информация за:
- Код
- Документ
•Тип
•Номер
•Дата
-

Сума
•Бруто
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•Нето
•Сума ЧВ
•Валута
-

Данък
•Сума
•Вид

-

Валутна разлика
•Основна
•Допълнителна.

Информация за документ в отворена позиция можете да получите също и като маркирате неговия ред и
щракнете два пъти с мишката върху него или изберете икона "Разглеждане на документ". Отваря се
екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Документи в отворена позиция]".
Екранът съдържа информация за броя документи в отворената позиция, вземанията и задълженията и
сума общо, сконто, валутна разлика, сума за изравняване. Таблицата в долната част на екрана съдържа
следните колони:
-

Документ
•Тип
•Номер
- Сума
- Сума валута
- Вал.разлика
- Сконто
- Код
- ОП
- Клас на сметката
- Сметка.

От този екран се излиза чрез натискане на икона "Изход".
Когато натиснете икона "Отпечатване" се отваря екран "ВАРИАНТ БМ [Отворени позиции]", на който
можете чрез маркиране да изберете начина на отпечатване на справката за следене на отворените
позиции:
- обобщено
- подробно.
Предоставя се възможност справката да бъде изведена и за избран интервал - от дата до дата.

Изберете опция "Обобщено" и натиснете бутон "ОК". Визуализира се екран, на който можете да видите
вида, в който ще бъде отпечатана справката. Печатната форма съдържа данни за отворените позиции
на всички контрагенти (клиенти или доставчици), както и данни за фирмата - името на фирмата, адреса
й, номера й по НДР и момента на отпечатване според датата на компютъра. Справката за следене на
разплащанията съдържа колони:
- код на отворената позиция
- начална дата
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- сума за изравняване
- ЧВ
- създадена от документ
- срок
- сконто
- брой документи,
и сумарен ред с общата сума за изравняване на всички отворени позиции за всеки контрагент.
Ако желаете да отпечатате отчета за следене на разплащанията, натиснете бутон "Отпечатай отчета",
ако не - излезте от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Изберете опция "Подробно" и натиснете бутон "ОК". Визуализира се екран, на който можете да видите
вида, в който ще бъде отпечатана справката, когато е избрана опция "Подробно". Печатната форма
съдържа данни за всички контрагенти според това, коя страница е избрана на първия екран (клиенти
или доставчици) и момента на отпечатване според датата на компютъра. Подробната справка за
следене на разплащанията съдържа колони:
- дата
- наш номер
- тип документ
- дължими
- платени,
както и сумарен ред с "Общо" и "Неиздължена сума" за всеки контрагент.
Ако желаете да отпечатате справката, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана с
бутон "Изход без отпечатване".
Натиснете икона "Export". Появява се меню, от кое то можете с щракване на мишката да направите
избор за експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, текстов файл или друга външна
програма.
Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора
след кратко съобщение се появява файл под име Microsoft Excel navtable1 с данните от отчета, които
можете да ползвате и обработвате с тази програма. Ако искате да затворите този файл, преди това
трябва да изберете дали ще го запишете под друго име в този формат или не.
Щракнете върху точка OpenOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет
OpenOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за OpenOffice, където можете да я
обработвате по ваше желание.
Изберете точка "Дизайнер на отчети", за да работите с вградения в БИЗНЕС НАВИГАТОР дизайнер.
На последния ред на менюто е изведено заглавие на отчет, който е създаден с дизайнера и може да се
ползва от потребителите. Изберете този ред и ще видите печатната форма на екран Report Preview. Ако
желаете да отпечатате отчета, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана с бутон
"Изход без отпечатване".
Има възможност за извеждане на справката в алтернативна валута чрез маркиране на поле "В
алтернативна валута".
Следене на разплащанията по периоди
Това е справка за състоянието на отворените позиции за всички контрагенти (клиенти или доставчици)
към края на избран период. Справката следи историята на отворените позиции по периоди.
Тази справка е много необходима, защото в други отчети не се вижда състоянието на вземанията и
задълженията по периодите.С нея могат лесно да се засекат салдата по сметките на контрагентите със
сумите по отворените позиции в края на избрания период, ако отворената позиция е закрита след това.
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Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети" - "Следене на разплащанията" - "По периоди". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ [Отворени
позиции]".
Екранът съдържа икони "Документи в ОП", "Изход", "Печат". В екрана има и поле на локатор, в който
може да се извършва търсене по съответен признак в зависимост от това, коя колона е избрана за
сортиране.
Екранът съдържа страници "Клиенти" и "Доставчици". Всяка от тези страници съдържа две таблици и
списък с периоди.
Периоди

В списъка с периодите се посочва периодът, за който ще се изведе справка за отворените позиции.
Периодите са сортирани, така че по-близките (скорошните) периоди са отгоре.
Списък на отворените позиции

В горната таблица е изведен списъкът на отворените позиции, подобно на този в справката "Следене на
разплащанията за всички контрагенти". Съдържанието на списъка обаче е в зависимост от избрания
период:
•

Не се показват отворени позиции, които са възникнали след избрания период.

•

Показват се отворени позиции, които края на избрания период са били активни, въпреки че сега
вече са приключени.

•

Показват се отворени позиции, които в края на избрания период са били приключени, но
приключването е станало именно в този период. За тези позиции се попълва и колонката "Краен
период".

•

В колоната "Начален период" е показан периодът, в който е възникнала отворената позиция. Той
може да не съвпада с датата на първия документ - например ако фактурата е осчетоводена в
следващия период.

•

Сумите за изравняване и броят документи се показват такива, каквито са били в края на периода.

В този ред се маркира реда на отворената позиция чиито документи ще проследим. Таблицата съдържа
съответната информация в следните колони:
•

Контрагент

•

Документ

•

Тип

•

Номер

•

Нач.дата

•

Срок

•

Сума за изравняване

•

Чужда валута

•

Валута

•

Брой документи

•

Име

•

Първоначална сума

•

Последна операция

•

Начален период

•

Краен период
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Документи на отворената позиция

Когато е посочен период и маркиран ред на отворена позиция, в долната таблица се извежда
информация за документите по отворената позиция към края на избрания период. Информацията е
систематизирана в следните колони:
•

Код

•

Документ

•

Тип

•

Номер

•

Дата

•

Сума

•

Бруто

•

Нето

•

Сума ЧВ

•

Валута

•

Данък

•

Сума

•

Вид

•

Валутна разлика

•

Основна

•

Допълнителна

В списъка на документите са показани само тези документи, които са включени в отворената позиция не
по-късно от избрания период.
Ако искате да видите текущото състояние на отворената позиция, щракнете върху нея двукратно с
мишката, или използвайте бутона "Документи в ОП"
Печат

Когато изведете конкретна справка, можете да я разпечатате. За целта избирате икона "Печат" и се
визуализира печатната форма на справката.
Тя съдържа избрания период, вида контрагент – клиент или доставчик, номер на страницата, системна
дата и час на извеждане на печатната форма. Съдържа също така името и адреса на обработваната с
БИЗНЕС НАВИГАТОР фирма и таблица със следната информация, оформена за всеки контрагент на
два реда:
•

Код ОП

•

Начална дата

•

Срок

•

Сума за изравняване

•

Начален период

•

Сума в ЧВ

•

Краен период
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•

Начална сума

•

Създадена от документ

•

Сума дебит

•

Сума кредит

•

Бр.документи

•

Сконто

За сумите е изведен и обобщаващ ред.
Обобщение

Съдържанието на справката с отворените позиции по периоди е в зависимост от избрания период със
следните особености:
•

Не се показват отворените позиции, които са възникнали след избрания период.

•

Показват се всички отворени позиции, които в края на избрания период са били активни, въпреки че
след това вече са приключени.

•

Показват се отворени позиции, които в края на избрания период са били приключени, но
приключването е станало в този период. За тези позиции се попълва колоната "Краен период".

•

В колоната "Начален период" е показан периодът, в който е възникнала отворената позиция. Той
може да не съвпада с датата на първия документ – например ако фактурата е осчетоводена в
следващия период.

•

Сумите за изравняване и броят документи се показват такива, каквито са били в края на периода.

В заключение – показват се само тези отворени позиции, в които има съществена информация в този
период. Приключените в предишен период отворени позиции не се показват, създадените в следващ
период също не се показват.
Следене на разплащанията - Отпечатване на напомнящи писма
Описание на справката "Отпечатване на напомнящи писма"

С помощта на тази функция можете да разпечатвате напомнящи писма на закъснелите с плащанията
клиенти. Напомнящите писма могат да бъдат степенувани по различни степени, определени поотделно
за съответните режими на предупреждения.
Данните за режимите и степените на предупреждения както и текстовете на предупредителните писма
се задават предварително в базовите данни. В базовите данни се дефинират режими и степени на
предупреждения според нуждите на потребителя.
Отпечатваните с тази функция предупредителни писма съдържат текстова част според въведения текст
в базовите данни и списък на просрочените отворени позиции. Участието на отделните сметки в
режимите на напомняния се регулира от данните за клиента.
Издаването на предупрежденията се извършва според степените, зададени в този режим, като се
следят въведените там срокове и повторения на съответната степен. Издаването на напомняния става
автоматично. Изчисляват се сроковете на плащане и се следи броят на повторенията според данните за
клиента и данните на документа. Броят на предупрежденията, издадени за отворената позиция, може да
се следи в справката за активните отворени позиции.
Екран "Отворени позиции с настъпил срок на напомняне"

Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети" - "Следене на разплащанията" - "Отпечатване на напомнящи писма". Визуализира се екран
"ВАРИАНТ БМ [Отворени позиции с настъпил срок за напомняне]".
Това са отворените позиции, за които предстои да се отпечатат напомнящи писма. Екранът съдържа
икони "Разглеждане на документ", "Отпечатване", "Експорт" и "Изход", опции за избор на
•

всички нива (на предупреждение)
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•

конкретно ниво на предупреждение от 1 до 9- ако вместо "Всички нива" се избере конкретно ниво на
предупреждение, ще се покажат само тези ОП, за които следващото писмо трябва да съответства
на това ниво на предупреждение.

•

всички режими на напомняне - ако се размаркира тази опция, може да се избере само ОП с един
конкретен режим на напомняния

•

избери всички – опция за бърз избор

•

в алтернативна валута

•

при отпечатване, смяна на състоянието – тази опцията определя дали при отпечатване на писмата
в ОП автоматично да се променят параметрите на следващото писмо: дата, ниво и брой
повторения. Когато искаме само да видим писмата на Print Preview, но да не ги отпечатваме в
момента, трябва тази опция да е размаркирана.

както и таблица с колони
•

Контрагент

•

Документ

•

Тип

•

Номер

•

Нач.дата

•

Срок

•

Сума за изравняване

•

Чужда валута

•

Валута

•

Брой документи

•

Име

•

Първоначална сума

•

Следващо напомняне

•

Ниво

•

Дата

•

Повторения

•

Последна операция

•

Начален период

В тази таблица се показват всички отворени позиции за клиенти, които отговарят на следните условия:
•

не са изравнени

•

имат по-голяма от нула сума за изравняване (тоест, не се показват предплащанията, а само
неплатените фактури)

•

датата за изпращане на следващото писмо е настъпила или отминала, но писмото още не е
изпратено

•

не са изчерпани максималният брой нива на предупреждение

Таблицата позволява множествен избор, като на печат ще отидат само избраните позиции.
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След като се влезе в таблицата, по желание могат да се променят критериите за показване на
отворените позиции.
При избиране на бутон "Отпечатване" се отпечатват напомнящи писма по избраните ОП, като се
използва дизайнерът на напомняния.
При влизане в екрана "Отпечатване на напомнящи писма" по подразбиране са маркирани опциите
"Всички режими", "Всички нива" и "При отпечатване смяна на състоянието". Това съответства на начина
на работа на алгоритъма за изпращане на писма в предишните версии.
Списъкът с предупрежденията съдържа информация за просрочените отворени позиции, като е
групиран по отделни персонални сметки и по степени на предупреждения. При наличие на няколко
просрочени отворени позиции от една и съща степен клиентът получава едно писмо, а за всяка степен
на предупреждения - отделно писмо. Текстът на писмото се отпечатва преди списъка на просрочените
отворени позиции, след което следва извлечение от сметката на клиента.
Издаването на предупреждения се извършва само на печатащото устройство или към друго изходно
устройство - екран или текстов файл.

Справки за чакащи поръчки
Справките, свързани с работата по оферти и поръчки, се извеждат от меню "Отчети" - "Чакащи поръчки".
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]. Изберете меню
"Отчети" - "Чакащи поръчки". Появява се подменю с позиции.
- всички поръчки
- по клиенти
- по клиенти и артикули
- по артикули
- по търговски центрове.
Всички поръчки
От подменюто изберете "Всички поръчки". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ [Чакащи поръчки
общо]".
В справката се показва информация относно направените оферти и поръчки до момента.
Информацията се визуализира поотделно за офертите и поръчките в зависимост от това, коя страница
е избрана.
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Екранната форма на справката съдържа икони "Отпечатване", "Специално отпечатване", "Export",
"Изход" и поле "Търси" на локатора.
Информацията е изведена на екран в две таблици.
Горната таблица предоставя възможност за избор измежду оферти и поръчки според това, коя страница
на тази таблица е избрана.
Таблицата съдържа информация за офертите/поръчките в следните колони:
-

обозначение на офертата/поръчката
- тип
- номер
- дата
- сума - обща сума на документа
- ЧВ - вид валута, ако документът е във валута
- клиент
- търговски център - от който е издадена офертата/поръчката
- текст - счетоводен текст, ако има въведен такъв във офертата/поръчката.

В долната таблица е изведена детайлна информация за маркираната в горната таблица
оферта/поръчка със следните колони:
- номер - пореден номер на артикула в поддокумента
- артикул - артикулен код
- количество - резервирано количество в офертата/поръчката
- цена - единична цена на артикула (партидата)
- сума - обща сума на записа в поддокумента
- ЧВ - вид валута, ако документът е във валута
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- мярка - мерна единица
- название - наименование на артикула
Справката може да се отпечата на принтер в два варианта - обобщено и подробно. Обобщената справка
съдържа информация за всички въведени оферти/поръчки без детайлната информация за включените
тях артикули. Подробната справка съдържа информация и за артикулите във всяка една
оферта/поръчка.
Когато натиснете икона "Отпечатване", се визуализира екран , на който можете да видите обобщения
вид, в който ще бъде отпечатана справката. Печатната форма съдържа данни за всички чакащи
оферти/поръчки, както и данни за фирмата - името на фирмата, адреса й, номера и момента на
отпечатване според датата на компютъра. Справката за чакащи оферти/поръчки съдържа следните
колони:
- номер
- дата
- тип на документа
- сума
- клиент
- търговски център
- текст.
Ако желаете да отпечатате справката, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана с
бутон "Изход без отпечатване".
Когато натиснете икона "Специално отпечатване", се визуализира екран, на който можете да видите
вида, в който ще бъде отпечатана справката в подробен вид. Подробната справка съдържа информация
и за артикулите във всяка една оферта/поръчка.
Тази печатна форма съдържа данни за всички чакащи поръчки/оферти, както и данни за фирмата името на фирмата, адреса й, както и момента на отпечатване според датата на компютъра. Справката
за чакащи оферти/поръчки съдържа колони, които извеждат информацията на два реда:
На първия ред са данните от обобщената печатна форма:
- номер
- дата
- тип
- сума
- клиент
- търговски център
- текст,
и на втория - подробната информация за артикулите:
- ред
- артикул
- название
- количество
- цена
- мярка
279

- сума.
Ако желаете да отпечатате справката, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана с
бутон "Изход без отпечатване".
Чрез избиране на икона "Export" става експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, Дизайнер
на отчети или към други външни програми.
В зависимост от това, коя колона е избрана за сортиране, с помощта на специалното поле "Търси" на
локатора може да се търси определена оферта/поръчка. Търсенето става, като в полето на локатора се
въведе част от търсения стринг (или целия стринг) и се натисне клавиш Tab.
Стрингът за търсене се изчиства автоматично, когато се придвижим нагоре или надолу в таблицата със
стрелките или когато щракнем на друг ред в таблицата. Има и специален бутон за чистене вдясно от
полето на локатора.
Натиснете икона "Изход" и се връщате в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ
ООД]".
По клиенти
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети" - "Чакащи поръчки" - "По клиенти". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ [Чакащи поръчки по
клиенти]".

В справката се визуализира информация относно направените по клиенти оферти и поръчки.
Екранната форма на справката съдържа икони "Отпечатване", "Export" и "Изход" и поле "Търси" на
локатора.
Информацията е изведена на екран в две таблици.
Горната таблица съдържа информация за клиентите в следните колони:
- клиент - име на клиента
- код - код на клиента, зададен от програмата
- град - адресна информация за клиента
- адрес - адрес на клиента.
В долната таблица е изведена детайлна информация за офертите/поръчките на маркирания в горната
таблица клиент:
- състояние на документа - оферта/поръчка
- тип - тип на документа, с който е създадена офертата/поръчката
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- номер - номер на документа
- сума - обща сума на документа
- ЧВ - вид валута, ако документът е във валута
- търговски център - от който е издадена офертата/поръчката
- текст - счетоводен текст, ако има въведен такъв във офертата/поръчката.
Когато натиснете икона "Отпечатване", се визуализира екран, на който можете да видите вида, в който
ще бъде отпечатана справката. Печатната форма съдържа данни за всички клиенти и техните
оферти/поръчки, както и данни за фирмата - името на фирмата, адреса й, както и момента на
отпечатване според датата на компютъра. Справката за чакащи оферти/поръчки по клиенти съдържа
колони, които извеждат информацията на два реда:
На първия ред са данните от обобщената печатна форма:
- номер
- дата
- тип
- сума
- опер.център
- текст,
и на втория - подробната информация за артикулите:
- ред
- артикул
- название
- количество
- цена
- мярка
- сума.
Информацията е групирана за всеки клиент поотделно, като над всяка група оферти/поръчки са
посочени името и адресът на клиента, за когото те се отнасят. Ако документът е в чужда валута, Print
Preview на справката показва общата сума на документа, преизчислена в национална валута.
Ако желаете да отпечатате отчета за следене на разплащанията, натиснете бутон "Отпечатай отчета",
ако не - излезте от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Чрез избиране на икона "Export" става експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, Дизайнер
на отчети или към други външни програми.
В зависимост от това, коя колона е избрана за сортиране, с помощта на специалното поле "Търси" на
локатора може да се търси определен клиент. Търсенето става, като в полето на локатора се въведе
част от търсения стринг (или целия стринг) и се натисне клавиш Tab.
Стрингът за търсене се изчиства автоматично, когато се придвижим нагоре или надолу в таблицата със
стрелките или когато щракнем на друг ред в таблицата. Има и специален бутон за чистене вдясно от
полето на локатора.
Натиснете икона "Изход" и се връщате в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ
ООД]".
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По клиенти и артикули
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети" - "Чакащи поръчки" - "По клиенти и артикули". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ [Поръчки по
клиенти и артикули]".

В справката се визуализира информация за направените оферти или поръчки по клиенти и артикули.
Екранната форма на справката съдържа икони "Отпечатване", "Export" и "Изход", както и поле "Търси"
на локатора.
Информацията е изведена на екран в две таблици.
Горната таблица съдържа информация за клиентите в следните колони:
- клиент - име на клиента
- код - код на клиента, зададен от програмата
- град - адресна информация за клиента
- адрес - адрес на клиента.
В долната таблица е изведена детайлна информация за всички резервирани артикули от маркирания в
горната таблица клиент:
- номер на документа (оферта/поръчка)
- дата - дата на въвеждане
- ред - номер на реда в поддокумента
- артикул - артикулен код
- количество - резервирано количество
- цена - единична цена на артикула
- мярка - мерна единица на артикула
- сума - сума от реда на поддокумента
- название - название на артикула
- център - търговски център, от който е издадена поръчката
- код - служебен код на документа
- сметка.
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Когато натиснете икона "Отпечатване", се визуализира екран, на който можете да видите вида, в който
ще бъде отпечатана справката. Печатната форма съдържа данни за всички клиенти и резервираните от
тях артикули, както и данни за фирмата - името на фирмата, адреса й, както и момента на отпечатване
според датата на компютъра. Справката по клиенти и артикули съдържа колони, които извеждат
информацията на три реда:
На първия и втория ред са данните от обобщената печатна форма :
- клиент - име и адресни данни
- артикул - артикулен код
- название - наименование на артикула,
и на третия - подробната информация за офертите/поръчките, с които са резервирани тези артикули:
- док.номер - номер на документа, с който са резервирани артикулите
- дата - дата на документа, с който са резервирани артикулите
- тип - тип на документа, с който са резервирани артикулите
- ред - номер на реда в поддокумента
- количество - количество от артикула, което е резервирано
- цена - единична цена на артикула
- мярка - мерна единица на артикула
- сума - сума от реда на поддокумента.
Информацията е групирана за всеки клиент и артикул поотделно, като след всеки артикул има сумарен
ред със суми по количество и стойност.
Ако желаете да отпечатате отчета за следене на разплащанията, натиснете бутон "Отпечатай отчета",
ако не - излезте от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Чрез избиране на икона "Export" става експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, Дизайнер
на отчети или към други външни програми.
В зависимост от това, коя колона е избрана за сортиране, с помощта на специалното поле "Търси" на
локатора може да се търси опре делен клиент. Търсенето става, като в полето на локатора се въведе
част от търсения стринг (или целия стринг) и се натисне клавиша Tab.
Стрингът за търсене се изчиства автоматично, когато се придвижим нагоре или надолу в таблицата със
стрелките или когато щракнем на друг ред в таблицата. Има и специален бутон за чистене вдясно от
полето на локатора.
Натиснете икона "Изход" и се връщате в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ
ООД]".
По артикули
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]". Изберете меню
"Отчети-Чакащи поръчки-По артикули". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ [Поръчки по артикули]".
В справката се визуализира информация относно направените оферти/поръчки по артикули.
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Екранната форма на справката съдържа икони "Отпечатване", "Export" и "Изход", както и поле "Търси"
на локатора.
Информацията е изведена на екран в две таблици.
В горната част на екрана се визуализира таблица, съдържаща списък на резервираните артикули.
Списъкът може да се подрежда по име, по код, по категория или по щрих код (ако има въведен такъв) на
артикула.
Таблицата съдържа информация за клиентите в следните колони:
- име - име на артикула
- код - код на артикула
- категория - категория на артикула
- щрих-код - ако има въведен такъв на артикула.
В долната таблица е изведена детайлна информация за маркирания в горната таблица артикул:
- състояние на документа - оферта/поръчка
- номер - номер на документа (оферта/поръчка)
- дата - дата на въвеждане
- тип документ
- количество - резервирано количество
- цена - единична цена на артикула
- сума - сума от реда на поддокумента
- ЧВ - вид валута, ако документът е във валута
- мярка - мерна единица на артикула
- клиент - име на клиента, за когото е офертата/поръчката
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- център - търговски център, от който е издадена поръчката.
Когато натиснете икона "Отпечатване", се визуализира екран, на който можете да видите вида, в който
ще бъде отпечатана справката. Печатната форма съдържа данни за резервираните артикули,името на
фирмата, както и момента на отпечатване според датата на компютъра. Справката по артикули съдържа
колони, които извеждат информацията, групирана по артикули:
Изведен е ред с данните за артикула:
- артикулен код
- наименование на артикула
- категория артикули.
Под данните за артикула следва подробната информация за офертите/поръчките, с които е резервиран
този артикул:
-

док.номер - номер на документа, с който е резервиран артикулът

-

дата - дата на документа, с който е резервиран артикулът

-

тип - тип на документа, с който е резервиран артикулът

-

ред - номер на реда в поддокумента

-

количество - количество от артикула, което е резервирано

-

цена - единична цена на артикула

-

мярка - мерна единица на артикула

-

сума - сума от реда на поддокумента

-

клиент - име на клиента, резервирал артикула

-

търговски център - търговски център, от който е резервиран артикулът.

Информацията е групирана за всеки артикул поотделно, като след всеки артикул има сумарен ред със
суми по количество и стойност.
Ако документът е в чужда валута, Print Preview на справката показва общата сума на документа,
преизчислена в национална валута.
Ако желаете да отпечатате отчета за следене на разплащанията, натиснете бутон "Отпечатай отчета",
ако не - излезте от екрана с бутон "Изход без отпечатване".
Чрез избиране на икона "Export" става експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, Дизайнер
на отчети или към други външни програми.
В зависимост от това, коя колона е избрана за сортиране, с помощта на специалното поле "Търси" на
локатора може да се търси определен артикул. Търсенето става, като в полето на локатора се въведе
част от търсения стринг (или целия стринг) и се натисне клавиш Tab.
Стрингът за търсене се изчиства автоматично когато се придвижим нагоре или надолу в таблицата със
стрелките, или когато щракнем на друг ред в таблицата. Има и специален бутон за чистене вдясно от
полето на локатора.
Натиснете икона "Изход" и се връщате в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ
ООД]".
По търговски центрове
Намирате се в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР [ВАРИАНТ БМ ООД]. Изберете меню
"Отчети" - "Чакащи поръчки" - "По търговски центрове". Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ [Поръчки
по търговски центрове]".
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В справката се визуализира информация относно направените оферти/поръчки по търговски центрове.
Информацията се визуализира поотделно за офертите и поръчките, в зависимост от това, коя страница
е избрана.

Екранната форма съдържа икони "Отпечатване", Export" и "Изход", както и поле "Търси" на локатора.
Информацията е изведена в две таблици.
Горната таблица съдържа списък на търговските центрове.
В долната таблица е изведена детайлна информация за маркирания в горната таблица търговски
център със следните колони:
-

състояние - оферта или поръчка - в зависимост от избраната в горната таблица страница за
сортировка

-

тип - тип на документа на офертата/поръчката

-

номер - пореден номер на документа на офертата/поръчката

-

дата - дата на документа на офертата/поръчката

-

сума - обща сума на записа в документа

-

ЧВ - вид валута, ако документът е във валута

-

търговски център -наименование на търговския център, за който е издадена офертата/поръчката

-

текст - счетоводен текст, ако е въведен такъв при създаване на документа.

С икона "Отпечатване" се показва екран, на който се вижда видът на отпечатаната справка. Печатната
форма съдържа данни за всички чакащи оферти/поръчки за маркирания търговски център, името на
фирмата и момента на отпечатване. Справката съдържа колони:
- номер - номер на документа на офертата/поръчката
- дата - дата на документа на офертата/поръчката
- тип - тип на документа на офертата/поръчката
- сума - сума документа на офертата/поръчката
- клиент - клиент на офертата/поръчката
- текст - счетоводен текст в документа на офертата/поръчката, ако е въвеждан такъв.
Ако желаете да отпечатате справката, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не - излезте от екрана с
бутон "Изход без отпечатване".
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Чрез избиране на икона "Export" става експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, Дизайнер
на отчети или към други външни програми.
В зависимост от това, коя колона е избрана за сортиране, с помощта на специалното поле "Търси" на
локатора може да се търси определен търговски център. Търсенето става, като в полето на локатора се
въведе част от търсения стринг (или целия стринг) и се натисне клавиш Tab.
Стрингът за търсене се изчиства автоматично, когато се придвижим нагоре или надолу в таблицата със
стрелките или когато щракнем на друг ред в таблицата. Има и специален бутон за чистене вдясно от
полето на локатора.
Натиснете икона "Изход" и се връщате в главния работен екран "БИЗНЕС НАВИГАТОР - [ВАРИАНТ БМ
ООД]".
Ако документът е в чужда валута, Print Preview на справката показва сумата от поддокумента,
преизчислена в националната валута.
Отчети по ЗДДС
При съставяне на отчетите се използват данните от осчетоводените документи, а не от счетоводните
сметки. Данните в Справката-декларация и VIES декларацията се изчисляват автоматично от данните
на дневниците на покупки и продажби, а не се вземат като резултат от счетоводните сметки.
Отчетите се генерират като справки, които се съхраняват за повторно подаване или корекция, а не се
съставят в момента на извеждането.
Ако се направят промени по документите, те няма да се отразят във вече съставената декларация.
Трябва да се създаде нова декларация за същия период. Старата е възможно да бъде изтрита, ако вече
не е необходима
Съставяне на отчети по ЗДДС

За да съставите Отчет по ЗДДС – Декларацията по ДДС, Дневници за покупка и продажба, VIES
декларация и съответните файлове към тях, трябва да са спазени следните условия:
1. В характеристиките на типовете документи, които се отнасят към Отчета по ЗДДС, трябва на страница
ДДС в полетата "Вид по ДДС" и "Операция по ДДС" параметърът да е различен от "Няма".
Тези настройки са направени предварително в различните типове документи в шаблоните на база на
които се създават фирмите в БН.
2. В документите, които трябва да се включат в Отчета по ЗДДС, трябва коректно да са попълнени
всички
необходими
полета.
При създаване на Отчета по ЗДДС, програмата предупреждава при липса на някои от данните в
документите.
3. Всички документи, от които се формират справките в Отчета по ЗДДС, трябва да са осчетоводени в
съответния период ,за който се прави отчетът.
Стартиране на Отчет по ЗДДС

За да стартирате Отчет по ЗДДС, на главния работен екран на БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ
изберете меню "Отчети – Отчети по ЗДДС".
Отваря се екран "ВАРИАНТ БМ [ДДС декларации]", в който се вижда списъкът на създадените отчети по
ЗДДС, подреден по периоди. (При първоначално стартиране той е празен.). В примерната фирма
"ВАРИАНТ БМ ООД" на екрана се виждат въведените справки за периодите 01.2008, 02.2008, 03.2008.
С икона "Редактиране" могат да бъдат разгледани, отпечатани, редактирани данните от справката за
съответния период, а също така да се изготвят и файловете за данъчната служба.
Създаване на нова справка в отчет по ЗДДС

За да създадете нова справка в екран "ВАРИАНТ БМ [ДДС декларации]" изберете икона "Добавяне".
Отваря се екран за избор на период, за който да се генерира справката. Изберете период 01.04.2008 –
30.04.2008г.
След избора на периода се отваря екран "ВАРИАНТ БМ ООД[ДДС декларация]" с попълнените данни,
групирани по страници.
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Общи данни

Страница Общи данни е първата страница, която се отваря по подразбиране при генерирането на
справката по ЗДДС.
Тук са попълнени данните на фирмата и брой документи в дневниците.
Продажби

Изберете следваща страница "Продажби".
Страница "Продажби" съдържа сумарни данни за различните данъчни основи и начислени данъци при
продажбите.
Данните са групирани в отделни полета според операциите по ЗДДС в документите за продажби.
Покупки

При избор на страница "Покупки" се визуализират сумарните данни за различните данъчни основи и
начислени данъци при покупките.
Данните са групирани в отделни полета според операциите по ЗДДС в документите за покупки.
Резултат

Изберете страница "Резултат".
На тази страница автоматично се попълват полетата
-

Коефициент по чл.73, ал.5 ЗДДС,

-

Общо данъчен кредит,

-

ДДС за внасяне и

-

ДДС за възстановяване.
Данните в последните две полета могат да бъдат попълнени или непопълнени в зависимост от
получените данни за продажби и покупки.
Останалите полета на страница "Резултат" се попълват от потребителите.
За да се отразят тези допълнително попълнени данни в справката-декларация и файловете по ДДС,
трябва да се потвърди и затвори екранът с генерираната справка. След това с икона "Редактиране"
трябва да се отвори отново справката и тогава да се отпечата справката-декларация по ДДС и да се
създадат файловете по ДДС.

Дневник на продажбите

При избор на страница "Дневник на продажбите" се визуализира екран с попълнени редове с данни от
осчетоводените документи на продажби за периода 01.04.2008 – 30.04.2008г.
Във всеки ред в таблицата са попълнени данните от един документ за продажби, като данните от
документа са разпределени по колони. Отделните редове за отделните документи са сортирани във
възходящ ред по дата на документа.
Дневник на покупките

Ако изберете страница "Дневник на покупките", ще се визуализира екран с попълнени редове с данни от
осчетоводените документи на покупки за периода 01.04.2008 – 30.04.2008г.
Във всеки ред в таблицата са попълнени данните от един документ за покупки, като данните от
документа са разпределени по колони. Тук аналогично на дневника на продажбите редовете за
отделните документи са сортирани във възходящ ред по дата на документа.
VIES

При избиране на страница "VIES" се визуализират две подстраници – "Общи данни" и "ВОД", които се
попълват автоматично, ако има осчетоводени документи в периода, отнасящи се за вътреобщностни
придобивания.
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На подстраница "Общи данни" е попълнена обобщена информация за брой и сума на документите,
данните на фирмата и данните на лицето подаващо декларацията.
На подстраница "ВОД" са попълнени данните от самите документи за VIES, като те са обобщават от
един ред за документите, в които участват клиенти с еднакви идентификационни номера по ДДС.

Отпечатване на справките от отчета по ЗДДС

Отпечатване на справка-декларация по ДДС

В екрана на справката – "ВАРИАНТ БМ ООД[ДДС декларация]" може от всяка една от страниците да
отпечатате справката-декларация за ДДС.
За целта се използва бутона за нормално отпечатване – Печат на декларация
Натиснете бутона "Печат на декларация". При неговото избиране автоматично на две страници се
генерира екранът за предварително отпечатване с попълнените данни по декларацията за периода.
От екрана може да отпечатате справката с бутон "Отпечатай отчета"
бутона "Изход без отпечатване"

или да откажете печата с

.

Изберете втория вариант, за да излезете от справката за период 01.04.2008 – 30.04.2008г,. без да я
отпечатвате.
Ако сте попълнили допълнителните полета на страница "Резултат", трябва преди отпечатване да
потвърдите справката за периода, а след това с редакция на справката да отпечатате справкатадекларация за ДДС.
Отпечатване на дневник за продажбите

За да отпечатате дневника за продажбите за периода, трябва в екрана на справката "ВАРИАНТ БМ ООД
[ДДС декларация]" за съответния период да сте избрали страница "Дневник на продажбите" и да
ползвате иконата за специално отпечатване "Печат на дневник на продажбите"

.

В справката за период 01.04.2008 – 30.04.2008г. изберете страница "Дневник на продажбите" и
натиснете бутона "Печат на дневник на продажбите".
Генерира се екранът за предварително разглеждане преди печат, в който са изведени данните от
дневника за продажби. Тук за всеки документ данните са подредени в колони по три реда, като са
попълнени колоните и редовете според нормативните изисквания. В горната част на страницата са
изведени данните на фирмата и периода, за който се отпечатва дневника.
Може да откажете отпечатването с бутон "Изход без отпечатване"

.

Отпечатване на дневник за покупките

За да отпечатате Дневника за покупките за периода трябва в екрана на справката "ВАРИАНТ БМ ООД
[ДДС декларация]" за съответния период да сте избрали страница "Дневник на покупките" и да ползвате
иконата за специално отпечатване "Печат на дневник на покупките".
В справката за период 01.04.2008 – 30.04.2008г. изберете страница "Дневник на покупките" и натиснете
бутона "Печат на дневник на покупките".
Генерира се екранът за предварително разглеждане преди печат, в който са изведени данните от
дневника за покупките. Тук за всеки документ за покупки данните са подредени в колони по два реда,
като са попълнени колоните и редовете според нормативните изисквания. В горната част на страницата
са изведени данните на фирмата и периода, за който се отпечатва дневникът.
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Може да откажете отпечатването с бутона "Изход без отпечатване"

.

Отпечатване на VIES-декларация

Изберете страница "VIES" в екрана на справката "ВАРИАНТ БМ ООД[ДДС декларация]" за период
01.04.2008 – 30.04.2008г.
При избор на тази страница може да се отпечата VIES декларация с избор на бутона за специален
печат "Печат на VIES декларация"

.

Изберете бутона "Печат на VIES декларация".
Генерира се екранът за разглеждане преди печат, в който на първата страница е обобщената
информация на VIES декларацията с данните на фирмата. На втора страница са попълнените данни по
документите, като сумите са разпределени по колони в зависимост от операциите по ДДС в
документите.
Може да откажете отпечатването с бутона "Изход без отпечатване"

.

Обобщаване на отпечатването

Отпечатването на отделните справки се прави след избиране на съответната страница с данни по
справката и избиране на бутона за специален печат

.

Единствено справката-Декларация по ДДС може да се отпечатва от произволно избрана страница в
екрана "ДДС декларация", като за целта се ползва бутонът за нормален печат – "Печат на декларация"
.
Всяка една от справките може да се генерира за отпечатване и когато по нея няма данни, т.е. при липса
на данни справките могат да се отпечатват като празни бланки.
Създаване на файлове по ДДС

След като автоматично сте генерирали "Отчет по ЗДДС" за период 01.04.2008 – 30.04.2008г и се
намирате на екрана на справката "ВАРИАНТ БМ ООД [ДДС декларация]" може да създадете и
файловете за ДДС.
За целта, независимо на коя страница в справката се намирате, изберете бутон "Файлове по ДДС".
След избирането на този бутон програмата ще изведе екран "Съобщение", в който е описано къде на
твърдия диск са записани файловете
-

DEKLAR.TXT

-

PRODAGBI.TXT

-

POKUPKI.TXT

Потвърдете това съобщение с бутона ОК. Отваря се втори екран със съобщение за пътя на запис на
файла по VIES декларацията. Когато няма данни за VIES декларация, такова съобщение не се извежда.
Потвърдете и този екран с ОК.
Ако е указано да се прави и запис на дискета по ДДС, след тези съобщения програмата ще поиска да
поставите дискета. За да запишете на дискетата изберете бутон ОК.
БИЗНЕС НАВИГАТОР записва на дискета данни с размер до капацитета на една дискета. Ако данните
са с по-голям размер, файловете трябва да се копират на друг вид устройство от това място на твърдия
диск, където програмата ги записва първоначално.
Ако сте попълвали допълнително в справката по ДДС полетата от страница "Резултат", за да
генерирате коректни файлове по ДДС, трябва да направите следното:
1. След попълване на полетата от страница "Резултат" справката се потвърждава с бутон ОК.
2. В екрана с отчетите по ЗДДС маркирате създадената справка и натискате бутон "Редактиране".
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3. В екрана на справката записвате файловете по ДДС с избиране на бутона "Файлове по ДДС".
Аналогично при този случай се отпечатва и коректната справка-декларация по ДДС с бутона "Печат на
декларация"

.

Експорт на данни

Когато е отворен екран "ВАРИАНТ БМ ООД [ДДС декларация]" със справката за дадения период
01.04.2008 – 30.04.2008г от отчета по ЗДДС можете да експортирате данни в MS Excel, OpenOffice или в
друго приложение, както и да ползвате справка от дизайнера на отчети.
За да може да ползвате функцията за експорт на данни от справката, трябва да сте избрали една от
страниците "Дневник на продажбите", "Дневник на покупките" или "VIES". Когато някоя от тези страници
е избрана, към бутоните в екрана на справката се появява икона "Export". При натискане на този бутон
от появяващото се меню посочвате варианта за експорт Експортират се данните от страницата в
справката, която сте маркирали.
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Първи стъпки
Понятия
Работен екран (Desktop)
На работния екран (Desktop) се разполагат икони на приложения и документи, които могат да се
подреждат по различни начини. Приложните програми и документите, с които се работи, се представят в
прозорци. Тези от тях, с които не се работи, могат да се затворят като икони.
Прозорци
Правоъгълна област от работния екран (Desktop), в която се изпълнява приложната програма или се
представят документите. Прозорците могат да бъдат уголемявани, намалявани, премествани, отваряни
или затваряни.
На работния екран (Desktop) могат да бъдат отворени няколко прозореца едновременно, но само един
от тях е активен. Активният прозорец автоматично се поставя най-отгоре, докато останалите прозорци
могат да бъдат разположени произволно. Прозорците се състоят от различни елементи, които са важни
за определени управляващи функции. Типични елементи на прозореца са:
Заглавна лента
Меню
Работна област
Рамка
Ъгли
Minimize
Maximize
Ивици за прелистване
Избор на прозорец

Заглавна лента
Най-отгоре е заглавната лента. В нея е името на програмата или функцията, която се изпълнява в
момента. Чрез хващане и дърпане с мишката за заглавната лента прозорецът може да бъде преместван
по работния екран (Desktop).
Меню
Под заглавната лента се намира списъкът на менютата.
Работна област
Това е областта, в която се изпълняват действията в зависимост от извиканата в момента функция.
Рамка
Рамката на прозореца може да се увеличава или намалява, като с помощта на мишката се променя
размерът на прозореца.
Ъгли
Ъглите на прозореца позволяват бързо променяне на размерите му с помощта на мишката.
Прозорците на приложенията могат да бъдат премествани в рамките на работния екран. Те могат да се
увеличават или намаляват, както и да се увеличават до цял екран.
Minimize
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Превключващото поле "Minimize" позволява при посочването му и натискане на бутона на мишката
прозорецът да се намалява и да се превръща в икона.
Maximize
Превключващото поле "Maximize" позволява при посочването му и натискане на бутона на мишката
прозорецът да се разширява до размерите на целия екран.
Ивици за прелистване
Ивици за преместване на съдържанието на прозореца. Появяват се главно в таблици. Позволяват
преместване на съдържанието на прозореца в хоризонтална, респективно вертикална посока.
Избор на прозорец
Когато са отворени няколко прозореца, трябва да се избере един, в който ще се работи. За целта
показалецът на мишката се придвижва до прозореца и се натиска левият бутон на мишката. Прозорецът
се премества най-отгоре и той става активен. Превключването може да стане и от лентата на активните
приложения в Windows или с клавиш Alt+Tab.
Диалогови прозорци (кутии)
Особен вид прозорци, в които потребителят задава параметри или избира данни, необходими за
правилното изпълнение на програма под управление на Windows.
В диалоговите прозорци Windows извежда информация за текущото състояние на програмата и изисква
от потребителя да маркира или избере допълнителните данни, необходими за правилното изпълнение
на функцията. Необходимите параметри на диалоговите прозорци или се избират от списъци, означени
със стрелка, или се избират с маркиране от таблица на валидните им стойности и натискане два пъти
бързо на левия бутон на мишката. Маркирането на избраните стойности става или с мишката, или с
натискане на клавиш Space (интервал).
Преместването по полетата в диалоговите прозорци става със стрелките или с клавишите Tab (напред)
и Shift+Tab (назад). Потвърждаването на направения избор става с натискането на левия бутон на
мишката върху поле "ОК" или с клавиш Enter. Прекъсването на диалога става с натискането на бутона
на мишката върху бутон "Cancel" или с клавиш Esc.
Екранна форма
Екранните форми са елементарната единица за изобразяване и обработка на данни на програмата. Те
служат за въвеждане на данни или за изобразяване на екрана на справки за предварително избрани
данни.
Ако в програмата е зададена определена последователност, няколко екранни форми могат да следват
непосредствено една след друга, като въвеждането на входните данни да става на няколко страници. В
Windows всички екранни форми се показват под формата на прозорци.
Меню
Менюто е екранна форма, която позволява на потребителя да избира от различни възможни опции,
всяка от които представлява отделна функция на програмата. Желаната функция се избира
посредством движение на курсора или с натискане на левия бутон на мишката върху съответната
позиция от менюто. Позициите в менюто, с които се избират функциите, се наричат точки от менюто. В
БИЗНЕС НАВИГАТОР се извършва разклоняване на програмата от главното меню в отделни
подменюта, в които са обединени тематично свързани дейности и функции.
Най-често менютата са разположени в специална лента в горната част на екрана. Те са меню-ленти, от
които с избор на определена позиция се отклоняват подменюта.
Има и менюта, които се появяват с натискане на десния бутон на мишката върху празното място на
работния екран. Това са т. нар. плаващи менюта.
Функции
Функцията е една от изборните възможности на дадено меню, ако от това меню не следва разклонение
към друго подменю.
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В списъка на менютата една от буквите в името на всяко меню е подчертана. В комбинация с клавиш
Alt+буквата тя може да се използва за бързо отваряне на тази функция при работа само с
клавиатурата. Това са т. нар. бързи клавиши за избор на функции в Windows. Клавишите за бързо
повикване могат да представляват и комбинации от клавиши, изписани след името на дадената точка от
менюто.
Ако името на дадена команда или точка от менюто е изписано с блед шрифт, то тази команда не е
активна и не може да се изпълни. За нейното изпълнение са необходими определени условия, които
като се изпълнят, функцията ще се разреши.
Екран за въвеждане
Екраните за въвеждане служат за ръчно въвеждане или корекция на данни. На такъв екран програмата
очаква въвеждане на определени данни от страна на потребителя. Клавиатурата се активира, а
потребителят трябва да натисне съответните клавиши, за да извърши въвежданията или да напусне
екрана. Някои функции се състоят от няколко екрана за въвеждане, които следват последователно един
след друг. В екраните за въвеждане данните се попълват във входни полета.
Входни полета
Въвеждането на информацията в БИЗНЕС НАВИГАТОР става в съответните входни полета. Входните
полета са специално обозначени на екрана. Дължината на всяко входно поле е ограничена в момента
на въвеждането от осветената част, която то заема на екрана.
Входните полета са дефинирани предварително на всеки екран като цифрови или като текстови.
Входните полета могат да се появяват както в екраните за въвеждане, така и в менюта или таблици.
В зависимост от данните, които трябва да се въведат, в БИЗНЕС НАВИГАТОР се различават следните
видове входни полета.
1. Символни входни полета, където се въвеждат букви, знаци и цифри.
2. Цифрови входни полета за въвеждане само на цифрови данни (числа).
Въвежданите в тези полета знаци и данни се проверяват от програмата. Въвеждането в тези полета на
различни от допустимите знаци е забранено.
Има и входни полета, в които вместо едно подробно въвеждане на данни се очаква въвеждането на
кодове или пък на цифри и букви с определено значение. Ако не въведем код или ако въведената
комбинация за код не съществува, на екрана се показва списък с всички данни, от който избирате
желаната стойност. След коректно въвеждане или избор на данните на екрана се появява тяхното
значение.
Изборен екран
Това са екрани, от които може да се направи някакъв избор на определени данни. Изборните екрани
обикновено са оформени като таблици за избор на данни. Изборът на данни от таблица става или с
натискане два пъти бързо на левия бутон на мишката или с клавиш Enter върху избраното поле. Може
да се използва и бутон "Избор" от горната част на таблицата, означен с икона

.

За бързо търсене в таблици е много удобно да се използват локаторите.
Екран за съобщения
Екраните за съобщения служат за показване на съобщенията на БИЗНЕС НАВИГАТОР. Те могат да
съдържат следните видове съобщения:
1. Съобщения, които указват към процеси, вътрешни за програмата. Те изчезват сами, без
въвеждане от страна на потребителя, след като работата е извършена.
2. Съобщения, които указват, че се очаква въвеждане от страна на потребителя, след което
изчезват.
3. Съобщения на програмата за грешки на потребителя, които с определени въвеждания могат да
бъдат отстранени.
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Следете внимателно за съобщенията, които издава БИЗНЕС НАВИГАТОР. Те дават информация какво
точно не е наред при работа с програмата. Ако не ги разбирате, обърнете се към "Комерс Финанс" или
към вашия дистрибутор. Следенето на съобщенията за грешки ще ви спести много време и нерви при
работа с програмата.
Таблица
Таблица се наричат прозорци, съдържащи списък от данни, от които може да се избират определени
позиции. Таблицата се състои от списъчна част и управляваща част.
Списъчната част съдържа прелистващ се списък на данни от даден файл или от няколко файла, както и
заглавие на списъка. В някои случаи тя съдържа една или две ленти - хоризонтална и вертикална - за
придвижване в таблицата при работа с мишка. Ако в списъка има вертикална лента, потребителят може
да придвижва курсора нагоре или надолу, за да разгледа различни позиции, които са извън обсега на
екрана. Ако списъчната част съдържа хоризонтална лента, списъкът е по-широк от екрана и може да се
мести наляво или надясно съответно със стрелките или с мишката.
Управляваща част на таблица
Управляваща част на таблица

Управляващата част може да съдържа бутони, входни полета и локатор. Над таблицата са разположени
управляващите бутони. В зависимост от режима някои бутони могат да бъдат забранени временно или
постоянно. Забранените бутони се показват по-бледи на екрана и не могат да бъдат активирани. На
главния екран на БИЗНЕС НАВИГАТОР се визуализират следните бутони:
Добавяне
Редактиране
Триене
Печат
Филтър
Осчетоводяване
Сторниране
Деактивиране
Специално отпечатване
Търсене
Плащане по фактура
Изход

Добавяне

Бутон за добавяне на нов запис. При натискане на клавиш Insert(Ins) или избор на тази икона се показва
екран за въвеждане, където могат да се добавят нови записи в съответната таблица.
Редактиране

Бутон за редактиране на съществуващ запис. Ако позиционирате курсора на определен запис и
натиснете клавиш Enter или изберете тази икона, на екрана ще се покаже формата за въвеждане на
информация с попълнени данни за този запис, което ви позволява да направите корекции.
Триене
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Бутон за изтриване на съществуващ запис. Ако натиснете клавиш Delete (Del) или изберете тази икона
от таблицата, данните за този запис ще се покажат на екрана и програмата ще очаква потвърждение от
страна на потребителя да изтрие избраните данни.
Печат

Бутон за отпечатване на справки, документи, списъци.
Филтър

Бутон "Филтър" извиква екран за избор на критерии, чрез които таблицата може да се ограничи само до
желаната от потребителя част от информацията. Тези критерии остават в сила и при отпечатване на
справката.
Осчетоводяване

Бутон за осчетоводяване на един документ от таблицата със списъка на документите.
Сторниране

Бутон за сторниране на един документ от таблицата със списъка на документите.
Деактивиране

Бутон за деактивиране, т.е. връщане в неосчетоводено състояние на един документ от таблицата.
Специално отпечатване

Бутон за отпечатване на документи и справки в специален формат, различен от стандартния.
Търсене

Бутон за селектиране на информацията. Селектирането може да става по различни критерии, които
зависят от обработваните в момента данни. Например документи могат да се търсят по параметрите
"Сума на документа", "Сума в чужда валута", "Вид чужда валута", "Тип", "Номер", "Дата","Вид данък",
"Счетоводен текст" и др.
Плащане по фактура

Бутон за автоматично генериране на платежен документ за плащане по маркираната входяща или
изходяща фактура.
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Изход

За изход от таблицата.
Локатор
Чрез локатора се осъществява позициониране на курсора на съответната позиция в таблицата. По този
начин различни секции на таблици с голямо количество данни могат да станат достъпни много бързо.
Използват се за бързо позициониране на желан запис. Зависи от начина на сортиране на списъците. Ако
списъкът е сортиран по код, локаторът ще може да се използва като цифров, ако е сортиран по име като буквено-цифров.
При въвеждане дори само на един знак курсорът се позиционира в таблицата върху този запис, чиято
стойност е най-близка до въведената в локатора. Ако след това въведете други знаци, всеки път след
въвеждането таблицата ще се репозиционира на съответния запис с най-близка стойност до
въведената в локатора.
Например, ако въведем буквата "S" в таблица с подреждане на записите по азбучен ред, това ще
позиционира курсора на първия запис, започващ с буквата "S". Ако след първата буква въведем веднага
буква "M", без да изтриваме първата буква, то тогава курсорът ще се позиционира на първия запис,
започващ със "SM". Ако сега добавим "ITH" към въведената вече стойност, това ще позиционира
таблицата на първия запис с името "SMITH".
При натискане на клавиш Backspace се изтриват последно въведените позиции в локатора за търсене.
Локаторите могат да се виждат като поле в таблицата, а могат и да бъдат активни, без да се показва
специално поле за тях. БИЗНЕС НАВИГАТОР работи на принципа на Windows Explorer, така че полетата
за търсене на данни (локаторите) невинаги са видими, но можем винаги да се позиционираме на тях.
Достатъчно е да се позиционираме в списъка, от който ще избираме, и да въведем на екрана една буква
или израз, за да позиционираме таблицата на желания запис.
Кодове
Кодовете са кратки описания за еднозначна идентификация на данни. Те служат като идентификатор за
бързо търсене на определени данни. Кодовете могат да бъдат както числови, така и комбинации от
букви и цифри.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР кодовете обикновено са скрити от потребителя, като търсенето на големи
обеми данни става например по име, по населено място и др. Така не е необходимо да се запомнят
специално определени комбинации от цифри за идентификация на дадена информация.
Много удобни са разположените над таблиците позиции за търсене, които превключват сортирането на
списъка по различни начини - по код, по име, по втори признак и т.н. Номенклатурите, дефинирани в
аналитичностите, поддържат цифрови или буквено-цифрови кодове с дължина до 20 символа.
Запис с данни
Записът с данни обхваща група от взаимно свързани полета с данни. Между тези полета с данни има
логическа връзка. Съдържанието на записа с данни не е от значение за потребителя, тъй като на екрана
записите се показват комбинирани от няколко таблици на различни файлове.
Базови данни
Базовите данни са данни с всеобщо значение, които са валидни за много операции. Базовите данни
определят данните, които могат да бъдат въвеждани или които са валидни по време на въвеждането,
както и вътрешните процеси на обработка в БИЗНЕС НАВИГАТОР. Базовите данни управляват
параметрите за цялостната работа с програмата.
Системни константи
Посредством системните константи се определят важни параметри на системата. Те представляват
параметри с предварително зададени стойности с определено предназначение. Системните константи
определят например по коя страна ще се извършва осчетоводяването - по дебит или по кредит, вида на
текстовите константи, които се използват в системата, и други важни параметри, които не могат да
бъдат променяни от потребителя.
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За улеснение изборът на тези параметри се извършва от списък с всички възможни стойности.
Бележки
В БИЗНЕС НАВИГАТОР е предвидена функция за добавяне на допълнителен обяснителен текст към
определени операции, което позволява максимално документиране на въвежданите данни. Тази
функция не е задължителна, а се използва само по необходимост. Затова тя е изведена като отделен
бутон, който може да се активира само когато е необходимо въвеждане на допълнително обяснение. В
някои случаи допълнителната информация служи за въвеждане на допълнителни данни, които след
това се отпечатват в изходните справки. Така например при фактурирането в бележките се въвеждат
данните на получателя на стоката, които след това се разпечатват във фактурата.
При активиране на бутон "Бележки" на екрана се появява екран за въвеждане на допълнителните
обяснителни текстове. Текстът се въвежда в 10 реда, всеки с по 60 знака.

Работа с мишка
В БИЗНЕС НАВИГАТОР се поддържа работа с мишка на всички екрани на системата според
стандартите на Windows. Мишката помага особено при работа с менюта, таблици, при избор на входни
полета, икони или бутони. Изборът се извършва, като се придвижи показалецът на мишката върху
съответния запис, функция, икона или входно поле и бързо се натисне два пъти левият бутон.
Windows синхронизира движенията на показалеца върху екрана с движенията на мишката върху
подложката. Според функцията, която изпълняват определени области от екрана, показалецът на
мишката може да приема различни форми. Например показалец стрелка означава избор, показалец
часовник означава изчакване. Курсорът за мишката може да бъде под формата на специални маркери,
като стрелка или показалец, като кръстосани стрелки за промяна на размерите на екрана, като звезда за
преместване на елемент и други.
Използването на мишката при работа в екраните на БИЗНЕС НАВИГАТОР се извършва по следния
начин:
Ако позиционирате показалеца на мишката на някое от полетата на активния екран и натиснете левия
бутон на мишката, активирате това поле за въвеждане. Полето, върху което сте били позиционирани
преди това, се приключва автоматично.
Ако се позиционирате върху бутон, изобразен като икона в горната част на таблицата или в долната
част на екрана, и натиснете левия бутон на мишката, веднага се изпълнява функцията, присвоена на
този бутон.
Ако натиснете един път левия бутон на мишката, позиционирате курсора в таблицата със списък на
данните на желания запис или ако го натиснете два пъти бързо, извиквате желания запис за
редактиране.
На някои екрани има бутони, които са означени със знака за стрелка надолу
група

или знак за програмна

.

Тези бутони означават, че стойностите на полето, намиращо се отляво на този бутон, могат да се
избират от списък чрез маркиране и натискане на клавиш Enter.
Действия при работа с мишката
При работа с мишка се използват и следните понятия:
Посочване
Натискане на бутон
Двукратно натискане на бутон
Избиране
Преместване
Техника "Drag and Drop" (Премести и остави)

Посочване
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Движение на мишката, докато показалецът не посочи желания елемент или място на екрана.
Натискане на бутон
Кратко натискане и отпускане на левия бутон на мишката.
Двукратно натискане на бутон
Левият бутон на мишката се натиска два пъти бързо един след друг. Обикновено това е начин за бързо
избиране на елемент или меню. Замества натискане на клавиш Enter.
Избиране
Един или повече елементи от екрана се маркират с мишката или с определени клавиши. Маркираните
елементи могат да се обработват групово - триене, местене и други.
Преместване
За целта левият бутон на мишката се натиска и задържа, докато нейният показалец заедно с избрания
обект се премести на нова позиция на екрана.
Техника "Drag and Drop" (Премести и остави)
Посочва се икона, прозорец или друг елемент. Левият бутон на мишката се натиска и задържа, докато
мишката се движи. Така елементът се поставя на ново място. Според типа на елемента, чрез тази
техника могат да се извършват операции като преместване и копиране.

Работа с клавиатура
Клавиши за текстова информация
Клавишите за въвеждане на текстовата информация са еднакви с тези на клавиатурата на една пишеща
машина. За въвеждане на главни букви трябва едновременно да се натисне клавиш сShift. Ако искате
да работите само с главни букви, натиснете клавиш Caps Lock.
Клавишите за редактиране служат за въвеждане на информацията в БИЗНЕС НАВИГАТОР. Тези
клавиши са стандартни за всички програми.
Клавиши за цифрова информация
Клавишите от цифровия блок се намират вдясно на клавиатурата в отделен блок. За да се използва
този блок, трябва да се натисне предварително клавишът NumLock. За разграничаване на знаците след
десетичната запетая в БИЗНЕС НАВИГАТОР е възприето да се използва знакът за точка (.).
Клавиши за управление на курсора
Клавишите за управление на курсора се намират също в отделен клавишен блок или пък за това се
използват клавишите от цифровия блок. С помощта на тези клавиши могат да се извършват следните
операции:

Клавиш
á Стрелка нагоре
â Стрелка надолу
à Стрелка надясно
ß Стрелка наляво
PgUp
PgDn
àI Tab
Shift+Tab
едновременно
8 Enter

Esc
Ù (Backspace)
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Функция
Движение един ред или едно поле нагоре
Движение един ред или едно поле надолу
Движение един ред или едно поле надясно
Движение един ред или едно поле наляво
Прелистване страница нагоре
Прелистване страница надолу
Прескачане към следващото входно поле
Прескачане към предишното входно поле
Потвърждаване или завършване на въвеждането
или на избора. Данните се предават за обработка
на системата
Изход от таблицата, формата или от меню
Изтриване на знака вляво от позицията на курсора

Del (Delete) - Триене
Ins (Insert) - Добавяне

End (Край)
Home (Позиция 1)
Ctrl+End

Изтриване на знака, върху който се намира
курсорът
В таблица - добавяне на нов запис
В поле за въвеждане - превключва режима за
добавяне или заместване
При режим на добавяне въвежданите знаци се
добавят преди позицията, върху която се намира
курсорът.
При режим на заместване позицията, върху която
се намира курсорът, се замества с въведените
символи от клавиатурата
Към края на входното поле или на реда
Към началото на входното поле или на реда
Изтриване от позицията, върху която се намира
курсорът, до края на реда или на полето

Функционални клавиши
Функционалните клавиши са помощно средство да се съобщи на системата каква ще бъде следващата
изпълнявана операция. Функционалните клавиши се намират на отделния клавишен блок на компютъра.
Използването на отделните функционални клавиши зависи от изпълняваната функция, респективно от
показваната в момента екранна форма. Следните клавиши имат винаги еднакво значение независимо
от конкретната изпълнявана функция.

Клавиш
F1
Ins (Insert)
Del (Delete)
Enter
Esc (Изход)

Значение
Извикване на помощна информация (HELP)
Добавяне на запис към списъка
Изтриване на запис от списъка
Избор на запис за корекция
Приключване на операция
С този клавиш автоматично се активира бутон"Изход".
Това означава, че сте приключили с този екран и
желаете да преминете към следващ.

Функции за работа с таблица
Сортиране по избрана колона в таблица
Това е начин на смяна на реда на подреждане (сортиране) в таблиците, подобен на този в Windows
Explorer. Щракване с левия бутон на мишката върху заглавието на колоната води до сортиране на
таблицата по съдържанието на тази колона във възходящ ред. Повторно щракване обръща сортирането
в низходящ ред.
Заглавието на колоната, по която в момента се сортира, е оградено с ъглови скобки. Пред него е
поставен знак плюс, ако сортирането е възходящо например <+Код>, или знак минус, ако сортирането е
низходящо <-Код>. Съдържанието на колоната, по която се извършва сортиране на таблицата, е в
различен цвят.
В някои таблици не всички колони са разрешени за сортиране. Това е направено от съображения за
бързодействие. При щракване върху заглавието на колона, която е забранена за сортиране, излиза
съобщение с името на колоната, и че не може да се сортира по нея. В няколко таблици този метод не е
приложен или е приложен не за всички списъци. Причината е в някои особености на дизайна на тези
конкретни таблици.
Избирателно скриване и показване на колони
В част от таблиците е разрешено да се избира кои колони да се виждат и кои не. За целта трябва да
натиснем и задържим клавиша Control и да щракнем върху заглавието на таблицата с левия бутон на
мишката.
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Показва се меню, от което може да се избере "Hide columns", за да се скрие колона, или "Unhide
columns", за да се покаже колона. Щраква се върху реда от менюто, който съдържа името на избраната
колона, и тя се скрива или показва в съответствие с избраното действие. Операцията може да се
повтори неколкократно, така че да се скрият или покажат по-голям брой колони.
В някои таблици това меню има още две позиции: "Restore defaults" показва всички колони. "Cancel this
menu" не извършва никакво действие.
Разместване на колони
В някои таблици могат да се разместват колоните.
За целта трябва да се натисне и задържи клавишът Control и да се щракне върху тялото на избраната
колона с левия бутон на мишката, като се задържи бутонът натиснат. Курсорът на мишката приема
формата на плътна стрелка, насочена надолу. Без да се отпуска бутонът на мишката, тя се движи
наляво или надясно.
Когато се отпусне бутонът, избраната за местене колона ще се окаже
−

пред колоната, върху която е отпуснат бутонът, ако мишката е движена наляво, или

−

зад колоната, върху която е отпуснат бутонът, ако мишката е движена надясно.

Оригиналната подредба на колоните може да се върне, като се натисне Control, щракне се върху
заглавието на таблицата и се избере "Restore defaults"

Функции за работа с данни
Добавяне

БИЗНЕС НАВИГАТОР работи на принципа на еднократно въвеждане и многократно използване на
информацията. За да се автоматизира въвеждането, базовите данни се избират от списъци. В
таблиците със списъци данните са достъпни не само за избор, а и за добавяне, редактиране или
триене. Можете да въвеждате нови данни в списъка само с натискане на икона "Добавяне" във всяка
таблица, която се появява на екрана. Можете предварително да въведете данните за съответните
функции в меню "Базови данни", а след това само да избирате валидните стойности за съответното
входно поле.
БИЗНЕС НАВИГАТОР проверява валидността на данните при въвеждането. При неправилно въвеждане
се издава съобщение за грешка. Курсорът се позиционира върху грешно въведеното поле и
потребителят може веднага да поправи своята грешка. Ако забележите правописна грешка, преди да
потвърдите екрана с бутон "ОК", можете да придвижите курсора върху грешното поле и да коригирате
въвеждането. Ако вече сте потвърдили въвеждането и данните са записани в системата, можете да
извикате икона "Редактиране" и да коригирате грешката. Възможно е по време на въвеждането да се
откажете с натискане на клавиш Esc или бутон "Отказ". Ако грешката бъде открита едва след
осчетоводяване на данните, тогава е необходимо да се използва функцията "Деактивиране на
документ", за да освободите за корекция вече осчетоводен документ.
Редактиране

Редактирането на данни се извършва след избор на съответния запис от списъка на данните. Изборът
става или с мишката с двукратно натискане на левия бутон, или от клавиатурата с клавиш Enter, или с
икона "Редактиране". На екрана се появява прозорец за въвеждане на данни, в който входните полета
са попълнени със старите стойности. На този екран можете да коригирате данните в разрешените за
корекция полета, да добавяте и да изтривате някои данни. След като направите необходимите
корекции, потвърдете промените с бутон "ОК". Както при добавянето, всички полета с данни се
проверяват за грешки, преди да се обработят и запишат.
Изтриване
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Излишните данни могат да бъдат изтривани. Изтриването се извършва след натискане на клавиш
Del(Delete) или на икона "Триене" от списъка на всички данни. Важни базови данни могат да бъдат
изтривани, само ако няма въведени счетоводни записвания за тях или ако не съществува връзка между
тях и други данни на програмата. Тези връзки се проверяват от БИЗНЕС НАВИГАТОР и при нужда се
издава съобщение за грешка. За някои данни изтриването е забранено, тъй като те съдържат важни
взаимозависимости, които след изтриването им ще бъдат разрушени.
При изтриване се позиционирайте върху желания запис от таблицата и натиснете икона "Триене" или
клавиш Del(Delete). След това се показва екранът с предупреждението, че данните ще бъдат изтрити .
Ако сте избрали грешен запис за изтриване и искате да се откажете, натиснете клавиш Esc или бутон
"Не", за да анулирате изтриването.
Отпечатване

Във всички справочни функции, които показват съдържанието на данните или извеждат справки на
екрана, имате на разположение функцията "Печат". Тази функция се избира или посредством натискане
на бутона, върху който е изобразен принтер, или като точка от менюто.
След като извикате отпечатването, на екрана се появява диалог за управление на процеса на
отпечатване. Включването на диалог преди отпечатване от менюто "Система – Настройки – Печат"
позволява да управлявате отпечатания брой копия, да извикате отпечатване от страница до страница,
както и да промените принтера, който е указан като стандартен в системата. Така можете да
пренасочвате печата или към локалния, или към мрежовия принтер.
Специално отпечатване

Тази функция може да се избере от екрана за въвеждане на счетоводни документи и от някои справки.
Тя управлява отпечатване на специален вид документи, които са разработени с определена функция
или по поръчка на фирмата потребител. Това са фактури с фирмен знак, стокови разписки по определен
шаблон или други специални видове документи, които допълват стандартните в БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Специалното отпечатване е предвидено за извеждане на различни видове справки, като например
хронологична главна книга със салдото на всяка една операция.
Търсене

Тази функция позволява търсене на документи в текущо избрана папка по комбинация от различни
признаци като сума на документа, сума в чужда валута, вид чужда валута, тип на документа, номер на
документа, дата на документа, вид данък или счетоводен текст. Някои от тези признаци са включени два
пъти, което позволява да търсите по интервал.
Търсенето на документ съществува като възможност и в меню "Отчети – Синтетични журнали".

Функции за обработка на документи
Обработката на документи в БИЗНЕС НАВИГАТОР се извършва в основния работен екран.
Документите, групирани по папки, се въвеждат, редактират, осчетоводяват, деактивират или отпечатват
с помощта на иконите, намиращи се на екрана. С помощта на икона "Документи в папката Редактиране
на пълен екран" на цял екран се обработват едновременно всички или необходим брой документи от
една папка.
Извеждането на справки в БИЗНЕС НАВИГАТОР става както от меню "Отчети", така и с избиране на
икона "Отпечатване". Справките се показват първо като таблици на екрана, откъдето могат да се
разгледат. Ако натиснем икона "Отпечатване", програмата първо показва справката на екрана във вида,
в който тя ще се отпечата, т. е. като Preview. Оттук може справката да се отпечата на принтера.
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Осчетоводяване

След като сте въвели данните на документа, използвате тази икона, за да бъде осчетоводен той.
Въвеждането на документи в БИЗНЕС НАВИГАТОР не означава, че те са записани веднага по сметките.
Осчетоводяването е отделено от въвеждането, за да могат документите първо да се редактират от
компетентни специалисти и едва след това да се запишат по сметките.
След като документите са въведени и проверени, с избиране на икона "Осчетоводяване" се правят
счетоводните записвания по сметките. При осчетоводяването счетоводните статии се съставят
автоматично, като се правят записвания във всички журнали, в главната книга и всеки документ се
отразява веднага в салдата и оборотите по сметките за текущия и за всички следващи обработвани
счетоводни периоди.
С тази икона на основния работен екран документите се осчетоводяват един по един.
Когато документите са представени на отделния екран за избрана папка, те могат да се осчетоводяват
по един, по произволен брой или всички наведнъж в зависимост от това, как са маркирани.
Деактивиране

Разделното осчетоводяване в БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява връщане в неосчетоводено състояние
на документи, които веднъж вече са били осчетоводени. Това позволява да се доведат до минимум
грешките в счетоводството.
Това става с помощта на функцията "Деактивиране". С тази операция се изтриват всички счетоводни
записвания, които са свързани с този документ, по основните, кореспондиращите, сборните и
автоматичните сметки. След деактивирането документът е достъпен за редактиране или изтриване.
Отворените позиции, свързани с документа, също се връщат в активно състояние, ако са били изтрити.
Ако със закриването на отворени позиции в чужда валута са били отразени допълнителни валутни
разлики, те също се изтриват и могат да се актуализират при редактирането на документа.
Сторниране

С тази функция се сторнират и евентуално въвеждат отново неправилно осчетоводени документи.
БИЗНЕС НАВИГАТОР извършва сторнирането автоматично. По време на сторнирането се създава
документ с обратен запис на въведения грешен документ. При използване на функцията "Сторниране на
документ" БИЗНЕС НАВИГАТОР създава коригиращи счетоводни документи, маркирани с текст
"STORNO:". Те служат за допълнително поправяне на грешни записи в документи, които вече са били
осчетоводени по сметките.
Сторнираните документи се записват в папка STORNO. В една папка се записват много сторниращи
документи.
Сторниращият документ се създава автоматично с обратни счетоводни записвания на грешния
документ. Той е отбелязан с думата "STORNO:" и с номера на оригиналния документ. Този документ
анулира данните в оригиналния документ.
Сторниращият документ трябва да се осчетоводи, за да се отрази сторниращата операция в
счетоводните данни. Ако сме сторнирали документ погрешка, ще можем, преди да го осчетоводим, да го
изтрием.
След осчетоводяване на сторниращия документ оригиналният документ се маркира със специален знак
, което показва, че е сторниран.
При осчетоводяването на сторниращия документ се преизчисляват салдата и оборотите за периода, в
който се намира оригиналният документ, дори и в случаите на приключен вече период. Данните на
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сторниращия документ се отнасят за съответния период, за който е създадена сторниращата папка, и се
осчетоводяват за нея.
Ако към сторниращия документ има свързани отворени позиции, те също се преизчисляват и ако са
били изравнени, се връщат в активно състояние.
Разглеждане на документ

В справките, които съдържат информация за счетоводните записвания и са извлечения от журнала,
можете да използвате икона за разглеждане на документа, от който е направено това записване. Това
се отнася за всички журнали, опис на документите или за отворените позиции.
Специален печат с дизайнер на документи

Тази функция позволява отпечатването на документи в специален формат с помощта на дизайнера на
документи. След извеждане на Printpreview документът може да се експортира в HTML-файл, а също
така и като DOC-файл.
Например може да се отпечатва логото на фирмата на фактурата, да се разработи специален образец
на документите, какъвто е случаят с фактурите за "Метро Кеш енд Кери". Специалните форми на
документите се разработват допълнително от "Комерс Финанс" АД според изискванията на клиента. Те
се включват като видове документи в менюто на специалното отпечатване.
Данните за начините на отпечатване на документите се дефинират в типа документ. Един документ
може да се отпечата както по стандартния, така и по специалния начин.
В дизайнера на документи има възможност за експорт в Microsoft Word, когато потребителят има
инсталиран Microsoft Office.
Експортираният Word-документ представлява поредица от картинки във формат WMF, а не нормален
редактируем текстов документ.Някои промени по картинката при нужда може да се направят с помощта
на функцията Edit Picture като от менюто на Word.
Експорт към Word има само в дизайнерите, не и в справките, които се отпечатват директно от
програмата.
Посредством тази функция е реализирана и връзката на БИЗНЕС НАВИГАТОР с касови апарати.
Плащане по фактура

Автоматично генериране на платежни документи по входящи и изходящи фактури. Тази автоматична
операция е предназначена основно за случаите, когато фактурата се плаща в брой, но при известно
внимание може да се ползва и при плащания по банков път. Настройката на вида на платежния
документ към фактурата се извършва в параметрите на типовете документи (само за тип "Фактура").

Отпечатване

Във всички справочни функции, които показват съдържанието на данните или извеждат справки на
екран, имате на разположение функцията "Отпечатване". Тази функция се избира или посредством
натискане на иконата, с изобразен принтер, или като точка от менюто.
След като извикате отпечатването, на екрана се появява диалог за управление на процеса на
отпечатване. Включването на диалог преди отпечатване от менюто "Система – Настройки – Печат"
позволява да управлявате отпечатаните брой копия, да извикате отпечатване от страница до страница,
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както и да промените принтера, който е указан като стандартен в системата. Така можете да
пренасочвате печата или към локалния, или към мрежовия принтер.
Предварително разглеждане при отпечатване

След като изберете икона "Печат" и от стандартния за Windows диалогов прозорец посочите
предпочитанията си относно начина на печат, се отваря екран "Report Preview".
Екранът съдържа:
Меню "Файл"

Меню файл съдържа функции "Отпечатване" и "Изход".
С функция "Отпечатване" пристъпвате към директно отпечатване на документа.
С помощта на функция "Изход" излизате от екрана "Report Preview".
Икони

На екрана "Report Preview" има следните икони:

Отпечатай отчета
Отпечатай само текущата страница
Експорт в PDF-файл
Експорт в HTML-файл
Изход без отпечатване
Към първа страница
Към предишна страница
Към следваща страница
Към последна страница
Покажи списък на страниците
Увеличи
Намали
Напасване на изображението по ширина
Напасване на изображението по височина
Показване на изображението в натурален размер
Търсене
Отпечатай отчета
Отпечатват се всички страници, маркирани за отпечатване, или зададени за отпечатване в полето
"Отпечатай страници".
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След това програмата излиза от екрана за предварително разглеждане.
Отпечатай само текущата страница
Отпечатва се само текущата страница.
След това програмата излиза от екрана за предварително разглеждане.
Експорт в PDF-файл
При натискане на бутона "Експорт в PDF файл" на екрана за предварително разглеждане се показва
диалог за записване на PDF файл.
Експортират се всички страници, без да се вземат предвид маркировките в списъка и съдържанието на
полето "Отпечатай страници". Програмата остава на екрана за предварително разглеждане.
Експорт в HTML-файл
При натискане на бутон "HTML", се отваря екран "Save as HTML File". В него може да се избере име на
файла и директоря, в която той да бъде записан.
Нека наречем файла например test. След натискане на бутон "Save" се извършва експортът в HTMLформат и за кратко време се показва прогресът на неговото протичане. След това файлът се отваря с
браузъра, който е по подразбиране.
Изход без отпечатване
Програмата излиза от екрана за предварително разглеждане, без да се отпечатва документ/отчет.
Към първа страница
Бутон за навигация към първата страница на документа/отчета.
Към предишна страница
Бутон за навигация към предишната страница на документа/отчета.
Към следваща страница
Бутон за навигация към следващата страница на документа/отчета.
Към последна страница
Бутон за навигация към последната страница на документа/отчета.
Покажи списък на страниците
С избор на икона "Покажи списък на страниците" се превключва между включено и изключено състояние
на списъка на страниците.
Увеличи
Бутон за увеличаване на изображението.
Намали
Бутон за намаляване на изображението.
Напасване на изображението по ширина
Бутон за напасване на изображението към ширината на страницата.
При отваряне на екрана изображението е напаснато към ширината на страницата.
Напасване на изображението по височина
Бутон за напасване на изображението към височината на страницата.
Показване на изображението в натурален размер
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Бутон за показване на изображението в натурален размер.
Търсене
Бутон за активиране/деактивиране на процедурата на търсене на текст в документа/отчета.
Списък на страниците

Този списък позволява както да се избере коя страница ще се разглежда в момента, така и да се
маркира кои страници ще се отпечатат и кои не.
Първоначално всички страници са маркиране за отпечатване. За да се промени маркировката, се
щраква двукратно върху маркера вляво от номера на страницата.
Показването на списъка може да се изключи, като се избере икона "Покажи списък на страниците". При
следващото натискане отново ще се покаже списъкът на страниците.
Ако списъкът е изключен, на самата страница се вижда дали е маркирана за отпечатване или не. С
отметка

е маркирана, с кръстче -

- не.

Поле за номер на страницата

Тук може директно да се зададе номерът на страницата, която искаме да разгледаме.
Това става или чрез изписване на номера в полето и натискане на клавиш Enter, или чрез прелистване с
помощта на бутоните вдясно от полето, съответно напред и назад.

Поле "Стъпка за увеличаване/намаляване на изображението"

Полето "Стъпка" свързано с бутоните за увеличаване или намаляване на изображението.
В него може да се укаже в проценти стъпката, с която да става увеличаването и намаляването.
Ако се зададе по-малка стойност, увеличаването/намаляването става по-плавно, а при по-голяма
стойност - по-рязко.
По подразбиране е зададена стъпка 20%.

Поле "Отпечатай страница"

Тук може да се зададе условие за страниците, които да се отпечатат.
Това поле се явява алтернатива на маркирането на страниците в списъка вляво, като тук този списък
може да се зададе в текстов вид.
Ако например се изпише 3,9,12, ще се отпечатат само така посочените страници.
Може да се зададе интервал, например 12-29 за да се отпечатат всички страници с номера от 12 до 29
включително.
Двете форми могат да се комбинират, напр. 3-7,12-15,22,28 и така ще се отпечатат всички страници от 3
до 7 и от 12 до 15, както и страници 22 и 28.

Поле "Търсене на текст"

За да се използва търсенето, трябва да се въведе търсеният текст в полето "Търси:" и да се натисне
бутон "Търсене" (вдясно от него).
Ако програмата намери търсения текст, вдясно от бутона "Търсене" се появява падащ списък със
страниците, на които е намерен текстът. Оттук може да се избере съответната страница, за да се
разгледа.
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Вдясно от списъка се появяват два бутона - "Маркирай всички страници с текста за отпечатване" и
"Маркирай всички страници без текста за отпечатване". С тях може да се избере отпечатване само на
страниците, които съдържат търсения текст, или обратно, само на страниците, които не го съдържат.
Чрез повторно натискане на икона "Търсене" се отказва текущото търсене.
Поле "Брой копия"

В това поле се задава колко копия на всяка страница да се отпечатат.

Това става или чрез изписване на номера в полето, или чрез прелистване с помощта на бутоните
вдясно от полето, съответно напред и назад.
По подразбиране е зададено да се отпечатва едно копие.
Експорт на отпечатаните отчети и документи в PDF-файл
Общи данни

PDF (protable document format) е стандарт за обмяна на документи, който позволява вместо да се
отпечатват документите на хартия, те да се записват на диск или да се изпращат по Интернет.
Експортът в PDF-файл се извършва изцяло вътрешно в Бизнес Навигатор и дизайнерите към него. Не е
необходимо да има инсталирана никаква допълнителна програма, като например принтерски PDF
драйвер!
За да разглеждате създадените PDF файлове, трябва да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader
версия 5.0 или по-нова.
Adobe Acrobat Reader е безплатна програма, която можете да се свали от сайта на Adobe
http://www.adobe.com
Бутон "Експорт в PDF файл"

При натискане на бутона "Експорт в PDF файл" на екрана за предварително разглеждане се показва
диалог за записване на PDF файл.
Експортират се всички страници, без да се вземат предвид маркировките в списъка и съдържанието на
полето "Отпечатай страници". Програмата остава на екрана за предварително разглеждане.
Диалог за записване в PDF файл

Диалогът за записване на PDF файл. се показва на екрана за предварително разглеждане след
натискане на бутона "Експорт в PDF файл".
Диалогът има три страници: General, Compression и Version/Layout.
Страница General
Поле "PDF Filename"

В това поле може да се зададе името на файла, в който да се извърши записът.
Отдясно има бутон

, с който може да изберете директория и файл.

По подразбиране Бизнес Навигатор задава име на файла, който при отпечатване от програмата се
образува от името на текущата процедура за печат, а при отпечатване от дизайнер - от името на
използвания RPT файл.
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Директория по подразбиране е директорията за специално отпечатване, която се задава в меню
"Система - Настройки - Дискове". Ако не е зададена директория за специално отпечатване, се използва
директорията, в която е инсталирана базата данни.
Поле "Title"

Допълнително поле, в което потребителят може да въведе заглавие на файла.
То се показва в информацията за PDF файла, когато в Acrobat Reader се избере меню "File - Document
properties - Summary".
Поле "Subject"

Допълнително поле, в което потребителят може да въведе тема на файла.
Тя се показва в информацията за PDF файла, когато в Acrobat Reader се избере меню "File - Document
properties - Summary".
Поле "Author"

Допълнително поле, в което потребителят може да въведе името на автора на файла.
То се показва в информацията за PDF файла, когато в Acrobat Reader се избере меню "File - Document
properties - Summary".
Поле "Keywords"

Допълнително поле, в което потребителят може да въведе ключови думи за търсене.
Програма Acrobat позволява търсене в много pdf-файлове, които са в някаква директория, не само в
този pdf-файл.
Тези ключови думи се показват в информацията за PDF файла, когато в Acrobat Reader се избере меню
"File - Document properties - Summary".
Поле "Creator"

В това поле се въвежда името на програмата, с която е създаден PDF файлът.
Автоматично се попълва "Business Navigator ERP system".
Каре с отметка "Preview PDF"

Когато в това каре има поставена отметка, след създаването на PDF файл, автоматично ще се изведе
Preview на този файл.
Ако отметката се махне, файлът ще се създаде, но Бизнес Навигатор няма да извика Adobe Acrobat
Reader, за да го разгледате.
По подразбиране отметката е поставена в полето.
Страница Compression
Настройки за компресиране

В полетата на тази страница се указва дали файлът ще се запише компресиран или не
По подразбиране компресията е включена. Тя намалява размера на файла в пъти.
Като се махне отметката от полето "Use compression", тя може да се изключи.
Когато в полето "JPEG Quality" се намали качеството на изображенията (напр. лого на фактура), файлът
евентуално може да се намали още. Намаляването на големината е малко и най-добре е настройките
на тази страница да останат така, както са по подразбиране - с компресия и така избраните оптимални
параметри на компресията.
Страница Version/Layout
Настройки на съвместимост

В поле "Version" се задава версията на Acrobat Reader, с която ще е съвместим създаденият файл.
По подразбиране е указан формат 1.4, което означава съвместимост с Acrobat Reader 5.x.
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Ако се иска съвместимост с Acrobat 6.х - тогава се въвежда 1.5.
Каре "Compatibility" трябва да се остави маркирано, за да се запази съвместимост и с по-стари версии на
Acrobat Reader. (Acrobat Reader издава екран с предупреждения, но отваря файла).
Препоръчва се тези полета да останат така, както са зададени по подразбиране.
Настройки на параметри при отваряне на документ

Останалите полета на тази страница определят по какъв начин Acrobat Reader ще покаже страниците
при отваряне на документа и кои допълнителни контролни инструменти ще бъдат активни в този
момент.
Примерно - дали документът ще се отвори на една страница, на две страници, две колонки и т.н. Това
не означава, чe има нещо различно в самия файл, само Acrobat Reader се отваря по различен начин,
когато се отваря файлът.
Този изглед може в последствие да се управлява от менюто "View" на програмата Acrobat Reader.
Настройките осигуряват удобно отваряне по оптимален начин, чрез който документът да се види найдобре в момента, в който се появява на екрана.
Препоръчва се тези полета да останат така, както са зададени по подразбиране.
Настройки за печат

Създаването на PDF файл в по-голяма степен, отколкото отпечатването на принтер, е чувствително към
характеристиките на избраното устройство за печат и избрания шрифт. Често това се изразява в
отрязване дясната част на числа, които са подравнени отдясно.
В такива случаи трябва да се използва настройката "Отместване на дясно подравнен текст" в меню
"Система - Настройки - Печат", която е съществува в Бизнес Навигатор почти от самото начало на
работа под Windows.
Подходящите стойности са примерно в интервала от 50 до 100.
Забележка

За самото създаване на pdf-файла Acrobat Reader не е необходим.
Потребителят може да няма инсталиран Acrobat Reader, но файлът ще бъде създаден и може да се
изпрати по предназначение.
Но в случай, че потребителят иска да разгледа създадения pdf-файл, тогава той трябва да има
инсталиран Acrobat Reader. Ако няма, няма да може да извика Preview.
При всички случаи ще можа да го разгледа от Report Preview на Бизнес Навигатор.
Предимства от създаването на PDF-файлове:
− Документът/отчетът може да бъде изпратен, без да се отпечатва, например по е-mail.
− Може да се съхранят файловете в този формат в безхартиен офис съгласно изискванията на
безхартиен офис. Работата в такъв офис е бърза и икономична.
− Удобно е, когато има принтер, който не е свързан през мрежата или поради стечение на
обстоятелствата трябва да се отпечатва на друго място. PDF-файлът е малък и може да се
пренесе на дискета.
Бутони
Бутон "Make"

След евентуална промяна на настройките или приемането им както са по подразбиране с натискането
на този бутон се създава pdf-файлът.
Бутон "Close"

При отказ от създаването на pdf-файл се избира този бутон и потребителят се връща в екрана
PrintPreview.
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Експорт на отпечатаните отчети и документи в HTML-файл
Бутон "Експорт в HTML файл"

Когато изберете бутон "HTML", се отваря екран "Save as HTML File". В него може да се избере име на
файла и директория, в която той да бъде записан.
Нека наречем файла например test. След натискане на бутон "Save" се извършва експортът в HTMLформат и за кратко време се показва прогресът на неговото протичане. След това файлът се отваря с
браузъра, който е по подразбиране.
Файлът, който се получава при експорт в HTML-формат, се експортира в директория Nav и се получава
файл test.HTM. Това всъщност е един рамков файл, който вика друг файл test1.HTM.
За всеки файл test.html се прави съответната поддиректория – съответно:
test_Files

и

test_Images.
HTML-файлът е текстов файл и спокойно може да се отвори с програмата Notepad.
В директорията на данните на Nav има един HTML-файл, който има само препратки към основните
HTML-файлове, които се намират в отделна директория.
Допълнително има един файл test.css – Cascade Style Sheet. Това е описателен файл за това, как
трябва да се интерпретира форматът на съответните HTML-файлове.
Другият файл test1.HTM се намира в директория test_Files. Нейното име е създадено по правилото, че
рамковият файл взима името и добавя подчертаване и files. Там се слагат html-файловете. Има и
директория test_images, където са изображенията.
В директорията _files се слага по един файл за всяка страница на отчета. Така всяка страница на отчета
е на отделен html-файл. В екрана на браузъра има възможност да се навигира от страница на страница
с помощта на бутони First, Prior, Next, Last, Load Page.
Предимства на експорта в HTML-формат

Предимствата на експорта в HTML спрямо PDF-формата са следните:
- Възможност за обработка с редактор за web-страници.
След като се създаде pdf-файлът, той повече не може да се променя. Не може и да се редактира.
Каквото сме извели – това е. Докато HTML-файлът може после да се редактира с някакъв друг редактор
за HTML-файлове, да се променя съдържание, да се форматира, да се отстраняват някои неща и т.н.
- Възможност за включване директно като страница на сайта на фирмата в Интернет или в Интранет.
Печат с история на салдата

Допълнителен бутон за печат в главната книга, когато тя е сортирана по хронология. Позволява да се
отпечата история на движението на салдата при всяка операция.
Тази функция е много удобна за извеждане на касова книга. За целта избирате "Главна книга - За една
сметка - Хронологична" и изберете сметка 501 - "Каса в лева".
Филтър

Много полезна функция за селектиране на части от информацията в справки и списъци.
Филтрите позволяват избор на определени параметри, по които да се извеждат части от справките. В
БИЗНЕС НАВИГАТОР има различни видове филтри в зависимост от справката и се показват в
контекста. Примерно можете да избирате справката да излиза от дата до дата или за определена
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сметка, група, отделна позиция и т.н. Конкретните позиции във филтъра зависят от вида на всяка от
справките.
Филтрите се използват и при избор на позиции в дълги списъци, които са структурирани по нива на
групи, подгрупи, видове и т.н. При сложни аналитичности с филтъра могат да се избират позициите само
на първия, на втория или само на третия признак.
Експорт

Функция за експортиране на справки и списъци от базови данни в MS Excel, OpenOffice или текстов
файл. Експортът става с избор на режима за експортиране.
При изход в електронна таблица БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично стартира съответната таблица и
експортира веднага данните в нея. При експорт в текстов файл може да се укаже и програмата, с която
да се отвори готовият файл за визуализиране на екрана.
С тази функция могат да се прехвърлят данни към външни програми, както и да се викат външни
дизайнери на отчети, с които да се оформят справките.
Йерархични справки

Отваряне на йерархична справка
Затваряне на йерархична справка
Когато справката е в йерархичен вид, като например баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за
собствен капитал, отчет за паричния поток, справка декларация по ДДС, както и аналитични журнали данъци и отстъпки и оборотна ведомост за номенклатура по сметки, с помощта на тези стрелки може да
се отварят или затварят подчинените позиции на справката. След като справката е отворена, една част
от нивата могат да се скрият с натискане на обратната стрелка. Справката ще излезе на печат във вида,
както е отворена. В случай, че искате да видите на екрана само част от позициите, можете да ги
отворите с кръстчето, което се намира пред точка с подпозиции.
Справката ще излезе на печат във вида, както е отворена. Ако експортирате данните в MS Excel,
OpenOffice или текстов файл, те също се извеждат във вида, в който са отворени на екрана със
стрелките.
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Стартиране на програмата
Стартирането на БИЗНЕС НАВИГАТОР се извършва с двукратно щракване на левия бутон на мишката
от специалната икона на програмата
от работния екран (Desktop) или като щракнете веднъж с
мишката върху позицията Business Navigator for Windows в програмната група на БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Групата БИЗНЕС НАВИГАТОР се създава автоматично при инсталиране.
Със стартирането в зависимост от това, дали работите с демонстрационна версия, или програмният
продукт е лицензиран, получавате предупреждения.
Първоначалната служебна парола за стартиране на програмата е 123. След коректно въведена парола
се зарежда главното меню на БИЗНЕС НАВИГАТОР и можете да започнете работа с програмата.

Предупреждение за демо версия
БИЗНЕС НАВИГАТОР разполага с безплатна демонстрационна версия, която е ограничена по броя на
въвежданите в обработваната фирма документи. Ако използвате демонстрационна версия на БИЗНЕС
НАВИГАТОР, ще получите следното предупреждение:
Драги
господине
(госпожо),
Вие използвате безплатната пробна версия на финансово-счетоводната програма БИЗНЕС
НАВИГАТОР, разработка на фирма "Комерс Финанс" - София. Тази пробна версия има всички
характеристики на пълната версия, но използването є е ограничено до въвеждане на 500 документа.
Всички въведени данни могат да се използват по-късно с редовната версия на програмата. С
редовната версия на БИЗНЕС НАВИГАТОР получавате лиценз за постоянно използване на
програмата и достъп до техническата помощ, която фирмата осигурява за своите клиенти.
За закупуване, а също и за допълнителна информация, съвети и техническа помощ се обръщайте
към
Комерс
Финанс
АД
1000
София,
ул.Г.Бенковски
21
тел.
980-24-32,
981-72-26,
986-12-34,
986-78-32
или към нашите дистрибутори в страната.
Ако вече сте въвели 500 документа в обработваната фирма, нямате право да въвеждате повече
документи. Можете само да разглеждате въведените данни и да изваждате справките за тях.

Предупреждение за архивиране
В БИЗНЕС НАВИГАТОР са взети специални мерки за сигурност на информацията при отпадане на
напрежението или при повреда на компютъра. Въпреки това ви препоръчваме редовно предпазно
архивиране на данните, което ще ви предпази от всякакви нежелателни повреди в базата данни в
случай на повреди във файловата система. Работата с компютър носи рискове при блокиране или
повреда на компютъра или при други непредвидени случаи. Затова при стартиране програмата
предупреждава, че последният архив е стар или изобщо липсва, и подканя да архивирате данните.
Моля, обърнете специално внимание на това предупреждение. Архивирайте редовно данните си.
Погрижете се за коректен архив на вашите данни, който ще ви предпази от всякакви неприятности,
свързани с технически проблеми по компютъра или файловата система.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вие
изобщо
нямате
архив!
Данните
Ви
висят
на
косъм!
Архивирането е абсолютно необходима предпазна функция за неочаквани случаи като повреда на
компютъра,
спиране
на
тока,
компютърни
вируси
и
др.
Ако не сте архивирали, в такива случаи може да се окаже, че нищо и никой не може да спаси
Вашите
данни!
Препоръчваме
да
архивирате
веднага!
Да
Не
Съобщението, което програмата издава, е в зависимост от това, дали изобщо липсва архив или е
недопустимо стар.
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След тридневна работа на потребителя при влизане в БИЗНЕС НАВИГАТОР излиза напомнящо
съобщение за архивиране на данните.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вашият
архив
е
недопустимо
стар!
Безотговорно
е
да
продължавате
работа,
без
да
имате
нов
архив!
Архивирането е спасителна мярка за неприятни ситуации като повреда на компютъра, спиране на
тока,
компютърни
вируси,
кражби
и
др.
Ако
не
архивирате,
можете
да
загубите
седмици
или
месеци
труд!
Препоръчваме
да
архивирате
веднага!
Да
Не
В директорията с данни на БИЗНЕС НАВИГАТОР се съхраняват три последователно правени архиви,
които при необходимост могат да се използват.

Регистриране с парола
За да можете да работите с БИЗНЕС НАВИГАТОР, трябва най-напред да въведете вашата парола.
Регистрирането в системата се извършва посредством парола на потребителя, свързана с неговото
ниво на достъп. Нивото на достъп определя достъпа на потребителя до отделни функции.
След въвеждане на паролата системата проверява дали има записано лице с тази парола. Ако
отговорът е ДА, лицето може да продължи по-нататък работата си с БИЗНЕС НАВИГАТОР. При
ненамерено такова лице се дава още една възможност на лицето да въведе парола.
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Фирми
Старт
За да стартирате определена фирма, е необходимо да изберете точката "Старт" от меню "Фирми". Това
е първата функция от главното меню за работа с общите фирмени данни. Тази функция позволява
избор на фирмата, в която ще работим. Многофирменият вариант на БИЗНЕС НАВИГАТОР не е
ограничен по броя на фирмите, които ще се обработват с програмата. Един оператор може да
обработва едновременно много фирми.
След като на екрана се покаже списъкът на фирмите, изберете фирмата, за която ще въвеждате или
обработвате данните.
В списъка на фирмите можете и да добавяте нова фирма или да извършвате корекция на данни за
избрана фирма. Ако фирмата, с която ще работим, вече е въведена, я избираме и започваме да
работим с нея.
От това меню става и превключването на работата между различните фирми. Ако сте приключили
работата си с дадена фирма, не е необходимо да излизате от нейните данни, за да изберете друга
фирма. В БИЗНЕС НАВИГАТОР е реализирана едновременна многопрозоречна работа с фирмите.
Можете да отворите едновременно много фирми. Посредством меню "Прозорци", намиращо се на
екрана с данни за фирмата, можете да подреждате прозорците с данни за различни фирми като
съседни или като припокриващи се.
Избор
След като на екрана се покаже списъкът на фирмите, позиционирайте се на тази, чиито данни ще
въвеждате или обработвате. Стартирането на фирмата става след натискане на икона "Избор".
Изход
С избиране на икона "Изход" се връщате в предишния екран.

Редактиране
Данни за фирмата
В БИЗНЕС НАВИГАТОР могат да се обработват данните за неограничен брой фирми (до 999). Броят на
фирмите е ограничен само от свободната памет на твърдия диск на компютъра и закупената версия от
потребителя. Всяка фирма се обработва като отделен юридически самостоятелен субект.
Данните за всяка фирма са защитени, те се съхраняват в различни директории на твърдия диск.
Последните три цифри от името на директорията съответстват на кода на фирмата в програмата.
С функциите за обработка на фирми можете да дефинирате нови фирми, чието счетоводство ще
обработвате с БИЗНЕС НАВИГАТОР, да редактирате данните на съществуващи фирми, както и да
изтривате фирми без данни.
Данните за всяка фирма се въвеждат в съответните входни полета.
Входни полета
Общи данни

В страницата "Общи данни" се попълват входни полета с името на фирмата, чиито счетоводни данни
ще се обработват, МОЛ, ЕИК, Данъчен номер. Тук става и изборът на шаблона, т.е. моделът на
счетоводство.
Фирма
Име
МОЛ (Материалноотговорно лице)
ЕИК
Идент.номер по ЗДДС
Модел
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Фирма
Това е служебно поле на БИЗНЕС НАВИГАТОР, в което програмата автоматично визуализира поредния
номер на създадената фирма. Обикновено кодът на фирмата е нейният пореден номер в списъка.
Номерата от 1 до 5 са запазени за моделите на счетоводство, така че кодовете на фирмите започват от
номер 6.
Име
В това входно поле задавате името на фирмата с дължина до 50 знака. Полето е задължително за
въвеждане.
МОЛ (Материалноотговорно лице)
Тук се попълва името на материалноотговорното лице. Използва се при фактуриране от БИЗНЕС
НАВИГАТОР. Попълненото в полето име фигурира и в справката декларация по ДДС. Името на МОЛ се
задава като текст с дължина 20 знака.
ЕИК
В това поле се въвежда статистическият номер на фирмата, издаден от компетентните държавни органи
при регистрацията. Статистическият номер се въвежда като буквено-цифров код с дължина до 15 знака.
Полето е задължително за фирмите, регистрирани по ДДС. То се използва при създаване на дискетите
по ДДС.
Идент.номер по ЗДДС
В това поле се въвежда идентификационният номер по ЗДДС на фирмата, издаден от компетентните
държавни органи при регистрацията в данъчните служби.
Идентификационният номер по ЗДДС се въвежда като буквено-цифров код с дължина до 15 знака.
Модел
При добавяне на нова фирма, след въвеждане на информацията в горепосочените полета, се прави
избор на модела, чиито данни ще бъдат копирани като първоначални данни за фирмата. Моделът за
първоначално създаване на фирма може да бъде избран измежду шаблоните, предлагани с
инсталационната програма.
Стандартно в БИЗНЕС НАВИГАТОР имате въведени 5 модела от базови данни, от които имате
възможност да избирате. Те се предоставят за ползване заедно с инсталацията на програмата:
•

Трицифрен сметкоплан

•

Търг. фирма, търговия на едро

•

Търговска фирма, търг. на дребно

•

Производствено предприятие

•

Финансова къща или Валутно бюро

Освен тези 5 модела на счетоводство в инсталационния CD-ROM на БИЗНЕС НАВИГАТОР, може да
намерите разработени още шаблони за "Бюджет", "Военно поделение" "Строителство", "Юридически
лица с нестопанска цел", "Застрахователен посредник" и "Акциз".
Преди да въведете нова фирма, се запознайте подробно със съдържанието на шаблоните. Прочетете
описанието на функцията "Шаблони" и Данни за шаблони". Трябва да изберете шаблон, който най-много
отговаря на предмета на дейност на вашата фирма.
При нужда можете да добавите собствени шаблони на база на стандартните, като ги коригирате така,
както е необходимо за вашата работа. Едва след това въведете нова фирма. Така ще можете найцелесъобразно да използвате предимствата на шаблоните и ще си спестите голяма част от
първоначалната работа.
Ако вече сте работили с БИЗНЕС НАВИГАТОР, можете да ползвате като модел съществуваща фирма.
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Изборът се осъществява чрез маркиране на съответното поле пред наименованието "Шаблон" или
"Фирма". След като сте посочили дали ще избирате измежду шаблоните или фирмите, в полето вдясно
се показва съответният списък, в който маркирате наименованието на желания модел.
Препоръчва се моделът да бъде избран, след като сте приключили с въвеждането на всички данни за
фирмата.
След избора на шаблон или фирма на екрана се появява прозорец за копиране на базовите данни от
модела в директорията на фирмата. По време на копирането на екрана се показват имената на
файловете с данни, които се копират в момента. Трябва да имате търпение да изчакате копирането на
данните.
След приключване на изпълнението на тази функция програмата се връща в списъка на фирмите,
където ще бъде записана и нововъведената фирма.
Адрес

Данните, които се въвеждат в тези входни полета, служат за задаване на адресната информация на
фирмата. Полетата не са задължителни за въвеждане, но са необходими при отпечатване на справките
и на документи с БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Код на страна
Пощенски код
Град
Улица
Телефон
По ЗАДС

Код на страна
Тук се въвежда кодът на страната на фирмата, чиито данни ще се обработват.
За код на страната се използва международно признатото съкращение на страните, например BG.
В полето има възможност за въвеждане на обозначения с дължина до 2 знака.
Пощенски код
В това поле въведете пощенския код на населеното място на фирмата. Полето е цифрово с дължина до
5 знака. Пощенският код служи само за информация.
Град
Въведете в това поле името на населеното място на фирмата. Името на населеното място е текстово
поле с дължина до 30 знака. Полето се използва при фактуриране от БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Улица
Адресът на фирмата се въвежда само с име (например на улица, комплекс и др.) и номер или с друга
комбинация от наименования и числа. Адресът има дължина до 60 знака.
Телефон
Информацията в това входно поле е необходима за дискетата по ДДС. Използва се за файла за ДДС
ETIKET.TXT, който се записва на дискетата при предаването на данните в данъчната служба.
По ЗАДС
Данните в тези полета трябва да се попълнят, ако фирмата е регистрирана по ЗАДС.
От тях се взима адресната информация при отпечатване на акцизната декларация и записването на
файловете.
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Банкова сметка

На тази страница има две диалогови кутии със следните полета за избор съответно на банкова или ДДС
сметка на обработваната фирма :
Банка
Банков код
Номер сметка
IBAN
BIC

Ако сте избрали банка от списъка на банките, въвеждането на полетата за банков код и банкова сметка
е задължително. Ако не изберете банка, тези полета не са задължителни за въвеждане. Данните от тези
полета се използват при извеждане на справките и при фактуриране.
ДДС Сметка

Банка
Чрез бутон

от списъка с имената на банките се избира банката.

Ако използваната от вас банка не фигурира в този списък, можете да я добавите в него от меню
"Система – Банки".
Ако се допусне грешка при избирането на банка, избраното име се изчиства с помощта на бутон
"Чистене"

.

Банков код
В това поле се въвежда банковият код.
То е запазено за съвместимост със старите данни.
Полето има дължина до 16 знака.
Номер сметка
В това поле се въвежда номерът на банковата сметка.
То е запазено за съвместимост със старите данни.
Полето има дължина до 16 знака.
IBAN
В полето за IBAN се въвежда международният номер на банковата сметка, след като сме избрали
съответната банка от падащия списък.
Полето за IBAN има дължина до 34 знака.
Международният номер на банковата сметка представлява последователност от буквени и цифрови
знаци за еднозначно международно идентифициране на банкова сметка на клиент в банка.
BIC
В полето за BIC се въвежда банковият идентификационен код, след като сме избрали съответната
банка от падащия списък.
Полето за BIC има дължина до 20 знака.
Банковият идентификационен код представлява последователност от буквени и цифрени знаци за
еднозначно международно идентифициране на всяка местна банка или клон на чуждестранна банка,
получила лицензия за дейност в Република България чрез клон.
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Ако за избраната банка е въведен BIC в дефиницията на избраната банка от меню "Система – Банки",
този BIC автоматично става BIC на фирмата.
ДДС Сметка
В това поле аналогично на разплащателната банкова сметка от падащия списък се въвеждат банка, а
след това IBAN, BIC и номер на ДДС сметката. Тези данни се използват при отпечатването на фактури.
За съвместимост със старите данни са запазени и старите полета "Номер сметка" и "Банков код"
ДДС
Данните в тази страница са необходими за записа на отчетите по ДДС върху магнитен носител.
Последна регистрация
Последно прекратяване
Упълномощено лице по ДДС
Вид фирма
Лице, подаващо VIES декларацията

Последна регистрация
Въвежда се датата на последната регистрация на фирмата по ЗДДС.
Последно прекратяване
Въвежда се датата на последното прекратяване на регистрацията по ЗДДС на фирмата. Ако фирмата
не се е отрегистрирала досега по този закон, в полето не се въвежда дата.
Упълномощено лице по ДДС

В групата "Упълномощено лице по ДДС" се съдържат следните полета:
Име
Длъжност
ЕГН

Данните в полетата на групата "Упълномощено лице по ДДС" се попълват отделно и могат да са
различни от данните за лицата, посочени в полетата на група "Лице, подаващо VIES декларацията ".
Това е така, тъй като информацията за справката-декларация по ДДС и за VIES-декларацията може да
се подава поотделно и по различно време.
Име
В това поле се въвежда името на лицето, което подава декларацията.
Полето е с дължина 50 знака.
Длъжност
Въвежда се длъжността на лицето, което подава декларацията в свободен текст.
Полето е с дължина 50 знака.
ЕГН
В това поле се въвежда валидно ЕГН на лицето, което подава декларацията.
Полето е с дължина 10 знака.
Вид фирма

Можете да избирате от следните видове фирми:
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•

Фирма без клонове

•

Централно управление на фирма с клонове

•

Централно управление на фирма с търговски офиси

•

Клон или търговски офис.

Изборът става с маркиране на валидната позиция.
Ако изберете позиция "Клон или търговски офис", програмата автоматично отваря полето: Номер на
клона или офиса.
Номерът на клона или на търговския офис на фирмата е число с дължина 3 знака.
Данните за вида фирма се използват при съставяне на дневниците за ДДС на магнитен носител.
Дневниците за ДДС в централното управление обединяват автоматично данните от клоновете и
търговските офиси.
В данните на клоновете при съставяне на частичните файлове по ДДС се записва и номерът на клона.
Създават се файлове с имена Etiket.ххх, Pokupki.ххх и Prodagbi.ххх, където ххх е номерът на клона.
Файловете се създават само на твърдия диск, където е базата данни на БИЗНЕС НАВИГАТОР. При
обединяване на данни от клонове БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично обединява данните с централното
управление, като включва в тях и номерата на клоновете.
Разликата между клон и търговски офис е в това, че номерът на клона се записва автоматично и на
магнитните носители за ДДС съгласно изискванията на закона.
Номерът на търговския офис се игнорира при обединяването на данните, но е много необходим при
съставянето на файловете с цел да не се повтарят имената на файловете и да не се получи загуба на
информация при обединяването.
Лице, подаващо VIES декларацията

В групата "Лице, подаващо VIES декларацията" се съдържат следните полета:
Лице
Вид на лицето

Данните в полетата на групата "Лице, подаващо VIES декларацията" се попълват отделно и могат да са
различни от данните за лицата, посочени в полетата на група "Упълномощено лице по ДДС".
Това е така, тъй като информацията за справката-декларация по ДДС и за VIES-декларацията може да
се подава поотделно и по различно време.
Лице
Лицето се избира от списъка на лицата, подаващи VIES декларация, въведени в меню "Система".
Вид на лицето
Маркира се, дали избраното лице е "Представляващ" или "Пълномощник" на фирмата.
ЗАДС
Задължено лице по закона за акцизите
Идентификационен номер по закона за акцизите
Тип на лицето по закона за акцизите

Задължено лице по закона за акцизите
Полето "Задължено лице по закона за акцизите" трябва да се маркира при обработване данни на
данъчни складове и регистрирани лица по ЗАДС.
Ако това поле не е маркирано, при обработката на данните на фирмата няма да се покажат тези точки
от меню "Базови данни", които са свързани с дефинирането на акцизните данъчни складове.
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За да можете да обработвате данни на данъчни складове и регистрирани лица по ЗАДС, трябва да
укажете в данните на фирмата, че тя е задължено лице за акцизите.
Идентификационен номер по закона за акцизите
Това поле за попълване се появява след маркирането на полето "Задължено лице по закона за
акцизите".
Тук се въвежда служебният номер, който е получила фирмата при регистрацията си по ЗАДС;
Полето се използва за отчитане по Закона за акцизите и данъчните складове и трябва да е попълнено
коректно.
Ако не е попълнено, няма да могат да се дефинират другите базови данни, свързани с акцизните стоки и
данъчните складове.
Тип на лицето по закона за акцизите
Тези полета за попълване се появяват след маркирането на полето "Задължено лице по закона за
акцизите".
−

Тип на лицето по закона за акцизите - тук може да се избира от двете възможности:
3. Лицензиран складодържател
4. Регистрирано лице

Полетата се използват за отчитане по Закона за акцизите и данъчните складове и трябва да са
попълнени коректно.
Ако не са попълнени, няма да могат да се дефинират другите базови данни, свързани с акцизните стоки и
данъчните складове.
Интрастат

На страница "Интрастат" има три подстраници в които се попълват полета както следва:
Общи данни
Фирмата е Интрастат оператор

Това поле се маркира, ако обработваната фирма ще подава данни като Интрастат оператор.
Ако това поле не е маркирано, след това няма да може да се въвежда допълнителната информация за
стоките и да се извеждат отчетите на Интрастат оператор.
Отчита статистическа дейност

Това поле се маркира, ако обработваната фирма е достигнала прага за отчитане на статистическа
стойност като Интрастат оператор.
Интрастат декларатор

На страница "Интрастат" се избира Интрастат декларатор.
В отчетите за Интрастат се прави разлика между
-

Интрастат оператор - фирмата, която извършва вътреобщностните доставки, и

-

Интрастат декларатор - фирмата, която подава декларациите.

Двете фирми могат и да съвпадат, но също така е възможно друга фирма, която има регистриран
електронен подпис, да е упълномощена да подава Интрастат декларациите.
За Интрастат декларатора се подава доста подробна информация.
Всички данни за Интрастат декларатора трябва да се попълват много внимателно, защото те са
необходими за съставянето на файловете за Интрастат.
Информацията се попълва в таблица, която се извиква с бутона
меню "Система - Интрастат декларатори".
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вдясно от полето. Тя се намира в

Екранът с таблицата съдържа икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене", "ОК" и "Изход".
Данните за Интрастат декларатора се попълват и редактират в екран "Интрастат декларатор",
съдържащ следните полета:
-

Код

-

Име

-

Идентификатор с опции за посочване на БУЛСТАТ, ЕГН, ЛНЧ, Служ.номер НАП, ЕИК

-

Улица, номер

-

Град

-

Пощенски код

-

Телефон

-

Факс

Въведената информация се потвърждава с бутон ОК
Данните в поле "Лице за контакт" са актуални при подавани отчети за Интрастат до 2007 година
включително. Така са запазени и полетата за трета декларираща страна, за съвместимост със старите
отчети.
Трета декларираща страна (преди 2008 г.)

В тази група полета се попълват данните на упълномощеното лице, което със своя електронен подпис
има право да подава данните за Интрастат на тази фирма. За упълномощеното лице е необходимо да
попълните:
-

ЕИК/ЕГН – в 9, 10 или 13 знака;

-

Име – въвежда се наименованието на фирмата на упълномощеното лице;

-

Вид на лицето - маркира се една от стойностите ЕИК, ЕГН, ЛНЧ, Служебен номер на НАП.

Пристигания
По подразбиране

Тук се намират полетата за задаване на стойности по подразбиране, в които се попълват най-често
срещаните ситуации в работата на фирмата като Интрастат оператор.
При въвеждането на нови документи тези стойности се зареждат автоматично в документите, отнасящи
се за пристигащи стоки. Това улеснява работата при въвеждането.
Данните се попълват в следните полета:
- Вид сделка
- Статистическа процедура
- Условия на доставка
- Вид транспорт
- Регион на произход/ потребление
Стойностите за всяко от тези полета се избират от списък с предварително въведени данни като набор
от всички възможни стойности, определени в нормативната база.

Допълнително се попълват данните в полето "Националност на транспортното средство". Може да се
маркира стойност по подразбиране от следните две възможности:
- Страна на контрагента
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- България.

Избраните тук стойности по подразбиране за пристиганията на стоки от Европейската общност се
използват за облекчаване на работата по въвеждане на информацията за Интрастат във всеки
документ.
Тези параметри след това могат да се променят за всеки конкретен документ.
Изпращания
По подразбиране

Тук се намират полетата за задаване на стойности по подразбиране, в които се попълват най-често
срещаните ситуации в работата на фирмата като Интрастат оператор.
При въвеждането на нови документи тези стойности се зареждат автоматично в документите, отнасящи
се за изпратени стоки. Това ще улесни вашата работа при въвеждането.
За вече създадените с Бизнес Навигатор документи е предвиден бутон за автоматично прехвърляне на
данните от тези страници в документите, въвеждани без информацията за Интрастат.

На всяка страница се попълват данни в следните полета:
- Вид сделка
- Статистическа процедура
- Условия на доставка
- Вид транспорт
- Регион на произход/ потребление
Стойностите за всяко от тези полета се избират от списък с предварително въведени данни като набор
от всички възможни стойности, определени в нормативната база.

Допълнително се попълват данните в полето "Националност на транспортното средство". Може да се
маркира стойност по подразбиране от следните две възможности:
- Страна на контрагента
- България.

Избраните тук стойности по подразбиране за изпращанията на стоки към Европейската общност се
използват за облекчаване на работата по въвеждане на информацията за Интрастат във всеки
документ.
Затова трябва задължително да се попълнят тези полета, и то с данните за най-често срещаните
параметри за фирмата. Тези параметри след това могат да се променят за всеки конкретен документ.
Но зададените тук стойности ще наложат промяна само на някои параметри, не на всички.
Функции
Добавяне

Функцията "Добавяне" на фирма дава възможност за дефиниране на нови фирми посредством
натискане на икона "Добавяне" или на клавиш Ins(Insert), намирайки се в списъка на фирмите. Тук се
задават общите фирмени данни, като име, адрес, информация за банки, банкови сметки и други. При
първоначално дефиниране на нова фирма се избира и модел с основните базови данни според
особеностите в дейността на фирмата. Данните се въвеждат в съответните входни полета на няколко
страници.
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Редактиране

Чрез икона "Редактиране" се коригират данните на фирмата. Редактирането става в съответните входни
полета.
Триене

При работата с фирмените данни не е разрешено триенето на фирми, за които има създадени базова
или счетоводна информация. Ако натиснете икона "Триене" или клавиш Del(Delete), програмата
извежда на екрана следното съобщение:
Фирмата не е празна, триенето забранено! Невалидна операция!
Изтриването на фирма по грешка би довело до невъзможност за работа с вече въведени данни.
Триенето на фирми е разрешено само за фирми, на които директорията с данни не съдържа файлове.
Ако желаете да изтриете фирма, с която не работите, е необходимо да изтриете всички файлове в
директорията на фирмата. Изтриването на данните на фирмата от съответната директория,
съответстваща на номера на фирмата в списъка на фирмите, става с функциите за физическо триене на
данни на операционната система. След изтриване на файловете от директорията на фирмата БИЗНЕС
НАВИГАТОР ще позволи изтриването и на името на фирмата от списъка. Изтриването на фирмата от
списъка става само от потребител с администраторска парола.

Шаблони
Предоставените при инсталацията на БИЗНЕС НАВИГАТОР данни са обобщени в шаблони. Шаблоните
представляват примерни модели на различни видове фирми, които са дефинирани с всички необходими
данни за първоначално започване на работа. Това са модели от счетоводни данни (сметкоплан, типове
документи, отчети, основни счетоводни данни и др.) на различни видове фирми.
Тези данни позволяват потребителят веднага, без дълга предварителна подготовка, да започне работа.
Цялата нормативна база за започване на работа с програмата е обобщена в шаблоните според
предмета на дейност на фирмите. Те спестяват голямата част от предварителната работа за създаване
на първоначалните данни на счетоводната система.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР предварително са въведени 5 готови варианта на шаблони с базови данни.
Освен това в инсталационния диск на БИЗНЕС НАВИГАТОР, в директория "Template" може да намерите
примерни шаблони за бюджетно предприятие - "Budget", за строително предприятие - "Building" и за
юридически лица с нестопанска цел - "Ulnc".
Основните шаблони, които вие получавате с инсталацията на БИЗНЕС НАВИГАТОР, са: търговска
фирма, търговия на едро, търговска фирма, търговия на дребно, производствено предприятие,
финансова къща и трицифрен сметкоплан.
Ако е необходимо, всеки потребител може да създаде собствени шаблони или да промени стандартно
заложените.
Можете да създавате собствени шаблони, като използвате за образец съществуващите. Това е особено
ценно за холдингови дружества или за фирми с търговски офиси и клонове, които след въвеждането на
информацията в отделни фирми трябва да я обединяват на аналитично или на синтетично ниво. За тази
цел се използват автоматичните операции на БИЗНЕС НАВИГАТОР за импорт и експорт на папки и за
консолидиране на баланс.
Веднага от готовите модели може да се избере най-подходящият за обработваните с БИЗНЕС
НАВИГАТОР фирми. След като се избере шаблонът, тези данни се копират във фирмата и могат да
бъдат променяни, изтривани или, ако е необходимо, да се добавят нови базови данни според
индивидуалните особености на фирмата.
Различия между фирми и шаблони
Информацията относно различията между фирми и шаблони в БИЗНЕС НАВИГАТОР ще ви помогне подобре да разберете идеологията на програмата за еднократно въвеждане и многократно използване на
информацията.
Шаблоните са модели от счетоводни данни (сметкоплан, типове документи, счетоводни отчети и др.) на
различни видове фирми. Със създаването на модели счетоводството може да се съобрази със законите
на различни страни, както и с особеностите на различните видове фирми. Шаблоните съдържат
стандартните базови данни, които са еднакви за много фирми.
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Включените в БИЗНЕС НАВИГАТОР шаблони дават възможност веднага да се започне работа с
реалните счетоводни данни. Всеки от шаблоните е разработен според изискванията на Закона за
счетоводството и отразяват особеностите на нормативната база и на съответните видове фирми. Ако е
необходимо, всеки потребител може да създаде собствени шаблони или да промени стандартните.
Данните в шаблоните се копират в данните на фирмите при първоначалното дефиниране на фирмата,
като по този начин се спестява много ценно време за съгласуване на тези данни и се избягва
повторното им въвеждане.
След копирането на данните от шаблоните те могат да се приспособят към особеностите на фирмите,
като могат да бъдат променяни произволно и без ограничения.
Добавяне
Използването на тази функция е необходимо при създаване на собствен шаблон, различаващ се от
предлаганите в БИЗНЕС НАВИГАТОР. В противен случай е достатъчно да коригирате данните на
фирмата така, че те да отговарят най-добре на особеностите във вашето счетоводство.
Ако изберете икона "Добавяне" или, намирайки се в списъка с шаблони, натиснете десен клавиш на
мишката и изберете Insert,

можете да създадете нов шаблон.
При дефиниране на нов шаблон трябва да изберем като базов модела, който е най-близък до
въвеждания. За улеснение на работата счетоводната информация на новия шаблон се копира от вече
създаден шаблон. След това в новия шаблон можем да направим корекцията на всички съдържащи се в
него данни.
Входните полета при добавяне на нов шаблон са следните.
Шаблон
Име
Създаден на база

Шаблон
Това е служебна информация, визуализираща поредния номер на шаблона, който се създава.
Име
В това поле въвеждате името на шаблона. Името има дължина до 32 знака. Полето е задължително за
въвеждане.
Създаден на база
След въвеждане на името на шаблона трябва да изберете модела, който да бъде копиран в данните на
новия шаблон. Моделът се избира от показания списък на всички шаблони, дефинирани в системата.
Следва копиране на базовите данни. По време на копирането на екрана се показват имената на
файловете с данни, които се копират. Трябва да имате търпение да изчакате копирането. След
приключване на изпълнението на тази функция програмата се връща отново в списъка на шаблоните,
където е записан и новият шаблон.
След въвеждането на данните информацията за новия шаблон може да бъде променена произволно
според особеностите му. Затова е целесъобразно да се запознаете предварително със счетоводната
информация на съществуващите шаблони и едва тогава да дефинирате нови шаблони.
Редактиране
Редактирането на шаблони позволява коригирането на името на шаблона. Редактирането става след
избор на шаблона от списъка на всички шаблони, дефинирани в системата.
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В списъка шаблоните са сортирани по имена. За да редактирате наименованието на шаблона,
позиционирайте курсора върху желания шаблон в списъка и натиснете клавиш Enter или икона
"Редактиране". Само полето "Име" е достъпно за въвеждане при редактиране на шаблони.
Триене
При работата с БИЗНЕС НАВИГАТОР не е разрешено триенето на шаблони, за които има създадена
базова или счетоводна информация. В такъв случай при натискане на икона "Триене" или намирайки се
в списъка с шаблони, натиснете десен клавиш на мишката и после "Delete"

програмата извежда на екрана следното съобщение:
Шаблонът не е празен, триенето забранено! Невалидна операция!
Триенето на шаблони е разрешено, само ако техните директории не съдържат файлове с данни. След
изтриване на данните от директорията на шаблона програмата ще позволи изтриването и на името на
шаблона от списъка.
При изтриване на шаблон по грешка ще загубите вече въведените данни, които няма да могат да се
използват за създаване на фирми. Ще се загуби и ценна информация, която винаги е полезна за
разглеждане и сверяване на неправилни данни на фирмите.

Данни за шаблони
С помощта на функцията "Данни за шаблони" се редактират въведените в шаблоните базови данни.
Могат да се дефинират и собствени модели от базови данни, които след това да се копират във
фирмите.
След избора на функцията "Данни за шаблони" на екрана се появява списък на въведените в БИЗНЕС
НАВИГАТОР модели. От списъка можете да изберете желания шаблон, чиито данни искате да
разгледате или да редактирате, или да добавите нов такъв. Данните за всеки шаблон се намират в
отделна директория на твърдия диск на компютъра, където е инсталирана програмата, и отговаря на
номера на шаблона в списъка.
Добавяне
Използването на тази функция е необходимо при създаване на собствен шаблон, различаващ се от
предлаганите в системата.
Ако изберете икона "Добавяне" или, намирайки се в списъка с шаблони, изберете с десен клавиш на
мишката - Insert, можете да създадете нов шаблон. При дефиниране на нов шаблон трябва да изберем
като базов модела, който е най-близък до въвеждания. При това за улеснение на работата
информацията от избрания модел се копира в новосъздадения шаблон. След това в новия шаблон
можем да направим корекция на всички съдържащи се в него данни.
Полетата при добавяне на нов шаблон са аналогични на
"Шаблони":

тези при функцията "Добавяне" в точка

Шаблон
Име
Създаден на база

Шаблон
Служебна информация, визуализираща поредния номер на шаблона, който се създава.
Име
В това поле се въвежда името на шаблона с дължина до 32 знака. Полето е задължително за
въвеждане.
Създаден на база
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След въвеждане на името на шаблона трябва да изберете модела, който да бъде копиран в данните на
новия шаблон. Моделът се избира от показания списък на всички шаблони, дефинирани в системата.
Следва копиране на базовите данни. По време на копирането на екрана се показват имената на
файловете с данни, които се копират. Трябва да имате търпение да изчакате копирането. След
приключване на изпълнението на тази функция програмата се връща отново в списъка на шаблоните,
където е записан и новият шаблон.
След въвеждането на данните информацията за новия шаблон може да бъде променена произволно
според особеностите му. Затова е целесъобразно да се запознаете предварително със счетоводната
информация на съществуващите шаблони и едва тогава да дефинирате нови шаблони.
Редактиране
Функцията редактиране на шаблони позволява коригиране на името на шаблон. Редактирането става
след избор на шаблона от списъка на всички такива дефинирани в системата.
В списъка шаблоните са сортирани по имена. За да редактирате наименованието на шаблон,
позиционирайте се върху него и изберете икона "Редактиране" или десен клавиш на мишката - Change.
Само полето "Име" е достъпно за редактиране.
Избор
В БИЗНЕС НАВИГАТОР стандартно са включени 5 шаблона, дефинирани по следния начин:
• Трицифрен сметкоплан
• Търг. фирма, търговия на едро
• Търговска фирма, търг. на дребно
• Производствено предприятие
• Финансова къща или валутно бюро.
Допълнително са разработени и други шаблони, които не са включени в стандартната инсталация, но
могат допълнително да се инсталират. Това са Бюджетна организация, Строително предприятие и
Юридически лица с нестопанска цел. Тези шаблони се инсталират от CD-R след стартиране на диска с
autorun.exe, като се щракне с мишката върху името на шаблона. Шаблоните се намират в директория
Template на CD-R на БИЗНЕС НАВИГАТОР и могат също да се инсталират с функцията
"Архивиране/Деархивиране" от меню "Система". Избира се точка "Специални функции", маркира се
функция "Архивиране на шаблони" и се задейства "Деархивиране от частичен архив".
Можем да разгледаме или коригираме даден шаблон, след като се позиционираме върху него и
натиснем бутон "Избор" (или клавиш Enter на клавиатурата). БИЗНЕС НАВИГАТОР ни прехвърля в
базовите данни на разглеждания от нас модел на счетоводство.

Триене на стари данни
Тази функция извършва изтриване на първичните данни за избрана фирма, като документи, журнали,
дневници и други за приключени счетоводни години. Съдържанието на тази точка от менюто е
извършване на реорганизация на данните за минали периоди, ако те не са необходими повече в
БИЗНЕС НАВИГАТОР. С нея се обработват данните само на приключените години, като се изтриват
всички първични документи и счетоводни статии от журналите, а остават за справка само салдата и
оборотите по сметките.
След реорганизацията на стари години можете да получите информация само за салдата и оборотите
на сметките, които са необходими за финансови анализи и за сравняване на данните по години.
Оперативните данни за документите, папките, партидите, отворените позиции и т.н. се изтриват.
Основните базови данни на системата остават непроменени. Запазват се и данните за следващите
години. Файловете с данни се освобождават от ненужната стара информация, а програмата увеличава
своето бързодействие поради намаляване на обема на данните.
Тъй като изпълняваните тук операции се отразяват върху цялата база данни на системата, е
необходимо да извикате изпълнението на функцията, когато не се изпълняват други счетоводни
операции. При мрежовите версии на програмата е необходимо тази функция да се изпълнява само на
основния компютър, а другите работни станции да са изключени.
Предупреждение:
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Преди изпълнение на тази функция на програмата трябва да съхраните данните върху дискета или
върху друг сигурен носител. Така те ще бъдат съхранени и при нужда могат да се възстановят обратно.
След избора на тази функция на менюто за работа с фирмите на екрана се появява екран, разделен в
две таблици. В едната таблица избирате желаната фирма от списъка на всички фирми. След като сте
избрали фирмата, от другата таблица на екрана избирате до коя финансова година желаете да се
изтрият данните. В списъка на годините се показват само приключените години, т.е. години в състояние
"Закрита". Ако за избраната фирма няма приключени години, списъкът на годините е празен и
функцията не може да се изпълни.
След като изберете фирмата в лявата таблица, а годината, до която ще се трият данните, в дясната,
имате възможност или да изпълните тази функция, като активирате бутон "ОК", или да се откажете с
бутон "Отказ".
Изберете "Отказ", ако не сте архивирали данните, след това архивирайте данните, надпишете архива
така, че да знаете, че в него се съхранява и старата информация, и запазете архива в този вид на
сигурно място. За следващото архивиране използвайте нови дискети или други носители, тъй като в
новия архив няма да бъдат съхранени старите данни.
Едва след потвърждение с бутон "ОК" се извършва самата реорганизация на данните. Ако изберете
изпълнение на реорганизацията и натиснете бутон "ОК", програмата издава следното предупреждение:
Триене на стари данни на фирма: име на фирмата
включително до: крайна дата на финансовата година
Моля, потвърдете операцията!
След окончателно потвърждаване на операцията на екрана се показва информация за файловете,
които се обработват в момента, за датата, до която се извършва реорганизацията, както и за
състоянието на обработваните в момента записи (общо, запазени, променени, изтрити).
На екрана се извежда информация в следните полета:
Име
на
До дата:
крайна
дата
на
Файл:
C:\NAV\MAND008\DATA\YEAR.DAT
Записи:
Общо:
14
Запазени: 13
Променени:1
Изтрити:
0

финансовата

фирмата
година

Реорганизацията е процес, който може да продължи и по-дълго време, ако имате записани по-голям
обем данни. Моля, изчакайте търпеливо приключването на работа на операцията. Некоректното
прекъсване на тази функция може да доведе до големи проблеми и усложнения с цялата база данни.
Ето защо е много важно да съхраните данните върху друг носител, преди да изпълните
реорганизацията на данните.
След реорганизацията състоянието на финансовата година се променя на "Реорганизирана". Всички
периоди на реорганизирана година също се намират в състояние "Реорганизиран". За тях са възможни
справки само за салда, обороти и финансови отчети. Реорганизирани години не могат да се
деактивират, тъй като техните първични данни са изтрити.
За да ускорите бързодействието на работата с всички данни, изпълнете операцията по възстановяване
на файл от меню "Система – Проверка на данните". Маркирайте всички файлове и изберете бутона
"Възстановяване на файл".

Деактивиране на период
Същността на тази функция е връщане в неосчетоводено състояние на осчетоводени документи с цел
редактиране на информация, която веднъж вече е била осчетоводена.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР е реализиран принципът на отложено осчетоводяване на данните, който
позволява въвеждането на данни да се отдели от реалното записване на информацията в счетоводните
сметки. Така е възможно документите първо да се въведат, да се проверят и едва след това да се
осчетоводят. Функцията "Деактивиране на период" дава възможност да се изтрият всички
осчетоводявания от даден период, като се запазят счетоводните документи в неосчетоводено
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състояние. Това позволява тяхното редактиране и повторно осчетоводяване, след като периодът бъде
активиран отново. След деактивирането не се запазват следи в счетоводните журнали.
Деактивирането е възможно само за активни периоди и години, т.е. само ако е започнала работата с
тях. С тази функция се изтриват всички записи в журналите, всички салда и обороти по сметките, както и
всички данни, които могат да се извеждат в отчетите на счетоводната система. Запазват се само
данните, въведени в документите и папките, като тези данни се връщат в неосчетоводено състояние.
Деактивирането оставя периода в състояние "Деактивиран" и с него не може да се работи. След
изпълнение на тази функция е необходимо периодът да се активира отново, за да станат достъпни
данните. Работата с деактивираните данни е същата както работата с неосчетоводени документи. Те
могат да се коригират или изтрият и да се осчетоводят отново.
Тъй като изпълняваните тук операции се отразяват върху цялата база данни на системата, то е
необходимо да извикате изпълнението, когато не се изпълняват други счетоводни операции. При
мрежовите версии тази функция се изпълнява само на един компютър, а другите работни станции не
трябва да работят в програмата.
Предупреждение:
1. Преди изпълнение на тази функция на програмата трябва да съхраните данните върху дискета или
върху друг носител. Така те ще бъдат съхранени в стария вид и при нужда могат да се възстановят
обратно.
2. При мрежовите версии е необходимо тази функция да се изпълнява само на основния компютър, а
другите работни станции да са изключени.
При избор на функцията "Деактивиране на период" от меню "Фирми" на БИЗНЕС НАВИГАТОР" се
появява екран, разделен на две таблици. В едната таблица се показва списъкът на всички фирми, които
се обработват от БИЗНЕС НАВИГАТОР. В другата таблица се избира счетоводният период, от който да
се деактивират данните. В списъка на периодите се показват само закритите и активните периоди. Ако
за избраната фирма няма закрити или активни периоди, списъкът е празен.
Следват две възможности:

1.

Да изпълните функцията, като изберете фирма и период, от който ще деактивирате.

2.

Да се откажете, като изберете бутон "Отказ".

Изберете "Отказ", ако не сте архивирали данните. След това архивирайте данните, надпишете архива
така, че да знаете, че в него се съхранява обработената информация.
Едва след потвърждение с бутон "ОК" се извършва самото деактивиране на период.
Ако потвърдите изпълнението на функцията с бутон "ОК", на екрана се показва предупредително
съобщение:
Деактивиране на фирма: (името на фирмата)
започвайки от: (началната дата на периода).
Моля, потвърдете операцията!
На този екран се очаква повторно потвърждаване.
Можете да продължите, като натиснете бутон "ОК", или да се откажете с бутон "Отказ".
След потвърждаване на операцията на екрана се показва информация за файловете, които се
обработват в момента, за датата, от която се извършва обработката, както и за състоянието на
обработваните в момента записи (общо, запазени, променени, изтрити).
Име на фирмата
От период: началната дата на периода
Файл:
C:\NAV\MAND008\DATA\SALDO.DAT
Записи:
Общо:
13
Запазени: 13
Променени:0
Изтрити:
0
Деактивирането на период може да продължи и по-дълго време, ако имате записани по-голям обем от
данни или ако деактивирате от по-стар период. Моля, изчакайте търпеливо приключването на тази
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операция. Едно некоректно прекъсване на функцията може да доведе до големи проблеми и
усложнения с цялата база данни. Ето защо е много важно да съхраните данните върху друг носител,
преди да изпълните деактивиране на период.
След изпълнение на операцията счетоводният период се намира в състояние "Деактивиран". За да
можете да работите с данните за този период, трябва отново да го активирате.
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Система
Архивиране/Деархивиране
БИЗНЕС НАВИГАТОР има включени вградени функции за предпазно архивиране и възстановяване на
данни от архив, които са от голямо значение в случаите на повреда на компютъра или на базата данни
по външни за програмата причини.
Много важно за всеки програмен продукт е съхраняването на данните и при нужда възстановяването им.
Функцията "Архивиране/Деархивиране" позволява архивиране на данните на произволен технически
носител, както и възстановяването на данни от наличните архиви.
Задължително е след нормално приключване на работата с програмата да се направи архив с цел
възстановяване на данните поради повредата им при спиране на електричеството, непроцедурно
прекъсване на работата с БИЗНЕС НАВИГАТОР или хардуерни проблеми, които са довели до
нарушаването на структурата на данните. Работата с компютъра носи определени рискове при
неправилна работа или повреда на компютъра, което може да доведе до загуба на важна информация и
да наложи допълнителен труд по възстановяването на загубените данни. Спестете си този труд, като
архивирате редовно вашите данни. Можете да изберете както архивиране на всички данни, така и
архивиране на една фирма. Не пренебрегвайте първото напомнящо съобщение на БИЗНЕС
НАВИГАТОР за стар или липсващ архив. Можете направо оттам да включите веднага функцията за
съхраняване на данните.
Архивиране
В този режим се извършва съхраняване на данните за фирмите върху твърдия диск, като се създава
второ копие на архива и върху дискети или друг технически носител. Важно е да се знае, че при работа
с мрежовата версия на БИЗНЕС НАВИГАТОР, преди да се изпълни тази функция, е необходимо на
всички станции да е приключена работата с програмата.
След избор на функция "Архивиране" от меню "Система – Архивиране/Деархивиране" следва
съобщение:
Сигурни ли сте, че желаете да архивирате всички фирми?
При натискане на бутон за потвърждаване "Yes" БИЗНЕС НАВИГАТОР веднага започва работа по
компресиране на данните, създаване и тестване на архивния файл NAVDATA.ZIP в директорията на
програмата (по подразбиране е C:\NAV).
Ако е указано устройството за архивиране да е флопидисковото устройство (A:), след приключване на
архивирането на данните върху твърдия диск започва архивирането върху дискети. На дискетите се
създава отделен архив, който е съобразен с техния формат. Системата издава съобщение:
Моля поставете дискета №1
Трябва да поставите дискета във флопидисковото устройство и да натиснете бутон за потвърждаване
"Yes". Ако не е поставена дискета, горното съобщение ще бъде повторено. Ако сте избрали бутон за
отказ "No", следва прекъсване на архивирането и системата издава следните съобщения за грешка:
Архивирането бе прекъснато!
Архив не бе създаден!
Архивирането не бе успешно!
При архивиране на дискети, ако данните не се събират върху една дискета, следете съобщенията, за да
поставите при поискване втора и евентуално следващи дискети.
След приключването на архивирането върху дискети започва проверката им и отново трябва да се
сменят дискетите в последователността, указана от съобщенията на системата.
Стандартно при архивиране на всички фирми системата създава файл NAVDATA.ZIP в директорията на
програмата (по подразбиране C:\NAV). БИЗНЕС НАВИГАТОР съхранява три последователни архива.
Предишният архивен файл се преименува на NAVDATA1.ZIP и се създава едно копие и в директория
C:\NAV\BAK, а по-предишният архив става NAVDATA2.ZIP. Колко архива ще поддържате на друг
технически носител и от кои дати, зависи от вашата вътрешна организация.
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Програмата следи дали имате архив на диска и ако три дни не сте правили архив, на следващия излиза
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" при стартиране на БИЗНЕС НАВИГАТОР за остарял архив. Съветваме ви да
обърнете повече внимание на тази функция, тъй като при по-голям
обем на обработваната
информация ще ви се наложи да я изпълнявате поне веднъж на ден.
Поддържането на коректен архив на въведената информация е необходим за вашето собствено
спокойствие, тъй като така няма да имате проблеми при евентуални повреди на използваната
компютърна техника. Особено внимателно следете съобщенията, които се издават по време на
работата по съхраняването на информацията, тъй като от това зависи коректността на архива. Ако
нещо от издаваните съобщения не ви е ясно, обърнете се към компетентно лице, и то преди да
прекъснете изпълнението на функцията.
Ако по време на работа ви се е наложило да излезете ненормално от програмата и след това искате да
архивирате данните, е необходимо преди архивирането да изпълните функцията "Проверка на
данните". Така ще бъдете сигурни, че записаните данни са правилни. Ако проверката на данните ви
препоръча възстановяване от архив, тогава не архивирайте тези данни, тъй като навярно има проблеми
с тяхната цялост.
Деархивиране
Тази функция се избира от меню "Система – Архивиране / Деархивиране – Деархивиране".
Деархивирането позволява възстановяването на данни от последния създаден архив (NAVDATA.ZIP)
поради повреда в текущите данни или поради други съображения от компетенцията на счетоводителя.
Възстановяването може да бъде на всички фирми, които обработвате, ако сте закупили многофирмена
версия на програмата, или на определена фирма. Следва менюто за избор на всички фирми или на
определена фирма.
Деархивиране на всички фирми

При избор на функцията за деархивиране на всички фирми се извършва възстановяване на данните от
архив на всички фирми. Това се налага най-често при пренасяне на данните от един компютър на друг.
Следва предупредително съобщение:
Внимание:
Деархивирането
е
операция,
която
безвъзвратно
в
състояние
от
Голяма
част
от
Вашия
труд
Абсолютно сигурни ли сте, че желаете да продължите?

ще
ще

Ви
минал
бъде

върне
период!
загубена!

Ако потвърдите деархивирането, системата тества архива, намиращ се на твърдия диск на компютъра,
и деархивира данните във вид, в който са били записани във файла NAVDATA.ZIP от директорията с
данни на БИЗНЕС НАВИГАТОР. Важно е да следите за съобщения за грешки при деархивирането, за да
сте убедени, че операцията е минала успешно и имате коректни данни.
Ако се появят съобщения за грешки при възстановяването на данните или други съобщения, които не
сте сигурни какво означават, обърнете се към специалистите от БИЗНЕС НАВИГАТОР или към
компетентно лице, преди да продължите с по-нататъшната си работа. Некоректно възстановяване на
данни от архив може да е свързано с проблеми в целостта на базата данни и да доведе до нежелани
проблеми при работа.
Деархивиране на определена фирма

Тази функция се избира от последователен избор от меню "Система – Архивиране / Деархивиране –
Деархивиране – Определена фирма".
Следва меню за избор на фирма от списъка на фирмите, които се обработват с БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Маркирате фирмата, чийто данни желаете да възстановите, и избирате икона "Архивиране /
Деархивиране". Следва предупредително съобщение:
Внимание:
Деархивирането
е
операция,
безвъзвратно
в
състояние
Голяма част от Вашия труд ще бъде загубена!

която
от

ще

Ви
минал

върне
период!

Абсолютно сигурни ли сте, че желаете да продължите?
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Ако потвърдите деархивирането, системата тества архива и деархивира данните само на избраната
фирма във вида, в който са били записани във файла NAVDATA.ZIP от директорията с данни на
БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Специални функции
Дотук бяха разгледани функциите на пълно архивиране на общите данни за системата и на всички
фирми и деархивиране от последния архив, записан на твърдия диск. В случаите на архив на отделна
фирма, деархивиране от по-стар пълен архив, деархивиране на фирма от частичен архив, както и
промяна на устройството за архивиране се използват "Специални функции" от меню
"Архивиране/Деархивиране".
Архив на отделна фирма

Тази функция се използва в случаите, когато желаете архив само на една определена фирма, а не
пълен архив.
Ако имате еднофирмена версия, е желателно да използвате пълен архив, тъй като при него се
съхраняват общите данни от главната директория, а не само от директорията на фирмата. В архива на
една фирма не се съдържат общите данни (коефициенти за ревалоризация, пароли, имена на фирми и
др.).
За избор на фирма маркирате фирмата в списъка на фирмите, които се появяват на екрана. След това
трябва да изберете икона "Архивиране/Деархивиране". Следва съобщение:
Сигурни ли сте, че желаете да архивирате фирма ...?
Ако сте избрали бутона за потвърждение "Yes" и в настройката на устройството за архивиране е указано
флопидисково устройство, следва съобщение:
Моля поставете дискета №1
Поставяте дискетата във флопидисковото устройство и изчаквате архивирането. При нужда следите
съобщенията и поставяте следващи дискети.
След приключване на архивирането БИЗНЕС НАВИГАТОР тества архива. Архивът може да е на повече
от една дискета, така че при тестването отново сменяте поставените във флопидисковото устройство
дискети. Трябва тестването на архива да бъде успешно, за да приключи архивирането нормално. При
съобщения за проблеми с архива трябва да повторите операцията. Обикновено проблемите се дължат
на некоректно записване върху дискетите, така че в такъв случай е добре да смените използваните при
неуспешния архив дискети.
Ако е посочено друго устройство за архивиране, архивът може да се направи и върху ZIP-устройство,
CD-ROM, магнитно-оптичен диск и др. Насочването на архива към друго устройство се извършва от
функцията "Устройство за архивиране".
Архивът на отделна фирма не съдържа общите данни на БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Деархивирането на данните, създадени с тази функция, се възстановяват от
"Архивиране/Деархивиране – Специални функции – Деархивиране на фирма от частичен архив".

меню

Деархивиране на по-стар пълен архив

Деархивиране на по-стар пълен архив дава възможност да се възстановяват данни както на всички
фирми, така и на отделна фирма, като има възможност за избор на архивния файл.
Всички фирми
Определена фирма
Всички фирми

След избора от меню "Архивиране/Деархивиране – Специални функции – Деархивиране на по-стар
пълен архив – Всички фирми" на екрана се появява диалогов прозорец за избор на архивния файл. По
подразбиране архивните файлове се търсят на устройство C: и директория C:\NAV. Това е параметърът
"Устройство за архивиране" на позицията "Настройки" на меню "Система" на БИЗНЕС НАВИГАТОР.
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Ако архивът е записан на друго устройство или директория, то първо трябва да изберете устройството,
а след това и архивния файл, от който ще възстановявате данните.
Стандартно при архивиране на всички фирми системата създава файл NAVDATA.ZIP в директория
C:\NAV. Предишният архивен файл е преименуван на NAVDATA1.ZIP и е създадено едно копие в
директория C:\NAV\BAK, а по-предишният архив е записан във файла NAVDATA2.ZIP.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР се поддържат трите последни архива на данните. Колко архива ще поддържате
на друг технически носител и от кои дати, зависи от вашата вътрешна организация. След избор на
архивен файл системата първо тества архива и възстановява данните от него, като замества текущите
данни на всички фирми с тези от архива.
Важно е да следите за съобщения за грешки при деархивирането, за да сте убедени, че имате коректни
данни.
Функцията за деархивиране от по-стар пълен архив на всички фирми обикновено се използва при
повреда на последния архив, ако данните, с които се работи, са повредени и се налага да бъдат
заместени със старите. Ако са архивирани вече повредени данни, също може да се наложи връщане на
данните от по-стар архив, когато текущите данни са повредени.
Ето защо е важно, преди да направите архивиране, да сте сигурни, че не сте имали токов удар или
неправилно прекъсване на работата с БИЗНЕС НАВИГАТОР. Функцията "Проверка на данните" на меню
"Система" позволява при прекъсване да се провери целостта на базата данни и да се поправят повреди
в нея, които не са свързани със загуба на информация. Затова се запознайте подробно с тези функции,
за да можете правилно да ги използвате и при възникнали проблеми да не загубите данни, въвеждани с
толкова труд. Затова връщането на данните от архив винаги изисква допълнително потвърждение от
потребителя с цел предотвратяване на загубата на реалните обработвани данни.
Определена фирма

След избора от меню "Архивиране/Деархивиране – Специални функции – Деархивиране на по-стар
пълен архив – Отделна фирма" на екрана се появява диалогов прозорец за избор на архивния файл. По
подразбиране архивните файлове се търсят на устройство C: и директория C:\NAV.
Ако архивът е записан на друго устройство или директория, то първо трябва да изберете устройството,
а след това и архивния файл, от който ще възстановявате данните.
Стандартно при архивиране на всички фирми системата създава файл NAVDATA.ZIP в директория
C:\NAV. Предишният архивен файл е преименуван на NAVDATA1.ZIP и е създадено едно копие в
директория C:\NAV\BAK, а по-предишният архив е записан във файла NAVDATA2.ZIP.
Деархивирането продължава с избор на фирмата от списъка на всички фирми, които се съдържат в
избрания архив, тестване на архива и деархивиране. Ако архивът съдържа фирма, която не съществува
в базата данни, то тя ще бъде добавена като нова. Ако избраната фирма съществува, текущите є данни
ще бъдат заместени с данните от архива.
Важно е да следите за съобщения за грешки при деархивирането, за да сте убедени, че имате коректни
данни.
Функцията за деархивиране от по-стар пълен архив на определена фирма се използва при повреда на
последния архив, ако данните, с които се работи, са повредени и се налага да бъдат заместени със
старите. Ако са архивирани вече повредени данни, също може да се наложи връщане на данните от постар архив, когато текущите данни са повредени.
Ето защо е важно преди да направите архивиране, да сте сигурни, че не сте имали токов удар или
неправилно прекъсване на работата с БИЗНЕС НАВИГАТОР. Функцията "Проверка на данните" на меню
"Система" позволява при прекъсване да се провери целостта на базата данни и да се поправят повреди
в нея, които не са свързани със загуба на информация. Затова се запознайте подробно с тези функции,
за да можете правилно да ги използвате и при възникнали проблеми да не загубите данни, въвеждани с
толкова труд. Затова връщането на данните от архив винаги изисква допълнително потвърждение от
потребителя с цел предотвратяване на загубата на реалните обработвани данни.
Деархивиране на фирма от частичен архив

Възстановяване на данни от архив на отделна фирма. Чрез тази функция се възстановяват данните на
дадена фирма, предварително архивирани на дискети или друго запомнящо устройство от меню
"Архивиране/Деархивиране – Специални функции – Архив на отделна фирма".
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Следва съобщение с предупреждение:
Внимание!
Деархивирането
е
операция,
която
безвъзвратно
в
състояние
от
Голяма
част
от
Вашия
труд
Абсолютно сигурни ли сте, че желаете да продължите?

ще
ще

Ви
минал
бъде

върне
период!
загубена!

След потвърждаване на съобщението за загуба на текущите данни на фирмата програмата търси
архива на устройство за архивиране. Ако архивът е на дискети, следва съобщение:
Моля поставете дискета №1
Поставяте първата дискета от архива във флопидисковото устройство. Ако архивът е на повече от една
дискета, системата ще поиска и последната дискета.
В случай, че дискетите не съдържат коректен архив, следва съобщение за грешка:
Деархивирането не бе успешно!
Потребителско прекъсване!
Ако след проверката на архива се окаже, че на дискетите се съдържа коректен архив, системата
предупреждава:
Вече съществува фирма с това име!
Желаете ли да екстрахирате върху нея?
При съгласие натиснете бутон "Yes", след което започва възстановяване на данните от архива на
дискетите. БИЗНЕС НАВИГАТОР съобщава:
Фирма ...
ще бъде екстрахирана под номер ...
Следва тестване на архива и деархивиране. Следете съобщенията за грешки и ако се появят
съобщения за некоректно възстановяване на данните, повторете операцията. В противен случай
рискувате да имате некоректни данни и проблеми при работа по-нататък.
Устройство за деархивиране

Параметрите на тази функция определят устройство за архивиране, различно от указаното по
подразбиране в меню "Система – Настройки".
Архивирането в БИЗНЕС НАВИГАТОР по подразбиране е на твърдия диск (в директорията с данни
C:\NAV) и на устройство за архивиране A: за дискети или на друг вид архивиращо устройство, указано в
меню "Система – Настройки – Дискове".
Когато искате да архивирате на друг диск или друго устройство, в меню "Архивиране/Деархивиране –
Специални функции – Устройство за архивиране" може да промените устройството, на което в момента
ще се създаде архивът на данните.
Тази промяна на устройството важи еднократно, само за момента на архивиране на данни в определена
директория. При следващото архивиране ще се използва стандартното устройство по подразбиране,
което е зададено в системните настройки.
За целта от диалоговия прозорец избирате устройството чрез щракване на бутона стрелка вдясно на
последния ред, потвърждаване на устройството и избор на директория от наличните на това устройство.
След задаване на тези параметри архивирането ще се извърши на това устройство и в указаната на
него директория.
Архивиране на шаблоните

След избора от меню "Архивиране/Деархивиране – Специални функции – Архивиране на шаблони" се
появява отметка пред функция "Архивиране на шаблони". Това е начин за архивиране на определени
модели на счетоводството - стандартно заложени в БИЗНЕС НАВИГАТОР или създадени допълнително
от потребителя съобразно неговите конкретни потребности.
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След маркиране на функцията, при нужда да се архивира шаблон, се отива на меню
"Архивиране/Деархивиране – Специални функции – Архив на отделна фирма". БИЗНЕС НАВИГАТОР
визуализира само моделите на счетоводството, които могат да бъдат архивирани по стандартния начин
за архивиране с БИЗНЕС НАВИГАТОР.

Проверка на данните
Проверката на данните е специална функция на БИЗНЕС НАВИГАТОР, която се налага да бъде
изпълнена след спиране на тока, при повреда на компютъра или на твърдия диск и във всички случаи на
ненормален изход от програмата. Посредством тази функция се проверява целостта на базата данни,
контролират се ключовете за достъп до файловете. При несъгласуваност на данните проверката на
данните се опитва да спаси загубената информация.
След избора на функцията от менюто има възможности за избор на следните функции:
Проверка на общите файлове
За да проверите общите данни в системата (файловете от директория NAV), от меню "Система –
Проверка на данни", избирате страница "Общи файлове". На този екран можете да изберете "Обща
проверка" или "Възстановяване на файл".
По подразбиране са маркирани всички файлове, но можете да направите и избор само на определен
файл или група файлове.
Проверка на данните на фирми и шаблони
Обща проверка

Ако се проверяват данните на определена фирма, функцията започва работа след избора на желаната
фирма от списъка на фирмите и натискане на бутон "Обща проверка".
При проверка на данните в горната част на екрана се показват директорията и името на фирмата, а в
долното поле - името на обработвания файл и броят записи, които се проверяват. Съобщението
показва следната информация:
Файл: C:\NAV\MAND006\DATA\CLASSIF.DAT
Общо записи: 100
Проверени: 100
След проверката на всички файлове от данните на избраната фирма започва проверката на отворените
позиции (неуредените сделки). Проверката на отворените позиции може да се извика и отделно след
избора на фирмата и бутон "Проверка на ОП".
Проверката на отворените позиции прави тест на целостта на данните, свързани със сключените
сделки, както и проверка за това, правилно ли са изчислени сумите на тези сделки (отворените
позиции). Отворени позиции, за които няма свързани първични документи, се изтриват. На екрана се
показва следното съобщение:
Отворени
Проверени записи:
Коригирани записи:
Изтрити записи:

позиции
112
5
5

Ако по време на общата проверка на данните или на отворените позиции се открият грешки във
файловата система, БИЗНЕС НАВИГАТОР първо се опитва да отстрани тези проблеми с вградените
функции за възстановяване на данни на тази процедура.
Ако грешките са такива, че не могат да бъдат поправени, програмата издава следното съобщение:
?
X
(Броя)
загубени
записи
Препоръчва
се
възстановяване
Натиснете Enter за продължение.

във

файла
от

...........
архив.

В такива случаи след приключване на проверката още веднъж БИЗНЕС НАВИГАТОР предупреждава, че
данните трябва да бъдат възстановени от архив. Предупреждението се отнася за липсващи данни и
евентуални проблеми при по-нататъшна работа с некоректна база.
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Моля да обърнете внимание на информацията в това съобщение, тъй като при несъгласуваност на
данните могат да се появят непредвидени проблеми при работа с БИЗНЕС НАВИГАТОР. Причините за
тези невъзстановими повреди във файловете са извън обсега на действие на програмата, които са
следствие на токов удар или повреди в компютъра или файловата система.
Съобщението е следното:
Проверката на вашата база данни показа грешки, които програмата не може да отстрани сама.
Вероятната причина е повреда в структурата на файл (или файлове) вследствие на спиране на
тока, токов удар, блокиране на компютъра, компютърен вирус, неправилна операция на друга
програма, повреда на диска или друга причина извън полето на достъп на програмата. Обикновено
проверката възстановява файловете, като използва запазените данни. Обаче при липсващи данни
могат
да
се
нарушат
функциите
на
системата.
Най-доброто решение е да възстановите данните от архива в състоянието, в което са били при
последното архивиране.
Ако сте получили това съобщение, то непременно трябва да възстановите данните от последния архив,
които са в нормално състояние, за да нямате допълнителни проблеми с тяхната несъгласуваност.
Затова е много важно да се уверите, че записвате коректна информация върху дискетите, която при
нужда да възстановите. Можете да бъдете сигурни само в данни, чиято проверка е минала нормално и
които са записани след такава проверка.
Наистина е необходимо да възстановите данните от архива. Обикновено при многофирмената версия е
достатъчно да възстановите данните само за тази фирма, при която е възникнала грешката.
Ако сте въвели твърде много данни, които не са архивирани, и държите да се опитате да ги спасите,
обърнете се за помощ към "Комерс Финанс" АД. Няма обаче твърди гаранции за успех. Затова ви
препоръчваме редовно архивиране.
Проверка на ОП

Проверката само на отворените позиции се извършва при избор на функцията "Проверка на данните" на
меню "Система", избиране на фирмата и натискане на бутон "Проверка на ОП". Започва проверката на
отворените позиции (неуредените сделки) с клиентите и доставчиците на фирмата.
Проверката на отворените позиции прави тест на целостта на данните, свързани със сключените
сделки, както и проверка за това, правилно ли са изчислени сумите на тези сделки (отворените
позиции). Отворени позиции, за които няма свързани първични документи, се изтриват.
На екрана се показва следното съобщение:
Отворени
Проверени записи:
Коригирани записи:
Изтрити записи:

позиции
112
5
5

Преизчисляването на сделките става на базата на свързаните към тези сделки документи.
Възстановяване на файл
Тази функция е необходима за възстановяване на целостта на определен файл или група файлове. За да се
възстанови определен файл, е необходимо файлът или група файлове да са маркирани и да се натисне бутон
"Възстановяване на файл". Можете да маркирате избрани файлове, ако знаете имената им, или всички файлове.
Възстановяването се извършва поотделно за всеки файл в последователността, в която те се намират на екрана.

Възстановяването на файл може да се извика или след обща проверка на данните, която е намерила
повреда в определен файл и е издала съобщение за грешка в него, или при грешки при работа с
БИЗНЕС НАВИГАТОР, които показват повреда на точно определен файл.
Функцията "Възстановяване на файл" преписва данните на този файл начисто на ново място, като
създава наново индексите за търсене на записите. Тя е ефективна в случаите, когато няма загубени
записи, а само повреди в индексната система на файла.
Индексирането може да се извърши след възстановяването или едновременно с него. Това се избира в
диалогов прозорец, където отметката е поставена по подразбиране на "Едновременно с
възстановяването".
При загубени записи във файла, който се възстановява, програмата ще го препише наново без тях и
може да се получи несъответствие с другите данни на БИЗНЕС НАВИГАТОР. Възстановяването на
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данни съобщава колко записа са спасени и колко са загубени. Ако има загубени записи, по-добре е да
възстановите данните от архив, дори и да загубите част от информацията, отколкото да работите с
несъгласувани данни. Това може да повреди и други данни на системата.
Проверка на сметкоплана
Бутон "Проверка на сметкоплана" се използва за проверка на връзката на сметките от сметкоплана със сборните
сметки, чуждестранните сметки и отчетите. Извършва се върху избраната фирма или шаблон, създаден от
потребителя.
Проверка на данните на шаблоните

По аналогичен начин с проверката на данните на фирмите можете да направите проверка на данните за
шаблоните. За целта трябва да маркирате отметката пред полето "Шаблони", след което да изберете
шаблона, който ще проверявате.

Настройки
След инсталацията на БИЗНЕС НАВИГАТОР са необходими някои настройки на системата, които
настройват средата за работа, устройствата, принтерите и други полезни параметри на системата. В
повечето случаи настройките по подразбиране са напълно достатъчни, за да се започне работа с
програмата, но при различни хардуерни конфигурации може да се наложат промени. Тази функция на
системата позволява настройка на общите данни, на печата, на шрифтове, на LOG-файлове и на
дискове.
Общи настройки
Това са настройки, свързани с данните на всички фирми (за многофирмения вариант).
Закръгляване на сумите до:
Формат на датите
Десетичен разделител
Локатори
Проверка на населените места
Използване на IBAN от дата
IBAN във фактури от дата
Интрастат: Задължително попълване на количество в допълнителна мерна единица

Закръгляване на сумите до:
Общите настройки съдържат възможност за промяна на закръгляването на стойностите в БИЗНЕС
НАВИГАТОР до цяло число или с два знака след десетичната точка.
След 05.07.1999 г. тези стойности са с два знака след десетичната точка (т.е. работи се със стотинки).
Формат на датите
От 2000 г. препоръчителният вариант за формат на датите е с четири знака за годината (dd.mm.уууу).
Десетичен разделител
В диалоговата кутия "Десетичен разделител" има възможност за избор на десетичния разделител. Той
може да бъде точка(.) или запетая(,).
Локатори

Тази диалогова кутия дава възможност за избор на типа локатор, който се ползва при работа.
Изборът се извършва измежду тип локатори
С входно поле
Инкрементални
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Типът на локаторите се настройва за всеки компютър поотделно и важи за всички фирми и за всички
таблици в програмата, които имат локатор.
По подразбиране типът на локаторите е "С входно поле".
С входно поле
• С входно поле
При локатора с входно поле търсенето става, като в полето на локатора се въвежда част от търсения
стринг (или, ако случаят е такъв, целия стринг) и се натиска клавиш Tab. Маркерът се позиционира на
търсената позиция
Локаторите с входно поле действат по всяка избрана за сортиране колона.
Инкрементални
• Инкрементални
При инкременталния локатор входното поле е забранено, а търсенето се извършва последователно при
натискане на всяка буква или цифра. Натиснатата буква или цифра се добавя към стринга за търсене,
който се изписва във входното поле.
Инкременталните локатори действат по всяка избрана за сортиране колона, също като локаторите с
входно поле. Обаче, за разлика от локаторите с входно поле, инкременталните локатори не позволяват
търсене по дата.
Проверка на населените места
При наличие на отметка в карето "Проверка на населените места", след въвеждане на адресните данни
на контрагента, по-конкретно пощенския код на населеното място, БИЗНЕС НАВИГАТОР визуализира
екран с въведени градове и пощенски кодове.
А при въвеждане на града на контрагента полето "Пощ. код" се попълва автоматично.
Използване на IBAN от дата
В това поле се въвежда датата, според която програмата автоматично определя дали да използва стари
или нови формуляри на платежни документа според въведената дата на документа.
По подразбиране тази дата е заложена като 5.06.2006г.
IBAN във фактури от дата
В това поле при отпечатване на изходящи фактури се въвежда датата, според която програмата
автоматично определя дали да отпечатва IBAN или старите банкови сметки според датата на
документа.
По подразбиране тази дата е 1.05.2006г.
Тя обаче не може да е по-голяма от датата, зададена в полето "Използване на IBAN от дата".
Интрастат: Задължително попълване на количество в допълнителна мерна единица
Тази опция позволява избор относно попълването на полето "Количество в допълнителна мерна
единица" във файловете по Интрастат за случаите, когато съответната позиция в КН няма
допълнителна мерна единица.
Когато в полето няма отметка, полето "Количество в допълнителна мерна единица" във файловете по
Интрастат не се попълва.
Когато в полето е поставена отметка, в полето "Количество в допълнителна мерна единица" във
файловете по Интрастат се попълва нула.
Печат
Настройките на печата са насочени към вида на справките и отчетите, които ще се разпечатват на
принтер.
Диалог настройки преди печат
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Печат на сив текст като черен
Печат на сив фон като бял
Отместване на лявата граница
Отместване на горната граница
Отместване на дясно подравнен текст

Диалог настройки преди печат
Когато е маркирано с отметка полето "Диалог настройки преди печат", БИЗНЕС НАВИГАТОР включва
стандартната функция за избор на принтер "Choose Printer" на Windows. В нея преди печат може да се
изберат принтерът (ако има инсталирани повече от един), броят на копията на отчета и от коя до коя
страница да се разпечатат.
Печат на сив текст като черен
Настройката "Печат на сив текст като черен" се отнася за потъмняване на текста "ОРИГИНАЛ" във
фактурите за някои видове принтери, когато този текст не се вижда върху сивия фон. Тази настройка се
използва при бавни принтери, както и при неправилно работещи драйвери на принтери.
Печат на сив фон като бял
Настройката относно "Печат на сив фон като бял" се отнася за изсветляване на фона на общия ред на
отчетите, на антетките на справките, ако желаем те да не се печатат. Тази настройка е особено
необходима при бавни принтери, както и при неправилно работещи драйвери на принтери. Ускорява се
работата на матричните принтери, ако не се налага да рисуват фона на печатните справки.
Отместване на лявата граница
Това е настройка, която се отнася до позиционирането на текста върху листа. Тя зависи преди всичко от
вида на принтера, който се използва, и шрифтовете, които са избрани. Тази настройка рядко се налага
при лазерните и мастилено-струйните принтери. По-вероятно е да се използва при матрични принтери.
Можем да задаваме стойности, които са като числа и зависят от параметрите на конкретния принтер.
Пробвайте вариантите, които са необходими във вашия случай за отместване на печатания текст понавътре от лявата граница. Числата могат да бъдат положителни или отрицателни в зависимост от
параметрите на принтера.
Отместване на горната граница
Това е настройка, която се отнася до позиционирането на текста върху листа. При нея става отместване
на печатания текст от горната страна на листа. Отместването се задава като положителни или
отрицателни числа.
Тази настройка не е необходима винаги. Тя зависи преди всичко от вида на принтера, който се използва,
и шрифтовете, които са избрани. Тази настройка рядко се налага при лазерните и мастилено-струйните
принтери. По-вероятно е да се използва при матрични принтери.
Отместване на дясно подравнен текст
Това е настройката, която се отнася до позиционирането на полетата на текста върху листа, ако се
застъпват при отпечатването с рамките. Активира подравняването да става отдясно, така че дългите
числа да се разполагат правилно в колонките. Задава се като положително или отрицателно число в
зависимост от посоката на отместването.
Тази настройка зависи преди всичко от вида на принтера, който се използва, и шрифтовете, които са
избрани. Тази настройка рядко се налага при лазерните и мастилено-струйните принтери. По-вероятно
е да се използва при матрични принтери.
Шрифтове
За настройки на шрифтовете е необходимо да изберете шрифт от списъка на наличните шрифтове в
инсталираната на вашия компютър версия на Windows.
Печат
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Екран
Бутони
Екрани без фон
Забранен многофирмен интерфейс
Отваряй фирмите в максимализиран прозорец

Печат
При натискане на бутон "Печат" БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага възможност за избор на шрифт при
отпечатване на справките и документите. Освен вида на шрифта може да се избира и неговата
големина.
За печат се препоръчва да изберете максимален размер на шрифта - 8 пункта, за да нямате проблеми с
разполагането на полетата на по-големите справки. Шрифтът може да се зададе еднократно, а може и
да се смени по време на работа.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР може да се избира и вариант на шрифта, за да нямате проблеми при
отпечатване на кирилица на справките. Това става чрез параметъра "Script" в диалога за избор на
шрифт.
Трябва да изберете шрифт с възможен избор за вариант "Cyrillic". Някои стари шрифтове нямат вариант
"Cyrillic" и всъщност съдържат кирилица във варианта "Western". Ако не е задаван вариант на шрифта,
по подразбиране остава "Cyrillic".
Шрифта за печат можете да разгледате, като извикате произволна справка от БИЗНЕС НАВИГАТОР и я
разгледате на екрана с функцията PrintPreview.
Екран
При натискане на бутон "Екран" БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага възможност за избор на шрифт за
екрана. Освен вида на шрифта може да се избира и големината му. Препоръчваме големината да бъде
10 пункта, но можете да я настройвате в зависимост от разделителната способност на екрана и вашите
индивидуални предпочитания.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР може да се избира и вариант на шрифта. Това става чрез параметъра "Script" в
диалога за избор на шрифт. Трябва да изберете вариант "Cyrillic". Някои стари шрифтове нямат вариант
"Cyrillic" и всъщност съдържат кирилица във варианта "Western". Ако не е зададен вариант на шрифта,
по подразбиране остава "Cyrillic".
Шрифта за екран можете да разгледате веднага, тъй като при промяната на шрифта веднага се сменя
видът на всички екрани. Ако не сте доволни от избора си, повторете операцията с избор на друг шрифт.
Стандартният шрифт е Arial със Script Cyrillic.
Бутони
При натискане на бутон с наименование "Бутони" БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага възможност за избор
на шрифт за бутоните. Освен вида на шрифта може да се избира и големината му според
индивидуалните предпочитания на оператора.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР може да се избира и вариант на шрифта. Това става чрез параметъра "Script" в
диалога за избор на шрифт. Трябва да изберете вариант "Cyrillic". Някои стари шрифтове нямат вариант
"Cyrillic" и всъщност съдържат кирилица във варианта "Western". Ако не е задаван вариант на шрифта,
по подразбиране остава "Cyrillic".
Шрифта на бутоните можете да разгледате веднага, тъй като при промяната на шрифта веднага се
сменя видът на изобразяване на бутоните. Ако не сте доволни от избора си, повторете операцията с
избор на друг шрифт. Стандартният шрифт е Arial със Script Cyrillic.
Екрани без фон
Чрез поставена отметка в карето "Екрани без фон" можем да укажем да не излиза фонът-тапет на
програмата. Препоръчва се при по-слаби компютри, тъй като ускорява бързодействието при зареждане
на екрана.
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Забранен многофирмен интерфейс
Когато при многофирмена версия на БИЗНЕС НАВИГАТОР е поставена отметка в това каре, не може да
се отвори за работа повече една фирма.
Отваряй фирмите в максимализиран прозорец
Опцията дава възможност да се избегне ефектът на размножаване на иконите в горната лента на
програмата. Когато прозорците не са максимализирани, т.е. опцията не е маркирана, се заобикаля
грешката в Windows, която предизвиква размножаването.
По подразбиране опцията е маркирана и това съответства на начина, по който се отваря прозорецът,
след като изберем фирма от "Фирми - Старт"
Ако маркерът се махне, прозорецът на фирмата ще се отвори с отделна лента под менюто и няма да
заема цялата свободна площ на екрана.
В този случай размерът на прозореца може да се настрои пожелание - например да заема цялата
свободна площ на екрана. За да се запомнят настройките на размера, трябва да се излезе от фирмата.
Важно е след като се променят настройките, да се излезе от фирмата, за да се запомнят те. В противен
случай, ако се отвори втора фирма, преди да сте излезли от първата, тя ще се отвори със старите
настройки.
При следващото влизане във фирмата прозорецът ще се отвори с така запомнения размер.
LOG файлове
Функцията е предвидена за някои специфични случаи на записвания в специални LOG-файлове в
текстов вид. Предвидена е главно за контрол на амортизационния план, като при включена опция на
този екран БИЗНЕС НАВИГАТОР генерира текстов файл с описание на алгоритъма на изчисляване на
амортизациите за всеки дълготраен актив. Така могат да се намират бързо грешките при неправилно
дефинирани активи.
След маркирането на опцията, при създаване на амортизационен план, БИЗНЕС НАВИГАТОР попълва
специалния файл FixAsset.Log с детайлна информация за изчислената амортизация на всяка една
партида от дълготрайните активи според приложения за нея метод.
Описанието на съдържанието на файла FixAsset.Log ще намерите при описанието на автоматичните
операции (екстрите) за амортизация на дълготрайните активи.
Дискове
ДДС на дискета
Без запис на дискета
Проверка на идентификационни номера на контрагентите
Устройство за архивиране
Директория за специално отпечатване
В дневника по ЗДДС с включен текст за вид по ДДС "Отчет за продажбите"

ДДС на дискета
Тук се указва устройството за записване на ДДС-дискетата, ако то е различно от А:. Когато хардуерната
конфигурация е с две флопидискови устройства и устройството за 3.5" дискове е B:, това трябва да се
укаже в настройката за "ДДС на дискета".
При копирането на файловете по ДДС на дискета, в директорията с данни на фирмата се създава
поддиректория с название MANDxxx\DDS\yyyy-mm-dd, където ххх e номерът на фирмата, а yyyy-mm-dd е
началната дата на периода, за който се подават файловете. Например, ако БН е инсталиран в
директория C:\NAV, за фирма номер 11 и период февруари 2006г. директорията ще бъде
C:\NAV\MAND011\DDS\2006-02-01
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След като се запишат на дискета, четирите файла по ДДС се записват и в тази директория. При тази
процедура задължително трябва да е поставена и дискета!
Ако се пусне повторно създаването на дискета за същия период, новите файлове ще заместят старите.
Без запис на дискета
Ако потребителят желае да пропусне записването върху дискета, трябва да маркира "Без запис на
дискета". Това е целесъобразно при копиране на файловете в допълнителна директория на диска с цел
улесняване на работата при подаване на ДДС с електронен подпис или подаване на файловете на CD
вместо на дискета.
Ако данните се подават на CD, трябва да се копират файловете от тази директория върху CD-то, като се
използва специална програма за записване на CD. Нормалните програми не могат да записват върху
CD.
Проверка на идентификационни номера на контрагентите
Поле "Проверка на идентификационни номера на контрагентите" може да се маркира и програмата ще
извършва проверка на идентификационните номера на контрагентите при създаване на файловете за
ДДС. При неправилно въведени идентификационни номера се издава съобщение за грешка, след което
грешните идентификационни номера могат да бъдат коригирани.
Дискетата за ДДС в този случай на включена проверка на идентификационни номера на контрагентите
се записва само ако няма съобщения за грешни номера. Но същите съобщения, които ще получите от
БИЗНЕС НАВИГАТОР, ще получите и от програмата на данъчните служби.
Устройство за архивиране
Устройството за архивиране показва къде да бъде извършено копирането на архива, след като той бъде
генериран на твърдия диск на компютъра. Задава се на латиница с буквата на устройството в следния
формат:
A: - за дискети
C: - за твърдия диск на компютъра
D: - за CD-ROM устройство с възможност за записване
E: - за мрежов диск
и т.н. за други допълнителни архивиращи устройства. Устройството за архивиране се ползва по
подразбиране при всяко влизане във функцията "Архивиране/Деархивиране". Устройството по
подразбиране се променя само тук, а не от функцията "Специални функции - Устройство за архивиране"
на меню "Система – Архивиране/Деархивиране".
Директория за специално отпечатване
В това поле се задава директорията, в която се записват файловете от специалното отпечатване с
дизайнер - RPT файлове и PDF-файловете. Когато се работи в мрежа, е целесъобразно всеки
потребител да записва тези файлове в различна директория, за да се избегнат конфликти при
разпечатване.
Ако в това поле не е зададена директория за специално отпечатване, се използва директорията, в която
е инсталирана базата данни.
В дневника по ЗДДС с включен текст за вид по ДДС "Отчет за продажбите"
Това е опция, която позволява да се включва и изключва попълването на колона. 8 "Вид на
стоката/услугата" на дневника на продажбите за вид по ДДС "Отчет за продажбите".
Маркирането или размаркирането на карето "В дневника по ЗДДС с включен текст за вид по ДДС "Отчет
за продажбите"" ще включи или изключи попълването на колоната.
Трябва да се има предвид, че след като се промени тази настройка, трябва да се генерира нова
декларация по ЗДДС.
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Настройка на принтер
В тази точка от менюто можете директно от програмата да задавате параметрите на принтера, които се
използват за отпечатване. Тук става извикване на стандартните функции на "Print Setup" на Windows.

Визуални стилове
Визуалните стилове позволяват на потребителя да променя различни елементи от външния вид на
програмата.
•

Автоматично конфигуриране според броя цветове, поддържани от дисплея.

•

Графични или цветни тапети на прозорците.

•

Плоски и релефни бутони.

•

Графични ефекти на бутоните (Cool Buttons)

•

Оцветени страници - в т.ч.различен цвят за активните страници

•

Цвят на входните полета и списъците за всеки тип прозорец

•

Набор от предварително подготвени стилове

•

Редактор на стиловете

При работа в мрежа всеки потребител може да използва различен стил.
Управлението на стиловете става с помощта на следните функции:
Избор на стил
С подменю "Избор на стил" можете да изберете стил от набора предварително подготвени стилове.
Дефиниционните файлове на стиловете са с разширение .STY и се намират в поддиректории на
директория Nav\Styles, като всеки стил е в собствена поддиректория, например nature.sty е в
поддиректория nature.
Когато се избере функция "Избор на стил", се отваря екран "Select Style File", в който се маркира
директория "Styles" и се натиска бутон "Open" или се щрака два пъти с мишката върху името на
директорията.
Отново се отваря екран "Select Style File", в който се маркира директорията на стила, който ще бъде
избран. Натиска се бутон "Open" или върху името на избраната директория се щрака два пъти с
мишката.
Сега в екран "Select Style File", се маркира файлът на стила, който ще бъде избран. Натиска се бутон
"Open" или върху името на избрания файл се щрака два пъти с мишката.
Възстановяване на оригиналния стил
С помощта на функцията "Възстановяване оригиналния стил" се връща стилът по подразбиране.
Стил по подразбиране е NavClassic.sty
Забрани стиловете
С избирането на функцията "Забрани стиловете" се забраняват визуалните ефекти.
Разреши стиловете
С "Разреши стиловете" визуалните ефекти се разрешават отново.
Редактор на стилове
С "Редактор на стилове" се извиква помощна програма, която позволява да се променят
съществуващите стилове и да се създават нови.
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Възможностите за творчество са практически неограничени. Все пак, ако искате да промените някой
стил, е по-добре да го копирате под ново име, за да не се загубят вашите промени при преинсталиране
на програмата или при инсталиране на нова версия.
Също така имайте предвид, че стиловете не се включват в стандартния архив, така че трябва сами да
се погрижите за резервно копие на съответната поддиректория.

Нова парола
Смяната на паролата на лицето, което работи в момента с БИЗНЕС НАВИГАТОР, става чрез избор от
меню "Система – Нова парола".
В БИЗНЕС НАВИГАТОР са взети специални мерки за сигурност на информацията и защита от
некоректен достъп на външни лица посредством парола, както и посредством различни нива на достъп
на всяко лице до програмата. При тези мерки за сигурност е предвидено само лицето, което работи със
системата, да знае и да може да сменя своята парола.
Тези мерки са много важни, защото всички данни, които сътрудникът е въвел или коригирал, се
маркират с неговата парола. Така всяка извършена операция може да бъде доказана и контролирана.
Ако някой друг знае тази парола и може да се регистрира с нея в системата, може да се стигне до
усложнения с данните. А при смяна на паролата от друго лице сътрудникът титуляр няма да може
повече да работи с БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Тази функция позволява на потребителя да смени и служебната парола, зададена за първоначално
влизане в БИЗНЕС НАВИГАТОР, с друга индивидуална парола. Така ще се ограничи достъпът на
външни лица да влизат в програмата.
При избор на тази точка от менюто на екрана се показват следните полета с данни:
Име
Длъжност
Ниво на достъп
Парола
Повторете паролата

Име
При въвеждане на новата парола се показва пълното име на работещия със системата, който се е
регистрирал в системата, като полето е забранено за въвеждане.
Длъжност
В това поле се показва заеманата длъжност на работещия със системата. При извикана функция за
смяна на паролата тази информацията само се показва на екрана и не може да бъде редактирана.
Ниво на достъп
В полето "Ниво на достъп" се визуализира нивото на достъп на работещия със системата. Полето е
забранено за въвеждане.
Парола
В полето "Парола" се въвежда новата парола на лицето, което работи с БИЗНЕС НАВИГАТОР. Това е
полето, в което имате право да въвеждате данни. Въведете новата парола и натиснете бутон "ОК".
Моля при смяна на паролата да използвате разбираеми за вас знаци - букви и цифри, тъй като ако
забравите своята парола, вие няма да имате повече достъп до БИЗНЕС НАВИГАТОР. Важни при
паролите са също малки и главни букви, кирилица или латиница. Проверете първо настройките на
клавиатурата. Неправилното въвеждане на паролата ще направи невъзможно влизането след това в
БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Повторете паролата

346

В това поле трябва отново да въведете зададената в предходното поле индивидуална парола. Полето
се показва на екрана, едва след като е попълнено предното поле "Парола".
С това паролата вече е сменена. Вие вече трябва да ползвате новата парола за регистриране в
системата.

Списък на персонала
С тази функция се въвеждат нови сътрудници или се редактират записите за лицата, които имат право
да работят със системата. Тази функция е достъпна само за потребители с най-високо ниво на достъп
до системата - отговорници или администратори. Ако дадено лице има по-ниско ниво на достъп, на
екрана се появява съобщение, че функцията не е разрешена за лица с това ниво на достъп. Ако не е
необходимо регистриране на лице с ниво на достъп администратор, тази функция може да се ползва от
лицата с ниво на достъп "Отговорник". Само лицата с най-високото ниво на достъп имат право да
добавят нови лица и да променят техните данни.
След избирането на функцията "Списък на персонала" на екрана се появява списък на всички
сътрудници, които вече са регистрирани в системата. Лицата са сортирани по азбучен ред на техните
имена.
От таблицата получавате информация за името, изпълняваната длъжност и нивото на достъп на
записаните лица. С помощта на функционален клавиш In(Insert) или бутон "Добавяне" можете да
добавяте нови сътрудници.
Функцията "Редактиране", която се избира от бутона или с натискане на клавиш Enter върху избраното
лице, позволява да редактирате данните за сътрудниците.
Изтриване на въведени вече сътрудници не е разрешено, тъй като в БИЗНЕС НАВИГАТОР въведените
данни се маркират с ключа на лицето, което ги е създало или което последно ги е редактирало. Тази
операция позволява да се контролират промените в данните на системата, както и да се извеждат
справки за вида и броя на документите, въведени от всяко лице. Служителите, които нямат право вече
да работят с БИЗНЕС НАВИГАТОР, се маркират с ниво "БЕЗ ДОСТЪП" и не се допускат повече да
работят с програмата. Винаги обаче можем да направим справка за въведената от тях информация.
При въвеждане на нов сътрудник или при коригиране на старите му данни се попълват следните входни
полета:
Име
Пълно име
Длъжност
Ниво на достъп
Парола
Повторете паролата

Име
Въведете тук кратко име на сътрудника. Полето е предвидено за малкото име на лицето. То е текстово с
дължина до 20 знака. Въвеждането в това поле е задължително.
Пълно име
В това входно поле въведете пълното име на сътрудника. Полето е текстово с дължина до 32 знака.
Въвеждането в това поле е задължително.
Длъжност
Въведете тук длъжността на служителя до 32 знака. Това поле се въвежда задължително.
Ниво на достъп
В това поле задайте нивото на достъп на служителя до системата. В БИЗНЕС НАВИГАТОР са възможни
следните нива на достъп до системата:
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Ниво на достъп

Обяснение

Без достъп

Сътрудникът няма право да работи повече със
системата

Наблюдател

Достъп само до справките и отчетите. Без достъп
до функциите за въвеждане и корекция на данни

Оператор

Достъп до функциите за въвеждане на счетоводни
и базови данни. Без достъп за корекция на
структурните базови данни на счетоводната
система (аналитичности, типове документи, и др.)

Отговорник

Достъп до всички счетоводни функции

Администратор

Достъп до системните функции за създаване на
специална система за сигурност и достъп до
данните

Парола

Въвежда се индивидуалната парола на въведеното лице, след което тя се потвърждава с повторно
въвеждане. Паролата е до 12 знака, комбинация от букви и цифри.
БИЗНЕС НАВИГАТОР изисква персонално въвеждане на паролата от всеки сътрудник. Паролата
задължително трябва да бъде въведена или коригирана от самото лице. Другите сътрудници имат
право да знаят само своята парола и могат едва след редовно регистриране в системата със старата
парола да сменят паролата си.
Всички данни, които сътрудникът е въвел или коригирал, се маркират с неговата парола. Така всяка
извършена операция може да бъде доказана и контролирана. Ако някой друг знае тази парола и може
да се регистрира с нея в системата, може да се стигне до усложнения с данните. А при смяна на
паролата от друго лице сътрудникът няма да може повече да работи със системата.
Препоръчваме при регистриране на ново лице в БИЗНЕС НАВИГАТОР да се процедира по следния
начин:
1. Отговорникът въвежда новото лице в негово присъствие.
2. При регистриране на новия служител той лично задава своята парола и я потвърждава с повторно
въвеждане.
3. Забранена за въвеждане е парола "123", която е запазена като първоначална стандартна парола.
4. Не може да се въвежда и парола, която вече съществува за друго лице. При опит да се въведе нов
служител с такава парола на екрана се появява съобщение за грешка:
Създава се дублиран ключ
и новото лице не се записва в системата.
Моля, използвайте тази функция, за да регистрирате всички лица, които ще работят с БИЗНЕС
НАВИГАТОР. Тя ще ви помогне да организирате по-добре работата във вашето счетоводство и ще ви
спести излишни неприятности.
Ако работите само с автоматичната парола, се лишавате от възможността да докажете извършената от
вас работа, както и рискувате да допуснете за работа със системата лица, които нямат право на достъп
до счетоводната информация.
Повторете паролата
В това поле се въвежда повторно въведената вече индивидуална парола на лицето. Полето се показва
на екрана, едва след като е попълнено поле "Парола", и то само в случаите на първоначално записване
на ново лице или при редактиране на данните на служител от списъка.

Администриран контрол на достъп на операторите до определени функции и фирми
Администрираният контрол на достъп на операторите на БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява да се
ограничават правата на потреби телите до работа с определени фирми, да се дефинират категории
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папки с включени типове документи, разрешени за ползване само от определени потребители, както и
настройката на работата на операторите с определени отчети, достъпни индивидуално за всеки от тях.
Могат индивидуално да се настройват също така и функциите, които всеки оператор може да изпълнява
в системата. Тези функции са много удобни при индивидуалната работа на голямо количество
оператори с мрежовите версии на БИЗНЕС НАВИГАТОР, всеки от които изпълнява специфични
функции. А оператори без специална счетоводна подготовка могат да въвеждат данни, без да се
страхуват от промяна на важна счетоводна информация, която те не разбират.
Функции на администратора на системата
За да се ползва системата за контрол на достъпа на операторите до функции, фирми и отчети, трябва
поне един от ползвателите на БИЗНЕС НАВИГАТОР да бъде дефиниран с права на администратор.
Администраторът на системата има разширени права за конфигуриране и настройване на нивата на
достъп, но няма право да работи със системата като счетоводител, като въвежда документи и ги
осчетоводява. Затова ако лицето, което изпълнява тази роля, ще трябва да работи и с документи, то
трябва да бъде регистрирано два пъти с различни пароли и с различни нива на достъп.
Съответно, ако такова лице трябва да извърши настройки по контрола за достъп, трябва да излезе от
програмата, да влезе като администратор, да извърши настройките, да излезе от програмата и да влезе
отново като отговорник или като оператор. На практика за БИЗНЕС НАВИГАТОР това са две различни
лица с различни пароли и различни права.
Ако в системата няма дефинирано лице с ниво на достъп администратор, контролът на достъпа остава
до ниво отговорник на системата, без да се използват тези възможности за администриран достъп.
Малките счетоводства, които не се нуждаят от по-сложни средства за контрол на достъпа, могат да не
се затрудняват с пренастройване на системата.
Ако в системата има администратор, контролът върху правата на достъп е разрешен само на него, а не
на отговорника.
В никакъв случай не забравяйте паролата на администратора! Добра идея е да се регистрирате като
администратор два пъти, с различни имена и с различни пароли, за да имате резервен вариант.
Настройка на достъпа на операторите до фирма
Въведете лице с ниво на достъп администратор, след това излезте от БИЗНЕС НАВИГАТОР и се
регистрирайте в системата с паролата на администратора.
След това влезте в данните на една от обработваните фирми от меню "Фирми – Старт". След като се
отворят данните на фирмата, изберете точката от менюто "Базови данни – Фирмени данни –
Оператори". Диалоговият прозорец съдържа два списъка. Отляво е разположен списъкът на
операторите, които имат достъп до фирмата. Списъкът е наречен "Разрешени". Отдясно има списък на
операторите без достъп до данните на тази фирма със заглавие "Забранени". Стрелките, разположени
по средата на екрана, позволяват да местите операторите от единия списък в другия. Можете да
маркирате няколко оператора и да ги преместите наведнъж.
Ако не се използват администраторски пароли за настройка на достъпа, всички оператори имат достъп
до всички фирми и не може да се ограничава достъпът до фирмите.
Достъп на операторите до определени справки
За всяка справка може да се укаже кой оператор има достъп до нея и кой не. Ако за нито една справка
не е указан списък на операторите, тогава всички имат достъп до всяка справка.
След като влезете с парола на администратор, изберете фирмата и от меню "Счетоводство – Отчети" и
последователно посочете всеки отчет.
Вместо конкретния отчет на екрана се показва функцията за дефиниране на достъпа до този отчет. Той
съдържа два списъка - отляво операторите, които могат да ползват тази справка, а отдясно тези, които
не могат. Стрелките по средата позволяват да местите операторите от единия списък в другия. Можете
да маркирате няколко позиции и да ги преместите наведнъж.
Всички синтетични дневници се разглеждат като една справка и ползват общ контрол на достъпа. За
синтетичните журнали е достатъчно да се укаже в един от тях, например хронологичен, за да важи
настройката за всички останали синтетични журнали. Останалите справки се настройват индивидуално.
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Категории папки
Общи данни

Категориите папки се използват за улеснение на работата с определени видове документи и за контрол
на нивата на достъп на операторите до тях.
След като влезете с парола на администратор, влезте в данните на обработваната фирма. Изберете
меню "Базови данни – Основни дефиниции – Категории папки". В списъка можете да добавяте,
редактирате и триете категориите папки със стандартните бутони и клавиши на БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Категориите папки се дефинират с код и име на категорията.
Принципът на разделянето на папките по категории зависи от особеностите на фирмата. Една често
използвана възможност е имената на категориите папки да съвпадат с имената на физическите папки, в
които се съхраняват документите, като "Банка", "Каса", "Клиенти", "Доставчици" и т.н. Категорията папки
позволява да се налагат допълнителни ограничения върху типовете документи, които ще се използват в
папката, и върху операторите, които ще работят в нея.
Смисълът на категориите папки е да се улесни работата на операторите, като се укажат типовете
документи, които могат да се избират при работа с този вид папки. Така при работа с тази папка
операторът избира само от тези видове документи, които се съдържат в тази папка, а не от списъка с
всички възможни документи. Намаляват се операторските грешки и се облекчава работата на
оператори, които не се налага да знаят сметки. За тях са дефинирани специални типове документи, в
които предварително автоматично са контирани сметките и са фиксирани, така че те да не могат да ги
променят погрешка и да не се налага да мислят за сметки. Удобството е голямо, ускорява се
бързодействието при въвеждането на големи обеми от данни и осчетоводяването е коректно,
независимо кой от операторите е въвеждал документа.
Другата идея на категориите папки е да се ограничи достъпът на операторите до работа само с
определени видове документи, като след като са въвели тази информация, те виждат при работата с
БИЗНЕС НАВИГАТОР само тези данни, които се отнасят само до тези категории папки. Дори и да
съществуват в системата други папки, въведени от други лица, те не могат да се виждат и да бъдат
обработвани от този оператор. Така се ограничават отговорностите на операторите до тези данни, които
те са обработвали сами, без да се страхуват от некоректната работа на други оператори.
Друго улеснение при работата с категориите папки е това, че при задаване на нова папка тя
автоматично получава името на категорията и не се налага да се задава име. Може само да се добави
специфичната информация в края на името за периода, за който се отнася тази папка.
Ако има категории, всяка папка трябва да се отнесе към една от възможните категории. За име на
папката автоматично се използва името на категорията, но то може и да се редактира допълнително.
Няма проблем в даден месец да се създават много папки от една и съща категория. Ако нямате
създадени категории папки, папките се създават без указана категория.
Ограничение по типове документи

Ако искате да ограничите работата само с определени типове документи в тази категория папки, в
диалога "Ограничение по:" маркирайте карето " Типове документи". След това се появява нова страница
"Типове документи". Ако я изберете, тя съдържа два списъка - отляво типовете документи, които са
разрешени за използване в тази категория папки, а отдясно тези, които не са разрешени. Стрелките по
средата позволяват да местите типовете документи от единия списък в другия. Можете да маркирате
няколко позиции и да ги преместите наведнъж.
Ако за папката е указано ограничение по типове документи, при въвеждане на нов документ се показват
само разрешените типове документи.
Ограничение по оператори

В диалога "Категории папки" маркирайте карето "Ограничение по: "Оператори". Изберете страницата
"Оператори". Тя съдържа два списъка - отляво операторите, които могат да работят с тази категория
папки, а отдясно тези, които не могат.
Стрелките по средата позволяват да местите операторите от единия списък в другия. Можете да
маркирате няколко позиции и да ги преместите наведнъж.
В основния екран на фирмата операторът вижда само тези папки, до които има достъп.

350

Освен общия достъп до папката за всеки оператор може да се задават детайлни права за различните
дейности при работа с документи. Те са: Добавяне, Редактиране, Триене, Осчетоводяване,
Деактивиране, Сторниране, Отпечатване. Местенето на документ в друга папка изисква достъп за
редактиране. По подразбиране операторът получава всички права, след което можете да изключите
част от тях
Посочва се операторът, чиито права ще се редактират, в левия списък и се маркират или размаркират
съответните карета в групата "Права на достъп".
Ако операторът се опита да извърши действие, за което няма право, програмата издава съобщение
"Access denied". При осчетоводяване на период се прескачат папките, за които операторът няма право
за осчетоводяване.
Достъп до сметки

БИЗНЕС НАВИГАТОР предоставя възможност и за администриране достъпа на операторите на ниво
сметка.
За целта във фирмата, в която ще се извършва такава операция, трябва да се влезе с парола на
администратор.
Администрирането на достъп до сметки става от меню "Базови данни - Фирмени данни – Оператори –
Достъп до сметки".
От тази позиция се управлява ограничаването на достъпа до сметки на операторите, работещи с
фирмата, посочени вече от позиция "Разрешени/Забранени".
При редактиране данните на оператора, на страница "Общи данни" се маркира полето "Ограничен
достъп до сметки". Операторите, за които не е маркирано "Ограничен достъп до сметки", имат достъп до
всички сметки от сметкоплана.
Появява се страница "Сметки". На тази страница една по една от падащия списък се избират всички
сметки, до които този оператор да има достъп.
Трябва да се има предвид, че разрешеният достъп до сборна сметка не означава разрешен достъп до
нейните подсметки.

Банки
От меню "Система – Банки" на БИЗНЕС НАВИГАТОР има възможност да се добавя нова банка, да се
редактира името на съществуваща или да се трие такава от списъка с банки. Този списък е общ за
всички фирми и може да се използва при задаване на данните на фирмата.
От меню "Система – Банки" на БИЗНЕС НАВИГАТОР има възможност да се добавя нова банка, да се
редактира името на съществуваща или да се трие такава от списъка с банки.
Този списък е общ за всички фирми и може да се използва при задаване на данните на фирмата.
Таблицата съдържа следните колони:
-

Име на банката

-

Име на клона

-

BIC
(банков
идентификационен
код)
Ако за избраната банка е въведен BIC в дефиницията на избраната банка, този BIC автоматично
става BIC на фирмата.

-

Адрес

-

Банков код (стар) – запазено за съвместимост със стари данни

-

Код

-

Име, чужд език

-

Име на клона, чужд език

Добавяне
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Редактиране
Триене

Добавяне
Чрез бутон "Добавяне" потребителите на БИЗНЕС НАВИГАТОР имат възможност да добавят банка в
предоставения списък. Отваря се поле, в което се въвежда името на банката, а в следващото поле се
въвежда банковият код.
Редактиране
Чрез бутон "Редактиране" се коригират името и банковият код на съответната банка от списъка.
Триене
Чрез бутон "Триене" се изтриват ненужните банки от списъка.

Лица, подаващи VIES декларации
Според нормативнитe изисквания за отчитане и подаване на VIES декларацията са необходими
допълнителни данни за лицата, подаващи тези декларации.
В меню "Система - Лица, подаващи VIES декларации" за всяко лице се въвежда подробна информация
в полетата на таблицата в екрана:
Таблицата съдържа следните колони:
-

Име;

-

Презиме;

-

Фамилия;

-

Трите имена;

-

ЕГН/ЛНЧ;

-

Град;

-

Пощенски код;

-

Адрес за кореспонденция

Попълват се всички данни на лицата, които ще подават VIES декларацията на фирмата. Тези данни се
записват и във файловете на VIES декларацията.
Лицата от този списък след това се избират в данните на фирмата. Тъй като може да има лица, които да
подават VIES декларации на няколко фирми, списъкът е общ.
Входни полета
Име
В полето се въвежда името на лицето, подаващо VIES декларацията.
Полето е с дължина 30 знака.
Презиме
В полето се въвежда презимето на лицето, подаващо VIES декларацията.
Полето е с дължина 30 знака.
Фамилия
В полето се въвежда фамилията на лицето, подаващо VIES декларацията.
Полето е с дължина 50 знака.
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Трите имена
Текстът в това поле се формира се от въведената в първите три полета информация.
ЕГН/ЛНЧ
В полето се въвежда ЕГН респ. ЛНЧ на лицето, подаващо VIES декларацията.
Полето е с дължина 10 знака.
Град
В това входно поле се задава името на населеното място по местоживеене на лицето, подаващо VIES
декларацията.
Името на населеното място е текстово поле с дължина 50 знака.
Пощенски код
В полето се въвежда пощенският код на населеното място по местоживеене на лицето, подаващо VIES
декларацията.
Полето е с дължина 4 знака.
Адрес за кореспонденция
В полето се въвежда адресът по местоживеене на лицето, подаващо VIES декларацията.
Полето е с дължина 160 знака.
Функции
Добавяне
Функцията "Добавяне" дава възможност за добавяне на нови лица, подаващи VIES декларации
посредством натискане на икона "Добавяне" или на клавиш Ins(Insert), намирайки се в списъка на
лицата. Тук се задават общите данни, като име, адрес. Данните се въвеждат в съответните входни
полета.
Редактиране
Чрез икона "Редактиране" се коригират данните на лицата, подаващи VIES декларации. Редактирането
става в съответните входни полета.
Триене
С икона "Триене" се изтриват редове от таблицата.
Интрастат декларатори

В отчетите за Интрастат се прави разлика между
-

Интрастат оператор - фирмата, която извършва вътреобщностните доставки, и

-

Интрастат декларатор - фирмата, която подава декларациите.

Двете фирми могат и да съвпадат, но също така е възможно друга фирма, която има регистриран
електронен подпис, да е упълномощена да подава Интрастат декларациите.
За Интрастат декларатора се подава доста подробна информация.
Всички данни трябва да са попълнени много внимателно, защото те са необходими за съставянето на
файловете за Интрастат. Ако тези данни съвпадат с въведените във фирмените данни в меню "Фирми Редактиране", трябва да се попълнят отново, защото за Интрастат деклараторите данните са
структурирани по различен начин.
Информацията се попълва в таблица, която съдържа икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене", "ОК" и
"Изход".
Данните за Интрастат декларатора се попълват и редактират в екран "Интрастат декларатор",
съдържащ следните полета:
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-

Код

-

Име

-

Идентификатор с опции за посочване на БУЛСТАТ, ЕГН, ЛНЧ, Служ.номер НАП, ЕИК

-

Улица, номер

-

Град

-

Пощенски код

-

Телефон

-

Факс

Въведената информация се потвърждава с бутон ОК
Данните в поле "Лице за контакт" са актуални при подавани отчети за Интрастат до 2007 година
включително. Така са запазени и полетата за трета декларираща страна, за съвместимост със старите
отчети.

Смяна на езика
В БИЗНЕС НАВИГАТОР възможността за многоезична работа е реализирана посредством динамично
превключване на езиците. Функцията "Смяна на езика" служи за превключване на работния език от
оператора по време на работа.
БИЗНЕС НАВИГАТОР е достъпен на български, английски, френски, немски, италиански и руски език.
Всеки оператор може да работи на различен език, като за тази цел само промени езика за своите
нужди. Превключването на езика може да се извърши както преди започване на работа, така и по време
на работа на програмата, като за това няма специални изисквания.
След избора на функцията за смяна на работния език на екрана се показва таблицата с наличните
езици в системата. Програмата сама намира данните за това, какви езици са налични и кои могат да се
превключват. Превключването на езика се извършва, като от таблицата с наличните езици се избере
желаният език. След това всички надписи на програмата, заглавия на колони, съобщения и др. се
извеждат на новия език.
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Прозорци
Многопрозоречна работа
В БИЗНЕС НАВИГАТОР е включена многопрозоречна работа, което позволява отварянето на много
прозорци едновременно и работата във всеки от тях, без да е необходимо да се затваря предишният.
Меню "Прозорци" служи за подреждане на прозорците при работа в многопрозоречен режим, както и за
показване на отворените прозорци.

Съседни
При избиране на тази функция подреждането се извършва вертикално, като прозорците се подреждат
един до друг и се намаляват така, че всички да се съберат на екрана. Така на всички прозорци се вижда
съдържанието им, а ако желаем, можем с мишката да се позиционираме на желания прозорец и да го
разглеждаме по-подробно, като скролираме.

Препокриващи се
Това е функцията за така нареченото каскадно подреждане на прозорците, при което всички прозорци
се разполагат един зад друг, като остават да се виждат само заглавните им ленти.
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Помощ
Когато в основния или главния работен екран се избере меню "Помощ", се отваря екран "Business
Navigator Help System".
Този екран съдържа икони „Hide", „Back", „Print" и „Options" както и страници „Contents", „Index" и
„Search".
Използвайте богатите възможности на помощната информация, за да се ориентирате в програмата. На
всеки екран можете да извикате помощната информация, като натиснете клавиш F1 или изберете меню
"Помощ".

Съдържание
В точката "Съдържание" се показва цялото съдържание на помощната информация. Сродните теми се
показват с препратки.
Менюта и команди
File

Меню File съдържа следните функции:
Open

Отваряне на друг помощен файл. В диалогов прозорец се извежда
списъкът на помощните файлове, които се намират в справочника, в
който е инсталиран Windows.

Print
Topic

Отпечатване на помощната информация, показана в прозореца.
Отпечатаният текст напълно съвпада с това, което се вижда в
помощния прозорец, включително текстовите формати и графичните
символи.

Exit

Изход от помощта.

Edit

Функцията позволява копиране на информация в буфера (Clipboard) и добавяне на бележки.
Това меню съдържа следните позиции:
Copy
Копиране на съдържанието на помощната информация. Става с
командата "Copy" от меню "File" или с комбинацията от клавиши Ctrl+С
като копиране в Clipboard. Копираният текст от прозореца на помощта
се съхранява в буфера, който след това може да се извика на друго
място или в друга програма с бутон Paste.
Ако е необходимо да се копира само част от съдържанието на помощната информация, то тя трябва
предварително да се маркира. Текстът се копира като неформатиран текст и може да се обработва от
всяка текстообработваща програма.
Annotat
Дефинира бележки към съответните теми. Бележките се показват на
e
екрана на помощта под формата на кламер. Тяхната цел е да се
намират по-лесно съответни теми и да може да се разгледа
информацията в бележките.
Допълнителните бележки към помощните теми се дефинират от меню "Edit" с точка "Annotate". При това
се отваря диалогов прозорец за въвеждане на бележка. При натискане на бутон "Save" бележката се
запомня. Бутон "Delete" изтрива бележката.
Ако към дадена тема е въведена бележка, вляво от нея се появява икона, изобразяваща кламер.
Натискането на бутона на мишката върху "кламера" изобразява бележката. При отваряне на прозореца
на бележката тя може да бъде променяна. С "OК" или клавиш Enter се съхраняват направените
промени и прозорецът на бележката се затваря.
С бутон "Copy" въведените бележки могат да се копират в Clipboard, откъдето след това да бъдат
извикани посредством бутон "Paste" в други бележки.
Bookmark

(Отметка)
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Към най-важните теми могат да се дефинират отметки, които след това да се появяват в меню
"Bookmark", откъдето бързо могат да се извикват.Те се подреждат като точки от това меню и много
лесно могат да бъдат извиквани.
1. Създаване на отметка става по следните стъпки:
•

Желаната тема се извиква на екрана на помощната информация.

•

От меню "Bookmark" се избира "Define".

•

В диалогов прозорец се приема името на отметката или се задава друго име.

•

С бутон "Ок" се приема името на отметката и то се появява в меню "Bookmark". Ако са дефинирани
повече от 9 отметки, се появява и нова команда "More", с която се извиква екран с останалите
отметки.
2. Извикване на отметка
•

Избира се меню "Bookmark".

•
Избира се желаната отметка.
3. Изтриване на отметка
•

От меню "Bookmark" се избира "Define".

•

Отметката се маркира в списъчното поле.

•

С натискане на бутон "Delete" се изтрива отметката.

Options

Меню "Options" (Опции) съдържа възможности за избор измежду различни функции:
Keep Help on Top
Display History Window…
Font
Use System Colors

Keep Help on Top
При това меню имате възможност да избирате измежду следните възможности:
•

Default

•

On Top

•

Not On Top

Оставете отметката на "Deafult".
Display History Window…
Когато изберете тази функция, се отваря прозорец "Windows Help History", който съдържа списък на
всички разглеждани теми, за които е била показвана помощна информация преди това, и дава
възможност за връщане към някоя от тях.
Желаната тема се избира с двукратно щракване на левия бутон на мишката върху нея.
Font
Тази функция дава възможност за избор измежду 3 големини на шрифта, с който се визуализира
помощната информация на монитора.
• Small - малки букви
• Normal - нормален размер на шрифта
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• Large - големи букви
Use System Colors
Тази функция дава възможност за използването на системните цветове.
Help

(Помощ)
Version...
About WinHelp 2000...

Version...
Съдържа информация за версията на Microsoft Windows Help.
About WinHelp 2000...
Съдържа информация за WinHelp2000 и eHelp Corporation.
Превключващи бутони
Help Topics
Чрез превключването с този бутон помощната информация може да се представя на цял екран или с
изведено съдържание (Help Topics) в лявата част.
Back

(Назад)
Извежда отново последната показана помощна информация, като връща към прозореца на показаната
преди това тема.
Можете да използвате или този бутон, или стрелките, за да се придвижвате напред или назад по
помощната информация.
Print

Отпечатване на помощната информация, показана в прозореца. Отпечатаният текст напълно съвпада с
това, което се вижда в помощния прозорец, включително текстовите формати и графичните символи.
Визуализира се екранът на стандартната функция за избор на принтер "Print" на Windows. В нея преди
печат може да се изберат принтерът (ако има инсталирани повече от един), броят на копията и др.
Бутон "Прелистване назад"

С помощта на този бутон

се връщате назад в предишната точка на помощната информация.

Бутон "Прелистване напред"

Когато натиснете този бутон
информация.

, преминавате към следващата позиция в текста на помощната

Превключващи страници
Превключващите странички се намират в отделен прозорец вляво на екрана на помощната
информация:
Contents

(Съдържание)
Извиква съдържанието на помощната информация, което се намира в началото на помощта. От
съдържанието избирате конкретните теми, за които желаете да извадите помощна информация.
Index

(Индекс)
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В този екран по азбучен ред се извеждат думите и словосъчетанията, определени при създаването на
помощната информация като индекси с цел по-бърза и лесна ориентация в съдържанието на
помощната информация.
Когато бъде избрана страница "Index", може да се избере подходящият термин и да се покаже на екрана
с помощта на бутон "Display", намиращ се под списъка с индексите.
Search

(Търсене по дума)
Функцията за търсене позволява търсенето на помощната информация по определена дума. Това е
азбучният указател на помощната информация.
Когато изберете тази страница, се отваря екран "Find Setup Wizard". В него се обяснява процедурата на
създаване от Windows на база данни с термините, използвани при съставянето на помощната
информация. На този екран натиснете бутон "Next".
На следващия екран отново изберете бутон "Next". След кратък промеждутък от време на страница
"Search" се визуализират три полета.
В първото поле изпишете думата, която търсите. Тя, заедно с други думи ще съставят списък, от който в
последствие можете отново да избирате дума, по която да търсите.
Във второто поле се предоставя възможност за маркиране на съответстваща дума от предоставения
списък.
В третото поле след избора на дума за търсене се появяват заглавията на позициите от помощната
информация, които съдържат избраната дума за търсене. В това поле се маркира заглавие по избор и
неговото съдържание се извежда в екрана вдясно.
Препратки и прелистване
При показване на понятия или текст, позволяващи извършването на препратка, показалецът на мишката
от стрелка се превръща в ръка. Информацията от препратката се извиква с щракване с мишката.
Възможни са следните препратки:
Преминаване към друг прозорец с информация

В този вид препратки понятието е подчертано изцяло. Щракването с мишката показва информационния
прозорец на това понятие. Превключващото поле "Back" позволява връщане към основната тема.
Показване на по-детайлна информация на понятието

Понятието е подчертано с пунктир. Щракването с мишката показва "Бележка" с обяснение към това
понятие. Натискането на бутона върху свободното пространство скрива "Бележката".
Прелистване напред или назад

Съдържанието на даден помощен прозорец може да бъде прелиствано напред или назад чрез
плъзгачите за преместване съдържанието на прозореца.

Търсене на помощ за
"Търсене на помощ за…" извиква съдържанието на помощната информация. По познатия начин - чрез
отварянето на книгите и избиране на желана тема - може да се получи търсената информация.
Ако бъде избрана позиция "Index", се показват всички теми на помощната информация, подредени по
азбучен ред. Оттам може да се избере подходящият термин и да се покаже на екрана с бутон "Display".
Ако се избере страница "Search", се включва съветник, по който трябва да се изпълняват показаните
инструкции. Най-напред програмата пита дали да създаде индекс на всички думи в помощта, по които
след това да се търси помощната информация.

Как се ползва помощта
"Как се използва помощта" дава информация от Windows за използването на помощната функция.
Командите за работа с помощния прозорец и неговото използване са стандартизирани и еднакви при
всички приложения, които използват Windows Help. Съдържа полезни съвети и техники.
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Информация
Показва се информация за притежаваната от вас версия на програмата, броят на работните места и
закупените допълнителни екстри. Посредством тази функция получавате информация за закупената от
вас версия на БИЗНЕС НАВИГАТОР. На екрана се показва прозорец със следното съдържание:
Версия
След избор на точката "Информация" от менюто най-отгоре на екрана се показва номерът на версията.
Отдолу е маркиран видът на версията:
•

Многофирмена

•

Мрежова

•

Клиент-сървър

Следва информация за броя на работните места.
Екстри
Посочени са следните екстри:
Дълготрайни активи и аморт.
Преоценка на мат. запаси и ЧВ
Изчисляване на лихви
Калкулация на себестойност
Фактуриране
Отпечатване касови документи
Кръстосано счетоводство
Входни филтри
Валутни разлики
Отпечатване банкови документи
Консолидиране на баланс
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Основен работен екран
След маркиране и избор на фирмата, чиито данни ще бъдат обработвани, се отваря основният работен
екран на БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Хоризонталното меню, което се намира в горната част на екрана, включва следните позиции:
•

Фирми

•

Периоди

•

Папки

•

Документи

•

Заявки

•

Отчети

•

Базови данни

•

Прозорци

•

Помощ.

Под менюто се намира работният екран, в който се извършва ежедневната работа със счетоводните
документи. Екранът е разделен на две таблици. В лявото поле се работи с финансовите години,
периодите и папките, а в дясното - със счетоводните документи.
За да стигнете до въвеждането на документи, трябва първо да активирате период и да създадете в него
поне една работна папка. Едва след избор на папка можете да работите в дясната половина на екрана,
да въвеждате и редактирате счетоводни документи.
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Периоди
Осчетоводяване на периоди
Тази функция позволява блоково осчетоводяване на документите за целия период, без да ги избираме
един по един или по папки. При осчетоводяване на период програмата сама търси кои папки и
документи се отнасят за този период и сама разнася сумите им по сметките.
Особеното при осчетоводяване на цял период е това, че БИЗНЕС НАВИГАТОР подрежда документите
хронологично по дати, а не по реда на въвеждането. Програмата търси документите и ги записва в
журналите по техните дати, като ги разнася в хронологичен ред по сметките. Това е особено важно, ако
сте възприели принцип на работа първо да въвеждате счетоводните документи и едва след това да ги
осчетоводявате.
За осчетоводяване на период е необходимо да се позиционирате с маркера върху желания период и да
извикате точката "Осчетоводяване" от меню "Периоди". След извикване на функцията се показва
екранът на автоматичното осчетоводяване, на който се вижда информация за вида и номера на
осчетоводявания в момента документ, за броя на осчетоводените документи, изравнените отворени
позиции и др. Това е служебна информация, която е много полезна, ако програмата спре при
осчетоводяването на грешно въведен документ. От тази информация веднага се вижда в кой документ
да се търси грешката при въвеждането.
Осчетоводяването на период е удобна функция, ако преди това сме използвали функция "Деактивиране
на период" и сме направили поправките в документите.

Активиране на периоди
Преди започване на въвеждането на данните за фирмата трябва от меню "Базови данни" да се
разгледат периодите, в които искаме да работим. Добре е да настроим тези периоди според
особеностите на фирмата. Може да не започваме въвеждането от началото на годината, а от някой покъсен период. В този случай можем да обединим предишните периоди в един, за който да въведем не
първичните документи, а само обобщените обороти на сметките. Може фирмата да е регистрирана от
някоя дата, която не съвпада с началото на годината, и т.н. Прочетете първо инструкциите за работа
със счетоводните периоди и години, преди да продължите по-нататък.
За да можете да работите по даден период, той предварително трябва да бъде активиран. Въведените
в БИЗНЕС НАВИГАТОР периоди се дефинират предварително като начална и крайна дата в базовите
данни, но още не са станали работни периоди, за които може да се въвежда счетоводна информация.
Периодът трябва да има състояние "Активен", за да може да се въвежда счетоводна информация за
него. Активирането на период се извършва с избор на съответната функция "Активиране на период" от
меню "Периоди".
В БИЗНЕС НАВИГАТОР няма ограничения за броя на периодите, с които може да работите. Данните за
всички периоди се обработват едновременно, като при осчетоводяването програмата разнася
автоматично салдата и оборотите по сметките за следващите периоди.
Условията, при които се активира период, са периодът да е настъпил, т. е. той да се намира преди
датата на системата, или да бъде първият следващ след тази дата период. При опит за активиране на
ненастъпили периоди програмата издава следното съобщение:
Не можете да активирате период, защото началната
му дата е значително по-късна от днешната дата
Активирането на период е свързано с автоматично прехвърляне на началните салда от предишния
период. По този начин веднага със започване на работата по този период са актуални всички салда и
обороти на сметките, без да е необходимо приключване на предишния счетоводен период.
Активиране на счетоводната година не е предвидено. То се извършва автоматично с активиране на
първия период на годината.

Закриване на период
За да се осигури ред в счетоводството, са необходими периодично повтарящи се операции в края на
всеки счетоводен период - приключвания. Приключването на период в БИЗНЕС НАВИГАТОР
представлява не автоматично нулиране на салда по сметките или извършване на други счетоводни
операции, а забрана за по-нататъшно въвеждане на данни за този период. Тази функция се извиква от
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точката "Закриване на период" от менюто "Периоди". Счетоводното приключване на периодите с
приключването на данните по сметките се извършва от счетоводителя. За тези операции е необходима
специална счетоводна подготовка и познаване на същността на счетоводството, така че програмата не
може да ги извърши без участието на счетоводителя.
Със закриването на период актуалният счетоводен период се блокира за по-нататъшни въвеждания. На
екрана за въвеждане на данни закритите периоди се маркират с икона

.

Закриването на счетоводния период не трябва да става непременно след изтичането му. По желание то
може да се извърши по-късно, тъй като не се отразява реално на данните за салдата и оборотите по
сметките, а само блокира периода за въвежданията на счетоводна информация. По закрит период не
може повече да се извършва добавяне и осчетоводяване на документи. Горещите салда по сметките за
всички периоди позволяват салдата, оборотите и всички видове счетоводни отчети да се извикат в
момента, в който са необходими.
Има определени предпоставки, които трябва да бъдат изпълнени за извършването на закриването на
периода. Всички папки за този период трябва да се осчетоводят и закрият, преди да се закрие периодът.
Закриване на период може да се извърши, само ако за този период няма незакрити папки.
При неспазване на тези предпоставки на екрана се появява следното предупреждение:
Не можете да закривате период, докато
има неосчетоводени папки за него
Всички справки за движенията, оборотите и салдата по сметките могат да се извеждат за всеки период,
за интервал от периоди, или за година без ограничения. Информацията за закрити периоди и години е
достъпна винаги, докато не се извърши реорганизация на данните за тях.

Закриване на година
Закриването на година се извършва едновременно със закриването на последния период на годината.
Със закриването на годината актуалната счетоводна година се блокира за въвеждане на счетоводни
операции. Затова приключването на последния период на годината трябва да се извърши едва тогава,
когато за старата година няма останали счетоводни документи за въвеждане.
Извеждането на справките от счетоводните данни и на балансовите отчети не зависи от това, дали
годината е закрита или не. В БИЗНЕС НАВИГАТОР имате възможност всеки момент да извадите пробен
баланс от менюто за отчетите на счетоводната система. Пробният баланс е необходим, за да можете да
контролирате текущо салдата по сметките. Преди годишното приключване е целесъобразно да
направите и отчета за приходите и разходите, за да можете да оцените как неговите резултати ще се
отразят на баланса. В БИЗНЕС НАВИГАТОР не се извършва автоматично нулиране на салдата на
сметките. Всички операции в системата трябва да се базират на съответни счетоводни документи.
Отразяването на резултатите от отчета за приходите и разходите в баланса става с помощта на
вътрешен документ, в който се съдържат данните от този отчет. С документи се извършва нулирането
на салдата на сметките, които са включени в отчета за приходите и разходите. За аналитичните сметки
е удобно да ползвате автоматичното приключване на аналитична сметка, за да улесните работата по
приключването. Направените по този начин счетоводни записвания отразяват, от една страна,
съгласуването на позициите от приходите и разходите с действително извършваните през този период
сделки и счетоводни операции. От друга страна, се управляват позициите по активите и пасивите на
баланса.
Окончателният баланс се извежда едва след разпределението на печалбата в предприятието. Всички
прехвърляния на суми по сметките или счетоводни записвания за приключване на старата година
трябва да се въведат в последния период. Ако искате специално да отделите тези счетоводни
записвания, които се отнасят за годишното приключване, е удобно да дефинирате за тях специален
период, който може например да бъде само за последния ден на тази година. В този период ще
въведете само прехвърлянията по сметките и коригиращите счетоводни записвания. Тези документи
няма да се отразят на данните в останалите счетоводни периоди, а ще бъдат отделени самостоятелно.
Така по-добре можете да докажете какви корекции сте извършили преди съставянето на баланса. Освен
това сметките могат да се контролират с чисти обороти до преди съставянето на приключвателните
операции.
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Работа с периоди и години
Активиране на период
Таблицата, в която се въвеждат папките и документите, ще стане достъпна за работа едва
активираме поне един период. Активирането на периодите става от точка "Активиране" в
"Периоди". С натискането на бутон "Активиране" се активира първата дефинирана в базовите
финансова година с първия дефиниран период в нея. След активирането на периода можем
позиционираме върху него и да създадем папка.

когато
меню
данни
да се

Активиране на първия период
При първото влизане във фирмата са активни бутоните "Добавяне", "Изход" и "Документи в папката.
Редактиране в пълен екран", тъй като за фирмата още няма активни периоди, в които да се работи. За
да започнете работа, трябва първо да активирате годините и периодите, за които желаете да
обработвате данните. В шаблоните, заложени като примерни данни в БИЗНЕС НАВИГАТОР, имате
зададени предварително данните за периоди и години до 2010 година. Запознайте се с данните на
дефинираните периоди от точката "Периоди и години" на меню "Базови данни – Фирмени данни". Ако
желаете да промените периодите или да ги дефинирате по друг начин, трябва да го направите, преди те
да са били активирани.
Едва след това изберете точката "Активиране" на меню "Периоди", за да активирате първия въведен в
базата данни период. Всяко извикване на функцията "Активиране на период" активира следващия
период в списъка на периодите и годините. Активните периоди и години се показват в лявата таблица на
екрана като йерархична структура. Таблицата се управлява с десния бутон на мишката или с иконите,
които се намират над нея в горната част на екрана.
Икони за показване на периоди и години
На основния работен екран, в лявата част на таблицата годините, периодите и създадените за тях папки
се подреждат като йерархични структури.
Ако има активни години, те се показват на екрана с начална и крайна дата и са маркирани по следния
начин:

- маркира активна финансова година
- маркира закрита финансова година.
В приключените години и закрити години не могат да се въвеждат нови документи, а само могат да се
разглеждат въведените и осчетоводени документи.
Години, за които има данни по периоди, се познават по знака (+), който се намира пред датата на
годината. С натискане на мишката върху този знак годината се отваря така, че да можем да
разглеждаме всички нейни периоди, папки и документи.
За разглеждане на информацията, съдържаща се в годините, можем да използваме и менюто, което се
появява с натискане на десен бутон на мишката. Това е менюто, от което можем да добавяме нови
папки за активните периоди. След като сме се позиционирали на финансовата година, за да отворим
всички активирани години, периоди и папки, натискаме десен бутон на мишката и се появява меню със
следните позиции:

Избираме позиция Expand All (отвори всичко), при което всички години, периоди и папки се отварят в
лявата таблица.

364

Позиция Сontract All (събери всичко) събира съдържанието на екрана до данните за финансови години.
Тези години, за които има въведени периоди, папки и документи, са маркирани със знак (+) пред датата
на годината.
Под данните на годините се подреждат данните за периодите, които се съдържат в тях. Те също се
познават по знака + преди датата дали имат папки с документи или не. Периодите са маркирани по
следния начин:

- за активни периоди, с които можем да работим.
- за закрити периоди, в които не могат да се въвеждат документи.
Ако пред иконата има знак (+), това означава, че в периода има въведени папки, които се визуализират
след натискане с мишката върху този знак, при което той става (-).
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Папки
Работа с папки
Документите в БИЗНЕС НАВИГАТОР се събират и обобщават в папки, които се отнасят за определени
периоди. Преди въвеждане на първия документ папката трябва да бъде създадена. Данните се
въвеждат в определена папка, която е свързана със счетоводен период. Създаването на папки става от
главния екран за работа със счетоводните данни на фирмата.
При създаване на нова папка указвате счетоводния период за всички съдържащи се в тази папка
счетоводни документи.
В една папка можете да обобщите счетоводни документи от всякакъв тип. Папките са подредени след
периода, за който се отнасят, в реда на тяхното създаване.

Създаване на папки
Създаването на нова папка става от главното меню на БИЗНЕС НАВИГАТОР. Позиционирайте се върху
периода, за който ще се отнася папката, и натиснете икона "Добавяне".
Друг начин за създаване на папка е, след като се позиционирате върху желания период, за който ще се
въвеждат данни, натиснете десния бутон на мишката.
Появява се меню, което има следните позиции:

За създаване на нова папка се позиционирайте с левия бутон на мишката върху първата позиция Insert.
Появява се екран за въвеждане на нова папка, в който се съдържат следните полета:
Код
Име
Състояние
Категория
Период
ОК
Отказ
Бележки

Код
Това е пореден номер на създадената в БИЗНЕС НАВИГАТОР папка, който се задава автоматично от
системата. Този служебен номер е необходим за местене на документи от една папка в друга и не може
да бъде променян от потребителя.
Местенето на документи се изпълнява след позициониране върху документа, който искаме да се
премести, и от меню "Документи" изпълним процедурата "Местене в друга папка". В полето, което се
визуализира, записваме кода на папката, в която искаме да се премести неосчетоводеният документ.
Име
В това поле се въвежда името на папката, което служи за нейното идентифициране. Името на папката е
свободен текст, зададен от потребителя, като може да се използва името на класьора, в който са
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класирани хартиените документи, например "Доставчици", "Клиенти" , "Каса лева", "Каса валута", "Банка
лева", "Банка валута", "Обща" и други.
Състояние
Справочно поле за актуално състояние на папката. Това поле може да приема стойности "Работна" или
"Закрита". Иконата за работна папка е:

, а за закрита папка -

.

Документите в закрита папка могат само да се разглеждат, без да се редактират.
Папката може да се върне в работно състояние чрез функцията "Деактивиране на период" от меню
"Фирми".
Ако има потребител, назначен с парола на "Администратор", може да се върне закрита папка в работно
състояние, без да деактивира период. След като влезете с парола на "Администратор" в счетоводните
данни на фирмата и се позиционирате на закритата папка, натиснете десен бутон на мишката и се
позиционирайте на позиция "Change". В следващия момент се визуализира екран, при който вдясно от
полето "Състояние", "Закрита" има бутон "Откриване". След неговото натискане закритата папка приема
състоя ние работна.
Категория
Справочно поле, съдържащо информация относно категорията папка. Полето се попълва при условие
че има назначен в системата потребител, с ниво на достъп "Администратор", който със своята парола е
структурирал категории папки.
Период
В това поле се показва счетоводният период на папката, за който тя се отнася, с неговите начална и
крайна дата. Данните за периода служат само за справка и не могат да бъдат променяни. Периодът
винаги се избира, преди да се създаде папка за него.
ОК
След като създадем папката, т.е. въведем нейното име, следва потвърждаване чрез бутон "ОК".
Отказ
Ако не сме съгласни с периода, за който ще се отнася папката и не искаме тя да се създаде, натискаме
бутон "Отказ".
Бележки
Бележките служат за въвеждане на допълнителна потребителска информация, която описва
съдържанието и работата с папките. Бележките могат да бъдат много полезни при описване на сложни
операции от дейността на фирмата.

Редактиране на папка
Редактирането на папка е свързано само с редактиране на нейното име. Данните за счетоводния
период не се редактират.
Съвет:
Ако сте объркали периода, за който се отнасят документите в дадена папка, не е необходимо да ги
изтривате. Използвайте точката "Местене в друга папка" от меню "Документи", за да преместите
въведените документи в друга папка, която се отнася за друг счетоводен период.
Редактирането на папка може да стане, след като се позиционирате на съответната папка и щракнете
два пъти с левия бутон на мишката върху нея. Появява се познатата екранна форма, в която свободно
може да се редактира името на папката.
Друга възможност е, след като се позиционирате на съответната папка, да натиснете левия бутон на
мишката. Появява се познатата екранна форма:
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Изберете позиция "Change", при което е възможно редактиране на името на папката.

Редактиране на папка на пълен екран
След избор на конкретна папка и посочване на икона "Редактиране на пълен екран"
екран, който съдържа само документите от избраната папка.

, се отваря нов

Когато се редактира папката на пълен екран, имаме някои допълнителни възможности:
а) Сортиране по всички колони. На основния екран някои колони в таблицата с документи са
забранени за сортиране, но тук по всички колони може да се сортира.
б) Групово осчетоводяване, деактивиране и местене на документи. Могат да се изберат много
документи, като се използват същите клавишни комбинации, както в Windows Explorer:
− Щракване върху определен ред избира този ред, като размаркира предишния избор.
− Задържане на Shift и щракване върху друг ред маркира целия интервал между двата реда.
− Задържане на Control и щракване върху ред маркира този ред, като запазва и вече
направената маркировка.
− С карето "Избери всички" могат да се маркират всички документи, или, обратно, да се
размаркират.
Могат да се маркират толкова документа, колкото желае потребителят, и след това с избиране на икона
"Осчетоводяване" или "Деактивиране", те да се осчетоводят или деактивират с една операция.
Местенето на документи в друга папка работи като групова операция, като се преместват всички
избрани документи, които не са осчетоводени.

Предупреждение:
Редактирането на папка на пълен екран изисква всички документи от папката да се заредят
едновременно в паметта на компютъра. Ако папката е голяма, това ще доведе до забавяне на
работа. В зависимост от размера на папката забавянето може да е и много голямо. Препоръчва се
тази функция да се използва само за по-малки папки. При големи папки може да се използва по
изключение само за да се възползвате от груповото осчетоводяване и деактивиране.

Триене на папка
Триенето е възможно, само ако папката е празна, т.е. не съдържа документи. За да изтриете папка,
позиционирайте се на нея и натиснете десен бутон на мишката. Появява се познатата екранна форма.
Изберете позиция "Delete"(Триене). Появява се въпрос, дали иска те да изтриете - потвърдете с бутон
"Да".

Осчетоводяване
Тази функция позволява автоматично осчетоводяване на всички документи от една папка. Записванията
в счетоводните журнали се извършват по реда на въвеждане на документите. При осчетоводяването
програмата автоматично разнася записванията по салдата и оборотите на сметките за периода, за
който се отнася папката. Всички документи, независимо от тяхната дата, ще бъдат осчетоводени за този
период.
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Експорт
Функция за експортиране на съдържанието на папката в специален формат. Може да се използва за
прехвърляне на данни от отдалечени работни места, за прехвърляне към друга фирма, в която се
обединява информацията, за аналитично консолидиране на данни от много фирми. Преди ползването
на тази функция базовите данни на съответните фирми трябва да бъдат съгласувани по отношение на
използваните сметки, аналитичности по сметките, типове документи , данъци и цялата свързана с
въвеждането на документи информация.
Експортът на данни може да се използва също за копиране на папки с документи от един период в друг,
като само се променят датата и номерът на документа в новия период. Това е удобно за отчитане на
ежемесечно повтарящи се документи. Трябва след експорта данните да се импортират в същата фирма
и да се използва функцията "Местене на документи", за да се преместят в новия период.
Ако информацията се предава от отдалечени работни места, може да се използва автоматичното
предаване на данните по Интернет, след като файлът с информацията бъде записан.
Файл
Изпращане по e-mail след експорта
Файл

След избор на функцията БИЗНЕС НАВИГАТОР извежда екран за задаване на името на файла, в който
да се запишат данните от тази папка. Въведете в полето до 5 знака на латиница, за да нямате проблеми
със записването на файла.
Файл: BAT xxxxx . NAV
(5 знака)
Изпращане по e-mail след експорта

Ако са включени функциите за директна връзка към Интернет, файлът, записан с това име, се изпраща
директно по електронната поща. Задаването на параметрите за изпращането става в базовите данни,
така че ако всичко е настроено добре, няма да са необходими допълнителни операции от оператора.

Импорт
Импортът на папки прехвърля въведените от отдалечени работни места или от други фирми папки с
цялата съдържаща се в тях информация в данните на фирмата. При извикване на тази функция трябва
да изберем името на файла, в който се съдържа информация та за тази папка. Ако файлът е
прехвърлен в директорията на БИЗНЕС НАВИГАТОР, можем да го изберем от списъка. Ако е
необходимо, преместваме търсенето в друга директория или на друг диск.
Ако при импорта на данни се появят съобщения за грешки, запишете си ги много внимателно и
проследете на кой документ са грешките. Всички проблеми при импорт на папки са от неправилно
съгласувани данни между двете фирми.
При импортирането БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично съгласува данните по номенклатури, партиди,
клиенти, доставчици и др. Ако данните съществуват в базата данни, те се използват и за новите
документи. Въвежданите на другото място данни, които се появяват за първи път на мястото на
импорта, се добавят автоматично при импорта.

Закриване на папки
Тази функция извършва закриването на папки, след като всички документи за тях са осчетоводени. Тя е
необходима при приключване на период. Периодът не може да бъде приключен, преди да са закрити
всички папки за него. До закриването папката може да бъде попълвана с произволен брой документи.
За да закриете папка, е необходимо, след като сте избрали точката от менюто "Папки", да изберете
съответната папка и да натиснете клавиш Enter или съответния бутон на мишката. Ако папката не
съдържа неосчетоводени документи, тя се закрива. При тази операция се променя състоянието на
папката и тя се маркира като "Закрита". Ако при закриването на папката тя съдържа неосчетоводени
документи, програмата издава следното съобщение:
Тази папка съдържа документи, които не са осчетоводени.
За да закриете папката, е необходимо първо да осчетоводите всички включени в нея документи!
След осчетоводяването на документите папката може да се закрие.
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Закриването на папки е необходимо, тъй като в БИЗНЕС НАВИГАТОР те са свързани със счетоводните
периоди. Всички документи в папката се отнасят за един и същ счетоводен период. По този начин се
създава ред при хронологичните записвания в счетоводството. Освен това тази функция представлява
и един контрол за приключванията на периоди и години, чрез който се избягват случаите на забравени
неосчетоводени документи за приключени периоди.
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Документи
Основни принципи
Удобства при започване на работа
БИЗНЕС НАВИГАТОР е разработен с прости, удобни и логични средства на работа. Програмата е
готова за работа веднага, с минимални усилия по настройката на системата. Използват се
възможностите на включените в програмата шаблони и автоматични операции.
Лесно и бързо инсталиране според изискванията на нормативната база посредством шаблони с базови
данни според предмета на дейност на фирмите. В шаблоните са зададени сметки, автоматични
кореспонденции между тях, аналитичности, данъци, типове документи, контировки, чужди валути, отчети
и други 5 готови сметкоплана с примерни данни според предмета на дейност на фирмите. Възможност
за дефиниране на собствени шаблони.
Свободно изменение на данните в шаблоните. Свободно могат да се променят от потребителя, както и
да се задават собствени шаблони за обработваните фирми. Те могат да се разпространяват в
поделенията или във фирми с подобен предмет на дейност.
БИЗНЕС НАВИГАТОР е реализиран на принципа на директен режим на работа с всички данни.
Достъпът до данните е осигурен от всеки екран на програмата, като във всяка таблица можете да
правите необходимите промени посредством включените икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене",
"Копиране" и др. По време на въвеждане са достъпни всички базови данни, които можете да променяте
или добавяте в движение.
Настройки по време на работа
След избор на шаблон с базови данни са възможни всички промени на сметкоплана според
особеностите на фирмата.
• Промяна на дефинираните в шаблоните сметки. Задаване на нови сметки.
• Гъвкава аналитичност с 4-измерни номенклатури и възможност за комбиниране на два признака от
различни номенклатури.
• Свободно задаване на периоди и години - счетоводни, фискални, финансови, месечни, седмични,
еднодневни.
• Дефиниране на типове документи, отговарящи на особеностите на счетоводството на фирмата и
на квалификацията на счетоводния персонал. Промяна или копиране на типовете документи от
шаблоните.
• Дефиниране на собствени отчети посредством генератора на отчети с включен интерпретатор на
формули.
Възможност за експорт на базови данни и на всички справки към MS Excel за Windows с неограничени
възможности за допълнителни обработки на информацията.
Автоматично контиране
В БИЗНЕС НАВИГАТОР се използва нов, документно-ориентиран подход на работа при въвеждане на
счетоводната информация. Осигурена е пълна автоматизация на счетоводния труд с ориентация към
въвеждане на първични документи, а не на счетоводните статии.
Докато при въвеждане на принципа на счетоводните статии е необходимо да се указват всички
участващи в контировките счетоводни сметки, във видовете счетоводни документи на БИЗНЕС
НАВИГАТОР по-голяма част от сметките са контирани автоматично. Така не само се спестява време при
въвеждането на документи, но и се избягват грешки при осчетоводяване по сметките. Дори не е
необходимо операторът да знае счетоводните сметки. Достатъчно е само да избере подходящия
документ и информацията се осчетоводява автоматично според изискванията на нормативната база. От
първичните документи информацията постъпва веднага във всички раздели на счетоводството.
Типове документи

Автоматичното контиране на БИЗНЕС НАВИГАТОР е реализирано на принципа на типовете документи.
Този метод на въвеждане на счетоводни документи, а не на счетоводни статии, облекчава значително
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работата на оператора. Типовете документи се дефинират гъвкаво, като с избора на шаблон според
предмета на дейност на фирмата се получава примерен набор от документи, с които се започва работа
веднага. Всички типове документи могат да се променят в процеса на работа, но се спестяват 95% от
работата по въвеждане на еднотипни операции.
Управлението на въвеждането става посредством контекстно-чувствителни алгоритми, заложени в
параметрите на типовете документи. В БИЗНЕС НАВИГАТОР въвеждането на документи става бързо,
без задаване на сметки и контировки, ако сме избрали подходящия документ за дадената операция.
Автоматичното контиране е организирано на различни нива - от пълно, еднозначно контиране на
документи, до документи без предварително зададени контировки.
Предварително дефинираните в типовете документи контировки покриват поне 90-95% от всички случаи
в счетоводството. При дефиниране на подходящи видове документи голяма част от операциите могат
да бъдат предварително контирани, така че при въвеждането да се създават сложни записвания с
минимално ръчно въвеждане на информация.
Генериране на документи

В БИЗНЕС НАВИГАТОР са създадени много екстри и автоматични операции, които автоматично
генерират счетоводните статии и попълват счетоводните документи по контекстно-чувствителни
алгоритми в зависимост от вида на операцията. Автоматичното контиране в много случаи е реализирано
като автоматично попълване на документите от програмата или като автоматично съставяне на
счетоводни документи.
Някои от екстрите дори не налагат участието на счетоводителя. Те работят на принципа "Включи и
забрави" и спестяват ръчните операции. Счетоводителят запазва само контролната си функция.
Автоматично осчетоводяване

Въвеждането на документи в БИЗНЕС НАВИГАТОР не означава и автоматично завеждане веднага на
данните по сметките. Осчетоводяването е отделено от въвеждането, за да могат документите първо да
се редактират от компетентни специалисти и едва след това да се запишат по сметките.

След като документите са въведени и проверени, с избиране на една икона - "Осчетоводяване"
се
правят автоматично счетоводните записвания по сметките. При осчетоводяването счетоводните статии
се съставят автоматично, като се правят записвания във всички журнали, в главната книга и всеки
документ се отразява веднага в салдата и оборотите по сметките за текущия и за всички следващи
обработвани счетоводни периоди.
Данните за сметките влияят значително на процеса на осчетоводяване. Проверява се дали сметката е
въведена в списъка на сметките, дали осчетоводяването се извършва по активна или по пасивна
сметка, дали да се създават автоматични счетоводни записвания по сборна сметка, дали сметката се
осчетоводява с данък и т.н.
Автоматично се водят разплащанията с контрагентите (отворените позиции), добавят се сумите по
оборотите на сметките, създават се определени автоматични записвания, като например тези за
данъците и т.н. Осчетоводяването се извършва паралелно по сметката и по кореспондиращата сметка,
така че винаги е осигурено равновесието по дебит и кредит в системата.
Нива

Автоматично контиране на 4 нива: потребителско, вътрешно, по автоматични кореспонденции между
сметките, по съгласуване на информацията на аналитично ниво.
1.

Вътрешно контиране - Сметките се задават в базовите данни и са достъпни за оператора само при
промяна в базовите данни. Пример за вътрешно контиране са сметките за данък добавена
стойност. Тези сметки са зададени в данните на данъците така, че не е необходимо изобщо да се
въвеждат при въвеждане на документа.

2.

Потребителско ниво на автоматично контиране - В типовете документи се указват сметките, по
които ще става най-често отчитането на операции от подобен тип. Тези стойности се предлагат на
потребителя при въвеждането на документа и могат да бъдат променяни, но се спестява голяма
част от работата при въвеждане на еднотипни операции.
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3.

По автоматични кореспонденции между сметките - Въведени са автоматичните кореспонденции за
всички сметки съобразно изискванията на Националния сметкоплан. Те се предлагат на оператора
при въвеждане на счетоводните документи и улесняват значително неговата работа.

4.

По съгласуване на информацията на аналитично ниво - Следи се спазване на еднакви
аналитичности по сметки с количествено отчитане с цел използване на възможностите на екстрите
за изписване на стоки, преоценки на материални запаси и чужди валути, дълготрайни активи,
калкулации и др.

Разделно осчетоводяване
БИЗНЕС НАВИГАТОР е разработен на принципа на отделното въвеждане на счетоводните документи
от процеса на осчетоводяване по сметките.
Съставянето на документите е облекчено с типизирането им с видове документи и с автоматичното
контиране, което значително ускорява работата в счетоводството. При използване на автоматичните
операции документите не се завеждат от оператора, а се генерират автоматично от програмата по
съответни алгоритми в зависимост от вида на операцията.
Въвеждането на документи в БИЗНЕС НАВИГАТОР не означава, че те са записани веднага по сметките.
Осчетоводяването е отделено от въвеждането, за да могат документите първо да се редактират от
компетентни специалисти и едва след това да се запишат по сметките.
След като документите са въведени и проверени, с избиране на една икона - "Осчетоводяване" се
правят счетоводните записвания по сметките. При осчетоводяването счетоводните статии се съставят
автоматично, като се правят записвания във всички журнали, в главната книга и всеки документ се
отразява веднага в салдата и оборотите по сметките за текущия и за всички следващи обработвани
счетоводни периоди.
Разделното осчетоводяване позволява и връщане в неосчетоводено състояние на документи, които
веднъж вече са били осчетоводени. Това позволява да се доведат до минимум грешките в
счетоводството.
Функцията "Деактивиране" се използва в БИЗНЕС НАВИГАТОР в два варианта:
1. Деактивиране на период
При тази функция всички данни, отнасящи се за избрания период и за всички следващи след него
периоди се връщат в неосчетоводено състояние. Тази функция е много полезна при осчетоводяване
на документи по нова нормативна база, която е влязла в сила със задна дата, каквато често е
практиката у нас при промяна на законодателството.
2. Деактивиране на един документ
Документът се връща в неосчетоводено състояние, като свързаните с него счетоводни записвания се
изтриват. Документът отново е достъпен за редактиране.
Следене на разплащанията
Следенето на разплащанията в БИЗНЕС НАВИГАТОР е специална функция за следене на състоянието
на сделките на фирмата с дебиторите и кредиторите. В съответствие с европейските стандарти
сметките в БИЗНЕС НАВИГАТОР са разделени на 3 групи - основни (материални) сметки, сметки за
дебитори (клиенти) и сметки за кредитори (доставчици). По този начин всеки момент е ясно кои фактури
са платени и кои не, с какви частични плащания са погасени задълженията, какви предплащания сме
получили от клиентите, за които трябва да издадем фактури, и т.н.
Управлението на състоянието на сделките се следи с отворени позиции, които де факто отразяват
неуредените сделки с контрагентите. Отворените позиции са едно улеснение за потребителя за следене
на свързаните с дебиторите и кредиторите транзакции. В БИЗНЕС НАВИГАТОР воденето на отворени
позиции се поддържа от системата. Тя има за задача да поеме контрола на доставките на стоките или
на плащанията и да свърже счетоводството за дебиторите и кредиторите с основните сметки. С
отворените позиции се обработват входящите и изходящите документи на фирмата, като фактури,
плащания и предплащания.
Отворените позиции отразяват сделките непосредствено при възникването им. Те възникват например
при осчетоводяването на една фактура по съответната персонална сметка на клиента или доставчика и
се изравняват посредством входящи и изходящи плащания.
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Отворените позиции се създават или изравняват с въвеждането на счетоводните документи. Промяна
на данните за отворените позиции може да се извърши само със счетоводен документ, и то преди да е
осчетоводен.
При въвеждане на счетоводните документи имате право да създадете отворена позиция за всяка
фактура или да обобщите няколко фактури в една отворена позиция. Като идентификатор на
отворената позиция служат поредният й номер и номерът на документа, с който тя е създадена. Същото
правило важи и за плащанията. Вие можете да изравните една отворена позиция с едно или с няколко
частични плащания. Към всеки документ можете да присвоите само една отворена позиция, като или го
свържете към вече създадена отворена позиция, или да създадете нова.
Във функцията "Следене на разплащанията" на меню "Отчети" могат да се видят справки за всички
неуредени разплащания с контрагентите. Тази функция поддържа справки както за неуредените,
активни сделки, така и за историята на уредените разплащания с всички подробности за съдържащите
се в тях документи. На закъснелите с плащанията клиенти се издават предупредителни писма.
Автоматични операции
Предимства

Главно предимство на БИЗНЕС НАВИГАТОР са неговите автоматични операции. БИЗНЕС НАВИГАТОР
е реализиран като единна програма с единни данни и пълен достъп до всички функции. Автоматичните
операции на БИЗНЕС НАВИГАТОР не са модули, а допълнителни функционални възможности,
позволяващи обработката на сложни счетоводни операции направо от първичните документи. При
програмите с модули информацията се въвежда самостоятелно във всеки модул и след това данните
като самостоятелни трудно се съгласуват помежду си.
За автоматичните операции на БИЗНЕС НАВИГАТОР информацията постъпва направо от първичния
документ, а обработката се извършва автоматично от програмата по специални алгоритми. От
първичните документи информацията постъпва веднага за обработка във всички раздели на
счетоводството. Редица допълнителни операции се извършват автоматично, като задължението на
счетоводителя е да проследи тези операции и да извади справките за тях. Някои автоматични операции
не налагат участието на счетоводителя при обработките. Те работят на принципа "Включи и забрави",
като спестяват голяма част от ръчните операции. В такива случаи счетоводителят запазва само
контролната си функция, и разбира се, следи за последователността на операциите.
Автоматично отчитане на ДДС

Въвеждат се само първичните документи - фактури за покупки и продажби, които предварително са
контирани с данъците и операциите по видове сделки. Автоматично изчисляване на ДДС, автоматично
осчетоводяване по данъчните сметки, попълване на дневниците, данъчната декларация за ДДС,
оборотната ведомост.
Записването на данните на магнитен носител според последните изисквания на Министерството на
финансите става само с натискане на един бутон. БИЗНЕС НАВИГАТОР проверява данните за всички
възможни отклонения от изискванията на закона и ги записва на дискета. При наличие на грешки се
извежда справка за грешките. Информацията се записва на дискетата едва след редактиране на всички
грешки.
Склад с автоматично изписване на стоки

•

Гъвкави възможности за настройка на номенклатури, складове, материалноотговорни лица.

•

Много складове и МОЛ, практически неограничен брой стоки, 4 нива на групиране в една
номенклатура с възможност за прекодиране в движение.

•

Възможности за количествено отчитане с едно или две количества.

•

Автоматично преобразуване на количества в различни мерни единици.

•

Еднократно въвеждане за счетоводството и склада.

•

Ценоразписи, фактуриране, отпечатване на складови документи.

•

Инвентарни описи и справки за наличностите във всеки момент.

•

Автоматично изписване на стоките от склада при продажбата по среднопретеглена цена.
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•

Следене на изчерпването на количествата.

Дълготрайни активи и амортизации

•

Амортизационен план по всички методи.

•

Данъчно признати амортизации и корекционни коефициенти за преоценки.

•

Автоматично начисляване за всеки дълготраен актив.

•

Автоматична ревалоризация на активите.

Преоценка на материални запаси и чужди валути

•

Автоматични преоценки спрямо среднопретеглена цена на всеки артикул и валута.

•

Ежемесечна или ежедневна преоценка на валутите.

•

Преоценка на вземания и задължения в чужда валута.

Калкулации на себестойност

•

Калкулации на база планова или фактическа себестойност.

•

Автоматично разпределяне на общи разходи.

Фактуриране

•

Печат на фактури, едно- или многоредови, с възможност за включване на отстъпки, надценки,
начисления или данъци в отдел на колонка, работа със щрих-код четец при многоредови фактури;

•

Номериране на фактурите съгласно изискванията на нормативната база.

Печат на касови документи

Отпечатване на приходни и разходни касови ордери.
Печат на банкови документи

Отпечатване на платежни нареждания, вносни бележки, нареждания-разписки и др.
Валутни разлики

•

Автоматично изчисляване на валутни разлики при изразходване на валута и по външнотърговски
сделки съобразно среднопретеглените курсове на валутата.

•

Автоматично контиране и осчетоводяване на сумите по сметките за приход или разход от валутни
операции.

Импорт и експорт на данни

•

Гъвкави възможности за дефиниране на входни филтри за импортиране на данни, позволяващи
връзка през текстови файлове от всякакъв вид програми.

•

Автоматично импортиране и съгласуване на данни от отдалечени работни места.

•

Импорт и експорт на цели папки с всички съдържащи се в тях документи от отдалечени работни
места или от една фирма в друга.

•

БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично
клиентите, доставчиците и др.

съгласува номенклатурите

на

стоките,

материалите,

Експорт на данни в MS Excel за Windows

Всички справки, отчети и някои базови данни могат да се извеждат автоматично в MS Excel за Windows
само с натискането на един бутон.
Консолидиране на баланс

•

За фирми с поделения и сложни отношения на собственост.
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•

Автоматично обобщаване на данните от оборотните ведомости на всички фирми за избран период
от време, без да е необходимо въвеждане или импортиране на първичната информация.

•

Данните автоматично се обобщават в една отделна фирма.

Многоезичност

Работа на различни езици (български, английски, немски, руски и френски език). Работният език се
превключва по време на работа, като всеки потребител може да превключва на всички езици.
Многовалутност

•

Едновременна работа с неограничен брой валути. 6 вида курсове за всяка валута ежедневно.

•

Документи и сметки в чужда валута. Автоматично преизчисляване на левовите стойности в една
или няколко различни видове чужда валута.

•

Вземания и задължения с контрагенти в чужда валута.

•

Следене на разплащанията на един контрагент едновременно в различни видове валути.

•

Работа с много национални валути с автоматично преизчисляване на стойностите от едната
валута в друга по изчислен от програмата деноминационен коефициент.

Кръстосано счетоводство

Облекчава труда на счетоводителите във фирми с чуждо участие, които се отчитат едновременно по
два счетоводни стандарта. Създават се сложни връзки между сметките на двата стандарта.
Счетоводителят въвежда по българския стандарт, а програмата осчетоводява автоматично и по двата.
Автоматично се преизчисляват стойностите по сметките от чуждия стандарт в една или в няколко
различни видове валути. Всички справки са налични едновременно и по двата стандарта за всички
обработвани периоди. Дефиниране на специални справки по чуждия стандарт.
Следене на разплащанията с контрагентите

Специална функция за следене на платените и неплатените фактури и всички подробности по
вземанията и задълженията с контрагентите. Информацията за раз плащанията се получава още при
въвеждане на първичния документ. Управление на сложни случаи с предплащания и договорни
отношения между дългогодишни партньори. Следят се отстъпки за плащане в определен срок и срокове
на плащане. На закъснелите с разплащанията клиенти се съставят и отпечатват предупредителни
писма според режимите на предупреждения.
ДДС за туристически услуги

Функция, която дава възможност на фирмите, извършващи туроператорска дейност, да се възползват
пълноценно от възможността, предоставена им от ЗДДС да прилагат специалния ред на облагане с ДДС
на доставките с туристически услуги. Същевременно туристическата фирма е в правото си да реши да
извършва своята дейност, прилагайки ЗДДС по общия ред .
Автоматичната операция "ДДС за туристически услуги" се отнася само за фирми, които желаят и
прилагат специалния ред на облагане с ДДС на доставките с туристически услуги.
Заявки към доставчици

Функция, която дава възможност на потребителите да създават своите заявки към доставчици.
Заявките могат да бъдат създавани на база нуждите на дейността на потребителя, а също така и въз
основа на поръчки от страна на клиента.
Телебанкиране

Функцията "Телебанкиране" на Бизнес Навигатор включва автоматично изготвяне на текстови файлове
за подаване на въведените в програмата платежни документи към обслужващата фирмата банка. Тази
функция спестява време за повторно въвеждане на платежните документи в банковия софтуер и
предотвратява допускането на грешки от повторното въвеждане.
Файловете съдържат всички реквизити на банковите платежни документи, и се подават като масови
плащания в готов вид за четене от банковия софтуер.
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Ново информационно обслужване
Информацията е достъпна винаги и веднага за всички обработвани периоди и години. Съхранява се
цялата информация, включително за приключените години.
Достъп до историята на всяко счетоводно записване с документна обоснованост на всяка операция.
Преминаване към безхартиено счетоводство.
Едновременна обработка на много периоди.
Многовариантни справки с възможност за избор за избран период, с натрупване за интервал от периоди
или за година. Гъвкави възможности за селектиране на части от информацията с филтри по определени
критерии или по дати.
Горещи салда, баланс, отчет за приходите и разходите, данъчна декларация по ДДС и различни видове
собствени отчети във всеки момент.
Справки на екран и на печат. Възможности за настройки на шрифтовете за печат, както и за
разпечатване на избрани страници или на различни принтери. Филтри за селектиране на извадки от
справките на екран или при отпечатването.
Възможност за експорт на базови данни и на всички справки към MS Excel за Windows с неограничени
възможности за допълнителни обработки на информацията.
Многовариантни справки
Десет счетоводни журнала, включващи автоматични дневници на покупките и на продажбите с експорт
на магнитен носител във формата на данните за ДДС на Министерството на финансите.
Касови журнали за отчитане на движенията на паричните средства. Аналитични журнали с възможности
за включване на информацията за партидите на кореспондиращата сметка.
Главна книга за синтетични, аналитични и персонални сметки - хронологична и по кореспонденции с
възможност за избор за един период или с натрупване за интервал от периоди или за година.
Включване на филтри по дати и на аналитичните данни по партиди на кореспондиращите сметки.
Оборотни ведомости и справки за салдата и оборотите на синтетичните, аналитичните и персоналните
сметки. Филтри за селектиране на информацията по видове сметки и по периоди или с натрупване за
интервал от периоди или за година.
Инвентарни описи по аналитичните сметки. Справка за наличностите за номенклатура по сметки с
отчитане на печалбата или загубата от всеки артикул или обект.
Баланс, отчет за приходи и разходи, данъчна декларация за ДДС, отчет за собствения капитал, отчет за
паричния поток и различни видове допълнителни отчети съобразно изискванията на нормативната база
или особеностите на дейността на фирмата.
Опис на документите с филтър по папки, по дати на въвеждане или дати на промяна на документите, по
оператори, по видове документи, по режими на номериране и др.
Справки за неуредените разплащания с клиенти и доставчици, както и история на уредените
разплащания. Издаване на предупредителни писма за закъснелите клиенти.
Сигурност, гъвкавост, стабилност
Независимост при промяна на законодателството

В БИЗНЕС НАВИГАТОР е заложен принципът на свободното дефиниране на сметкоплана и базовите
данни. Параметризирането на базовите данни освобождава счетоводителя от зависимостта от бързите
промени в законодателството в нашата страна.
Стабилност и сигурност на данните

Специални мерки за сигурност и надеждност на данните. Достъп до системата с индивидуални пароли, с
четири нива на достъп. БИЗНЕС НАВИГАТОР записва и извежда справки за това, кой е въвеждал
документа и кой последен го е редактирал.
При критичните операции са взети чрез транзакции специални мерки за сигурност и предотвратяване на
загубата на информация при спиране на тока или отпадане на напрежението.
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При повреда по файловата система е предвидена вътрешна процедура за проверка на дан ните с
автоматично възстановяване на загубата на информация.
Включено е предпазно архивиране и автоматично възстановяване на данните от архив. Възможност за
архивиране и възстановяване на информацията само за избрана фирма.
Сметки

Сметките се задават с гъвкава дължина и структура. Максималната дължина за номер на сметка е 8
знака. Възможност за различни нива на вложеност от сметки и подсметки.
Структурата на сметката се определя от вида осчетоводяване и от нейната аналитичност. Сметки с
различни начини на осчетоводяване - статистически, сборни, данъчни, сконтови, за валутни разлики, за
отваряне на баланс, чуждестранни.
Аналитичности

Гъвкави възможности за създаване на аналитичности по сметките. Номенклатурите се комбинират в
типове аналитичности, които определят алгоритмите на обработка на данните.
Дефиниране на собствени номенклатури с различни начини на кодиране - автоматично, ръчно, буквеноцифрово.
Контрагенти

Взаимоотношенията с контрагентите се отчитат с персонални сметки за всеки клиент или доставчик, с
възможности за индивидуално следене на разплащанията.
Контрагентите се обобщават в групи, които се свързват към съответните сметки от сметкоплана.
Възможност за селектиране на данни по групи контрагенти.
Данъци

Свободно дефиниране на списъци от данъци, които могат да бъдат процентни, количествени или
фиксирани. Дефиниране на алгоритми на изчисляване на данъци, надбавки, отстъпки и др.
Генератор на отчети

Генератор на отчети за създаване на собствени отчети в зависимост от предмета на дейност и
организационната структура на фирмата.
Работа по различни стандарти

Независимост от счетоводните стандарти с възможност за дефиниране на чуждестранни сметки по друг
стандарт, отчитани в една или в няколко различни чужди валути. Дори може да се задава страната, в
която се работи, и национална валута. Сметките от българския сметкоплан могат да се свързват със
сметки по друг, чуждестранен сметкоплан. Може да се работи едновременно по няколко различни
счетоводни стандарти.
Сложни връзки между сметките по българския и чуждия стандарт, така че всеки момент да се получи
информацията и по чуждия сметкоплан.
Усъвършенствани технологии
Работа в среда на Windows’98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP. Модерен потребителски
интерфейс по приетия за Windows средата на чин. Работа с мишка.
Налични са таблици със списъци, от които всеки момент се обновява или редактира базовата
информация, икони за избор на определени функции, диалогови кутии, удобен графичен дизайн за
работа. Бързо търсене на информацията от дълги списъци посредством локатори за избор по буква,
дума или части от дума. Търсене с филтри по различни критерии за селектиране на части от
информацията.
Директен режим на работа с всички данни. Достъп до всички данни е възможен винаги и веднага от
всички екрани на програмата. Всяко поле за въвеждане може да се извика в прозорец и да се избере от
списък. Цялата информация е на екрана, така че актуализация на базовите данни може да се извърши и
без да се прекъсва въвеждането на документа.
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Еднократно въвеждане и многократно използване на цялата информация във всички раздели на
счетоводството. Напълно се елиминира изчерпалият възможностите си модулен подход. Работа с
автоматично контиране.
Помощ от всеки екран с подробна информация за работа с БИЗНЕС НАВИГАТОР.
При въвеждане на информация
Въвеждане на счетоводни документи, а не на счетоводни статии. Основава се на автоматично
контиране с типове документи и на автоматичното генериране на документи от програмата на база
контекстно-чувствителни алгоритми на работа.
Автоматично контиране на 4 нива - вътрешно, потребителско, по кореспонденции между сметките и по
съгласуване на партидите при сложни аналитичности.
Въвеждане на документите в папки.
Въвеждане на сложни документи с много счетоводни статии на принципа едно към много или много към
много, което се управлява или от типа документ при автоматичното контиране, или се задава при
въвеждането.
Автоматично попълване на документи или генериране на документи с алгоритмите на екстрите и
автоматичните операции на БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Осчетоводяването е отделено от въвеждането, което позволява проверка и коригиране на грешни
документи. Автоматично съставяне на счетоводните статии при осчетоводяване на първичните
документи. Веднага се правят записванията в журналите и главната книга, като данните се отразяват
веднага в салдата и оборотите на синтетичните и аналитичните сметки за всички актив ни периоди.
"Горещи салда" за всички периоди и години при автоматичното осчетоводяване. Справките за текущото
състояние на фирмата са актуални във всеки момент за всички периоди и години. Цялата информация
за периода или следващите след него периоди се актуализира в момента на осчетоводяването на
първичния документ.
Едновременна работа в много, практически неограничен брой периоди и години. Приключването на
периоди е само забрана за по-нататъшно въвеждане, което позволява да отпаднат като функции
ежемесечното отпечатване на големи обеми от справки и ежемесечното архивиране на информацията.
Ако се въвежда плащане по ДДС сметка ръчно, а не чрез бутона "Плащане по фактура", трябва да се
укаже на програмата, че това е ДДС плащане, за да може при отпечатване на платежното нареждане да
се използва ДДС сметката вместо разплащателната сметка. За целта при въвеждане на документа се
натиска бутонът "Други данни" и на страницата "Допълнителни данни" се маркира карето "Плащане по
ДДС сметка".

Работа с документи
Осчетоводяване
Тази функция позволява автоматично осчетоводяване на маркирания документ. Записванията в
счетоводните журнали се извършват по реда на въвеждане на документите. При осчетоводяването
програмата автоматично разнася записванията по салдата и оборотите на сметките за периода, за
който се отнася папката. Всички документи, независимо от тяхната дата, ще бъдат осчетоводени за този
период.
Деактивиране на документ
Функцията "Деактивиране на документ" позволява връщане на документ, който вече е осчетоводен, в
неосчетоводено състояние. С тази операция се изтриват всички счетоводни записвания, които са
свързани с този документ, по основните, кореспондиращите, сборните и автоматичните сметки. След
деактивирането документът е достъпен за редактиране или изтриване.
Отворените позиции, свързани с документа, също се връщат в активно състояние, ако са били изтрити.
Ако със закриването на отворени позиции в чужда валута са били отразени допълнителни валутни
разлики, те също се изтриват и могат да се актуализират при редактирането на документа.
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Отпечатване на документи
Отпечатването на документи е свързано с възможностите на автоматичните операции "Фактуриране",
"Печат на касови документи" и "Печат на банкови документи". Данните за това, какъв точно вид
документ ще се отпечатва, се задават в параметрите на типа документ.
При фактурирането е възможно отпечатване на входящи и изходящи фактури, складови разписки и др.
документи от подобен вид. Фактурите могат да се отпечатват като едноредови или многоредови, с
отстъпки или акцизи в отделна колона, в лева или във валута в зависимост от вида на операцията.
При работа с касов апарат той отчита цената и количеството на стоката само в цели числа – за цената стотинки. Начинът на работа на касовите апарати е строго фиксиран в нормативната уредба и не могат
да се използват сложните функции на Бизнес Навигатор относно отстъпките.
При касовите документи се отпечатват приходни и разходни касови ордери.
От банковите документи се отпечатват всички видове - платежни нареждания, нареждания - разписки,
незабавно инкасо, вносни бележки и др.
При отпечатване на платежно нареждане за основното плащане банката, банковият код и банковата
сметка на фирмата се вземат от данните, въведени в съответната подсметка на 503. Това позволява да
се печатат платежни нареждания от различни банкови сметки. Ако към счетоводната сметка не е са
зададени данни за банкова сметка, се използва банковата сметка, зададена във фирмените данни.
При отпечатване на платежно нареждане за ДДС плащане банката, банковият код и банковата сметка
на фирмата се вземат от данните, въведени в съответната счетоводна сметка (например 5091). Това
позволява да се печатат платежни нареждания от различни ДДС сметки. Ако към счетоводната сметка
не са зададени данни за банкова сметка, се използва ДДС сметката, зададена във фирмените данни.
Някои вътрешни документи също могат да се отпечатват. Те се извеждат на печат или като касови
ордери, или като стокови разписки вътрешни. Можете да изпробвате различни варианти, като сменяте
начина на отпечатване на вътрешния документ според вида на операцията.
По поръчка на клиента може да се изготви и специализиран печат като Метро-фактури, фактури с
фирмения знак на клиента и др.
Автоматично сторниране
При неправилно осчетоводени документи се налага те да бъдат сторнирани и евентуално въведени
отново. В програмата БИЗНЕС НАВИГАТОР сторнирането се извършва автоматично. По време на
сторнирането се създава документ с обратен запис на въведения грешен документ. При използване на
функцията "Сторниране на документ" БИЗНЕС НАВИГАТОР създава коригиращи счетоводни документи,
маркирани с текст "STORNO:". Те служат за допълнително поправяне на грешни записи в документи,
които вече са били осчетоводени по сметките.
Процедира се по следния начин. След избор на фирма на екрана излиза списък на папките, от който
можете да изберете папка, в която се намира грешният документ. След това от дясната страна на
таблицата се показва списъкът на съдържащите се в нея документи. От списъка избирате документа,
който желаете да сторнирате. Извиквате функцията "Сторниране" от намиращото се над списъка поле с
активни бутони.

Тази функция е маркирана с иконата

.

Ако периодът, за който се отнася оригиналният документ, още не е приключен, за него автоматично се
създава папка за сторно-документи. Ако периодът на оригиналния документ е приключен, сторнираща
папка се създава за следващия активен период. Папката също е маркирана с думата "STORNO" и е в
състояние "Готовност". Това е индикация за програмата, че тази папка е създадена при сторниране на
документи. В една папка се записват много сторниращи документи. Нова папка се създава, само ако не
е намерена такава за съответния период.
Програмата автоматично създава сторниращ документ, така че не е необходима намеса на оператора.
Създава се сторниращ документ с обратни счетоводни записвания на грешния документ. Той е
отбелязан с думата "STORNO:" и с номера на оригиналния документ. Този документ анулира данните в
оригиналния документ.
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Сторниращият документ трябва да се осчетоводи, за да се отрази сторниращата операция в
счетоводните данни. Ако сме сторнирали документ по грешка, ще можем, преди да го осчетоводим, да
го изтрием. По тази начин се предотвратява погрешното сторниране на правилно въведени документи.
След осчетоводяване на сторниращия документ оригиналният документ се маркира със специален знак
, което показва, че е сторниран.
При осчетоводяването на сторниращия документ се преизчисляват салдата и оборотите за периода, в
който се намира оригиналният документ, дори и в случаите на приключен вече период. Данните на
сторниращия документ се отнасят за съответния период, за който е създадена сторниращата папка, и се
осчетоводяват за нея. Ако към сторниращия документ има свързани отворени позиции, те също се
преизчисляват и ако са били изравнени, се връщат в активно състояние.
Местене в друга папка
Тази функция служи за преместване на документи от една папка в друга, като при това може да се
смени и периодът, за който те се отнасят. Преди извикването на тази точка от менюто трябва да се
позиционирате върху документа, който искате да преместите, и да активирате местенето. Веднага на
екрана се извежда прозорец за въвеждане на номера на папката, в която трябва да се премести
избраният документ.
Местене на документ в папка - 6
Ако не знаете номера на папката, в която ще преместите документа, можете преди това да отворите
периода, за който тя се отнася, и да го видите на екрана за въвеждане на документи. Ако в новия
период още нямате необходимата папка, първо създайте папката, защото няма да можете да
преместите документа.
Функцията местене се извиква най-напред за преместване на първия документ от точката от менюто
"Документи – Местене в друга папка". След като е преместен един документ, можете да използвате
появилата се след това икона

.

Тази икона позволява лесно и бързо местене на цели папки с документи в друга папка или в друг
период.
Ако папката, в която желаете да преместите документите, е закрита, получавате съобщение за грешка:
Не можете да местите документи в закрита папка.
Операцията се прекъсва. Необходимо е първо да деактивирате периода, в който се намира закритата
папка, за да извършите преместването.
Импорт от текстов файл
Функцията "Импорт от текстов файл" служи за прехвърляне на данни от външни програми в БИЗНЕС
НАВИГАТОР. Преди да се извърши импортът на документи, е необходимо да се създаде папка за
периода, за който ще се импортират документите.
Предпоставка за успеха на тази функция е да се дефинират специални филтри, в които са описани
форматите на данните в текстовия файл. Дефинирането на филтри е възможно от всякакъв вид
програми, ако те могат да подадат данни в текстов файл.
Затова при импорта е необходимо първо да изберете филтъра, който управлява импорта. Имената на
филтрите се избират от списъка на файловете на директорията на програмата. Файловете за филтри
имат разширение .FTR.
Имате възможност да избирате от следните точки от менюто:
•

Едноредови документи

•

Многоредови документи.

Избира се първо файлът на филтъра и след това какво ще се импортира, както и името на текстовия
файл, в който се съдържат данните.

381

Импорт от БН-Заплати
Функцията "Импорт от БН-Заплати" служи за автоматично прехвърляне на данни от БИЗНЕС
НАВИГАТОР-Заплати в БИЗНЕС НАВИГАТОР-Счетоводство. Преди да се извърши първоначалният
импорт на данни, е необходимо да се направят необходимите настройки на базата. Това става от меню
"Базови данни – Основни дефиниции – Стойности по премълчаване – Документи".
Автоматичен импорт от БН-Заплати

За осъществяването на автоматичния импорт от БН-Заплати, се избират периодът и папката, в която
трябва да се прехвърлят данните.
От меню "Документи" се избира позиция "Импорт от БН-Заплати".
Посоченият период задължително трябва да съответства на периода в БН-Заплати, от който се
прехвърлят данни. При автоматичното прехвърляне данните се прехвърлят без участието на
потребителя.
След осчетоводяването на новопоявилия се документ записванията по сметките могат да се проверят
от точка "Контировки" на краткото меню, което се появява след натискане на десния бутон на мишката
върху документа.
Ръчен импорт от БН-Заплати

След избора от меню "Документи" на позиция "Импорт от БН-Заплати" се избират дискът и
директорията, от които ще се прави импортът.
Това е удобно, ако БН-Заплати е инсталиран на друг компютър и трябва да пренасяме данните по
мрежата или чрез дискети. Файлът за обмен между двете програми носи име NZyymmdd.NAV и се
записва в директорията с данни на съответната фирма - mandxxx.
Ако ще се пренасят данни с дискета, трябва от директорията с данни - mandxxx на БН-Заплати, този
файл с данни да се копира на дискета - например с Windows Explorer.
След избора на файла документът се записва автоматично в базата данни. След осчетоводяването му
записванията по сметките могат да се проверят от точка "Контировки" на краткото меню, което се
появява след натискане на десния бутон на мишката върху документа.
Автоматични операции
Като автоматична операция от тази точка от менюто се извиква позиция "Преоценка на вземания и
задължения" в чужда валута.
При изпълнение на тази функция трябва първо да се позиционираме на периода, за който ще се
преоценяват вземанията и задълженията във валута. Ако има неуредени разплащания в чужда валута
за този период, програмата създава автоматично папка REVAL за преоценките им, която се попълва с
документи. Те начисляват разликата в курса на чуждата валута към края на периода, за който е избрана
операцията. Тези документи са със стойност 0, но в полето "Валутна разлика" е попълнена стойността
на сумата, която коригира сумата на задължението, респективно вземането до курса към последния ден
от месеца. Данните за курсовете се задават в базовите данни предварително. При липсващ курс за
последния ден на периода програма издава съобщение за грешка. Извършете операцията, след като
сте въвели курса.
Информация за ОП
Тази точка от менюто извиква екран с информация за отворената позиция, присвоена на документа,
върху който е позициониран курсорът.
Екранът [Отворена позиция] съдържа 2 страници:
-

Общи данни

-

Напомняния
и бутони "ОК"

-

Документи

-

Промяна на условията
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Отворени позиции

Отворените позиции са функции за следене на разплащанията с контрагентите при въвеждане на
първичните документи. БИЗНЕС НАВИГАТОР дава възможност да се следят всички сделки, които
фирмата извършва с контрагентите, с техните срокове на плащане, суми за изравняване, дати на
просрочване на вземанията и др.
Начин на работа

След като приключим с въвеждането на данните по входящ или изходящ документ, се показва екран за
работа с неприключените сделки или с отворените позиции на контрагента. Появата на екрана е
свързан с настройката на меню "Свързване към ОП" в характеристиката на типа документ. При
въвеждане на документи, за които ще бъдат водени отворени позиции, се подхожда по следния начин:
1.

Използват се входящи или изходящи документи.

2.

След въвеждане на данните по документ, използващ персонална сметка, на екрана се появява
списък с отворените позиции за този дебитор или кредитор, които още не са изравнени. Вие сами
можете да решите дали да свържете документа към вече създадена отворена позиция или да
създадете нова.

3.

Бутоните за отворените позиции се активират с мишката. При работа само с клавиатурата за
присвояване на документа към вече съществуваща отворена позиция трябва да позиционирате
курсора върху желаната отворена позиция и да натиснете клавиш Enter.

4.

След присвояването на отворената позиция на екрана се появява детайлната информация за
сумите по нея. Всички данни на екрана са само за справка и не могат да бъдат променяни.

Входни полета

На екрана с отворените позиции имате следните бутони:
Нова ОП

Това е бутон за започване на нова сделка. Обикновено този бутон се избира за създаване на нова
сделка по фактура или по предплащане. Ако използвате възможността за автоматично генериране на
плащания, то началото на всяка сделка трябва да се обявява като нова отворена позиция.
Включване към стара ОП

Този бутон се използва след обединяване на няколко отворени позиции.
Нека например с едно платежно нареждане се плаща по няколко фактури, но при въвеждането на
фактурите
за
всяка
от
тях
е
създадена
нова
ОП.
Първо се маркират всички фактури. Натиска се бутон "Обединяване на няколко ОП", за да се съберат
всички фактури в една обща ОП.
След това се натиска бутон "Включване към стара ОП", за да се свърже платежното нареждане към
общата ОП.
Обединяване на няколко ОП

Това е бутон за включване на документ към започната сделка. Можете да обединявате неограничен
брой фактури и плащания към една сделка.
За да се използва, е необходимо първо да се маркират няколко фактури.. След натискане на бутона
"Обединяване на няколко ОП" всички документи от маркираните ОП се обединяват в една обща ОП.
Като основа на обединението се използва тази ОП, която е с най-ранна начална дата.
След това натискаме "Включване към стара ОП", за да се свържем към общата ОП.
Разбира се, тази функция може да се използва само за активните отворени позиции. Освен това, трябва
да са маркирани поне две ОП.
Екранна справка

След присвояване на отворената позиция и в зависимост от начина на настройка на типа документ в
меню "Свързване към ОП" следва екран за информация по документите на отворената позиция.
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Отворените позиции се коригират с промените в данните за счетоводните документи. Корекция само на
данните на отворената позиция не е разрешена.
Информацията за отворените позиции е резултат от свързаните с тях счетоводни документи.
Можете да промените свързването на документа от основния екран на документа, бутон "Други данни",
"Чистене на отворена позиция".
Страница "Общи данни"
Сметка

Полето "Сметка" показва персоналната сметка на клиента или доставчика, за когото се обработва
отворената позиция. Показват се видът на персоналната сметка - клиент или доставчик, номерът и
името на контрагента.
Отварящ документ

Полето "Отварящ документ" съдържа информация за документа, с който е била създадена тази
отворена позиция. Появяват се данните за отварящия документ с тип, номер и дата.
За изравняване

Следва информация за сумата за изравняване на отворената позиция. Това е сумата, която трябва да
се плати, за да се изравни отворената позиция.
Сделките се следят в лева и във валута. Тук се показват сумата и видът чужда валута.
Срок

Информация за плащането. Показва срока на плащане на отворената позиция или датата на падежа на
сделката.
Чужда валута

Тук се показва само видът на чуждата валута с нейния код. Сумата в чужда валута също се поддържа в
отворената позиция. При документи с чужда валута изравняването на отворените позиции става също в
чужда валута.
Документи

Показва броя на съдържащите се в отворената позиция документи.
Напомняния

Информация за броя на предупрежденията, издадени за тази отворена позиция.
Състояние

Показва състоянието на отворената позиция. Може да бъде активна или изравнена (приключила).
Страница "Напомняния"

На страница "Напомняния" има полета
-

Режим

-

Следващо ниво

-

Следваща дата

-

Повторения
Тези полета са неактивни.
При активна отворена позиция в горния десен ъгъл на страницата има и икона "Катинарче". Когато тя се
натисне, полетата стават достъпни за редактиране, след което с цел промяна на графика за изпращане
на напомняния за отворената позиция могат да се променят следните параметри:

-

Режим на напомняне - може да се избере от списъка на предварително създадените в "Базови данни Фирмени данни - Напомняния" режими.
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-

Ниво на следващото напомняне – не може да се избира по-високо ниво от максималното, което
съществува в избрания режим.

-

Дата на следващото напомняне - програмата ще отпечата напомнящо писмо по тази сделка или на
тази дата, или при първото следващо отпечатване на напомняния (ако точно на тази дата не е пускано
отпечатването).

-

Оставащ брой повторения на това ниво – числото тук указва колко пъти програмата ще отпечата
напомняне на същото ниво, преди да премине към следващото ниво на напомняне.
Параметрите на изравнена отворена позиция не може да се променят.(На страницата няма икона
"Катинарче".)

Бутон "Документи"

От екрана с данните за отворената позиция имате възможност след натискане на бутон "Документи" да
разгледате по-подробно включените в тази отворена позиция (сделка) документи. Показаната при тази
функция таблица съдържа информация относно отворената позиция. В таблицата документите са
сортирани по реда на тяхното въвеждане.
В горната част на таблицата се намира информация общо за броя на документите и за изравнителните
суми на отворената позиция. Изравнителните суми се поддържат в лева и във валута.
При изравняването на отворените позиции сумите по дебит и по кредит се различават по техния знак.
Сумите по дебит се показват като положителни, а сумите по кредит - като отрицателни. Като изравнена
се смята отворената позиция, чиято изравнителна сума е нула. Отворената позиция може да не бъде
изравнена дори след осчетоводяването на въведените към нея счетоводни документи, ако условието за
нулева изравнителна сума не е изпълнено. Към една изравнена отворена позиция не бива да се
свързват повече документи. Тя придобива състояние "Изравнена" и след осчетоводяване на
документите в нея се съхранява в историята на отворените позиции.
Бутон "Промяна на условията"

При създаване на нова отворена позиция програмата автоматично използва този вид условия на
плащане, който е заложен в базовите данни на клиента или доставчика.
Бутонът "Промяна на условията" позволява за вече създадената отворена позиция да бъдат избрани
други условия на плащане от списъка на видовете условия. Тези условия ще важат само за тази
конкретна отворена позиция и няма да повлияят на следващите отворени позиции, които ще бъдат
създадени за този клиент или доставчик.
Ако бъдат избрани нови условия на плащане, програмата преизчислява срока на плащане, като към
началната дата добавя два параметъра от условието за плащане: "Дни без сконто" и "Банково
закъснение".
Когато се натисне бутон "Промяна на условията" се отваря екран "Условия на плащане". Той съдържа
икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене", "ОК" и "Изход" както и таблица с условията на плащане,
заложени в базовите данни на клиента или доставчика.
В този екран може да се редактират параметри на заложено условие за плащане или да се добави ново.
Това става в екран "Условие за плащане", който се отваря при избор на икона "Добавяне" или
"Редактиране". Това условие с конкретните параметри ще важи само за тази конкретна отворена
позиция и няма да повлиява на следващите отворени позиции, които ще бъдат създадени за този
клиент или доставчик.
Условията за плащане могат да се променят само за активните отворени позиции.
В изравнените отворени позиции бутонът "Промяна на условията" е забранен.
ОК

Приключване на разглеждането на справката и изход.
Създаване на заявка към доставчик
В някои случаи се налага, след като се получи поръчка от клиент, тя да бъде преоформена като поръчка
към доставчик. БИЗНЕС НАВИГАТОР предоставя възможността това да стане автоматично.
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Това може да се извърши от меню "документи – Създаване заявка към доставчик" на основния екран на
програмата.
За да може да се използва тази функция, на основния работен екран трябва да се маркира реда на
въведен вече документ от тип изходяща фактура, независимо дали неговото състояние е "Оферта",
"Поръчка" или "Фактура".
След избиране на икона "Създаване на заявка към доставчик" се отваря екран "Име на фирмата [Типове
заявки към доставчик]". От него се избира типът заявка.
От следващия екран "Име на фирмата [Доставчици]" се избира доставчикът, към който ще се насочи
заявката по тази клиентска поръчка.
След извършването на тези два избора се отваря екран "Име на фирмата [Заявка към доставчик]", на
страница "Общи данни" на която в съответните полета са попълнени избраните тип заявка и доставчик.
Потвърждава се с бутон "ОК".
Всичко останало се попълва автоматично. Полето "Очаквана цена" не се попълва, което не е проблем,
защото при доставката програмата ще използва цената от партидата.
След това от меню "Заявки – Въвеждане на заявка", на страница "Неподадени" може да се разгледа и
редактира (ако е необходимо) заявката и да се отпечата, т.е подаде към доставчика.
В екрана за редактиране на заявката има страница "Създадена по клиентска поръчка" в която може да
се види дали тази заявка е създадена по клиентска поръчка и по коя именно.
Ако се направи опит повторно да се създаде заявка по същата клиентска поръчка, програмата ще
издаде предупреждение за грешка, че по този документ вече е създадена заявка. Ако създадената по
тази поръчка заявка бъде изтрита, ще може да се създаде нова такава.

Плащане по фактура
С помощта на тази функция от менюто автоматично се генерират платежни документи по входящи и
изходящи фактури. Тя е предназначена основно за случаите, когато фактурата се плаща в брой, но
може да се ползва и при плащания по банков път. Настройката на вида на платежния документ към
фактурата се извършва в параметрите на типовете документи (само за тип "Фактура").
При избиране на функция "Плащане по фактура" програмата проверява какви схеми на плащане са
разрешени за този тип документ. Ако е разрешена само една схема, тя се изпълнява незабавно. Ако са
разрешени повече схеми, се показва меню, от което можете да изберете коя схема ще използвате в
конкретния случай. Ако не е разрешена нито една схема, не се извършват никакви действия и не се
извежда съобщение.
За да се извърши автоматично плащане по дадена фактура, е задължително отворената позиция да
съдържа точно един документ. Ако две фактури са обединени в една отворена позиция или ако по тази
фактура вече е извършено частично плащане, автоматично плащане няма да се извърши.
При генерирането на платежните документи програмата взема предвид как е дефинирана схемата за
плащане и дали контрагентът има зададена ДДС сметка. Ако в схемата за плащане не е избран тип
документ за ДДС плащане, цялата сума се плаща по разплащателните сметки. Ако на контрагента не е
въведена ДДС сметка, цялата сума се плаща по разплащателните сметки.
Потвърждаване на поръчка
Тази функция на менюто се използва за потвърждаване на различните възможни начални състояния на
изходящата фактура.
В данните за типа документ при изходящата фактура се указва от какво начално състояние започва в
момента на създаването си. Възможните начални състояния са: оферта, поръчка и фактура.
Офертата е предложение към клиента, на базата на което той може да оформи поръчката си. По
офертата могат да възникнат промени. Въведените в офертата артикули се резервират. На практика
присъстват в склада, но се изключват от справката за наличните количества. Наличните количества се
изчисляват, като от количеството, което се води в склада, се изваждат резервираните количества и
количествата, които вече са продадени, но още не са изписани от склада. Резервирането става в
момент на потвърждаване на реда в поддокумента.
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След потвърждаване на офертата (с всички направени по нея поправки) тя става поръчка и вече
подлежи на изпълнение. Като поръчка документът също може да бъде коригиран.
След потвърждаване на поръчката документът става фактура.
След като офертата или поръчката се потвърди и стане фактура и в типа документ има зададен режим на
номериране, БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично поставя следващия пореден номер на изходящите фактури.
Коригира се и датата на документа. Присвоява се системната дата на компютъра, която се предполага, че е
текущата. При потвърждаване на поръчка от клиент и превръщането й във фактура автоматично се променя не
само датата на документа, но и полето "Стоката получена на".

Автоматично се създава нова отворена позиция и документът се осчетоводява, при което количествата
по фактурата от резервирани стават продадени.
Дизайнер на документи
Вграденият дизайнер на документи на Бизнес Навигатор е допълнителна програма, която позволява да
се редактира свободно формата и съдържанието на отпечатваните документи.
След избиране на меню "Документи – Дизайнер на документи", за да може да се използва този начин на
отпечатване на даден тип документ, трябва да се добави нов режим на отпечатване.
Задава се име на режима, а в полето "Команда" се въвежда DOCVIEW.EXE. Създава се документ от
зададения тип и се избира специално отпечатване в новосъздадения режим. По този начин се влиза в
дизайнера, където може да се създаде нова печатна форма или да се модифицира някоя от
съществуващите.
След като приключи настройката на печатната форма, в полето "Команда" след DOCVIEW.EXE се
добавя името на файла, в който е записана новата печатна форма. С този параметър програмата се
стартира в режим на отпечатване, и документът се отпечатва, без да се минава през менюто.
Подробна информация за работа с дизайнера на документи е посочена в отделна глава на помощната
информация на Бизнес Навигатор.
Специално отпечатване на някои типове документи

В шаблоните на Бизнес Навигатор се включват нови типове документи с възможност за специално
отпечатване. Това са например документите за мемориални ордери, за предаване стоки на консигнация
и платежните нареждания за плащания на суми към бюджета. Режим на специално отпечатване е
добавен и към вече съществуващи типове документи за начисляване на амортизации, за преоценка на
чужда валута, за ревалоризация на дълготрайни активи, за годишно приключване на бюджетните
приходи и разходи и т.н.
Специалното отпечатване на документи става чрез избор на икона "Специално отпечатване". За един
документ може да са включени различни форми на отпечатване в зависимост от използването му.
За платежните нареждания програмата предлага два режима на специално отпечатване - "Платежно
нареждане" (отпечатва се цялата форма) или "Плат. нареждане върху бланка" (отпечатва се само
текстът). Вторият случай е удобен за автоматично попълване на предварително поставена в матричен
принтер бланка.
Готови примерни документи за дизайнера на документи

С дизайнера на документи са направени някои типични документи и съответните форми са включени в
директорията Document. За да се направи собствен документ, може да се вземе съответният стандартен
документ и само да се промени.
Препоръчваме да не се променя самият стандартен документ, а да се запише под ново име и да се
работи с копието. При преинсталиране на програмата файловете на стандартните документи се
заместват, така че ако се ползва същото име, ще се загубят направените промени.

Въвеждане на документи
Счетоводните документи в БИЗНЕС НАВИГАТОР се въвеждат след избор на фирмата, чиито данни се
обработват. Въведените документи се показват в дясната част на таблицата на основния работен екран,
след като е избрана папката, за която те се отнасят. От основния работен екран могат да се добавят
нови документи, да се коригират или да се изтриват грешно въведените документи. Това е възможно,
само ако папките, в които се въвеждат документи, са в състояние "Работна". За въвеждане на нов
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документ позиционирайте се на папката, в която искате да е въведен, и натиснете икона "Добавяне" от
основния работен екран.
Избор на тип документ
След натискане на икона "Добавяне" от основния работен екран БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага на
потребителя екранна форма с типове документи.
Важна предпоставка за правилното въвеждане на счетоводната информация в продукта е верният
избор на типа документ.
Типовете документи се дефинират предварително в базовите данни така, че да отговарят в най-голяма
степен на операциите и дейностите на фирмата, която се обработва. В процеса на създаване на
фирмата верният избор на шаблон според предмета на дейност, съдържащ предварително дефинирани
базови данни, гарантира правилно дефинирани типове документи, с които потребителят може да
започне веднага работа.
Параметрите на типовете документи управляват процеса на въвеждане на счетоводната информация.
От типа документ зависи кой екран да се покаже за въвеждане на информацията, кои входни полета да
съдържа той, какви предварителни стойности по подразбиране да бъдат попълнени в тези полета, както
и какви данни ще бъдат въвеждани от потребителя.
При избора на типа документ е важно да се разбере същността на разделянето на сметките на
материални (основни), сметки за дебитори и сметки за кредитори. Това разделяне е необходимо с цел
спазване на европейските стандарти за работа със сметките за дебитори и кредитори, в които се
включва автоматично и функцията за следене на разплащанията. Разчетите с контрагентите се
опростяват с този начин на работа. В тази връзка различаваме следните видове документи:
Вътрешни

Вътрешните типове документи се използват за въвеждане на счетоводни записвания, отнасящи се до
материалните сметки от сметкоплан. Те не засягат контировки с външни контрагенти, т.е. клиенти или
доставчици.
Например едно разплащане се осчетоводява като вътрешен документ, ако то засяга само материални
сметки, а не засяга сметки за дебитори и кредитори. Ако не използвате отделното водене на
разплащанията с дебитори и кредитори, то тогава ще въвеждате всички документи като вътрешни.
Входящи

Това са документи от клас "Фактура", "Плащане" или "Предплащане". Те засягат контировки с външни
контрагенти - клиенти или доставчици.
Счетоводни документи, при които се създава отворена позиция, без да е извършено плащане по тях, се
въвеждат като фактури.
Счетоводни документи, при които има процес на плащане и се променя стойността на дадена сделка, се
въвеждат като плащане.
Като предплащане се въвеждат такива счетоводни документи, при които е извършено плащане, преди
да се достави стоката или услугата. Това са плащания, които създават отворена позиция или ново
разплащане. С тях се започва нова сделка.
Изходящи

Това са документи от клас "Фактура", "Плащане" или "Предплащане". Те засягат контировки с външни
контрагенти - клиенти или доставчици.
Счетоводни документи, при които се създава отворена позиция, без да е извършено плащане по тях, се
въвеждат като фактури.
Счетоводни документи, при които има процес на плащане и се променя стойността на дадена сделка, се
въвеждат като плащане.
Като предплащане се въвеждат такива счетоводни документи, при които е извършено плащане, преди
да се доставят стоката или услугата. Това са плащания, които създават отворена позиция или ново
разплащане. С тях се започва нова сделка.
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Описание
В БИЗНЕС НАВИГАТОР различаваме следните видове счетоводни записвания (документи):
1. Счетоводно записване на един ред (единичен документ). Това е счетоводен документ, в който се
въвежда само една сметка и една кореспондираща сметка. При този вид документи може допълнително
да бъде въведен данък, като осчетоводяването на данъка и счетоводното записване по данъчната
сметка се извършват автоматично от системата при осчетоводяването на документа. Осчетоводяването
на данъка се извършва автоматично по контираната в данъка сметка, така че такива документи се
смятат за едноредови.
2. Документ с няколко реда (разделно осчетоводяване). При този вид документи счетоводната сума на
водещото счетоводно записване се разпределя по различни кореспондиращи сметки или по много
партиди на една кореспондираща сметка. Във водещата част на документа се записва сметката, но без
кореспондираща сметка, ако ще се въвеждат много кореспондиращи сметки, или по една сметка, която
е маркирана с много позиции, ако ще се въвеждат данни по много партиди на една и съща сметка.
При такова въвеждане записването по първата сметка се нарича водещо счетоводно записване или
водещ документ, а отделните счетоводни редове, които ще се осчетоводят по различни сметки, се
наричат частични записвания, или поддокументи. При въвеждането трябва само да контролирате
сумата на поддокументите да не се различава от общата сума на документа.
Многоредови документи са необходими например при фактури с продажба на много стоки, при позиции
с различни данъчни ставки, при работа с аналитични сметки.
Въвеждането на отделните позиции на документите с много редове се извършва или ръчно от
оператора, или автоматично от програмата с използване на възможностите на екстрите и
автоматичните операции. На първата страница на документа се въвеждат номерът на документа,
датата на документа, сумата на документа и по желание данъкът. Въведените тук данни важат за
всички поддокументи на този документ.
Едноредови документи
След избора на типа документ на екрана се появява форма за въвеждане на данните в документа. За
преминаване от поле в поле използвайте клавиша Tab или с мишката се позиционирайте на
съответните входни полета.
В горната част на екрана се показва информация за фирмата, чиито счетоводни данни се въвеждат, и
за типа на въвеждания документ.
Попълват се следните входни полета:
Период

Визуализира се автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР. Това е началната дата на периода, за който са
създадени папки, в които се въвеждат документите.
Дата

При въвеждане на документите освен дата на документа различаваме дата на счетоводния период и
дата на въвеждане на документа. Тези видове данни за дата отразяват отклоненията във времето
между датата на издаване на документа, неговото въвеждане в системата и отразяването му в
оборотите на съответния счетоводен период.
Дата на документа
Дата на въвеждане
Дата на периода

Дата на документа
Датата на документа е датата, отбелязана като дата на издаването му. Като стойност по премълчаване
се предлага датата на последния въведен документ от този тип. Датата на документа е важна при
следене на разплащанията с контрагентите. Тя е база за изчисляване на срока на плащане на
създадената за този документ отворена позиция.
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Зададените в данните на контрагента условия за плащане започват да действат от датата на документа.
При фактурите датата на документа представлява началото на срока за плащане. При плащането от
датата на документа зависи изчисляването на сконтовите проценти за отстъпка при плащане преди
определения срок.
Дата на въвеждане
Като дата на въвеждане на документа се записва автоматично системната дата на компютъра. Датата
на въвеждането на документа може да се различава от началната и крайната дата на счетоводния
период и от датата на документа. Тя се използва в информацията за документа. По тази дата се
записват и данните за въвежданията на оператора, както и данните за това, на коя дата, кой и кога е
направил последното му коригиране.
Дата на периода
Датата на счетоводния период се указва в папката и е валидна за всички документи в тази папка. Тази
дата определя подреждането във времето на съответните документи по счетоводни периоди и
записването им към оборотите по сметките при осчетоводяването им.
Датата на периода не зависи от датата на документите в папката. Възможно е да се забави
получаването на документи, при което да има документи от предходен месец, които да се
осчетоводяват в текущия период, избран за папката, в която са въведени.
Номер

Номерът на документа служи като идентификатор на самия документ. Той може да съдържа както
числа, така и букви или други знаци. Номера на документи, които влизат в дневниците по ДДС, трябва
да съдържа само цифри.
Номерът на документа може да се попълни автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР, като при въвеждане
на документа се остави полето празно. В този случай програмата записва поредния номер на
документа.
Може да се запише номерът на документа и така, както той е зададен в първичния документ.
Съставен в:

Тези две полета служат за указване на мястото на съставяне на документа. При въвеждането на
документа трябва да се изберат страна и населено място, където е съставен документът.
С цел улеснение на потребителите в полето за код на страната по подразбиране е заложен кодът на
България (BG).
В общия случай страната се избира от номенклатурата на страните, като се натиска бутонът стрелка
вдясно от полето и от падащия списък с еднократно щракване на мишката се избира кодът на
съответстващата страна.
Населеното място може да се избере по избор:
•

При създаване на нов документ, ако потребителят желае програмата да попълва автоматично
страна и населено място (най-често използваните), това става в меню "Базови данни – Основни
дефиниции – Стойности по премълчаване". По този начин избор от таблицата се налага само в
случаите, когато мястото на създаване е различно от зададеното по премълчаване.

•

От номенклатурата на населените места за съответната страна чрез натискане на бутон за
извикване на таблица. Появява се екран "Име на фирмата [Пощенски кодове]". Този екран
съдържа иконите "Добавяне", "Редактиране", "Избор", "Export" и "Изход", които са активни, както и
неактивната икона "Триене" и неактивния бутон "Страни", а също така и таблица с полета
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-

Град

-

Пощ.код

-

Телеф.код

-

Страна.

•

След като в първото поле е избрана страна, в таблицата, от която се избира населено място, се
показват само населените места от избраната страна. Населеното място се избира с двукратно
щракване върху името или чрез маркиране и потвърждаване с икона "Избор".

•

Ако се въведе част от името на населеното място и натиснете клавиша Tab, екранът с таблицата
за избор се отваря, като таблицата ще е позиционирана на най-близкото съответствие.

•

Ако въведете цялото име, програмата проверява дали то съществува в базата данни и ако да, го
приема, без да отваря таблицата.

•

Ако населеното място е ново или името му е сгрешено, се отваря таблицата, за да добавите ново
населено място или да изберете от съществуващите такива. В таблицата населени места се
добавят с помощта на икона "Добавяне", като след избирането й се появява нов ред
непосредствено след маркирания и се попълват полетата "Град", "Пощ.код" и "Телеф.код". Полето
"Телеф.код" не е задължително. Ако в полето "Пощ.код" се попълни код, който вече е въведен в
таблицата, програмата издава съобщение за дублиране и не го приема. Ако верният пощенски код
не е известен, полето може да получи стойност 0. Редактирането става след маркиране на
съответния ред и избиране на икона "Редактиране". Полетата "Град", "Пощ.код" и "Телеф.код" се
редактират едно по едно.

С помощта на икона "Export" таблицата може да се експортира в MS Excel, OpenOffice или текстов файл,
към дизайнера на отчети на БИЗНЕС НАВИГАТОР със съответните настройки.
С избирането на икона "Изход" се излиза от екрана с таблицата на населените места и се връщаме в
екрана на документа.
Номенклатурите на страните и на населените места се редактират в "Базови данни - Общи данни Страни", респективно "Населени места".
Полетата за въвеждане на страна и населено място не са задължителни за документи с дата преди 1
януари 2002 г. Ако се деактивира такъв документ и се отвори за редактиране, тези полета могат да
бъдат оставени непопълнени. Има обаче и възможност те да бъдат попълнени, по собствена преценка.
Документите след 1 януари 2002 г. задължително трябва да включват тези атрибути. Затова ако се
деактивира такъв документ, въведен с по-стара версия на БИЗНЕС НАВИГАТОР, и бъде отворен за
редактиране, ще трябва задължително да се попълнят новите атрибути.
При въвеждане на нови документи правилата са аналогични. Ако датата на документа е след 1 януари
2002 г., полетата са задължителни, ако е преди - не са.
Трябва да се има предвид, че дори полетата да не са задължителни, ако някое поле бъде попълнено,
вече няма начин да бъде изтрито, а само променено.
Съставител

След въвеждане на данните за мястото на съставяне на документа курсорът се позиционира на полето
с името на съставителя на документа. (При входящите документи името на съставителя е в блок
"Доставчици", непосредствено след бутона "Избор на сметка".) Избирането на името на лицето
съставител на документа става от номенклатурата на съставителите с бутона за избор от таблица
вдясно от полето. Появява се екран "Име на фирмата [Съставители на документи]", който има иконите
"Добавяне", "Редактиране", "Избор" и "Изход" и неактивната икона "Триене" и таблица с имената на
лицата, които са предварително въведени от меню "Базови данни" с полета:
•

Код

•

Име и фамилия

•

ЕГН

Имената на съставителите са подредени по код или по име. Подреждането е по избор според това, коя
страница - "По код" или "По име" от този екран е избрана с щракване на мишката.
Избирането на съставител става чрез маркиране на името на лицето и натискане на икона "Избор" или
чрез двукратно щракване с мишката върху името на лицето.
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В таблицата имена на съставители се добавят с помощта на икона "Добавяне", като след избирането й
се появява нов ред непосредствено след маркирания и се попълват полетата "Код", "Име и фамилия и
"ЕГН".
С помощта на икона "Редактиране" се извършват корекции непосредствено в маркираните полета.
При въвеждане на изходящи и вътрешни документи съставителят се избира от номенклатурата на
служителите на фирмата.
При въвеждане на входящи документи съставителят се избира от номенклатурата на служителите на
съответния клиент или доставчик, като програмата автоматично избира като съставител на документа
от страна на клиента или доставчика първото възможно лице от списъка на представителите, ако има
такова. Списъкът се обработва сортиран по код.
С избирането на икона "Изход" се излиза от екрана с таблицата с имена на съставителите и се връщаме
в екрана на документа.
Полето за въвеждане на съставител не е задължително за документи с дата преди 1 януари 2002 г. Ако
се деактивира такъв документ и се отвори за редактиране, това поле може да бъде оставено
непопълнено. Има обаче и възможност да се попълни според собствената преценка.
Документите след 1 януари 2002 г. задължително трябва да включва този атрибут. Затова ако се
деактивира такъв документ, въведен с по-стара версия на БИЗНЕС НАВИГАТОР, и бъде отворен за
редактиране, ще трябва задължително да се попълни полето за въвеждане на съставител.
При въвеждане на нови документи правилата са аналогични. Ако датата на документа е след 1 януари
2002 г., полето е задължително, ако е преди това - не.
Трябва да се има предвид, че дори полето да не е задължително, ако то бъде попълнено, вече няма
начин да бъде изтрито, а само променено.
Получател

Поле за въвеждане на името на получател на документ има при входящите и изходящите документи.
Преминавайки с клавиша Tab след въвеждане на данните за мястото на съставяне на документа,
БИЗНЕС НАВИГАТОР се позиционира на полето с името на получателя на документа. (При изходящите
документи името на получателя е в блок "Клиенти", непосредствено след бутона "Избор на сметка".)
Избирането на името на лицето получател на документа става от номенклатурата на получателите чрез
натискане на бутон за извикване на таблица вдясно от полето. Появява се екран "Име на фирмата
[Съставители на документи]", който има иконите "Добавяне", "Редактиране", "Избор" и "Изход" и
неактивната икона "Триене" и таблица с имената на лицата, които са предварително въведени от меню
"Базови данни" с полета:
•

Код

•

Име и фамилия

•

ЕГН.

Имената на получателите са подредени по код или по име. Подреждането е по избор според това, коя
страница - "По код" или "По име" от този екран е избрана с щракване на мишката.
Избирането на получател става чрез маркиране на името на лицето и натискане на икона "Избор" или
чрез двукратно щракване с мишката върху името на лицето.
Имената на получатели се добавят в таблицата с помощта на икона "Добавяне", като след избирането й
се появява нов ред непосредствено след маркирания и се попълват полетата "Код", "Име и фамилия и
"ЕГН".
С помощта на икона "Редактиране" се извършват корекции непосредствено в маркираните полета.
При въвеждане на изходящи документи получателят се избира от номенклатурата на служителите на
съответния клиент или доставчик, като програмата автоматично избира като получател на документа от
страна на клиента или доставчика първото възможно лице от списъка на представителите, ако има
такова. Списъкът се обработва сортиран по код.
При въвеждане на входящи документи получателят се избира от номенклатурата на служителите на
фирмата.
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С избирането на икона "Изход" се излиза от екрана с таблицата с имена на получателите и се връщаме
в екрана на документа.
Полето за въвеждане на получател не е задължително за документи с дата преди 1 януари 2002 г. Ако
се деактивира такъв документ и се отвори за редактиране, това поле може да бъде оставено
непопълнено. Има обаче и възможност да се попълни според собствената преценка.
Документите след 1 януари 2002 г. задължително трябва да включва този атрибут. Затова, ако се
деактивира такъв документ, въведен с по-стара версия на БИЗНЕС НАВИГАТОР, и бъде отворен за
редактиране, ще трябва задължително да се попълни полето за въвеждане на получател.
При въвеждане на нови документи правилата са аналогични. Ако датата на документа е след 1 януари
2002 г., полето е задължително, ако е преди това - не.
Трябва да се има предвид, че дори полето да не е задължително, ако то бъде попълнено, вече няма
начин да бъде изтрито, а само променено.
Сметка

Преминавайки с клавиша Tab след въвеждане на номера на документа, БИЗНЕС НАВИГАТОР се
позиционира на полето с основна сметка на документа. Тя може да бъде от дебитната или кредитната
страна, като това зависи от типа на документа. Основната сметка може да бъде персонална, т.е. сметка
за доставчици или клиенти или материална сметка от сметкоплана. Персоналните сметки винаги се
задават като основни сметки, като веднага се включват функциите за следене на разплащанията.
Основната сметка дефинира главната кореспонденция на документа. Тя винаги е една, а от другата
страна на документа могат да се задават много сметки. При автоматично контираните документи
данните за основната сметка са зададени по подразбиране, така че при въвеждането не се налага да се
избира сметка. Стойностите по подразбиране на сметката могат да се променят в момента на
въвеждането.
Ако решите да промените сметката или ако документът не е предварително контиран, при въвеждането
можете да изберете сметката от списък.
Ако сметката е аналитична, веднага след нейния избор на екрана се показва списък с партидите.
Можете да изберете партида от списъка, да добавите нова партида или да редактирате данните за
съществуващите партиди. Аналитичните сметки винаги изискват да се избере и партидата за правилно
осчетоводяване на операцията.
Кореспондираща сметка

Преминавайки с клавиша Tab, БИЗНЕС НАВИГАТОР се позиционира на полето за кореспондираща
сметка. Тя може да бъде от дебитната или кредитната страна, като това зависи от типа на документа.
Като кореспондираща сметка може да бъде използвана материална сметка от сметкоплана, не и
персонална сметка.
Кореспондиращата сметка се осчетоводява с обратен знак. Кореспондиращата сметка може да се
избере от таблицата с автоматичните кореспонденции на основната сметка, а при отказ - от
индивидуалния сметкоплан.
Ако кореспондиращата сметка е аналитична, на екрана се появява списък с партидите й.
В таблицата за избор на партида има допълнителна таблица с информация по сметки за всички
партиди, в които участва същата номенклатурна позиция. Това се отнася за номенклатурната позиция
на първия признак, ако аналитичността е с повече от един признак. Информацията е същата, която се
получава с бутона "Справка". Може да се променя относителният размер на двете таблици, така че да
съответства както на размерите и разделителната способност на дисплея, така и на индивидуалните
предпочитания.
Добавено е и каре "Автоматична справка". Ако карето е маркирано, при всеки избор на партида се
попълва незабавно справката по сметки в долната половина на екрана. Ако карето не е маркирано,
справката по сметки се попълва при натискане на бутона "Справка".Състоянието на карето се запазва
при следващо влизане в таблицата.
В зависимост от това, дали основната или кореспондиращата сметка е аналитична и дали този тип
аналитичност изисква въвеждане на количество, се активират допълнително полетата за въвеждане на
количествените данни.
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Количество

Количеството в документа се въвежда, само ако е избрана аналитична сметка или аналитична
кореспондираща сметка, чиято аналитичност е от тип количествен. Количеството се въвежда в 10 знака,
с 3 знака след десетичната точка.
Мярка

При въвеждане на количествени данни е необходимо да укажете мерна единица за това количество. По
подразбиране се показва мерната единица на партидата.
Ако желаете количеството да се измерва в друга мерна единица, е необходимо да позиционирате
курсора на мишката на бутона "Избор на мерна единица" и да изберете нова мерна единица. Този бутон
се намира непосредствено след количеството. След избор на мерната единица нейното съкращение се
показва на екрана в 5 знака.
Цена

Цена в документа се въвежда само при въвеждане на количество в документа, т.е., ако са избрани
аналитична сметка или аналитична кореспондираща сметка, чийто тип аналитичност позволява
въвеждането на количества. Цената се въвежда в 9 знака, с 6 знака след десетичната точка. След
въвеждане на единичната цена на асортимента стойността на документа се изчислява автоматично като
произведение на количество по цена. Можете да работите и по друг начин - да въведете количеството и
сумата по съответната партида, при което програмата ще изчисли автоматично цената.
Сума Нето

Въведената тук сума, се осчетоводява по сметките с този документ. Тази сума е число с дължина 12
знака, с 2 знака след десетичната точка. Сумата може да се въведе и със знак, т.е. като положително
или отрицателно число.
От зададените в типа документ входни полета зависи видът на счетоводната сума. За документи с
данък сумата може да бъде въведена като сума нето, т.е. да не се съдържа сумата на данъка или да се
съдържа сумата на данъка, т.е. като сума бруто.
При документи с много редове сумата на основния екран трябва да бъде равна на сбора от сумите на
поддокументите.
Данък

Данъкът, който в повечето случаи е ДДС, се задава по подразбиране в типа документ. На екрана за
въвеждане данъкът се показва за информация. За промяна на вида данък използвайте бутона "Други
данни". Натискайки бутон "Данък", БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага дефинираните в базата видове
данъци.
Сума на данък

При въвеждането на сумата на документа програмата автоматично изчислява и показва сумата на
данъка. При необходимост за промяна на изчислената сума използвайте бутон "Други данни" от екрана
за въвеждане на документи. След маркиране на полето "Различен от начисления", полето "Сума" става
активно и може да се променя.
Данъчните сметки, по които става осчетоводяването на данъка, са зададени в данните му.
Осчетоводяването на данъка става винаги от страната на кореспондиращата сметка - дебит или кредит.
Данъчна основа

Данъчната основа зависи от вида на данъка, който се използва в документа. В нормалния случай в това
поле се попълва сумата на документа. Това е нетната или брутната сума, върху която се начислява
данъкът. Видът на сумата бруто или нето е зададен в характеристиката на данъка.
Ако данъчната основа е различна от сумата на документа, е необходимо да използвате друг вид данък,
в който е указан параметър за различна данъчна основа. В този случай полето "Данъчна основа" на
документа се освобождава за въвеждане.
Пример за такива видове данъци, при които допълнително се въвежда данъчната основа, са:
ДДСн20%ро - начислен ДДС20% с различна дан. основа и ДДСн20%ч61 - начислен ДДС20% чл.61,81,82.
Тези видове данъци можете да намерите в базовите данни на избран от вас шаблон.
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Включен акциз

Ако в документа има включен акциз, който трябва да се покаже в дневника за ДДС, попълнете сумата на
акциза в това поле. При отпечатване сумата на акциза ще се появи на отделен ред в документа. При
документи с много кореспондиращи сметки и указан акциз към съответната партида на поддокумента
сумата на акциза от поддокументите се прехвърля автоматично на основния екран на документа в
полето "Включен акциз". За целта в типа документ трябва да е маркирано полето "Данъци и начисления
по партиди".
Текст

Това е счетоводен текст, който служи за обяснение на счетоводната операция. В това поле могат да се
въвеждат до 65 символа.
Счетоводният текст може да се извика от списък при натискане на бутона "Готови текстове", намиращ се
след полето за текст. Появява се списък, съдържащ стандартно въведени текстови константи.
Въведеният стандартен текст в този списък може да бъде допълван многократно.
Бележки

Ако полето за въвеждане на счетоводен текст не е достатъчно да се въведе цялото обяснение, то
потребителят може да използва бутона "Бележки" за добавяне на допълнителни текстове.
Текстът, който се въвежда посредством бутон "Бележки", служи за въвеждане на обяснение към
счетоводната операция. В това поле може да се въвеждат данните на получателя на стоката във
фактурата, данните на лицето, получило сумата с разходния касов ордер, и други. Бележките се
извеждат и на печат при отпечатване на някои видове документи.
Готови бележки

Непосредствено до бутона за бележки се намира бутон "Готови бележки".
Чрез него можете да улесните работата си, ако въведете стандартни бележки и ги избирате от списък. В
таблицата за избор те се подреждат по азбучен ред.
Основни данни

Страницата "Основни данни" съдържа информация относно използвания данък в документа, неговата
сума, сумата на основната или допълнителна валутна разлика, както и за вида операция. Тук може да
намерите информация относно номера на документа, датата и оператора, създал или последно го
променил, както и възможността за коригиране на данните в отворената позиция, за което се използва
бутон "Чистене отворена позиция".
Данък

Тук се съдържа информация относно използвания данък, дефиниран в базовите данни на документа и
автоматично изчислената му сума от БИЗНЕС НАВИГАТОР. Тази сума може да бъде променена и от
потребителя.
Бутон "Данък"

С натискане на бутон "Данък" се показва списъкът на въведените в БИЗНЕС НАВИГАТОР данъци. Може
да се избере данък от списъка, като по този начин сменяте вида на данъка в документа. Можете и да се
откажете от използване на данък във въвеждания документ.
В списъка с данъци можете да добавите данък, като копирате съществуващ с друго име или с друга
ставка.
Различен от начисления

Това поле се маркира, ако е необходимо да се въведе стойност на данъка от потребителя, която се
различава от изчислената сума при въвеждане на документа.
Това обикновено се използва в случай на неправилно начислен данък при фактури за доставка.
БИЗНЕС НАВИГАТОР проверява все пак дали е въведена някаква стойност на данъка, а не е изтрит
погрешка. Ако стойността му е нула, програмата отново попълва изчислената сума на данъка.
Ако искаме сумата на данъка да е нула, но все пак да е зададен тип на данъка заради дневника по ДДС,
правилният подход е да дефинираме данък със ставка 0. С тази цел за улеснение на клиентите е
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добавена възможност проверката дали полето е попълнено, да се изключи. Така при необходимост
потребителят ще може да въвежда данък със ставка 0.
Проверката може да се изключи в меню "Базови данни – Основни дефиниции – Стойности по
премълчаване – Документи". Там трябва да се постави отметка в карето "Забранена проверка за нулев
данък".
Забраната за проверка важи за всички потребители в мрежата, но само за конкретната фирма. Ако
потребителят иска да я приложим и за други фирми, в тях трябва да се извърши същата настройка.
Сума

След маркиране на диалоговата кутия "Различен от изчисления" полето "Сума" се освобождава за
въвеждане.
Операция по ДДС

Операцията по ДДС се избира от списък, след като се постави отметка в полето "Различна от
нормалната". Възможните операции според изискванията за 2007 г. са въведени в програмата.
За всяка операция, по която ще има въвеждане на документи, се дефинират отделни типове документи.
Данните за операцията, зададени в типа документ, важат само по подразбиране. Те могат да се
променят при въвеждането на документа.
Период по ДДС

Активирана е възможността документът да се включва в период по ДДС, различен от периода на
осчетоводяване.
Различен от периода на осчетоводяване

Може да се маркира карето "Различен от периода на осчетоводяване" и от списъка да се избере друг
период, в който този документ да се отчете в дневниците по ДДС.
Дата на данъчното събитие или авансовото плащане

В полето "Дата на данъчното събитие или авансовото плащане" може да се въведе дата, различна от
датата на документа. Ако в това поле не е въведена дата, се отпечатва датата на документа. Полето се
попълва само при дата на данъчното събитие или авансовото плащане, различна от датата на
документа.
Основание за начисляване/неначисляване на ДДС

Полето "Основание за начисляване/неначисляване на ДДС" се използва за задаване на основанията,
необходими да се укажат в някои документи, ако не са зададени в типа документ, или ако са различни от
тях. По подразбиране тази стойност се попълва с избраната в типа документ както следва:
- за фактурите, ако няма данък или имат данък с нулева ставка, като основание за неначисляване.
- за протоколите - като основание за начисляване на данъка.
Осчетоводяване само на данъка

Полето "Осчетоводяване само на данъка" се отнася главно за протоколи за ВОП и протоколи по ЗДДС,
когато стоките или услугите вече са осчетоводени с друг документ.
Допълнителни параметри

Тази страница със съответни полета се визуализира при типове документи, при които в базовите данни
са заложени допълнителни параметри в документ.
Смяна на операцията
Възможно е да се смени присвоената на документа операция, която отчита статистиката на покупките и продажбите
или на вътрешните документи.
Различна от нормалната

Ако маркирате полето "Различна от нормалната", на екрана се появява списък от текстови константи,
валидни за документи от този тип. Изберете желаната операция и името на новата операция ще се
покаже под полето "Различна от нормалната".
Внимавайте при промяна на операцията да не промените същността на сделките по ДДС, защото
операцията е много важна за дневниците по ДДС.
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Операция

При наличие на отметка пред полето "Различна от нормалната" се появява бутон "Операция".
Натискайки бутон "Операция", се появява списък с текстови константи, от които може да се избере нова.
Списъкът съдържа операции, валидни за документи от този тип. Изберете желаната операция и името и
ще се покаже под полето "Различна от нормалната".
Внимавайте при промяна на операцията да не промените същността на сделките по ДДС, защото
операцията е много важна за дневниците по ДДС.
Валутна разлика

Полетата за валутна разлика са две:
•
Основна
•
Допълнителна.
Тези полета се попълват автоматично от програмата при работа с документи в чужда валута или
сметки, дефинирани с аналитичност "Чужда валута". Данните в тези полета се попълват автоматично от
БИЗНЕС НАВИГАТОР при въвеждане на документа или при осчетоводяването му.
Основна

Полето "Основна валутна разлика" се попълва автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР при изразходване
на валута. Това е текуща валутна разлика, която се изчислява като разлика между курса на валутата, по
който се отчита, и този в момента на изразходването й. Получената разлика се умножава по
количеството изразходвана валута. Ако са правени промени по валутата и желаете валутната разлика
да бъде преизчислена, натиснете стрелката, която се намира след полето за допълнителна валутна
разлика. Така валутната разлика ще се преизчисли и в полето ще се попълни новата сума.
Допълнителна

Допълнителната валутна разлика се получава при приключване на сделка между контрагенти. Това е
разликата в курса на чуждата валута при започване или след ревалоризация в края на месеца и
приключване на сделката. Полето се попълва автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР само при
окончателно приключена сделка и осчетоводен документ. При текущо и частично плащане по позицията
допълнителна валутна разлика не се получава.
Полето се попълва автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР също и при автоматичната преоценка на
вземания и задължения в чужда валута.
Сконто

Сконтото е сума на отстъпката, която се дава на клиента за плащане в определен срок според
условията на плащане от данните на контрагента.
Това поле е предвидено за ръчно въвеждане на отстъпката при плащане в определен срок (сконто).
Сумата на отстъпката (сконтото) се въвежда, ако се различава от изчислената сума в данните за
фактурата. Ако не въведете стойност в това поле, системата ще осчетоводи автоматично изчисленото
сконто.
Документ номер

Това поле е предвидено за редактиране на зададения от режимите на номериране номер на документа.
За да активирате полето, натиснете намиращия се зад него бутон под формата на катинар. Ако
промените по този начин номера на документа, отразете промените и в режима на номериране. Трябва
да отразите промяната в полето за последно въведен номер на документа и последно въведен номер
на формуляр.
Формуляр номер

Номерът на формуляра има значение при фактурирането от БИЗНЕС НАВИГАТОР. Номерът на
формуляра и номерът на документа се редактират и в режима на номериране.
Стоката получена на

БИЗНЕС НАВИГАТОР попълва автоматично датата на документа в това поле.
Ако датата на получаване на стоката е различна от тази на документа, тогава в това поле се въвежда
дата. По подразбиране датата на получаване на стоката съвпада с датата на документа. При
фактуриране тази дата се отпечатва.
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Оперативен център

Тук се извежда указателна информация относно оперативния център, с който се работи с конкретните
артикули.
Плащане по ДДС сметка

Карето "Плащане по ДДС сметка" се маркира, ако се въвежда плащане по ДДС сметка ръчно, а не чрез
бутона "Плащане по фактура". Така на програмата се указва, че това е ДДС-плащане, за да може при
отпечатване на платежното нареждане да се използва ДДС сметката вместо разплащателната сметка.
Страница "Акцизи"

На тази страница могат да се променят и в процеса на въвеждане някои настройки на типа документ,
които не са стандартни за конкретния документ
По принцип въвеждането на акцизни документи предполага да са извършени предварителните
настройки на базовите данни и на типовете документи, но те могат да се променят и при въвеждането
на конкретния документ.
Допълнителни параметри при въвеждане на документи

Чрез маркиране на полето "Акциз: Различен от типа документ" се разрешава промяната на данните за
начина на постъпване и предназначение на акцизните стоки, както и за вида плащане на акциза по
документа. Тези данни могат да се променят за всеки конкретен документ при въвеждането му:
След маркиране на това поле се освобождават за въвеждане следните групи полета:
− Предназначение;
− Начин на постъпване;
− Вид плащане.
Стойностите в тези полета се избират от възможностите, посочени на екрана, а предназначенията - от
списък.
Тези промени трябва да се направят, преди да се започне въвеждането редовете на документа. Ако
първо се въведат редовете със стоките, и после се променят настройките, те няма да се отразят
правилно.
На тази страница се попълват и следните допълнителни полета, които са важни за операциите с
акцизни стоки:
− Връщане на бандероли;
− Не участва в дневника по ЗАДС;
− Дата на връщане на третия екземпляр на ПАД.
Тези полета са достъпни за корекция и на документи, въвеждани с предишни версии на програмата.
Така те могат да се коригират и да се включат за отчитане в справките по ЗАДС.
Маркираните в типа документ стойности на полетата за отчитане на акцизите отиват като стойности по
подразбиране в данните на всеки въведен документ, където могат при нужда да бъдат променени. Ако в
типа документът не е маркирано полето "Документ по закона за акцизите", тези полета не са достъпни
за редактиране.
В един документ може да има и операции, които се отчитат за акцизите, и такива, които не се отчитат например транспортни разходи. В този случай програмата автоматично селектира операциите по
сметките, дефинирани за обработка в данните на данъчния склад. За извеждане на акцизните
декларации Бизнес Навигатор обработва само сметките на конкретния данъчен склад.
Информация

С помощта на този бутон се извежда справка за номера на документа, името на оператора, който е
въвеждал документа, и на този, който последен го е променил. От справката се излиза с бутон "ОК".
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Чистене на отворена позиция

Този бутон позволява да се коригират данните в отворените позиции. С натискане на бутона се изтрива
отворената позиция на този документ, при което е възможно да се повтори операцията по присвояване
на документа към друга отворена позиция (сделка).
Ако документът е бил присвоен към една сделка, но искаме той да се следи като самостоятелна сделка,
натискаме този бутон и на екрана за отворените позиции избираме "Нова ОП - започване на нова
сделка".
Ако това е документът, с който е създадена сделката (отворената позиция), и към нея вече има
обединени други документи, ще получите съобщение:
Към отворената позиция
Операцията е прекъсната!

на

този

документ

са

присъединени

и

други

документи!

В такива случаи трябва първо всички следващи документи да се разделят от тази сделка и едва след
това да се изтрие отворената позиция.
След натискането на бутона се избира бутон ОК и преди връщането в основния екран се отваря екран
"Отворени позиции".
Екран "Отворени позиции"

Екранът съдържа бутони "Нова ОП", "Включване към стара ОП", "Обединяване на няколко ОП" и икона
"Документи в ОП", както и чекбокс "Избери всички".
В екрана се съдържат името на сметката, партидата и името на контрагента, както и таблица с колони:
-

Контрагент

-

Отварящ документ
• Тип
• Номер

-

Нач.дата

-

Срок

-

Сума за изравняване

-

Чужда валута
• Сума
• Вид

-

Брой документи

-

Състояние

-

Персонална сметка
• Клас
• Сметка

Когато е решено с едно платежно да се плати по няколко фактури, но при въвеждането на фактурите за
всяка от тях е създадена нова ОП, трябва да се процедира по следния начин:
Като първо трябва да се маркират всички фактури.
След това се избира бутон "Обединяване на няколко ОП", за да се съберат всички фактури в една обща
ОП.
Накрая се избира бутон "Включване към стара ОП", за да се свърже платежното към общата ОП.
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ОК

След попълване на входните полета в документа следва неговото потвърждаване с бутон "ОК". Така
този документ се появява към общия списък с документи в съответната папка.
Отказ

При необходимост от дообработка и коригиране на документа след попълване на входните полета може
да се излезе от него с бутон "Отказ". В този случай документът е недовършен и не се осчетоводява от
БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Код на документа

Код на документа е автоматично задаваният от системата номер на документа. Той се показва само в
списъка на документите в съответната папка като последно поле. Документите се номерират
последователно по реда на тяхното въвеждане. Потребителят не може да променя този автоматичен
код. Ако в полето "Номер" на документа не се въведе стойност, там автоматично се попълва кодът на
документа. Така автоматичното номериране на документите може да се използва от потребителя за
последователно номериране на счетоводните документи независимо от папките, в които те се намират.
Документи в чужда валута

При работа с външни контрагенти се използват входящи и изходящи документи в чужда валута. При
покупко-продажба на валута или при прехвърлянето на валута от една сметка в друга се използват
вътрешни документи.
Покупко-продажба на валута

В този случай не е необходимо използването на документи в чужда валута. За целта е необходимо
сметките (502, 504 и други) да са с аналитичност от тип чужди валути. Валутата се въвежда като
количество, а курсът на валутата - като цена. Въвежданията за покупко-продажба на валута се
извършват с вътрешни документи.
Сделки с чужди контрагенти

Сделки с чужбина се осчетоводяват с документи в чужда валута. Трябва да съществуват определени
предпоставки в базовите данни за правилното въвеждане и осчетоводяване на документи в чужда
валута. В типовете документи трябва да са зададени данни за видовете курсове на чуждата валута,
които ще се използват за преизчисляване на сумите.
Обикновено документи в чужда валута се използват за отчитане на сделките с чужбина, като сделките в
отворените позиции се следят в лева и във валута. Това са сделки по внос и износ на стоки, въведени с
фактури или плащания в чужда валута.
В документите с чужда валута сумите се въвеждат в чужда валута и се преизчисляват автоматично в
национална валута по курса за деня. Можете да работите с 6 вида курса за една валута за един ден.
Типът на курса на чуждата валута е дефиниран в данните на типа документ.
При въвеждания на входящи или изходящи документи в чужда валута освен входните полета, описани в
точката за въвеждане на едноредови документи, се попълват и следните входни полета:
Избор на валута

В това поле се въвежда видът на чуждата валута за документа. Кодът на валутата представлява
нейното международно признато съкращение, което се задава в базовите данни с дължина 3 знака. Ако
въведете невалиден код на чужда валута, на екрана се появява списък с всички чужди валути на тази
фирма. От списъка изберете валутата за този документ.
Дата

В това поле се въвежда датата на курса на чуждата валута за документа.
Датата на валутния курс и курсът се задават в базовите данни и се избират при въвеждането на
документа. Ако вече съществува въведен курс на тази валута за този ден, той се попълва автоматично.
При натискане на бутона "Избор на курс на ЧВ" или при въвеждане на дата, за която няма въведен курс
на чуждата валута, на екрана се появява списък на всички въведени курсове на тази чужда валута. В
списъка можете да добавите нов курс, както и да изберете друг курс на чуждата валута.
След задаване на датата на курса на чуждата валута сумата в чужда валута се преизчислява в
национална валута и преизчислената сума също се показва на екрана.
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Многоредови документи
Ако документът, който трябва да бъде въведен в БИЗНЕС НАВИГАТОР, се състои от няколко реда, е
необходимо да се разделят и счетоводните записвания. Този вид записвания се наричат сложни
счетоводни статии, или сложни документи.
При този вид документи счетоводната сума на водещото счетоводно записване се разпределя по
различни кореспондиращи сметки или по много партиди на една кореспондираща сметка. Във водещата
част на документа се записва основната сметка, но без кореспондираща сметка, ако ще се въвеждат
много кореспондиращи сметки, или една сметка, която е маркирана с много позиции, ако ще се
въвеждат данни по много партиди на една и съща сметка.
При такова въвеждане записването по първата сметка се нарича водещо счетоводно записване, или
водещ документ, а отделните счетоводни редове, които ще се осчетоводят по различни сметки, се
наричат частични записвания, или поддокументи. При въвеждането трябва да се контролира сумата на
поддокументите да не се различава от общата сума на документа.
Многоредови документи са необходими при фактури с продажба на много стоки, при позиции с различни
данъчни ставки, при работа с аналитични сметки.
Въвеждането на отделните позиции на документите с много редове се извършва или ръчно от
оператора, или автоматично от програмата с използване на възможностите на автоматичните операции.
След избора на типа документ на екрана се появява форма за въвеждане на данните в документа. За
преминаване от поле в поле използвайте клавиша Tab или с мишката се позиционирайте на
съответните входни полета.
В горната част на екрана се показва информация за фирмата, чиито счетоводни данни се въвеждат, и
за типа на въвеждания документ.
Данните във входните полета
•

период

•

дата

•

номер

•

сметка

при многоредовите документи се въвеждат по същия начин, както при едноредовите документи.
Разлика има при попълването на следните входни полета.
Много КС

Въвеждането на многоредови документи се указва в полето "Много КС". За целта се поставя отметка.
Това поле се управлява от данните в типа документ. В типовете документи можете да задавате
следните възможности за много кореспондиращи сметки:
•

Винаги - документът се маркира с отметката за много позиции. Такива документи винаги се
въвеждат с много редове.

•

По желание - полето с отметката за много позиции е свободно за избор при въвеждането на
документа. Но при нужда документът може да се укаже с много позиции.

•

Никога - полето за маркиране на много позиции е забранено за избор при въвеждане на
документа.

•

Много към много - за документи, в които кореспондират сметки с еднакви аналитичности,
например при прехвърляне на стоки между складове, при изписване на стоки, за калкулация на
себестойност.

При въвеждане на данни с многоредови документи могат да се използват възможностите на
автоматичните операции на БИЗНЕС НАВИГАТОР, като например Фактуриране с четец на щрих-код
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Кореспондираща сметка

Преминавайки с клавиша Tab, БИЗНЕС НАВИГАТОР се позиционира на полето за кореспондираща
сметка. Тя може да бъде от дебитната или кредитна страна, като това зависи от типа на документа. Като
кореспондираща сметка може да бъде използвана материална сметка от сметкоплана, но не и
персонална сметка.
Кореспондиращата сметка се осчетоводява с обратен знак. Кореспондиращите сметки могат да бъдат
една или много. Кореспондиращата сметка може да се избере от таблицата с автоматичните
кореспонденции на основната сметка, а при отказ - от индивидуалния сметкоплан.
При работа с много кореспондиращи сметки маркираме полето "Много КС". Документът се разделя на
много редове (поддокументи), а на мястото на кореспондиращата сметка на основния екран на
документа се показват вместо номер на сметка три точки (...).
Ако кореспондиращата сметка е аналитична, на екрана се появява списък с партидите й. Ако в
документа въвеждаме повече от една партида, отнасяща се до тази кореспондираща сметка, след
нейния избор маркираме полето "Много КС". В този случай се изписва номерът на сметката, като има
отметка пред полето "Много КС".
В таблицата за избор на партида има допълнителна таблица с информация по сметки за всички
партиди, в които участва същата номенклатурна позиция. Това се отнася за номенклатурната позиция
на първия признак, ако аналитичността е с повече от един признак. Информацията е същата, която се
получава с бутона "Справка". Може да се променя относителният размер на двете таблици, така че да
съответства както на размерите и разделителната способност на дисплея, така и на индивидуалните
предпочитания.
Добавено е и каре "Автоматична справка". Ако карето е маркирано, при всеки избор на партида се
попълва незабавно справката по сметки в долната половина на екрана. Ако карето не е маркирано,
справката по сметки се попълва при натискане на бутона "Справка".Състоянието на карето се запазва
при следващо влизане в таблицата.
В зависимост от това, дали основната или кореспондиращата сметка е аналитична и дали този тип
аналитичност изисква въвеждане на количество, се активират допълнително полетата за въвеждане на
количествените данни.
Сума Нето

Счетоводната сума от водещото записване трябва да бъде равна на сбора от счетоводните суми по
поддокументите. Системата очаква въвеждане на поддокументи дотогава, докато сумата на
поддокументите не стане равна на тази във водещото записване. При разлика между тези суми на
екрана се показва следното съобщение за грешка:
Сумата
на
документа
Моля, проверете документите!

не

е

равна

на

общата

сума

от

поддокументите!

Сумата на поддокументите можете да контролирате от таблица, намираща се в горната част на екрана с
поддокументи. Това е сумата в полето "Сума общо".
След издаване на съобщението за грешка системата се връща автоматично на основния екран с
данните за водещото записване.
В поддокументите счетоводната сума на водещото осчетоводяване се разпределя по различни сметки.
Сумата от въведените в поддокументите стойности трябва да е равна на зададената във водещото
осчетоводяване сума. Сумата от поддокументите се преизчислява с всеки нововъведен документ и се
показва на екрана. Така тази сума винаги може да бъде контролирана от потребителя.
Данък

Данъкът, който в повечето случаи е ДДС, се задава по подразбиране в типа документ. На екрана за
въвеждане данъкът се показва за информация. За промяна на вида данък използвайте бутона "Други
данни". Натискайки бутона "Данък", БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага дефинираните в базата видове
данъци.
Сума на данъка

При въвеждането на "Сума Нето" БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично изчислява и показва сумата на
данъка. При необходимост за промяна на изчислената сума използвайте бутона "Други данни" от екрана
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за въвеждане на документи. След маркиране на полето "Различен от начисления" полето "Сума" става
активно и може да се промени от потребителя.
Данъчните сметки, по които става осчетоводяването на данъка, са зададени в данните му.
Осчетоводяването на данъка става винаги от страната на кореспондиращата сметка - дебит или кредит.
Данъчна основа

Данъчната основа зависи от вида на данъка, който се използва в документа. В нормалния случай в това
поле автоматично се попълва сумата на документа. Това е нетната или брутната сума, върху която се
начислява данъкът.
Ако данъчната основа е различна от сумата на документа, е необходимо да използвате друг вид данък,
в който е указан параметър за различна данъчна основа. В този случай полето "Данъчна основа" на
документа се освобождава за въвеждане.
Пример за такива видове данъци, при които допълнително се въвежда данъчната основа, са:
ДДСн20%ро - начислен ДДС20% с различна дан. основа и ДДСн20%ч61 - начислен ДДС20% чл.61,81,82.
Тези видове данъци можете да намерите в базовите данни на избран от вас шаблон.
Включен акциз

Ако в документа има включен акциз, който трябва да се покаже в дневника за ДДС, попълнете сумата на
акциза в това поле. При отпечатване сумата на акциза ще се появи на отделен ред в документа. При
документи с много кореспондиращи сметки и указан акциз към съответната партида на поддокумента
сумата на акциза от поддокументите се прехвърля автоматично на основния екран на документа в
полето "Включен акциз". За целта в типа документ трябва да е маркирано полето "Данъци и начисления
по партиди".
Текст

Това е счетоводен текст, който служи за обяснение на счетоводната операция. В това поле могат да се
въвеждат до 65 символа.
Счетоводният текст може да се извика от списък при натискане на бутон "Готови текстове", намиращ се
непосредствено след полето за текст. Появява се списък, съдържащ стандартно въведени текстови
константи. Въведеният стандартен текст в този списък може да бъде използван многократно.
Бележки

Ако полето за въвеждане на счетоводен текст не е достатъчно да се въведе цялото обяснение, то
потребителят може да използва бутон "Бележки" за добавяне на допълнителни текстове.
Текстът, който се въвежда посредством бутон "Бележки", служи за въвеждане на обяснение към
счетоводната операция. В това поле може да се въвеждат данните на получателя на стоката във
фактурата, данните на лицето, получило сумата с разходния касов ордер, и други. Бележките се
извеждат и на печат при отпечатване на някои видове документи.
Готови бележки

Непосредствено до бутона за бележки се намира бутон "Готови бележки".
Чрез него можете да улесните работата си, ако въведете стандартни бележки и ги избирате от списък. В
таблицата за избор те се подреждат по азбучен ред.
Други данни

При натискане на бутон "Други данни" имате възможност да управлявате част от въвежданията в
първата страница на документа или да получавате допълнителна информация за въведените в
документа данни.
Екранът е разделен на три страници: "ДДС", "Интрастат" и "Други".
ДДС

Страницата "Основни данни" съдържа информация относно използвания данък в документа, неговата
сума, сумата на основната или допълнителната валутна разлика, както и за вида операция. Тук може да
намерите информация относно номера на документа, датата и оператора, създал или последно го
променил, както и възможността за коригиране данните в отворената позиция, за което се използва
бутон "Чистене отворена позиция".
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Данък

Тук се съдържа информация относно използвания данък, дефиниран в базовите данни на документа и
автоматично изчислената му сума от БИЗНЕС НАВИГАТОР. Тази сума може да бъде променена и от
потребителя.
Бутон "Данък"

С натискане на бутон "Данък" се показва списъкът на въведените в БИЗНЕС НАВИГАТОР данъци.
Можете да изберете данък от списъка, като по този начин сменяте вида на данъка в документа. Можете
и да се откажете от използване на данък във въвеждания документ.
В списъка с данъци можете да добавите данък, като копирате съществуващ с друго име или с друга
ставка.
Различен от изчисления

Това поле се маркира, ако е необходимо да се въведе стойност на данъка от потребителя, която се
различава от изчислената сума при въвеждане на документа.
Това обикновено се използва в случай на неправилно начислен данък при фактури за доставка.
БИЗНЕС НАВИГАТОР проверява все пак дали е въведена някаква стойност на данъка, а не е изтрит
погрешка. Ако стойността му е нула, програмата отново попълва изчислената сума на данъка.
Ако искаме сумата на данъка да е нула, но все пак да е зададен тип на данъка заради дневника по ДДС,
правилният подход е да дефинираме данък със ставка 0. С тази цел за улеснение на клиентите е
добавена възможност проверката дали полето е попълнено, да се изключи. Така при необходимост
потребителят ще може да въвежда данък със ставка 0.
Проверката може да се изключи в меню "Базови данни - Основни дефиниции - Стойности по
премълчаване - Документи". Там трябва да се постави отметка в карето "Забранена проверка за нулев
данък".
Забраната за проверка важи за всички потребители в мрежата, но само за конкретната фирма. Ако
потребителят иска да я приложим и за други фирми, в тях трябва да се извърши същата настройка.
Сума на данъка

След маркиране на диалоговата кутия "Различен от изчисления" полето "Сума" се освобождава за
въвеждане.
Валутна разлика

Полетата за валутна разлика са две: Основна и Допълнителна. Тези полета се попълват автоматично от
програмата при работа с документи в чужда валута или сметки, дефинирани с аналитичност "Чужда
валута". Данните в тези полета се попълват автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР при въвеждане на
документа или при осчетоводяването му.
Основна

Полето "Основна валутна разлика" се попълва автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР при изразходване
на валута. Това е текуща валутна разлика, която се изчислява като разлика между курса на валутата, по
които се отчита, и този в момента на изразходването й. Получената разлика се умножава по
количеството изразходвана валута. Ако са правени промени, свързани със стойността на валутата, по
която се отчита, и желаете валутната разлика да бъде преизчислена, натиснете стрелката, която се
намира след полето за допълнителна валутна разлика. Така валутната разлика ще се преизчисли и в
полето ще се попълни новата сума.
Допълнителна

Допълнителната валутна разлика се получава при приключване на сделка между контрагенти. Това е
разликата в курса на чуждата валута при започване и приключване на сделката. Полето се попълва
автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР само при окончателно приключена сделка и осчетоводен
документ. При текущо и частично плащане по позицията допълнителна валутна разлика не се получава.
Полето се попълва автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР и при автоматичната преоценка на вземания и
задължения в чужда валута.
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Смяна на операцията

Възможно е да се смени присвоената на документа операция, която отчита статистиката на покупките и
продажбите или на вътрешните документи.
Различна от нормалната

Ако маркирате полето "Различна от нормалната", на екрана се появява списък от текстови константи,
валидни за документи от този тип. Изберете желаната операция и името на новата операция ще се
покаже под полето "Различна от нормалната".
Внимавайте при промяна на операцията да не промените същността на сделките по ДДС, защото
операцията е много важна за дневниците по ДДС.
Операция

При наличие на отметка пред полето "Различна от нормалната" се появява бутон "Операция".
Натискайки бутон "Операция", се появява списък с текстови константи, от които може да се избере нова.
Списъкът съдържа операции, валидни за документи от този тип. Изберете желаната операция и името и
ще се покаже под полето "Различна от нормалната".
Внимавайте при промяна на операцията да не промените същността на сделките по ДДС, защото
операцията е много важна за дневниците по ДДС.
Информация

С помощта на този бутон се извежда справка за номера на документа, името на оператора, който е
въвеждал документа, и на този, който последен го е променил. От справката се излиза с бутон "ОК".
Чистене отворена позиция

Този бутон позволява да се коригират данните в отворените позиции. С натискане на бутона се изтрива
отворената позиция на този документ, при което е възможно да се повтори операцията по присвояване
на документа към друга отворена позиция (сделка).
Ако документът е бил присвоен към една сделка, но искаме той да се следи като самостоятелна сделка,
натискаме този бутон и на екрана за отворените позиции избираме "Нова ОП - започване на нова
сделка".
Ако това е документът, с който е създадена сделката (отворената позиция), и към нея вече има
обединени други документи, ще получите съобщение:
Към отворената позиция
Операцията е прекъсната!

на

този

документ

са

присъединени

и

други

документи!

В такива случаи трябва първо всички следващи документи да се разделят от тази сделка и едва след
това да се изтрие отворената позиция.
Сконто

Сконтото е сума на отстъпката, която се дава на клиента за плащане в определен срок според
условията на плащане от данните на контрагента.
Това поле е предвидено за ръчно въвеждане на отстъпката при плащане в определен срок (сконто).
Сумата на отстъпката (сконтото) се въвежда, ако се различава от изчислената сума в данните за
фактурата. Ако не въведете стойност в това поле, системата ще осчетоводи автоматично изчисленото
сконто.
Документ номер

Това поле е предвидено за редактиране на зададения от режимите на номериране номер на документа.
За да активирате полето, натиснете намиращия се зад него бутон под формата на катинар. Ако
промените по този начин номера на документа, отразете промените и в режима на номериране. Трябва
да отразите промяната в полето за последно въведен номер на документа и последно въведен номер
на формуляр.
Формуляр номер

Номерът на формуляра има значение при фактурирането от БИЗНЕС НАВИГАТОР. Номерът на
формуляра и номерът на документа се редактират и в режима на номериране.
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Стоката получена на:

БИЗНЕС НАВИГАТОР попълва автоматично датата на документа в това поле.
Ако датата на получаване на стоката е различна от тази на документа, тогава в това поле се въвежда
дата. По подразбиране датата на получаване на стоката съвпада с датата на документа. При
фактуриране тази дата се отпечатва.
Допълнителни параметри в поддокументите

Допълнителните параметри, които могат да се редактират в поддокументите, са съответно
Реалното количество различно от документното
Реално количество

Реалното количество различно от документното
Когато се маркира тази опция, програмата показва допълнително поле за въвеждане на реалното
количество.
Реално количество
Полето за въвеждане на реалното количество се показва, само когато се маркира опцията "Реалното
количество различно от документното".
Попълването на това поле се отчита в дневника за акцизите само в случаите на поставяне на стоки в
данъчния склад.
Допълнителни параметри за бандероли

В типовете документи за операциите с бандероли е необходимо да се въведат следните три
допълнителни параметри към поддокументите:
•

Серия:

•

От номер:

•

До номер:

Те са необходими за въвеждане на серията и номера на получените и изразходваните бандероли. Тази
информация се попълва в дневниците за акцизите.
Страница "Интрастат"
Страница "Интрастат" се появява при натискане на бутон "Други данни" във формата за въвеждане на
документи.
На обработка по Интрастат подлежат само документи от тип "Входяща фактура" и "Изходяща фактура".
Вътрешните документи и плащанията не се обработват по Интрастат.
Данни в документа

Документите трябва да бъдат задължително многоредови, с маркирана опция "Много кореспондиращи
сметки", за да могат да се обработват правилно за Интрастат.
На страница "Интрастат" се намират следните полета:

- Страна на изпращане/пристигане
- Страна на произход
Като стойност по подразбиране в тези полета се попълва страната на контрагента. Страната на
произход е необходима само за дневника на изпращанията и се попълва като стойност по подразбиране
само във входящите документи.

406

Тези стойности могат да се променят за конкретния документ, като се избере друга страна от списъка на
страните. За извикване на списъка на страните се натиска бутонът-стрелка след полето.

- Вид сделка
- Статистическа процедура
- Условия на доставка
- Вид транспорт
- Регион на произход/ потребление
-Националност на транспортното средство.
Стойностите на тези полета са попълнени със стойностите по подразбиране, въведени в типа документ.
Ако в типа документ няма зададени стойности по подразбиране по Интрастат, в тези полета са
попълнени стойностите по подразбиране, зададени във фирмените данни.
Можете да променяте данните във всички полета, като с бутона-стрелка след полето извикате
списъците за стойностите, от които да избирате.

- Допълнителна сума за статистическа стойност
В това поле можете да въведете цялата допълнителна сума за транспорт по съответните условия на
доставка на всички стоки, които се обработват в документа. При въведена такава допълнителна сума
програмата автоматично ще разпредели тази стойност върху стоките от документа, и ще увеличи с тази
сума стойността на всяка стока, когато съставя дневниците и декларациите по Интрастат.

- Общо нетно тегло в килограми
При задаване на стойност за общото тегло на пратката в килограми в това поле, при попълване на
отчетите по Интрастат Бизнес Навигатор ще разпредели теглото на цялата пратка върху всяка стока от
поддокументите. При това разпределянето става пропорционално на количеството на всяка стока,
въведено в поддокументите. При това програмата не взема предвид мерните единици, в които се
измерва количеството на всяка стока. Не прави и преобразуване от една мерна единица в друга, ако
мерната единица на количеството в документа е различна от мерната единица на номенклатурната
позиция.

- Не се отчита по Интрастат
Ако това поле е маркирано, Бизнес Навигатор ще изключи обработката на този документ от Интрастат
отчетите.

- Бутон "Стойности по премълчаване"
Целта на този бутон е автоматично да се прехвърлят данните от стойностите по премълчаване в
документи, които са били въвеждани с по-стари версии на Бизнес Навигатор. За целта е необходимо да
деактивирате документите и да влезете в тях за редактиране.
При натискане на
последователност:

този

бутон

стойностите

по

премълчаване

се

прехвърлят

в

следната

1. Проверява се, дали има зададени стойности по премълчаване в типа документ. При намерени такива
стойности те се прехвърлят в документа и се появяват на екрана.
2. Ако няма намерени зададени стойности по премълчаване в типа документ, тези стойности се вземат
от фирмените данни. При това Бизнес Навигатор определя автоматично посоката на сделките. За
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входящите фактури се вземат стойностите от страница "Пристигания" на фирмените данни, а за
изходящите - от страница "Изпращания".
След като прехвърлите стойностите на най-често срещаните операции, можете да редактирате
информацията във всеки един документ.
Този начин на работа облекчава значително предварителната работа при първото подаване на
Интрастат декларациите. Чрез предварително въвеждане на стойностите по премълчаване, ще има помалко полета за редактиране в старите документи.
Отказ

При необходимост от дообработка и коригиране на документа след попълване на входните полета може
да се излезе от него с бутон "Отказ". В този случай документът е недовършен и е в готовност за
дообработка. Такива документи не се осчетоводяват от БИЗНЕС НАВИГАТОР.
ОК

След попълване на входните полета в документа следва неговото потвърждаване с бутон "ОК".
Автоматично БИЗНЕС НАВИГАТОР прехвърля потребителя в екран за въвеждане на поддокументи,
където въвеждате различните кореспондиращи сметки или различните партиди по една аналитична
сметка.
Въвеждане на поддокументи

Въвеждането на поддокументи в БИЗНЕС НАВИГАТОР може да става под различна форма, в таблица
или в отделен екран. Това под каква форма ще става въвеждането на поддокументите зависи от
направения избор при дефинирането на типа документ. По подразбиране БИЗНЕС НАВИГАТОР
предлага въвеждане в таблица.
Въвеждане в таблица

При многоредовите документи е оптимизирана възможността да се въвеждат отделните поддокументи в
таблица. Първоначалното добавянето на ред в таблицата става с натискане на бутон "Добавяне",
намиращ се в горната част на екрана или след натискане на клавиша Ins(Insert).
Номер

Това е поредният номер на въвеждания от потребителя поддокумент. Той се задава автоматично от
БИЗНЕС НАВИГАТОР и не може да се променя от потребителя.
Кор. сметка

В полето кореспондираща сметка на поддокумента се задава номерът на сметката, която ще бъде
осчетоводена от обратната страна на основната сметка. Ако кореспондиращата сметка е предварително
контирана в типа документ или е въведена на основния екран на документа, то тази кореспондираща
сметка се попълва автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР като стойност по подразбиране. При желание
от страна на потребителя кореспондиращата сметка може да бъде сменена.
Ако на основния екран или в типа документ няма зададена сметка, полето е свободно за въвеждане.
Номерът на кореспондиращата сметка може да се запише в полето от потребителя. Ако липсва
въведена кореспондираща сметка, при натискане на клавиша Tab БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага
списък с автоматичните кореспонденции на основната сметка, от който може да се избере съответната
кореспондираща сметка.
При натискане на клавиша Esc или бутона "Изход" се появява списък на всички сметки, участващи в
индивидуалния сметкоплан. От списъка можете да изберете сметка, да добавите нова или да
редактирате данните за съществуващата сметка.
Кор. партида

След избора на кореспондиращата сметка за по-бързо въвеждане на входните полета потребителят
натиска клавиша Тab. Ако избраната кореспондираща сметка е аналитична, на екрана се появява
списък с партидите по тази сметка.
В таблицата за избор на партида има допълнителна таблица с информация по сметки за всички
партиди, в които участва същата номенклатурна позиция. Това се отнася за номенклатурната позиция
на първия признак, ако аналитичността е с повече от един признак. Информацията е същата, която се
получава с бутона "Справка". Може да се променя относителният размер на двете таблици, така че да

408

съответства както на размерите и разделителната способност на дисплея, така и на индивидуалните
предпочитания.
Добавено е и каре "Автоматична справка". Ако карето е маркирано, при всеки избор на партида се
попълва незабавно справката по сметки в долната половина на екрана. Ако карето не е маркирано,
справката по сметки се попълва при натискане на бутона "Справка".Състоянието на карето се запазва
при следващо влизане в таблицата.
От списъка можете да изберете партида, да добавите нова или да редактирате данните за
съществуваща партида. След избора на партидата в полето "Кор. партида" се визуализира кодът на
избраната партида.
Количество

В зависимост от това, дали основната или кореспондиращата сметка са аналитични с количествен тип
аналитичност, се активират допълнително полетата "Количество" и "Цена".
След избора на съответната партида БИЗНЕС НАВИГАТОР се позиционира в поле количество.
Количеството се въвежда до 10 знака, с 3 знака след десетичната точка.
Цена

След въвеждане на количеството по избраната партида и натискане на бутон Tab се активира полето за
"Цена". Цената се въвежда до 9 знака, с 6 знака след десетичната точка. След въвеждане на цената на
избраната партида стойността на документа се изчислява автоматично, като произведение на
количество по цена. Може да се работи и по друг начин - да се въведе количеството и сумата по
партидата, а БИЗНЕС НАВИГАТОР да изчисли автоматично цената.
Ако в списъка на партидите потребителят въведе цената на съответната партида, БИЗНЕС НАВИГАТОР
автоматично попълва с тази стойност полето "Цена". В процеса на работа тази стойност може да бъде
променяна.
Сума

Това е сумата, която трябва да се осчетоводи по сметките на поддокумента. Счетоводната сума е число
с дължина до 12 знака, с 2 знака след десетичната точка. Сумата може да се въведе със знак, т.е. като
положително или отрицателно число.
При документи с много редове сумата на основния екран трябва да бъде равна на сбора от сумите на
поддокументите.
Добавяне и редактиране на ред в поддокумента

След като потребителят приключи с въвеждането на първия ред в многоредовия документ, попълни
всички необходими входни полета, преминаването на следващия ред става с натискане на клавиша
Tab. Отново се попълват по-горе описаните входни полета.
За редактиране на входно поле се използва комбинацията от клавиши Shift+Tab.
Приключване на въвеждането

Приключване на въвеждането в поддокумента става, когато потребителят се е позиционирал на поле
"Сума" за съответния ред на поддокумента и натисне клавиш Enter.
Редактиране на ред от поддокумента

Ако е необходимо даден ред от поддокумента да бъде редактиран, позиционирайте се на него и
натиснете бутона "Редактиране", намиращ се в горната част на екрана, или клавиша Enter. При
редактиране на съществуващ поддокумент винаги се извиква екранна форма. Чрез нея се редактират
необходимите входни полета.
Чрез редактиране на даден ред от поддокумента може да се добавят или променят автоматично
добавените данъци и отстъпки. За целта на екрана се показва таблица, която съдържа следните входни
полета:
Ред
Данък
База
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База2/Процент
Сума на данъка
Приоритет
Ставка
Бележки

Ред
Това е поредният номер на въвежданите от потребителя начисления, които могат да бъдат данъци,
акцизи, отстъпки, надбавки. Номерът се задава автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Данък
Ако в типа документ, по-точно в "Допълнителни параметри", "Данъци в поддокумент" потребителят
въведе начисления, те ще се отнасят за всички партиди, въвеждани с този документ. Това дава
възможност за даден артикул едновременно да се задават например акциз и различни видове отстъпки,
които обаче трябва да имат един и същ тип сума, т.е. само нето или само бруто. Въвеждането на тези
начисления може да става и директно в таблицата чрез натискане на десен бутон на мишката и
избиране на "Insert".
В полето "Данък" се появява стрелка; след натискането й БИЗНЕС НАВИГАТОР визуализира списък с
всички въведени в меню "Данъци" начисления. Визуализираните начисления са дефинирани с един и
същ тип сума, т.е. само бруто или само нето.
База
Попълването на полето "База" зависи от характеристиката на данъка, дефиниран в базовите данни на
фирмата.
База2/Процент
Това поле отново зависи от характеристиката на данъка, дефиниран в базовите данни. При процентни
или количествени данъци полето е свободно за въвеждане. При данъци с променлива ставка тук се
визуализира дефинираната ставка на данъка, която се използва като стойност по подразбиране. Полето
е свободно за редактиране. Ставката може да се променя в процеса на работа.
Сума на данъка
Сумата в полето се попълва автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР. Това е сумата, получена от
произведението на полето "База" и полето "База2/Процент".
Приоритет
В това поле автоматично се визуализира приоритетът на съответния данък. Приоритетът се указва при
дефинирането на данъка и е свързан с верижните данъци. Неверижните данъци, т.е. тези, които винаги
имат приоритет 0, са първи в таблицата на начисленията, независимо от реда, в който са въвеждани.
Ставка
Полето "Ставка" се попълва от БИЗНЕС НАВИГАТОР и не може да бъде променяно от потребителя.
Това е ставката, посочена при дефинирането на данъка в базовите данни на фирмата.
Бележки
Ако искате да опишете допълнителна информация към всеки ред от фактурата, въведете тази
информация, като натиснете бутон "Бележки". Тези бележки се отпечатват на всеки ред във фактурата
като описание на партидата или като описание на сумата. Ако сметката не е аналитична, въведените тук
бележки се отпечатват като отделни редове във фактурата.
За потвърждаване на въвеждането или редактирането по съответния ред на поддокумента се използва
бутон "ОК". При отказ от поддокумента или от корекциите, правени по него, се натиска бутон "Отказ".
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Нето

Полето "Нето" се попълва автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР". Това е общата сума от редовете в
поддокументите.
Бруто

Това поле се попълва автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР. Това е общата сума от редовете в
поддокументите, намалена с начисленията по съответните партиди, например акцизи, отстъпки.
Акцизи

И полето "Акциз" се попълва автоматично. Това е сумата от акциза, включен към отделните позиции на
партидите в поддокумента. Тази стойност ще се попълни и като сума на акциза на първата страница на
документа в полето "Включен акциз".
Отстъпки

Полето също се попълва автоматично. Това е сумата от отстъпките, включени към отделните позиции
на партидите в поддокумента.
При работа със стоки с отстъпки при отпечатване на касов бон касовият апарат отчита цената и
количеството на стоката само в цели стотинки. Начинът на работа на касовите апарати е строго
фиксиран в нормативната уредба и не могат да се използват сложните функции на Бизнес Навигатор
относно отстъпките.
Сума общо

Полето "Сума общо" се попълва автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР. Това е брутната сума по
поддокументи, намалена с общите начисления на документа, като например акцизи и отстъпки.
Въведена сума

Въведена сума е сумата на основния екран на документа. Ако при въвеждане на многоредови документ
потребителят въведе сума в полето "Сума нето", тази сума се визуализира в екрана с поддокументи в
полето "Въведена сума". Стойностите в полетата "Сума общо" и "Въведена сума" трябва да бъдат
еднакви.
Общи начисления

Това са начисления, които се отнасят до общата нетна сума на документа. След натискане на страница
"Общи начисления" се визуализира екран, съдържащ следните полета:
Ред

Това е поредният номер на въвежданите от потребителя начисления, които са общи за документа. Той
се задава автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Данък

Ако в дефиницията на типа документ, в "Допълнителни параметри", "Данъци в документ" потребителят
въведе начисления, те ще се отнасят до сумата на документа и ще се появят в полето "Данък".
Въвеждането на тези начисления може да става и директно в таблицата чрез избиране на "Insert" след
натискане на десен бутон на мишката.
В полето "Данък" се появява стрелка; след като бъде натисната, БИЗНЕС НАВИГАТОР визуализира
списък с всички въведени в меню "Данъци" начисления. Визуализираните начисления са дефинирани с
един и същ тип сума, т.е. само бруто или само нето.
База

Попълването на това поле зависи от характеристиката на използвания данък, дефиниран в базовите
данни на фирмата.
База2/Процент

Попълването на това поле зависи от характеристиката на използвания данък.
Сума

Полето сума се попълва автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР. Това е сумата на общото начисление и
важи за документа.
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В горната част на екрана с поддокументи има таблица, която включва три колони - "Сума по
поддокументи", "Сума общо" и "Въведена сума".
Групово въвеждане на поддокументи

Когато се въвежда документ с много кореспондиращи сметки, и сме в таблицата на поддокументите,
може да се използва бутонът "Групово въвеждане" за да се ускори работата.

Този бутон отваря таблица с партидите на кореспондиращата сметка. От тази таблица могат да се
изберат и маркират множество партиди, и с натискане на бутона "Избор" да се създаде поддокумент за
всяка партида.
В тази таблица за всяка партида са показани:
-

код

-

название

-

цена по ценоразпис

-

дебитно количество (дебитно количествено салдо за периода, в който въвеждаме документа)

-

кредитно количество (кредитно количествено салдо за същия период)

-

средна цена (за същия период)

-

дебитно крайно салдо (за същия период)

-

кредитно крайно салдо (за същия период)

В същата таблица могат да се изберат различни варианти за попълване на количество и цена за
избраните партиди.
В групата "Количество" има следните възможности:
0.00

Не се попълва количество. След това трябва да го
попълним ръчно на всеки ред.

1.00

Попълва се количество 1 на всеки ред.

Дебит
салдо

Попълва се количество, равно на дебитното
количествено салдо на съответната партида, ако
има такова.

Кредит
салдо

Попълва се количество, равно на кредитното
количествено салдо на съответната партида ако има
такова.

Друго

Въвежда се произволно количество, което ще се
попълни на всеки ред.

В групата "Цена" има следните възможности:
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Цена

Използва се цената по ценоразпис на всяка партида

Средна
цена

Използва се средната цена на всяка партида.

0.00

Не се попълва цена. След това трябва да я
попълним ръчно на всеки ред.

Друга

Въвежда се произволна цена, която ще се попълни
на всеки ред.

Ако аналитичността на кореспондиращата сметка не е количествена, вместо тези групи имаме група
"Сума" със следните възможности:
0.00

Не се попълва сума. След това трябва да я
попълним ръчно на всеки ред.

1.00

Попълва се сума 1 на всеки ред.

Дебит
салдо

Попълва се сума, равна на дебитното стойностно
салдо на съответната партида.

Кредит
салдо

Попълва се сума, равна на кредитното стойностно
салдо на съответната партида.

Друга

Въвежда се произволна сума, която ще се попълни
на всеки ред.

По подразбиране таблицата показва партидите на тази сметка, която е избрана за кореспондираща на
основния екран на документа, или която е зададена в настройките по подразбиране на типа документ.
Можем обаче да изберем и друга кореспондираща сметка, като щракнем с мишката на стрелката вдясно
от номера на сметката.
Бутонът "Групово въвеждане" може да се ползва многократно, като всеки път се избират различни
множества партиди и се попълват по различен начин. Новите редове се добавят в края на таблицата на
поддокументите, без да влияят на това, което вече сме попълнили.
Няма проблем да се комбинират ръчното и груповото въвеждане в един и същ документ.
Ако в настройките на типа документ са указани данъци или отстъпки в поддокумента, БИЗНЕС
НАВИГАТОР ще ги попълва автоматично на всеки ред по същия начин, както го прави при ръчното
въвеждане.
Ако в настройките на типа документ е маркирано карето "Данъци и начисления по партиди", за тези
партиди, в които са указани такива данъци и начисления, програмата ще ги попълва автоматично по
същия начин, както го прави при ръчното въвеждане.
Групово въвеждане на артикули

Когато се въвежда документ към търговски център и сме в таблицата на поддокументите, можем да
използваме бутона "Групово въвеждане" за да ускорим работата си.
Този бутон отваря таблица с артикулите в търговския център. От тази таблица могат да се изберат и
маркират множество артикули и с натискане на бутона "Избор" да се създаде поддокумент за всеки
артикул.
Имайте предвид, че ако аналитичността по дадена сметка е с повече от един признак, на всеки артикул
може да съответства повече от една партида и за всяка партида ще има отделен ред в таблицата.
В тази таблица за всеки артикул са показани:

-

Наименование

-

Наличност общо за артикула (по всички партиди с общ първи признак)

-

Артикулен код

-

Код на партидата

-

Цена по ценоразпис на партидата

-

Текуща наличност на партидата

-

Количество на склад на партидата

-

Продадено количество от партидата (но още неизписано)

-

Резервирано количество от партидата.

Текущата наличност е равна на количеството на склад минус продаденото, минус резервираното.
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В същата таблица могат да се изберат различни варианти за попълване на количество за избраните
артикули.
В групата "Количество" има следните възможности:
0.00

Не се попълва количество. След това трябва да го
попълним ръчно на всеки ред.

1.00

Попълва се количество 1 на всеки ред.

Наличн
ост

Попълва се количество, равно на текущата на
личност на съответната партида, ако има такава.

Друго

Въвежда се произволно количество, което ще се
попълни на всеки ред.

Бутонът "Групово въвеждане" може да се ползва многократно, като всеки път се избират различни
множества артикули и се попълват по различен начин. Новите редове се добавят в края на таблицата
на поддокументите, без да влияят на това, което вече е попълнено.
Няма проблем да се комбинират ръчното и груповото въвеждане в един и същ документ.
Данни в поддокумента

При въвеждане на редовете на документите, за които е необходимо да се въвеждат параметрите за
Интрастат, във формата за редактиране излиза допълнителна страница "Интрастат".
Попълването на полетата на тази страница е необходимо, само ако се налага да се зададат
специфични параметри за конкретната стока на реда.
Ако тези полета не са попълнени, в отчетите по Интрастат ще се попълнят стойностите, попълнени на
основната страница в документа.

В поддокументите се попълват следните полета:
- Страна на произход
Попълва се страната на произход на конкретната стока, само ако е различна от страната на произход,
попълнена в документа.

- Нето тегло в кг.
Попълва се нетното тегло в килограми на конкретната стока, общо за цялото количество.
Попълнете това поле само ако не сте попълнили количество на цялата пратка в документа.
Ако използвате общо тегло за цялата пратка, Бизнес Навигатор ще разпредели килограмите на цялата
пратка върху всички стоки. При това ще се използва и количеството, което е въведено за стоките, за
които е попълнено това поле. Тези позиции няма да се изключат от разпределянето на общото тегло, но
в отчетите за тях ще се попълни стойността, въведена в поддокумента, а не разпределеното
количество.
Препоръчваме да се използва или въвеждане на общо количество в документа, или да се въвежда
конкретното количество във всеки ред на документа, но не и комбинация от двете.

- Количество в допълнителна мярка
Въвежда се количеството по допълнителната мярка на Комбинираната номенклатура.
Ако това поле не е попълнено и за конкретната стока се изисква отчитане на количеството по
допълнителна мярка, Бизнес Навигатор автоматично ще преобразува количеството от документа, по
мерната единица в документа, в количеството по допълнителната мярка. За тази цел допълнителната
мярка трябва да бъде дефинирана като мерна единица в измерваната величина на тази позиция. При
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това трябва да се обърне внимание на съкращенията на мерните единици. Те трябва да са изписани
точно така, както са в Комбинираната номенклатура. Трябва да се спазват точно малки/главни букви,
интервалите и т.н.
Освен съкращението трябва да бъде дефиниран и коефициентът на преобразуване на едната мерна
единица в другата.

- Статистическа стойност
Това поле се попълва, само ако се знае конкретната статистическа стойност на този ред от документа.
Попълнете това поле, само ако не е попълнено полето "Допълнителна сума за статистическа стойност"
на цялата пратка в документа.
Ако се използва обща допълнителна сума за транспортни разходи на цялата пратка, Бизнес Навигатор
ще разпредели тази стойност върху всички стоки. При това ще се използват и редовете в поддокумента
за стоките, за които е попълнено това поле. Тези позиции няма да се изключат от разпределянето на
общата сума. В отчетите обаче за тях ще се попълни стойността, въведена в поддокумента, а не
разпределената стойност.
Затова се препоръчва да се използва или въвеждане на допълнителна сума в документа, или да се
въвежда конкретна сума на статистическата стойност във всеки ред на документа, но не и комбинация
от двете.
Автоматични операции

Бутонът "Автоматични операции" позволява извикването на функциите на БИЗНЕС НАВИГАТОР за
генериране на документи и за автоматично попълване на техните редове. С натискането на бутона се
показва екран с възможните автоматични операции, които могат да се извършват в момента на
въвеждането на документа.
Възможните за избиране на автоматични операции са контекстно-чувствителни и зависят от вида на
операцията, от вида на документа, от сметките, които са указани в документа, и от други параметри.
Начин на запълване

Ако не е избрана сметка по основния документ, стандартните позиции за автоматичните операции са:
•

Амортизации на дълготрайни активи

•

Начисляване на лихви

•

Преоценка на чужди валути

•

Консолидиране на баланс

•

Ревалоризация на дълг. активи

•

Ревалоризация на мат. запаси.

Тези функции са описани подробно в частта "Автоматични операции" на БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Когато е избрана сметка с определена аналитичност, се включват функциите на останалите екстри в
зависимост от вида на аналитичността.
Стандартни позиции при аналитични сметки са:
•

j Незапълнени записи

•

k Приключване на аналитична сметка

•

l Преоценка на материални запаси

•

m Разпределяне на общи разходи

•

n Създаване таблица за разпр. на разходи.
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•

o Доставка по поръчка

Вид на записа

+1

Нормален

-1

Отрицателен.

Филтър

Чрез филтъра е възможно селектиране на определени нива или позиции на номенклатурите, участващи
в автоматичните операции.
Моля, прочетете по-подробно описанието на тези автоматични операции, тъй като те могат да бъдат
незаменим помощник във вашата работа при въвеждане на големи обеми от данни и да спестят
значителна част от ръчната работа в счетоводството.
Импорт

С тази функция се импортират позициите на вътрешни многоредови документи от външни програми.
Чрез този бутон се импортират данни от текстов файл с филтрите на БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Отворени позиции
Отворените позиции са функции за следене на разплащанията с контрагентите при въвеждане на
първичните документи. БИЗНЕС НАВИГАТОР дава възможност да се следят всички сделки, които
фирмата извършва с контрагентите, с техните срокове на плащане, суми за изравняване, дати на
просрочване на вземанията и др.
Начин на работа
След като приключим с въвеждане на данните по входящ или изходящ документ, се показва екран за работа с
неприключените сделки, или с отворените позиции на контрагента. Появата на екрана е свързана с настройката на
меню "Свързване към ОП" в характеристиката на типа документ. При въвеждане на документи, за които ще бъдат
водени отворени позиции, се подхожда по следния начин:

1.

Използват се входящи или изходящи документи.

2.

След въвеждане на данните по документ, използващ персонална сметка, на екрана се появява
списък с отворените позиции за този дебитор или кредитор, които още не са изравнени. Вие сами
можете да решите дали да свържете документа към вече създадена отворена позиция, или да
създадете нова.

3.

Бутоните за отворените позиции се активират с мишката. При работа само с клавиатурата за
присвояване на документа към вече съществуваща отворена позиция трябва да позиционирате
курсора върху желаната отворена позиция и да натиснете клавиш Enter.

4.

След присвояването на отворената позиция на екрана се появява детайлната информация за
сумите по нея. Всички данни на екрана са само за справка и не могат да бъдат променяни.

Входни полета
Обединяване
Нова ОП

Обединяване
Това е бутон за включване на документа към започната сделка. Можете да обединявате неограничен
брой фактури и плащания към една сделка.
Нова ОП
Това е бутон за започване на нова сделка. Обикновено този бутон се избира за създаване на нова
сделка по фактура или по предплащане.
Ако използвате възможността за автоматично генериране на плащания, то началото на всяка сделка
трябва да се обявява като нова отворена позиция.
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Екранна справка

След присвояване на отворената позиция и в зависимост от начина на настройка на типа документ в
меню "Свързване към ОП" следва екран за информация по документите на отворената позиция.
Отворените позиции се коригират с промените в данните за счетоводните документи. Корекция само на
данните на отворената позиция не е разрешена. Информацията за отворените позиции е резултат от
свързаните с тях счетоводни документи.
Можете да промените свързването на документа от основния екран на документа, бутон "Други данни",
"Чистене на отворена позиция".
Сметка

Полето "Сметка" показва персоналната сметка на клиента или доставчика, за който се обработва
отворената позиция. Показват се видът на персоналната сметка - клиент или доставчик, номерът и
името на контрагента.
Отварящ документ

Полето "Отварящ документ" съдържа информация за документа, с който е била създадена тази
отворена позиция. Появяват се данните за отварящия документ с тип, номер и дата.
За изравняване

Следва информация за сумата за изравняване на отворената позиция. Това е сумата, която трябва да
се плати, за да се изравни отворената позиция.
Сделките се следят в лева и във валута. Тук се показват сумата и видът чужда валута.
Срок

Информация за плащането. Показва срока на плащане на отворената позиция или датата на падежа на
сделката.
Чужда валута

Тук се показва само видът на чуждата валута с нейния код. Сумата в чужда валута също се поддържа в
отворената позиция. При документи с чужда валута изравняването на отворените позиции става също в
чужда валута.
Документи

Показва броя на съдържащите се в отворената позиция документи.
Напомняния

Информация за броя на предупрежденията, издадени за тази отворена позиция.
Състояние

Показва състоянието на отворената позиция. Може да бъде активна или изравнена (приключила).
Бутон "Документи"

От екрана с данните за отворената позиция имате възможност след натискане на бутон "Документи" да
разгледате по-подробно включените в тази отворена позиция (сделка) документи. Показаната при тази
функция таблица съдържа информация относно отворената позиция. В таблицата документите са
сортирани по реда на тяхното въвеждане.
В горната част на таблицата се намира информация общо за броя на документите и за изравнителните
суми на отворената позиция. Изравнителните суми се поддържат в лева и във валута.
При изравняването на отворените позиции сумите по дебит и по кредит се различават по техния знак.
Сумите по дебит се показват като положителни, а сумите по кредит - като отрицателни. Като изравнена
се смята отворената позиция, чиято изравнителна сума е нула. Отворената позиция може да не бъде
изравнена дори след осчетоводяването на въведените към нея счетоводни документи, ако условието
за нулева изравнителна сума не е изпълнено. Към една изравнена отворена позиция не бива да се
свързват повече документи. Тя придобива състояние "Изравнена" и след осчетоводяване на
документите в нея се съхранява в историята на отворените позиции.
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ОК

Приключване на разглеждането на справката и изход.

Коригиране на документи
Въвеждането на счетоводни документи и тяхното осчетоводяване по сметките е обратима операция в
БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Коригирането е възможно само при неосчетоводените документи. Ако документът вече е осчетоводен,
но е с неправилни записвания, използвайте функцията за деактивиране на един документ, за да го
върнете в неосчетоводено състояние. След това го редактирайте. Приключени и вече осчетоводени по
сметките грешни документи могат да се анулират с въвеждане на сторниращи операции.
Разглеждане на документи
В БИЗНЕС НАВИГАТОР цялата първична информация се съхранява в системата, така че винаги са
достъпни документите в папките за активните и за приключените периоди и години. Информацията за
въведените документи е достъпна винаги и веднага независимо от това, дали папките и периодите са
закрити или не. Данните за всички предишни приключени периоди и години се съхраняват в системата
дотогава, докато не бъдат реорганизирани с помощта на предвидената за тази цел функция "Триене на
стари данни" на меню "Фирми".
Разглеждането на документи е подобно на описаните вече функции "Въвеждане на документи".
Документите са отбелязани със специален знак за състоянието им, по който могат да се познаят кои
документи са осчетоводени, кои са останали недовършени при въвеждането и кои са били сторнирани.
Състоянието на документа се маркира по следния начин:

- осчетоводен;

- недовършен;

- сторниран.

При разглеждане на осчетоводени документи всички входни полета и бутони за промяна на данните са
забранени, като се показват потъмнени на екрана. При осчетоводените документи можем да
разглеждаме данните, без да ги променяме. Активни са само бутоните "ОК", "Други данни",
"Информация" и "Отказ".
При разглеждането на документите цялата информация за тях е достъпна, включително и данните за
позициите на сложните документи. Данните за отворените позиции не се разглеждат от тази функция, а
се извикват в предвидените за тази цел. Можем да използваме точката "Отворени позиции" на меню
"Документи". С бутон "Информация" можем да видим кое лице е въвеждало този документ и на коя дата,
както и кой последен го е променял и на коя дата.
Разглеждане на документи става и чрез натискане на десен бутон на мишката върху маркирания
документ. Появява се следното меню:
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При използване на това меню можем да разглеждаме отворените позиции, като изберем първата точка
от менюто.
Деактивиране на документи
Деактивирането е операция, обратна на осчетоводяването.
Деактивирането на един документ става с натискане на бутон на главния екран. В този случай е важно
дали папките с документи са в работно или в закрито състояние. Ако папките са осчетоводени и закрити,
в тях не могат да се правят повече корекции. При опит за деактивиране на документ в закрита папка
системата издава следното съобщение:
Не можете да деактивирате документ в закрита папка
В такива случаи е необходимо да се деактивира целият период, при което папките се връщат в работно
състояние. След това могат да се редактират грешно въведените документи.
При коригиране на документи могат да се променят всички данни, които преди това са били въвеждани
в документа. При коригиране на сумите програмата автоматично коригира и отворените позиции, които
са свързани с този документ. Ако искате да промените името на контрагента - клиента или доставчика,
преди това трябва да изтриете свързаната с този документ отворена позиция. Това става с натискане на
бутон "Чистене на отворена позиция" от бутона "Други данни" на екрана за въвеждане на документи.
Едва тогава полето за контрагента става активно. Можете да изберете нов клиент или доставчик, като
натиснете бутона след номера на сметката за извикване на списъка на контрагентите.
Изтриване на документи
В БИЗНЕС НАВИГАТОР изтриването на документи е разрешено само ако те не са осчетоводени по
сметките. Ако искате да изтриете осчетоводен документ, трябва първо да го върнете в неосчетоводено
състояние и след това да го изтриете. Връщането на документа в неосчетоводено състояние изтрива
всички свързани с него счетоводни записвания.
Изтриването на счетоводен документ има следното влияние върху другите данни:
•

При изтриване на водещото счетоводно записване на документ с поддокументи се изтриват
автоматично и поддокументите.

•

При изтриване само на поддокумент трябва да внимавате за сумата на стойностите по
поддокументите. Вие не можете да приключите въвеждането, ако тази сума не е равна на сумата
във водещия документ.

•

Отворените позиции се преизчисляват автоматично при изтриване на някои от присвоените им
документи. Ако обаче искате да изтриете отварящия документ на сделката, тогава получавате
съобщение от програмата, че към този документ са присъединени други документи. Трябва първо
другите документи, които са присвоени към тази отворена позиция, да бъдат освободени от нея
посредством бутон "Чистене на отворена позиция" от формата за редактиране на документи.
Функцията "Чистене на ОП" разделя другите документи от отворената позиция и разрешава
изтриване на този документ.

При изтриване на документ може да възникне проблем и във връзка с режимите на номериране на
документа. В режимите на номериране на фактурите по подразбиране е зададена забрана за изтриване
на документите, за да не се получи дублиране или прескачане на номера, което се санкционира от
закона. В случай че искате да изтриете такъв документ, е необходимо да извикате за редактиране
режима на номериране на този вид документи и да сложите параметъра за изтриване на позиция "Само
отговорник". Така изтриването ще се освободи за отговорника на системата, който трябва да провери
как изтриването на този документ ще се отрази на номерата на следващите фактури.
Само в папки със състояние "Работна" имате право да изтривате счетоводни документи. Ако папката е
закрита, това означава, че работата с нея е приключила, и там тази функция е забранена. Трябва в
такива случаи да използвате възможностите за деактивиране на период, при което всички папки се
връщат отново в работно състояние.

Отпечатване на документи
Отпечатването на документи е свързано с възможностите на екстрите "Фактуриране", "Печат на касови
документи" и "Печат на банкови документи". Данните за това, какъв точно вид документ ще се
отпечатва, се задават в параметрите на типа документ.
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При фактурирането е възможно отпечатване на входящи и изходящи фактури, складови разписки и др.
документи от подобен вид. Фактурите могат да се отпечатват като едноредови или многоредови, с
отстъпки или акцизи в отделна колона, в лева или във валута в зависимост от вида на операцията.
При работа с касов апарат той отчита цената и количеството на стоката само в цели числа – за цената стотинки. Начинът на работа на касовите апарати е строго фиксиран в нормативната уредба и не могат
да се използват сложните функции на Бизнес Навигатор относно отстъпките.
При касовите документи се отпечатват приходни и разходни касови ордери.
От банковите документи се отпечатват всички видове - платежни нареждания, нареждания - разписки,
незабавно инкасо, вносни бележки и др.
Някои вътрешни документи също могат да се отпечатват. Те се извеждат на печат или като касови
ордери, или като стокови разписки вътрешни. Можете да изпробвате различни варианти, като сменяте
начина на отпечатване на вътрешния документ според вида на операцията.
По поръчка на клиента може да се изготви и специализиран печат като Метро-фактури, фактури с
фирмения знак на клиента и др.

Осчетоводяване по сметките
Осчетоводяването по сметките на счетоводните документи е автоматична функция, която създава
счетоводните записвания в журналите на база на данните в документите. Отделните документи могат
да се осчетоводяват един по един след въвеждането им в папките. За целта се използва икона
"Осчетоводяване"

от главния екран за работа с документи.

Автоматични счетоводни записвания
Осчетоводяването в БИЗНЕС НАВИГАТОР е напълно автоматична операция. Удобно е това, че
осчетоводяването е отделено от въвеждането, така че винаги имате възможност да коригирате
документите, преди да ги осчетоводите по сметките.
Осчетоводяването като процес разнася резултатите от въведените в документа данни по журналите и
прави записванията в салдата и оборотите на сметките от документа. За всяка сметка, която е
спомената в документа при въвеждането, се създава отделен счетоводен запис. Това важи както за
сметките, въведени в полетата "Сметка" и "Кореспондираща сметка", така и за сметките, които се
съдържат индиректно в счетоводния документ, като например сметки за данъци, сборни сметки, сметки
за сконто и т.н.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР не е необходимо да контирате дори сметките. Програмата сама намира
данните, които са необходими за осчетоводяването, и ги разнася по всички основни, персонални,
сборни, чуждестранни, статистически и аналитични сметки. При това автоматично се съгласуват
салдата и оборотите по сметките и автоматично се следи за равнение на дебита и кредита.
Автоматични счетоводни записвания се създават, ако:
1.

Има въведен код на данък. Осчетоводяването на данъка се извършва или по данъчната сметка,
или по чакащата сметка на данъците.

2.

Ако има засегната сборна сметка, като например при сделки с контрагентите, които трябва да
бъдат съгласувани с главната книга.

3.

Ако при плащане се начислява отстъпка (сконто) от сумата за плащане, която трябва да се
осчетоводи по сметката за сконто.

4.

Ако е включена екстра "Валутни разлики" при документи във валута.

Присвояване на счетоводен период
Счетоводните записвания се присвояват към този период, който е записан в данните за папките. За
всеки документ различаваме три вида данни за дата:
1.
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Дата на документа - датата, която е записана върху първичния документ. Тази дата е важна за
определяне на сроковете на отворените позиции.

2.

Дата на периода - датата, която задава счетоводния период, за който трябва да се осчетоводи
този документ. Оборотите по сметките се водят за този период.

3.

Дата на въвеждане на документа - като дата на въвеждане се записва системната дата на
компютъра.

4.

Ако документите са въведени неправилно в друга папка, те могат да се преместват с функцията
"Местене на документ" и да се осчетоводят в правилния период.

Автоматични процеси на управление
Автоматичните процеси на управление обхващат управляващите операции и данни, като например
управляващи данни за водене на оборотите по сметките, брой счетоводни записвания, контрол на
базовите данни за сметките и т.н. Тези процеси на управление позволяват да се правят проверки на
целостта на данните в процеса на осчетоводяването, така че никога да не се осчетоводяват неправилно
въведени документи. Ето защо е много важно при осчетоводяване на документите да се следи за
грешките на програмата. При извеждане на такава грешка разгледайте добре съобщението, което се
появява на екрана като причина за спиране на осчетоводяването. Ако прочетете добре това съобщение,
ще видите, че това не са грешки в програмата, а описание на грешките при въвеждане на документа.
Ако не можете да се ориентирате, обърнете се към Комерс Финанс АД или към вашия дистрибутор на
БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Автоматичните процеси на управление на осчетоводяването включват и транзакциите, които защитават
операцията от аварийно спиране на компютъра, както и проверките на всички данни в документа за
съответствие с информацията в базовите данни.
Горещи салда
По време на осчетоводяването се изчисляват салдата и оборотите по засегнатите в документите
сметки. БИЗНЕС НАВИГАТОР поддържа текущото салдо и оборот на всяка сметка за годината и за
всички активни счетоводни периоди. Салдата за следващите след обработвания период също се
преизчисляват в момента на осчетоводяването, така че са актуални във всеки един момент.
При осчетоводяването програмата БИЗНЕС НАВИГАТОР обновява веднага салдата и оборотите за
обработвания период, както и началните салда на следващите след този счетоводни периоди - горещи
салда и обороти за всички обработвани периоди, които са актуални веднага след осчетоводяването.
Отделен документ, папка, период
Осчетоводяване на отделен документ е необходимо при операции, които трябва веднага да се отразят
на салдата и оборотите по сметките. Такива операции се отнасят до осчетоводявания по сметки за
материални запаси или чужди валути, където за изразходването на тези активи е необходимо
изчисляване на средната цена на придобиване или среднопретегления курс на чуждата валута.
Използвайте в такива случаи намиращия се в таблицата бутон "Осчетоводяване". За целта е
необходимо маркерът на таблицата да бъде позициониран върху желания за осчетоводяване документ.
Ако осчетоводяването на документа не е необходимо да става веднага, можем първо до въведем
документите и след това да ги осчетоводим накуп. В тези случаи е удобно да се изберат функциите
"Осчетоводяване на папка" или "Осчетоводяване на период". Единствената разлика при двата метода
на осчетоводяване е тази, че ако осчетоводяваме целия период, не е необходимо да избираме папките
поотделно една след друга. Програмата сама си намира тези папки, които се отнасят за този период,
сама ги осчетоводява, а преди това сама подрежда документите по дата на документа. Избирането на
тези функции за осчетоводяване става от съответните точки от менюто "Периоди" или "Папки".
Ако осчетоводяването по някаква причина бъде прекъснато изкуствено от спиране на тока, токов удар,
повреда в компютъра или друга причина, в програмата БИЗНЕС НАВИГАТОР са взети специални мерки
за сигурност, които възстановяват данните в състоянието преди осчетоводяването. По този начин
програмата гарантира, че данните ще бъдат обработени вярно и няма да се получат нежелателни
записвания по сметките и в журналите.

Автоматично сторниране
При неправилно осчетоводени документи се налага те да бъдат сторнирани и евентуално въведени
отново. В програмата БИЗНЕС НАВИГАТОР сторнирането се извършва автоматично. По време на
сторнирането се създава документ с обратен запис на въведения грешен документ. При използване на
функцията "Сторниране на документ" БИЗНЕС НАВИГАТОР създава коригиращи счетоводни документи,
маркирани с текст "STORNO:". Те служат за допълнително поправяне на грешни записи в документи,
които вече са били осчетоводени по сметките.
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Процедира се по следния начин. След избор на фирма на екрана излиза списък на папките, от който
можете да изберете папка, в която се намира грешният документ. След това от дясната страна на
таблицата се показва списъкът на съдържащите се в нея документи. От списъка избирате документа,
който желаете да сторнирате. Извиквате функцията "Сторниране" от намиращото се над списъка поле с
активни бутони.

Тази функция е маркирана с иконата
Ако периодът, за който се отнася оригиналният документ, още не е приключен, за него автоматично се
създава папка за сторно-документи. Ако периодът на оригиналния документ е приключен, сторнираща
папка се създава за следващия активен период. Папката също е маркирана с думата "STORNO" и е в
състояние "Готовност". Това е индикация за програмата, че тази папка е създадена при сторниране на
документи. В една папка се записват много сторниращи документи. Нова папка се създава, само ако не
е намерена такава за съответния период.
Програмата автоматично създава сторниращ документ, така че не е необходима намеса на оператора.
Създава се сторниращ документ с обратни счетоводни записвания на грешния документ. Той е
отбелязан с думата "STORNO:" и с номера на оригиналния документ. Този документ анулира данните в
оригиналния документ.
Сторниращият документ трябва да се осчетоводи, за да се отрази сторниращата операция в
счетоводните данни. Ако сме сторнирали документ погрешка, ще можем, преди да го осчетоводим, да го
изтрием. По тази начин се предотвратява погрешното сторниране на правилно въведени документи.
След осчетоводяване на сторниращия документ оригиналният документ се маркира със специален знак
, което показва, че е сторниран.
При осчетоводяването на сторниращия документ се преизчисляват салдата и оборотите за периода, в
който се намира оригиналният документ, дори и в случаите на приключен вече период. Данните на
сторниращия документ се отнасят за съответния период, за който е създадена сторниращата папка, и се
осчетоводяват за нея. Ако към сторниращия документ има свързани отворени позиции, те също се
преизчисляват и ако са били изравнени, се връщат в активно състояние.

Деактивиране на документ

Функцията "Деактивиране на документ" позволява връщане на осчетоводен вече документ в
неосчетоводено състояние. С тази операция се изтриват всички счетоводни записвания, които са
свързани с документа, по основните, кореспондиращите, сборните и автоматичните сметки. След
деактивирането документът е достъпен за редактиране или изтриване. Отворените позиции, свързани с
документа, също се връщат в активно състояние, ако са били изтрити. Ако със закриването на отворени
позиции в чужда валута са били отразени допълнителни валутни разлики, те също се изтриват и могат
да се актуализират при редактирането на документа.

Специално отпечатване

Тази функция позволява отпечатването на документи в специален формат. Например може да се
отпечатва логото на фирмата на фактурата, да се разработи специален образец на документите,
какъвто е случаят с фактурите за "Метро Кеш енд Кери". Специалните форми на документите се
разработват допълнително от "Комерс Финанс" АД според изискванията на клиента. Те се включват като
видове документи в менюто на специалното отпечатване. От един въведен документ могат да се
отпечатат и няколко различни видове документи, например към фактурата може да се отпечата стокова
разписка, експедиционна бележка и др., без да се налага те да се въвеждат като отделен документ.
Данните за начините на отпечатване на документите се дефинират в типа документ.
Един документ може да се отпечата както по стандартния, така и по специалния начин.
Посредством тази функция е реализирана и връзката на БИЗНЕС НАВИГАТОР с касови апарати.
Отпечатването на касов бон става с избиране на съответните форми от менюто за специалното
отпечатване, като е възможно едновременно отпечатване на касови бонове на различни касови
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апарати. Удобно е в този случай да се избира и номерът на касата, на която става отпечатването. Така
от един компютър могат да се отпечатват касови бонове на различни апарати.

Търсене

Тази функция позволява търсене на документи в текущо избрана папка по комбинация от различни
признаци като сума на документа, сума в чужда валута, вид чужда валута тип на документа, номер на
документа, дата на документа, вид данък или счетоводен текст. Някои от тези признаци са включени два
пъти, което позволява да търсите по интервал.
Търсенето на документ съществува като възможност и в меню "Отчети – Синтетични журнали".

Плащане по фактура

Автоматично генериране на платежни документи по входящи и изходящи фактури. Тази автоматична
операция е предназначена основно за случаите, когато фактурата се плаща в брой, но може да се
ползва и при плащания по банков път. Настройката на вида на платежния документ към фактурата се
извършва в параметрите на типовете документи (само за тип "Фактура").
При натискане на бутона "Плащане по фактура" програмата проверява какви схеми на плащане са
разрешени за този тип документ. Ако е разрешена само една схема, тя се изпълнява незабавно. Ако са
разрешени повече схеми, се показва меню, от което можете да изберете коя схема ще използвате в
конкретния случай. Ако не е разрешена нито една схема, не се извършват никакви действия и не се
извежда съобщение.
За да се извърши автоматично плащане по дадена фактура, е задължително отворената позиция да
съдържа точно един документ. Ако две фактури са обединени в една отворена позиция или ако по тази
фактура вече е извършено частично плащане, автоматично плащане няма да се извърши.
При генерирането на платежните документи програмата взема предвид как е дефинирана схемата за
плащане и дали контрагентът има зададена ДДС сметка. Ако в схемата за плащане не е избран тип
документ за ДДС плащане, цялата сума се плаща по разплащателните сметки. Ако на контрагента не е
въведена ДДС сметка, цялата сума се плаща по разплащателните сметки.

Протоколи за ВОП

Автоматично съставяне на протоколите за ВОП на базата на входящи фактури от чужбина, когато
доставчикът е от друга страна, членка на ЕС.
За може да се ползва тази функция, първо се дефинират схемите на генериране на протоколите, което
става в меню "Базови данни - Основни дефиниции - Схеми за генериране на протоколи за ВОП".
Дефинираните схеми се задават в типа документ, от който ще се генерира протокол, напр. Фактура в
чужда валута, входяща. Избират се в полето "Схема за генериране на протокол за ВОП" на страница
"ДДС - 2007" във формуляра за редактиране на документи.
В типа документ, на страница ДДС, може да се избере схема за генериране на протоколи за ВОП. Това
има смисъл само за входящи фактури.
Самата фактура, от която се генерират протоколи, трябва да няма вид по ДДС - тоест в дневника по
ДДС ще влезе протоколът, а не фактурата. Трябва да си проверят данните на тази страница на
входящата фактура в чужда валута. Тъй като тя не трябва да влиза в дневниците по ДДС, полетата "Вид
по ДДС" и "Операция" трябва да бъдат със стойност "Няма".
Проверяват се и данните за данъка в протоколите за ВОП - входящ и изходящ, които са зададени в
схемата за генериране. Протоколите трябва да съдържат количество, т.е. в полето "Количество"
стойността трябва да е "Да". Много важно е в тях данъкът да е указан с различна данъчна основа, за да
може програмата да попълни стойността на данъчната основа от данните за фактурата.
423

Протоколите задължително трябва да са с много кореспондиращи сметки, и да е маркирано
"Осчетоводяване само на данъка".

Потвърждаване на поръчка

БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява оперативно следене на поръчките от клиентите, превръщането им от
оферта в поръчка и след това във фактура и резервиране на стоки по потвърдените от клиентите
поръчки.
С натискане на бутон - "Потвърждаване на поръчка" документите се преобразуват към следващото
състояние. Офертата става поръчка, а поръчката става фактура.
В типа документ за продажба "Изходящата фактура" можем да се укаже началното състояние, от което
тя тръгва в момента на създаването си. Възможните начални състояния са три: оферта, поръчка и
фактура.
Офертата всъщност още не е поръчка. Тя е предложение към клиента, на базата на което той може да
оформи поръчката си. По нея могат да възникнат промени, клиентът може да откаже някои позиции, да
намали количествата по други, да ги увеличи по трети, да смени някои артикули с други подобни и да
заяви нови неща. Въведените в поръчката артикули се резервират. Това означава, че те присъстват в
склада, но се изключват от справката за наличните количества. Наличното количество се изчислява,
като от количеството, което се води в склада, се изваждат резервираните количества и количествата,
които вече са продадени, но още не са изписани от склада.
Резервирането става в момента на потвърждаване на съответния ред от документа. Тоест, при
въвеждането на следващия ред количеството от предишния ред вече е резервирано.
Когато клиентът потвърди заявката си, офертата (с всички направени по нея поправки) става поръчка и
вече подлежи на изпълнение.
По изпълнената поръчка се издава фактура.
Номерирането на офертите и поръчките е различно от номерирането на фактурите. Не е ясно дали
дадена оферта ще бъде потвърдена, и кога ще стане това. Затова за нея не бива да се заделя номер от
редовната последователност на номерата на фактури.
Когото поръчката стане фактура, номерът на документа се сменя и автоматично є се присвоява
следващият редовен номер според режима на номериране на съответния тип документ. В този момент
автоматично се създава и нова отворена позиция за следене на неуредените сделки. В този момент
фактурата автоматично се осчетоводява, а количествата по нея от резервирани стават продадени.
БИЗНЕС НАВИГАТОР извежда справки за чакащите поръчки, които могат да бъдат проследени всички в
състоянието им към момента. Извеждат се следните видове справки:
-

Всички поръчки

-

По клиенти и поръчки

-

По клиенти и артикули

-

По артикули

-

По търговски центрове.

Създаване на заявка към доставчик

С помощта на тази функция в БИЗНЕС НАВИГАТОР се създават и обработват заявки от обработваната
с програмата фирма към нейните доставчици.
Заявките могат да се създават свободно, по желание на потребителя, или да се създават автоматично
на база поръчките от клиенти.
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Функцията "Заявки" включва следните възможности:
1. Дефиниране на типове заявки с цел автоматизация на работата по въвеждането и отпечатването на
заявки.
2. Ръчно въвеждане на заявки към доставчиците
3. Автоматично създаване на заявка към доставчик
4. Автоматично следене на изпълнението на заявките към доставчика
5. Справки за заявките

Документи в папката, редактиране на пълен екран

Функцията за редактиране на папка на пълен екран дава допълнителни възможности:
а) Сортиране по всички колони. На основния екран някои колони в таблицата с документи са
забранени за сортиране, но тук по всички колони може да се сортира.
б) Групово осчетоводяване, деактивиране и местене на документи. Могат да се изберат много
документи, като се използват същите клавишни комбинации, както в Windows Explorer:
− Щракване върху определен ред избира този ред, като размаркира предишния избор.
− Задържане на Shift и щракване върху друг ред маркира целия интервал между двата реда.
− Задържане на Control и щракване върху ред маркира този ред, като запазва и вече
направената маркировка.
− С карето "Избери всички" могат да се маркират всички документи, или, обратно, да се
размаркират.
Могат да се маркират толкова документа, колкото желае потребителят, и след това с избиране на икона
"Осчетоводяване" или "Деактивиране", те да се осчетоводят или деактивират с една операция.
Местенето на документи в друга папка работи като групова операция, като се преместват всички
избрани документи, които не са осчетоводени.

Телебанкиране

Функцията "Телебанкиране" на Бизнес Навигатор включва автоматично изготвяне на текстови файлове
за подаване на въведените в програмата платежни документи към обслужващата фирмата банка. Тази
функция спестява време за повторно въвеждане на платежните документи в банковия софтуер и
предотвратява допускането на грешки от повторното въвеждане.
Поради липса на единен стандарт за формат на файловете, които се подават към различните банки, в
Бизнес Навигатор е разработена външна програма nvteleb.exe. С нея като режими на телебанкиране се
създават описанията на текстовите файлове според изискванията на различните банки.
При избор на функция "Телебанкиране". програмата създава нова таблица с данни, с различен формат,
в която записите са подготвени с тези атрибути, които имат банковите документи. Това става
аналогично на операциите при отпечатването, които програмата извършва, когато се натисне бутонът
"Печат". Бизнес Навигатор преобразува параметрите за отпечатване на банковите документи и директно
ги отпечатва и аналогично ги попълва в таблицата за електронно банкиране.
При функцията "Телебанкиране" операциите са разделени на два етапа
- Преобразуване на параметрите
- Записване в таблица
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Първо става преобразуването на параметрите на счетоводните документи в банкови документи.
Преобразуваните документи се записват в отделна таблица.
В зависимост от вида на документа програмата попълва съответните полета.
Видът на банковия документ се взима от параметрите, зададени в полето "Отпечатване"на на страница
"Общи данни". Ако се осчетоводят други документи, те също ще се появят в таблицата.
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Заявки към доставчици
С помощта на тази функция в БИЗНЕС НАВИГАТОР се създават и обработват заявки от обработваната
с програмата фирма към нейните доставчици.
Заявките могат да се създават свободно, по желание на потребителя, или да се създават автоматично
на база поръчките от клиенти.
Функцията "Заявки" включва следните възможности:
6. Дефиниране на типове заявки с цел автоматизация на работата по въвеждането и отпечатването на
заявки.
Типовете заявки определят вида на заявката, режима на номериране, търговския център, с който се
работи, и начина на отпечатване на заявката.
7. Ръчно
въвеждане
на
заявки
към
доставчиците
Ръчното въвеждане на заявките към доставчици става лесно с предварително дефинираните типове
заявки. За попълване едновременно на много позиции могат да се използват възможностите на
груповото въвеждане, където автоматично се управлява и количеството, което ще заявяваме.
8. Автоматично

създаване

на

заявка

към

доставчик

Автоматичната операция "Съставяне на заявка към доставчик" може да се извика с иконата
от
основния
работен
екран.
На база на изходяща фактура, оферта или поръчка от клиента се съставя заявка към доставчик със
същото съдържание. Само се избира доставчикът, към който ще се заявяват поръчаните от клиента
стоки.
9. Автоматично
следене
на
изпълнението
на
заявките
към
доставчика
Тази функция позволява обвързването на фактурите за доставените стоки със заявките към
доставчиците.
За целта е предвидена автоматична операция "Доставка по поръчка" при въвеждането на документи
от
тип
"Входяща
фактура".
При извикването й позициите във фактурата се попълват на база на заявените стоки, които още не са
доставени по тази поръчка. БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично следи изпълнението на количествата
по всяка отделна стока в заявката и попълва само разликата между заявените и доставените
количества. Ако една стока е доставена частично, ще се попълни само разликата до пълното
изпълнение на заявката.
10. Справки
Данните за заявките могат
Заявките
са
подредени
– Всички

да
в

за
се проследят от екрана за
зависимост
от
състоянието

Всички
Всички
Всички

въвеждане
им
в

заявките
на заявки.
страниците:
Неподадени
Подадени
Приключени
неподадени
подадени
приключени

Предпоставки за използване на заявки
Има определени условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да можете да използвате функцията за
заявки към доставчиците.
1. Трябва да се работи с артикули и категории артикули
Номенклатурата на стоките или материалите, които ще се включват в заявките, трябва да бъдат
маркирани с параметъра "Категории артикули" в номенклатурната дефиниция.
Проверете настройките на този параметър в меню "Базови данни – Аналитичности – Номенклатурни
дефиниции".
2. Трябва задължително да се дефинират търговски центрове
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Дефинирането на търговските центрове става в меню "Базови данни – Аналитичности – Търговски
центрове
Важно! Търговският център трябва да има в категорията артикули дефинирана сметка за склад.
При продажбите търговският център не е задължителен, но тук е задължителен. Може да се дефинира
нов търговски център само за заявките, ако се налага.
3. Да са дефинирани типове заявки
Дефинирането на типове заявки става от меню "Заявки – Типове заявки". В типовете заявки може да се
укаже търговски център по подразбиране. Ако не е дефиниран търговски център по подразбиране, той
може да се избере текущо в момента на въвеждане на нова заявка.
4. Да са дефинирани режими на номериране на заявките
Режимите на номериране на заявките се задават в меню "Заявки – Режими на номериране". В режимите
на номериране на заявките се указват и отпечатвания брой копия.
Търговски центрове
При работа с оферти и поръчки, а също така и със заявки към доставчици се използва понятието
"Търговски центрове". Търговският център позволява логическо групиране на счетоводните сметки за
склад и продажби, с които се работи от едно и също място.
Търговските центрове в БИЗНЕС НАВИГАТОР са разширение на понятието "обект". Като търговски
център логически са групирани счетоводните сметки за склад и продажби, с които се оперира от едно и
също място. Търговският център се характеризира с код и име. За всеки търговски център трябва да
укажем с какви категории артикули той борави.
За всяка категория артикули в конкретния търговски център трябва да укажем двойка сметки: сметка за
продажби и сметка за склад.
Търговският център обединява счетоводната информация за доставките и за продажбите на стоките и
позволява веднага да се следят движенията и наличностите на артикулите.
Търговските центрове се въвеждат от меню "Базови данни – Аналитичности – Търговски центрове".
Чрез икона "Добавяне" става въвеждането на нови търговски центрове. Попълват се следните входни
полета:
Страница "Общи данни":
Код
Название
Артикули

Страница "Категории артикули":
За всеки търговски център трябва да се укаже с какви категории артикули той работи. За целта се
натиска икона "Добавяне", при което се визуализират следните входни полета:
Център
Категория
Продажби
Склад

Въвеждане на заявки
Екран "Заявки към доставчици"
За да се използва функцията "Заявки към доставчици", първоначално трябва да се дефинират типовете
заявки и режимите за номериране. Това става от меню "Заявки – Типове заявки" и "Заявки – Режими на
номериране".
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Ако тези условия са изпълнени, може да се пристъпи към въвеждането на данните в заявките.
Избирането на меню "Заявки – Въвеждане на заявки" отваря екран "Име на фирмата [Заявки към
доставчици]"
Екранът има седем страници:
-

Неподадени

-

Подадени

-

Приключени

-

Всички неподадени

-

Всички подадени

-

Всички приключени

-

Всички

На първите три страници се виждат само заявките за избрания доставчик, на останалите - за всички
доставчици.
Съдържанието на страниците е разделено на три части.
Списък на доставчиците
Списък на заявките
Съдържание на маркирана заявка

За всеки ред се въвежда:
-

Код на артикула - артикулът се избира от списък. За номенклатурите, които ще са обект на
съставянето на заявки, трябва задължително в дефиницията им да е маркирано "Категория
артикули" и да са включени в списъка с категории артикули на избрания търговски център.

-

Заявено количество - количеството, което желаем да ни доставят.

-

Очаквана цена - цена, по която се предполага, че ще се извърши доставката. Тази цена после ще
се използва за автоматично попълване на фактура за доставка. Това поле може да остане
непопълнено, тогава програмата ще вземе използва цената от съответната партида, или пък ще
се въведе ръчно във фактурата.

-

Полетата "Доставено количество" и "Доставна цена" се попълват автоматично от фактурата или
фактурите по доставката.

Можем да добавяме и редактираме само неподадени заявки. Ако по някаква причина се налага да
редактираме подадена заявка, първо трябва да променим състоянието й на "Неподадена". Полето
"Състояние" е забранено, затова първо трябва да го освободим, като натиснем катинарчето и след това да
променим състоянието.
В една заявка даден артикул може да фигурира само веднъж. Ако се опитаме повторно да въведем един и
същ артикул, ще получим съобщение за грешка. Правилното в случая е всички количества от този артикул
да се обобщят на един ред от заявката.
При двойно кликване с левия бутон на мишката върху вече редактиран ред се влиза в редактиране в
таблицата само на полетата "Количество" и "Цена". Ако искаме да редактираме на отделен екран, трябва
да използваме бутона "Редактиране" или десния бутон на мишката.
Списък на доставчиците
В
лявата
част
Тук
предварително
се
Списъкът
-

на
избира

екрана
е
доставчикът,
към
има

списъкът
който
ще

на
се

доставчиците.
подава
заявка.
колони
код
доставчик
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и
може
да
се
сортира
по
Има локатор за търсене по код или по име – в зависимост от това, коя колона е избрана за сортиране.

тях.

Списък на заявките
В таблицата горе вдясно е списъкът на заявките. Към този списък има икони "Добавяне", "Редактиране",
"Триене",
"Печат",
"Специално
отпечатване"
и
"Изход".
Списъкът може да се сортира по колони и да търсим по избраната колона. Информацията се разпределя в
следните
колони:
–
изображение
на
състоянието
на
заявката
–
код
–
тип
–
номер
–
оперативен
център
–
доставчик
–
дата
създаване
–
дата
подаване
–
дата
доставка
– дата на приключване.
Съдържание на маркирана заявка
В таблицата долу вдясно е съдържанието на избраната в горния списък заявка.
Към този списък има икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене", "Групово въвеждане"
Справката
–
–
–
–
–
–
–
– състояние

съдържа

очаквана
доставено
доставна

колони:
ред
артикул
название
количество
цена
количество
цена

Добавяне на заявка
Добавянето на нова заявка може да стане само от страница "Неподадени" на екран "Име на фирмата
[Заявки към доставчици]".
Заявките имат три състояния - неподадени, подадени и приключени. Тези състояния могат да се
променят както в зависимост от въведените данни, така и ръчно.
Избира се икона "Добавяне". Отваря се екран "Име на фирмата" [Типове заявки към доставчици]".
От таблицата на този екран, в която са изброени въведените предварително типове заявки се маркира
желаният тип и изборът се потвърждава с икона "ОК".
Ако е дефиниран само един тип заявки, програмата попълва автоматично типа, без да предоставя екран
[Типове заявки към доставчици] за избор.
Отваря се екран "Име на фирмата [Заявка към доставчик]".
Екранът съдържа четири страници "Общи данни", "Бележки", "Фактури за доставка", "Създадена по
клиентска поръчка":
Общи данни
Бележки
Фактури за доставка
Създадена по клиентска поръчка
Поръчани артикули

В долния край на екрана има и диалогово поле "Състояние" с опции
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-

неподадена

-

подадена

-

приключена.

Полето служи за някои операции по подадени заявки.
На този екран има бутони "ОК" и "Отказ".
Общи данни
На страница "Общи данни" има полета:
-

код

-

тип

-

номер

-

доставчик

-

оперативен център

-

дата на създаване

-

очаквана дата на доставка – това е датата на създаване на заявката + броя дни, посочен в срока
на доставка на избрания тип заявка. Попълва се автоматично от данните за типа заявка, но може
да се редактира по желание.

-

дата на подаване

-

дата на приключване

След като е посочен типът на заявката, данните в полетата се попълват по подразбиране.
Бележки
В полето на тази страница може да се записват в свободен текст произволни коментари с дължина до
600 знака.
При отпечатване бележките се разполагат в края на заявката.
Фактури за доставка
На страница "Фактури за доставка" има таблица с информация за фактурата(ите), която придружава
доставката на заявените стоки. Тя съдържа колони
-

код

-

тип

-

номер

-

дата

В момента на добавяне на заявката в таблицата няма данни, тъй като още няма извършена доставка.
Създадена по клиентска поръчка
На страница "Създадена по клиентска поръчка" има таблица с данните на клиентска поръчка, по която
се изготвя добавяната заявка. Тъй като заявката, която добавяме, не е свързана с клиентска поръчка,
таблицата е празна.
Функцията "Създаване на заявка по клиентска поръчка" се избира с иконата "Създаване на заявка към
доставчик"

от главния работен екран
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Поръчани артикули
Новосъздадената заявка е празна, и към нея трябва да се попълнят съответните редове с вид и количество
на артикулите.
Това става след избиране на икона "Добавяне" над списъка със съдържанието на заявките.
Отваря се екран "Име на фирмата [Поръчан артикул]".
Той съдържа полетата:
Номер поръчка
Ред
Артикул
Заявено количество
Доставено количество
Очаквана цена
Доставна цена
Бележки

В една заявка даден артикул може да фигурира само веднъж. Ако се направи опит повторно да бъде
въведен един и същ артикул, ще се получи съобщение за грешка. Правилното в случая е да се обобщят
всички количества от този артикул на един ред от заявката.
С бутон "Групово въвеждане" могат едновременно да бъдат въведени много редове от заявката. С
груповото въвеждане можем да се оперира още по-бързо, ако стоките се групират по количество.
Работата му е аналогична на бутона "Групово въвеждане" при въвеждане на документи.
Номер поръчка
Попълва се автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Ред
Попълва се автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Артикул
В това поле се попълва кодът на артикула, а вдясно от него се изписва името му.
Това става при избора на артикула от списък с помощта на бутона

.

В дефиницията на номенклатурите, които ще са обект на съставянето на заявки, трябва задължително
да е маркирано полето "Категория артикули" и те да са включени в списъка с категории артикули на
избрания търговски център.
Заявено количество
Тук се въвежда количеството, което желаем да ни доставят.
Доставено количество
Това поле се попълва автоматично от фактурата(ите) по доставката.
Очаквана цена
Въвежда се цена, по която се предполага, че ще се извърши доставката.
Тази цена после ще се използва за автоматично попълване на фактура за доставка.
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Това поле може да остане непопълнено, тогава програмата ще вземе използва цената от съответната
партида, или пък ще се въведе ръчно във фактурата.
Доставна цена
Това поле се попълва автоматично от фактурата(ите) по доставката.
Бележки
В това поле се въвежда текст за пояснение към всеки ред на заявката по желание на потребителя.
Подаване на заявка
Една заявка се счита за подадена, след като се разпечата и изпрати на доставчика. Ето защо
подаването на заявки в БИЗНЕС НАВИГАТОР става автоматично чрез избиране на икона "Печат" или
"Специално отпечатване".
При това програмата не знае дали наистина сте отпечатали заявката на хартия, или само сте я извели
на Print Preview.
След като една заявка бъде подадена, тя отива на отделен ред в таблицата на страница "Подадени
заявки".
Подадени и приключени заявки също могат да се отпечатват без ограничения на броя на отпечатваните
копия, като за целта могат да се използват бутоните за нормално или специално отпечатване.
Редактиране на заявка
Само неподадени заявки могат да бъдат добавяни и редактирани.
Редактирането се извършва като се маркира редът на заявката и се избере икона "Редактиране".
Ако по някаква причина се налага да бъде редактирана подадена заявка, първо трябва да се промени
нейното състоянието на "Неподадена". Това става от поле "Състояние" на страница "Общи данни".

Полето "Състояние" е забранено. То се освобождава, като се натисне бутонът с катинарчето
това опциите вече са активни и трябва да се маркира "Неподадена".

. След

Редактиране на позиции от заявка
Редактирането на данните на позициите на една заявка става чрез избиране на икона "Редактиране" над
таблицата с позициите. Отваря се екран "Име на фирмата [Поръчан артикул]". Достъпни за редактиране са
полетата:
-

артикул

-

заявено количество

-

доставено количество

-

очаквана цена

-

доставна цена

При двукратно щракване с мишката върху вече въведен ред се влиза директно в редактиране в таблицата,
като редактирането е възможно само на полетата "Количество" и "Цена".
Ако искаме да редактираме на отделен екран, трябва да използваме бутона "Редактиране" или десния
бутон на мишката.
Специално отпечатване на заявки
С бутон "Специално отпечатване" заявката може да се извика за отпечатване през дизайнера на заявки
в специфична за потребителя форма.
За целта е необходимо:
а) с програмата Дизайнер на заявки да е дефиниран съответен формуляр за отпечатване, който след
това е записан във файл с формат rpt.
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б) в дефиницията на типа заявка, на страница "Режими на отпечатване" да е създаден режим на
отпечатване, в който да е указано името на файла с формат rpt.
Ако сме създали само един режим на отпечатване, при натискане на бутона автоматично се стартира
отпечатването с този режим.
Ако сме създали няколко режима на отпечатване, при натискане на бутона се появява меню, от което
трябва да изберем кой режим искаме да използваме.
Разработеният стандартен файл за отпечатване на заявки е с име StdOrder.rpt
След извеждане на Printpreview документът може да се експортира в HTML-файл, а също така и като
DOC-файл.
Дизайнер на заявки

Когато се намираме в екрана за въвеждане на заявки "Име на фирмата [Заявки към доставчици]" и
изберем меню "Заявки – Дизайнер на заявки", извикваме дизайнера на заявки.
Като начин на работа дизайнерът на заявки е подобен на дизайнера на документи, но, разбира се,
полетата, които се използват при дизайна, са специфични за работата със заявки към доставчици.
В дизайнера на заявки има възможност за експорт в Microsoft Word, когато потребителят има
инсталиран Microsoft Office.
Експортираният Word-документ представлява поредица от картинки във формат WMF, а не нормален
редактируем текстов документ. Някои промени по картинката при нужда може да се направят с помощта
на функцията Edit Picture като от менюто на Word.
Експорт към Word има само в дизайнерите, не и в справките, които се отпечатват директно от
програмата.

Типове заявки
Задължително условие за използване на функцията "Заявки към доставчици" е първо да бъдат
дефинирани типовете заявки. Това става от меню "Заявки – Типове заявки".
Отваря се екран "Име на фирмата [Типове заявки към доставчици]".
Екранът съдържа икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене", "Изход" и таблица с данни за типовете
заявки, обхванати в следните колони:
-

код

-

название

-

режим на номериране

-

оперативен център

Добавяне на тип заявка
При избиране на икона "Добавяне" се отваря екран "Име на фирмата [Тип заявки към доставчици]".
Екранът има две страници – "Общи данни" и "Режими на отпечатване".
Страница "Общи данни"

Тази страница съдържа следните полета:
Название
Код
Режими на номериране
Оперативен център
Срок на доставка в дни
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Название
В това поле се въвежда име, по което се различава типът заявка.
Код
Попълва се автоматично от програмата.
Оперативен център
от екран "Име на фирмата [Търговски центрове]" от съдържащата се там
С помощта на бутон
таблица се избира оперативният център за работа със заявките.
За да се работи със заявки към доставчици, трябва задължително да се работи с търговски центрове в
категориите артикули към номенклатурите.
Важно! Търговският център трябва да има в категорията артикули дефинирана сметка за склад.
Този оперативен център става стойност по подразбиране, която при въвеждане на конкретна заявка от
този тип ще бъде изписана в поле "Оперативен център". Ако потребителят желае, може да смени
оперативния център при въвеждането на самата заявка.
Ако при дефинирането на типа заявка това поле остане непопълнено, всеки път при създаване на
заявка към доставчик ще трябва да се избира оперативен център.
Бутон

(Clear) служи за изчистване на полето при погрешно попълване.

Срок на доставка в дни
В това поле се въвежда желателен срок на изпълнение на заявката в дни. Тази стойност също става по
подразбиране за заявките от този тип, които въвеждаме.
При въвеждането на заявка се използва за изчисляване на предполагаемата дата на доставка. След
това тази дата може да се смени.
Страница "Режими на отпечатване"

На тази страница може да се дефинира дали и как да се отпечатва този тип заявки с дизайнера на
заявки.
За всеки режим на отпечатване се задава название на режима и име на съответния .RPT файл.
Страницата съдържа таблица с колони
-

код – попълва се автоматично

-

название – попълва се удобно за потребителя название на режима, например "Заявка "Престиж"

-

име на .RPT-файла – записва се точното наименование на .RPT-файла на този режим.

, като с левия бутон на мишката
В таблицата се работи с десен бутон на мишката и меню
се избира съответната команда – добавяне, редактиране или изтриване.
Редактиране на типове заявки
Редактирането на типовете заявки става чрез промяна на данните на полетата, използвани при функция
"Добавяне".

Режими на номериране
Също задължително условие за използване на функцията "Заявки към доставчици"
В меню "Заявки – Режими на номериране" трябва да се дефинира поне един режим на номериране.
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За разлика от типовете документи, които могат и да нямат режим на номериране, при типовете заявки
той е задължителен. Режимите на номериране на типовете заявки нямат нищо общо с режимите на
номериране на типовете документи.
Когато се избере меню "Заявки – Режими на номериране", се отваря екран "Име на фирмата [Режими на
номериране на заявки към доставчици]". Този екран съдържа икони "Добавяне", "Редактиране",
"Триене", "Изход" и таблица с данни за режимите на номериране, разпределени в следните колони:
-

код

-

название

-

префикс

-

брой символи

Добавяне на режим на номериране
При избиране на икона "Добавяне" се отваря екран "Име на фирмата [Режим на номериране на заявки
към доставчици]".
Той съдържа полета:
Название
Код
Префикс
Брой символи в префикса
Общ брой символи в номера (вкл.префикса)
Отпечатвани копия

Название
В това поле се въвежда името на режима на номериране на заявките, по което ще се различава найудобно.
Код
Попълва се автоматично от програмата.
Префикс
В това поле се въвежда префикс (представка), представляващ съвкупност от няколко символа, които се
поставят пред числото на номера.
Префиксът може също така да включва букви и препинателни знаци.
Брой символи в префикса
В това поле се извежда броят символи във въведения префикс. БИЗНЕС НАВИГЕТОР изчислява броя
автоматично.
Общ брой символи в номера (вкл.префикса)
В това поле се въвежда общата дължина на номера, включително префикса.
Номерът се образува, като поредният (числов) номер се допълни отляво с нули и се добави към
префикса.
Отпечатвани копия
В това поле се посочва колко копия от заявката да се отпечатват.
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Отчети
Особености на отчетите
Отчетите съдържат цялата справочна информация на БИЗНЕС НАВИГАТОР, която може да се извежда
преди или след осчетоводяването на документите. В БИЗНЕС НАВИГАТОР са заложени нов подход и
нови методи на работа, според които цялата налична информация, първична и справочна, е достъпна
винаги и веднага след осчетоводяването. Достъпни са данните както за текущите периоди и години, така
и за закритите. Горещите салда и обороти са актуални за всички активни периоди веднага след
осчетоводяването.
Предлаганите в БИЗНЕС НАВИГАТОР справки са разработени на принципа на многовариантността.
Информацията може да се селектира с филтри по различни признаци - по периоди, по признаци в
номенклатурите, по групи, подгрупи и видове, по дати - от дата до дата в рамките на периода, по начини
на отпечатване на информацията и т.н. Генераторът на отчети, включващ и интерпретатор на формули,
позволява да се създадат неограничен брой потребителски отчети.
При повечето справки имате достъп до историята, документна обоснованост и доказателственост на
всяко записване.
Главна книга за синтетични, аналитични и персонални сметки - хронологична и по кореспонденции с
възможност за избор за един период или с натрупване за интервал от периоди или за година.
Включване на филтри по дати и на аналитичните данни по партиди на кореспондиращите сметки.
10 счетоводни журнала, включващи автоматични дневници на покупките и на продажбите с експорт на
магнитен носител във формата на данните на Министерството на финансите за ДДС. Касови журнали за
отчитане на движенията на паричните средства. Аналитични журнали с възможности за включване на
информацията за партидите на кореспондиращата сметка.
Оборотни ведомости и справки за салдата и оборотите на синтетичните, аналитичните и персоналните
сметки. Филтри за селектиране на информацията по видове сметки, по партиди, по периоди, за
интервал от периоди или за година.
Инвентарни описи по аналитичните сметки. Справка за наличностите за номенклатура по сметки с
отчитане на печалбата или загубата от всеки артикул или обект.
Баланс, отчет за приходи и разходи, данъчна декларация за ДДС, отчет за собствения капитал, отчет за
паричния поток и различни видове допълнителни отчети съобразно изискванията на нормативната база
или особеностите на дейността на фирмата.
Опис на документите с филтър по папки, по дати на въвеждане или дати на промяна на документите, по
оператори, по видове документи, по режими на номериране и др.
Справки за неуредените разплащания с клиенти и доставчици, както и история на уредените
разплащания. Издаване на предупредителни писма за закъснелите клиенти.
Справки на екран и на печат. Всички отчети се показват първо като справки на екрана. С натискане на
бутон "Печат" те винаги могат да бъдат отпечатани. Възможности за настройки на шрифтовете за печат,
както и за разпечатване на избрани страници или на различни принтери.
Филтри за селектиране на извадки от справките на екран или при отпечатването.
Възможност за експорт на базови данни и на всички справки към MS Excel за Windows с неограничени
възможности за допълнителни обработки на информацията.
Възможност за експорт на всички справки към дизайнер на отчети с неограничени възможности за
допълнителни обработки на информацията.
В дизайнера на отчети има възможност за експорт в Microsoft Word, когато потребителят има
инсталиран Microsoft Office.
Експортираният Word-документ представлява поредица от картинки във формат WMF, а не нормален
редактируем текстов документ.
Някои промени по картинката при нужда може да се направят с помощта на функцията Edit Picture като
от менюто на Word.
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Експорт към Word има само в дизайнерите, не и в справките, които се отпечатват директно от
програмата.
Забележка:
Справките, които се правят за интервал от периоди, като оборотни ведомости, главна книга,
аналитични журнали, баланс, ОПР и т.н., автоматично се настройват в зависимост от номиналния
коефициент на избраните периоди. Ако всички периоди са с еднакъв коефициент, справките се
извеждат без промяна - т.е. за миналите години и за първата половина на 1999 г. До 04.07.,
включително, ще бъдат в стари левове, а за следващата година и за втората половина на 1999 г.
от 05.07., включително, ще бъдат в нови левове. Ако периодите са с различни коефициенти, всички
данни се приравняват към коефициента на последния период. Следователно справки, които
обхващат времето и преди, и след 05.07.1999 г., се показват в нови левове.
Справките, които са по периоди - например оборотна ведомост за сметка по периоди и за партида по
периоди се извеждат без преобразуване, т.е. в стари левове за старите периоди и в нови левове за
новите периоди.
Описът на документите се извежда без преобразуване.

Избор на период
Всички справки в БИЗНЕС НАВИГАТОР се извеждат за период, за интервал от периоди или за година.
Периодът, интервалът от периоди или годината се избират от таблица със списъка на всички закрити
или активни периоди на фирмата.
При извикване на справката на екрана се показва таблицата за избор на период. Таблицата съдържа
диалогова кутия със следните позиции:
Период
За избор на период преместете маркера на това поле. Тогава в зоната за избор на периоди е активна
само първата таблица, която показва началната дата на периода. Ако се позиционираме на даден
период, над таблицата се показват неговите начална и крайна дата.
Интервал от периоди
Тази позиция е маркирана по подразбиране при избор на период на справката. В зоната за избор на
период в този случай са активни двете таблици за периоди. В едната избираме началната дата на
началния период, а в другата - началната дата на крайния период. Над таблицата за избор се показват
началната дата на първия период и крайната дата на втория период. Така можете да контролирате кой
период сте избрали.
Година
При избор на позиция "Година" в таблицата за избор на период се показват само активните или
закритите години. След като се позиционираме върху годината, в полето над таблицата за избор се
показват началната и крайната дата на годината.
След като изберем периода по описания начин, трябва да потвърдим избора с бутон "ОК" или да се
откажем с бутон "Изход".
Изборът на период невинаги се предлага автоматично като първа функция при справките. Ако сме
работили с някой период или ако сме вадили справки за него, програмата го запомня. Ако желаем да
сменим периода по подразбиране, ще трябва да използваме икона

.

Главна книга
Главна книга за една сметка
Главна книга - хронологична

Хронологичната главна книга ви дава възможност да покажете и да контролирате всички хронологични
записвания по една сметка за избран период от време. Това е дневникът на сметката, който показва
всички счетоводни записи по сметката в хронологичен ред. Изборът на вида на главната книга става от
маркираните като страници позиции, които могат да се превключват. След като сте избрали вида на
главната книга, хронологична, е необходимо да изберете параметрите на сметката.
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След въвеждане на необходимата изборна информация за главната книга на екрана се показват всички
движения за избраната сметка.
В главната книга се показват движенията само от осчетоводените папки. Счетоводните статии се
подреждат в реда, в който те са били въведени и осчетоводени, сортирани по папки.
С натискане на клавиш Enter или икона
от таблицата получавате справка за документа, за който
са създадени показаните счетоводни статии. Ако документът има няколко поддокумента, те се показват
на втората страница от справката за документа.
С помощта на определения за тази цел бутон имате възможност да отпечатате данните от справката.
При отпечатване се запазва филтърът, по който е избрана информацията за главната книга, и винаги се
разпечатва само главната книга за избрания тип сметка или подсметка.

Ако използвате икона "Печат с история на салдата"
, ще можете да отпечатате главната книга за
сметката и с данните за начално салдо, оборотите по всяка операция и салдото за всяка една операция.
Тази справка е незаменима като касова книга.
Бутон за клас сметка - Материална, Клиенти, Доставчици

Със задаването на вида на сметката избирате този тип сметки, за които ще се извежда главната книга.
Можете да избирате между материални сметки, сметки за дебитори (клиенти) или сметки за кредитори
(доставчици). Видът на сметката се превключва динамично с бутоните за избор.
Номер на сметка

След като сте избрали вида на сметката, на екрана в малка таблица под полето за избор на сметката се
показват всички сметки от този клас, за които има записвания за периода. От списъка можете да
избирате, като се движите със стрелката или с лентите за преместване по екрана на позициите. Можете
да използвате и локатор, ако въведете начална цифра или буква за избор на сметката.
Сметка

Име на сметката от сметкоплана.
Кореспондираща сметка

Кореспондиращата сметка се задава със съкращението на типа на сметката и номера на сметката.
Национална валута

Дебит - Показва счетоводната сума от дебитната (лявата) страна на сметката.
Кредит - Показва счетоводната сума от кредитната (дясната) страна на сметката.
Чужда валута

При документи в чужда валута се показват сумата в чужда валута, по дебит и по кредит, както и видът
на чуждата валута.
Количество

Показва количеството по партидата на кореспондиращата аналитична сметка, ако е било въведено в
първичния документ. Така можете да видите винаги кой клиент точно какво си е купил, в какво
количество, на коя дата, с кой точно документ.
Цена

Ако в счетоводното записване се показва партида с количествени данни, тук се показва цената за
показаното количество.
Мярка

Мярката се отнася за количествената партида и за данните на това записване.
Документ

Тип, номер и дата на документа, за който е създаден този счетоводен запис.
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Папка

Номер на папката, в която е бил въведен счетоводният документ. Тук се показва автоматично
зададеният от системата номер на папката.
Период

Началната дата на периода, за който се отнася счетоводното записване. Полезна информация при
справката за интервал от периоди.
Счетоводна статия

Тук се показват номерът на счетоводната статия, която е била създадена по тази сметка като запис в
журнала както и номерът на нейния ред.
Текст

Показва счетоводния текст на документа.
Салдо

Показва салдото след всяка операция със стойности по дебит и по кредит.
С партиди

Ако включим отметката на това поле, ще можем освен кореспондиращата сметка да видим и партидите,
по които са направени счетоводните записвания. Партидите се подреждат в списък под данните за
сметката, като за всяка от тях се поддържат данните и за количество, мярка, цена.
Филтър

Ако изберете бутона "Филтър" в долната част на таблицата, можете да селектирате изведената за
главната книга информация по дати, като зададете дата от и дата до, по сметки и по валути. При
извадка по валути програмата показва и оборотите в съответната валута за избраната сметка. Това се
налага главно за следене на вземанията и задълженията по клиенти и доставчици.
След като натиснете бутон "Филтър", имате възможност с помощта на съответните бутони стрелки да
избирате желаната от вас информация. Можете да изберете да се извежда информацията по
кореспондиращите сметки само от определен тип, като използвате първия бутон стрелка. Можете да
избирате от следните типове - материални сметки, сметки за дебитори и сметки за кредитори.
След като сте избрали тип сметка за кореспондиращите сметки, можете да изберете и само отделна
сметка, за която да извадите всички кореспонденции за избрания период или година. Това става, ако
натиснете втория бутон стрелка и изберете сметката от списъка на сметките. В зависимост от избора в
първото поле на филтъра избирате от списъка на сметките сметкоплана, от сметките за дебитори или от
сметките за кредитори. Ако обаче оставите това поле празно, можете да получите информацията за
всички сметки от този вид.
Полето "От дата ... До дата" позволява избор на определен интервал от дни, за които да се изведе
главната книга. Например от 14 април до 17 май в рамките на период от 3 месеца.
Чужда валута - можете да изберете записванията по една чужда валута, като накрая на справката се
показва сумата на оборотите само в този вид валута. Много полезна справка при следене на оборотите
с контрагенти от чужбина.
При всяка селекция на информацията сумирането на оборотите по дебит и по кредит се извършва само
за избраната информация.
Главна книга по кореспонденции

При извеждането на този тип главна книга счетоводните записвания по сметките са сортирани по
кореспондиращи сметки, а не по хронология. По този начин могат да се проследят както всички
движения на дадената сметка по определена кореспондираща сметка, така и общите обороти по тази
сметка. Главната книга по кореспонденции може да се извежда както с всички записвания, така и само с
обобщените данни по всяка кореспондираща сметка.
За задаване на сбито или подробно извеждане на главната книга по кореспонденции използвайте
бутоните стрелки в горната част на екрана.
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Филтрирането на информацията при главната книга по кореспонденции става също както при
хронологичната по кореспондираща сметка, по дата и по вид чужда валута.
Допълнително са включени диалогови кутии за обобщаване на информацията по клиенти и доставчици,
без да се показват записванията за всеки един контрагент, както и за включване и изключване на
подробните записвания по партидите на сметките.
С помощта на съответния бутон имате възможност да разпечатате данните от справката. При
отпечатването можете да изберете дали да се отпечатат всички записвания или само обобщените
данни, като настроите предварително справката с филтъра и със стрелките за обобщено или подробно.
Справката има изход към MS Excel и други програми.
Главна книга за всички сметки
Главна книга за всички сметки се извежда в подобен вид както главната книга по кореспонденции. В нея
обаче се показват обобщените данни за кореспонденцията на всяка сметка с другите сметки. Тук не се
извеждат отделните записвания, а само оборотите общо за избрания период.
Главната книга за всички сметки се показва като йерархична структура, която може да се извади в
подробен или обобщен вид. Използвайте бутоните стрелки за отваряне или затваряне на справката.

Синтетични журнали
С помощта на справките за счетоводните журнали можете да избирате и да извеждате в справката или
да отпечатвате счетоводните записвания по критерия "Подреждане във времето". В справката се
показват само данните от осчетоводените папки. В справката счетоводните записвания се показват с
данните за папките и номера на документа в реда, в който те са били въведени и осчетоводени. Можете
да изведете журналите за период, за интервал от периоди или за година.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР имате възможност да избирате от следните видове журнали, които се показват
като точки в менюто "Отчети – Синтетични журнали":
В журналите счетоводните записи се отпечатват по реда на тяхното въвеждане и осчетоводяване, за
определената с избора на съответната точка от менюто проблемна област. Вие можете да повторите
произволно много пъти тези журнали, ако съответните данни за него са съхранени в системата.
С натискане на клавиш Enter или икона "Разглеждане на документ" от таблицата получавате справка за
документа, за който са създадени тези счетоводни статии. Ако документът има няколко поддокумента,
тези поддокументи се показват на втората страница от справката за документа.
Извадки от данните се селектират с филтър.
С помощта на съответния бутон имате възможност да разпечатате данните от справката. При
отпечатването също можете да извикате различни варианти на справките за избрания интервал от
време.
Нормално в синтетичните журнали сортирането е разрешено само по някои колони. Това е направено от
съображения за бързодействие, тъй като сортирането по всички колони би изисквало цялата
информация за журнала да се зареди предварително в паметта на компютъра, а това може да отнеме
много време.
Ако обаче имаме сериозна нужда да сортираме по всички колони, която оправдава неудобството от
бавното зареждане, можем да натиснем бутона "Сортиране по всички колони". Това ще зареди целия
дневник в паметта и ще разреши сортирането.
За да се върнем към нормалния режим, трябва да излезем от справката и да влезем отново.
Предупреждение:
Сортиране по всички колони изисква цялата информация за журнала да се зареди предварително
в паметта на компютъра. Това може да отнеме много време. Използвайте тази функция само при
нужда, като преди да натиснете бутона, изберете предварително желания период или интервал от
периоди.
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Хронологичен журнал
Показва всички записвания по сметките в хронологична последователност. Извежда се в различни
варианти в зависимост от нуждите - пълен, разширен, съкратен, с колонки по операции и с колонки по
групи на клиентите или доставчиците.
Дневник на продажбите
В този журнал се документират всички изходящи фактури.
Дневник на покупките
В този журнал се документират всички входящи фактури.
Касов: Изходящи плащания
Извежда журнал на изходящите плащания.
Касов: Постъпления
Извежда журнал на входящите плащания.
Вътрешен журнал
В журнала на вътрешните документи се документират всички операции, които нямат връзка с
контрагентите.
Полета с данни
Статия
Ред
Сметка
Основен работен екран
Дебит
Кредит
Период
Папка
Име сметка

Статия
Номерът на счетоводната статия от журнала, която е създадена при осчетоводяването на счетоводния
документ.
Ред
Номерът на реда (позицията) в тази статия от журнала, която е била създадена при осчетоводяването
по тази сметка.
Сметка
Сметка на счетоводния запис. Основната сметка се задава със съкращението на типа на сметката и
номер на сметката.
Кореспондираща сметка
Кореспондиращата сметка се задава със съкращението на типа на сметката и номер на сметката.
Дебит
Показва счетоводната сума от дебитната (лявата) страна на сметката, която е била осчетоводена по
тази сметка.
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Кредит
Показва счетоводната сума от кредитната (дясната) страна на сметката, която е била осчетоводена по
тази сметка.
Период
Начална дата на периода, за който е създаден този счетоводен запис.
Папка
Номер на папката, в която е бил въведен счетоводният документ. Тук се показва автоматично
зададеният от системата номер на папката.
Сумите в чужда валута се преизчисляват в национална валута и в журнала се показва преизчислената
сума.
Име сметка
Показва името на сметката.
Филтър
Селектирането на информацията за всички видове журнали освен хронологичния журнал, става по два
начина:
1. По групи на дебиторите (клиентите) или кредиторите (доставчиците) в зависимост от това, дали
това са журнали с информация за входящи или за изходящи документи.
2. По видове операции, които са дефинирани за различните видове документи - за входящи, за
изходящи и за вътрешни документи.
След като изберете икона "Филтър", избирате по кой от признаците ще селектирате информацията, по единия или
по двата, т.е. по група и/или по операция. Ако излезете с икона "Изход", филтрите се изчистват и се показва
информацията за всички записи в съответния вид журнал.

Търсене
Чрез това търсене може да се извежда информация за документите по определен признак:
•

Сума от-до, като с бутоните отстрани се задава <=> от посочената стойност;

•

Сума в ЧВ (чужда валута);

•

Тип документ - например само -ФД (изходяща фактура данъчна);

•

Номер на документ;

•

Сума на документ;

•

Сума на документ в ЧВ (чужда валута);

•

Чужда валута - например USD;

•

Счетоводен текст.

След попълване на този вид търсене го потвърждаваме с ОК. Ако искаме да се откажем, задаваме
Cancel и след като сме получили необходимата справка, трябва да се изтрие търсенето с бутон Clear, за
да получим отново първоначалната обща информация.
Начини на отпечатване
С помощта на съответния бутон "Отпечатване" имате възможност да разпечатате данните от справката.
Както обикновено, отпечатването става от предвидената за тази цел диалогова кутия за ориентиране на
печата към принтера, към екрана или към текстов файл. При отпечатване на журналите имате
възможност да избирате начина на разпечатване на справката. След като натиснете бутона
"Отпечатване" за отпечатване на журналите, на екрана се появява форма за избор на възможните
варианти на отпечатване на журнала.
Можете да избирате от следните възможности:
O Пълен
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O Разширен
O Съкратен
O С 5 колонки за операция
O С 10 колонки за операция
O С 5 колонки за група
O Дневник по ДДС
Пълен журнал

Пълният журнал се разпечатва в стандартната журнална форма с изведени прав и обратен запис за
всяко счетоводно записване. При това счетоводна статия е документът, за който са правени записвания,
а счетоводен ред е номерът на позицията в рамките на счетоводната статия. При отпечатване на
пълния журнал най-напред се извежда информацията за документа, с който са създадени тези
счетоводни записвания. В реда за счетоводна статия се показват типът (като съкращение) и номерът на
документа, датата на документа, видът на чуждата валута, ако този документ е бил в чужда валута,
брутната сума и сумата на данъка в документа, а на втория ред се извежда счетоводният текст.
След това като счетоводни редове към тази статия се извеждат всеки запис, прав и обратен, за всички
кореспонденции на засегнатите в този документ сметки със съответните суми по дебит или по кредит.
Извеждат се записите по материалните и персоналните сметки, като се показват и приетите съкращения
за материални и персонални сметки.
Дава информация за име на контрагента и данъчен номер, както и за името на кореспондиращата
сметка.
Разширен журнал

Съдържа същата информация, както пълният журнал, но е допълнен с информацията и за партидите на
аналитичните сметки, в количество и стойност.
Съкратен

При съкратения журнал се извежда информацията само от счетоводните статии, а не се показват
данните за счетоводните редове в рамките на тази счетоводна статия. Този вид журнал съдържа само
обобщена информация за документа, която може да се използва за отчитане, например на дневниците
за покупките и продажбите на ДДС или за друга по-обща справка за въведените и осчетоводени
документи. В него не се съдържат данни за счетоводните операции, за типа на сумата (Дебит или
Кредит), както и за номерата на сметките. Този вид журнал може да се използва за обобщение на
данните от пълния журнал или за представителни цели и за отчитане пред други органи.
На първия ред с информацията за счетоводните статии се показват номерът на счетоводната статия,
типът, номерът и датата на документа, името на Клиент или Доставчик, данъчният номер на клиента или
доставчика, ако статията е за персонална сметка, брутната сума, нетната сума и сумата на данъка. На
втория ред се извежда информацията за предмета на сделката или за счетоводния текст на документа.
С 5 колонки за операция

Журналите с колонки за операция са от тип съкратени журнали, в които освен в описания в съкратените
журнали вид информацията допълнително се подрежда в колонки по видове операции. Дефинирането
на операции става при текстовите константи. С помощта на операциите се групират видовете документи
по определени статистически признаци, като тази статистика се отчита и по специално създадени за
тази цел статистически сметки. Използването на операции е удобно при отчитане на ДДС.
Журналите с колонки по операции биват журнали с 5 колонки, които съответстват на стандартите за
отчитане на ДДС и с 10 колонки. При извикване на такъв тип отпечатване на журнала можете да
задавате и от кой номер колонка да започва отпечатването. За тази цел се освобождава за въвеждане
полето "Започвайки от:", в което може да се зададе от коя колонка да започне отпечатването, като
например:
Започвайки
1
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от:

Програмата попълва полето със стойност 1, т.е. да започва отпечатването от първата колонка. Ако
зададем в това поле "Започвайки от:", например 3, в справката, която ще получим, ще участват
операциите: 3, 4, 5, 6 и 7, ако има такива.
С 5 колонки за група

Журналите с колонки за група са от тип съкратени журнали, в които освен описания в съкратените
журнали вид информацията допълнително се подрежда в колонки по видове групи. Това са групите на
клиентите и доставчиците, като е удобно те да се групират според изискванията за ДДС. Дефинирането
на групи става при данните за партньорите, като на всяка група може да се присвои отделна сборна
сметка от сметкоплана, в която да се натрупва информация за нея. С помощта на групите дебиторите и
кредиторите могат да се групират по определени статистически признаци, като тази статистика се
отчита и по сборните сметки.
Журналите с колонки по групи биват журнали с 5 колонки, които съответстват на стандартите за
отчитане на ДДС, и журнали с 10 колонки, при които има възможност да се добавят нови видове групи
освен тези за отчитане на ДДС. При извикване на такъв тип отпечатване на журнала можете да
задавате и от кой номер колонка да започва отпечатването. За тази цел се освобождава за въвеждане
полето "Започвайки от:", в което може да се зададе от коя колонка да започне отпечатването, като
например:
Започвайки
1

от:

Програмата попълва полето със стойност 1, т.е. да започва отпечатването от първата колонка.
Дневник по ДДС

Извежда информацията като дневник по ДДС във вида, в който са поставени изискванията на
нормативната база и предписанията на Министерство на финансите.
Файл по ДДС
Бутон за записване на данните от дневниците на покупки и продажби в текстов файл във формата,
необходими за данъчните служби. Натискането на този бутон стартира функцията за извеждане на
дневниците за ДДС на магнитен носител. Ако при направените проверки на данните се открият грешки,
трябва да ги поправите и едва след това да направите дискети за ДДС. Ако не се открият грешки,
програмата автоматично записва данните в необходимия формат на дискетите.
Устройството за запис върху дискетите се указва в меню "Система – Настройки".

Аналитични журнали
Аналитичните журнали отразяват отделните счетоводни записвания само по аналитичните сметки. С
помощта на справките за счетоводните журнали можете да избирате и да извеждате в справката или да
отпечатвате счетоводните записвания по критерия "Подреждане във времето". В журнала се показват
само данните от осчетоводените папки.
Тези данни като отделни счетоводни записвания се подреждат в хронологична последователност по
реда на тяхното осчетоводяване. Обаче в аналитичните журнали имате възможност да избирате
информацията да бъде подредена в хронологична последователност по счетоводни периоди, по сметки
или по отделни партиди на избрана сметка.
Счетоводните записвания се показват с данните за папките и номера на документа в последователен
ред, т.е. в реда, в който те са били въведени и осчетоводени. С реорганизация на данните счетоводната
информация от минали периоди може да бъде изтрита. Тогава тази информация няма да бъде
достъпна за справките за счетоводните журнали. Освен описаната при синтетичните журнали
информация в аналитичните журнали се показва информация и за количеството, мярката и цената на
позициите с количествено отчитане.
От журнала винаги можете да видите документа, с който е направено всяко записване. За тази цел
натискате само клавиш Enter върху съответния запис.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР имате възможност да избирате от следните видове аналитични журнали, които
се показват като точки от менюто при избор на точката "Аналитични журнали" на менюто "Счетоводни
отчети":
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Хронологичен журнал
Хронологичният аналитичен журнал извежда информацията за всички счетоводни записвания по
аналитичните сметки за определен счетоводен период. Затова при избиране на тази точка от менюто
най-напред избирате периода, за който искате да отпечатате аналитичен журнал. В журнала се показват
всички записвания по аналитичните сметки за избрания период от време. В долната част на екрана се
показва името на партидата, за която е направено това записване.
Ако има сериозна нужда да се сортира журналът по всички колони, което би оправдало неудобството от
бавното зареждане, се натиска бутонът "Сортиране по всички колони". Това ще зареди целия дневник в
паметта и ще разреши сортирането.
За да се върнем към нормалния режим, трябва да излезем от справката и да влезем отново.
Предупреждение:
Сортиране по всички колони изисква цялата информация за журнала да се зареди предварително
в паметта на компютъра. Това може да отнеме много време. Използвайте тази функция само при
нужда, като преди да натиснете бутона, изберете предварително желания период или интервал от
периоди.
По сметки
В аналитичния журнал по сметки избирате сметката, за която ще се извежда хронологичният журнал, от
списъка на аналитичните сметки. След сметката се избира периодът, за който се отнася журналът.
Извеждат се всички счетоводни записвания само по тази сметка за избрания период.
Автоматично програмата ни предлага справката да бъде "Хронологична". Полетата, които се показват в
тази справка, са:
•

Сметка - изписва се партидата от избраната от нас сметка, по която има записване;

•

Кореспондираща сметка - изписва номер и име на кореспондиращата сметка, била тя материална
или на клиент, или доставчик;

•

Стойност - изписва се стойността по Дебит или Кредит като сума;

•

Количество - показва Дебит и Кредит на количеството по това записване;

•

Цена - цената на партидата в това записване;

•

Мярка - мярката на партидата, по която е осчетоводен документът;

•

Документ - тук можем да получим информация за документа, с който е извършено записването по
съответната сметка и партида, по тип, номер, дата.

•

Папка - показва номера на папката, в която се намира документът;

•

Период - показва периода, в който се намира папката;

•

Счетоводна статия - показва номер на статия и реда от това записване;

•

Текст - показва текста, който сме записали в документа.

Има възможност да получим справка по кореспонденции, която ни дава информация за всяка една
партида какви записвания има за показания период. Записванията се подреждат хронологично, по
партиди, като можем да получим както обобщена информация за всяка партида, така и разбита
информация по клиенти и доставчици, с които кореспондира партидата през периода. Има два бутона за
указване на справката за Общо Клиенти и Общо Доставчици. За сбита информация можем да
използваме бутон "Стрелка" - Сбито, а за подробна - бутон "Стрелка" - Подробно.
При този вид журнали имате възможност да селектирате информацията с предвидения за тази цел
бутон "ФИЛТЪР". Информацията може да се филтрира: по номенклатури за един от аналитичните
признаци на сметката, независимо от тяхното подреждане по нивата на аналитичност, по групи,
подгрупи и позиция от номенклатура. По кореспонденции - дава ни възможност да избираме клас сметка
- Материална, Клиент или Доставчик. Има възможност да се избира за определена сметка - Клиент или
Доставчик, за период от дата до дата и по ЧВ (чужда валута). Бутон "Кръстче" е бутон за отказ от
избрания филтър, след което се получава обща информация.
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Нормално в аналитичния журнал по сметки се показват само действително осчетоводените количества.
Това означава, че ако сметката не е количествена, и съответно по нея никакви количества не се
осчетоводяват, съответните колонки в журнала остават празни.
Ако се маркира каре "Количество при неколичествени сметки", то в случай че сметката не е
количествена, но кореспондира с количествена сметка, в колонката "Количество" ще се покаже
количеството, което е осчетоводено по кореспондиращата сметка.
По партиди
В аналитичния журнал по партиди се извежда информацията за всички счетоводни записвания за една
партида на определена аналитична сметка. Затова при този вид журнал първо избирате сметката, за
която ще се извежда хронологичният журнал, от списъка на аналитичните сметки. След сметката се
избира партидата, а след това - и периодът, за който се отнася журналът. Съществува локатор по код и
име, при което се извеждат всички счетоводни записвания само по тази партида на сметката за
избрания период. Съществуват два разреза за извеждане на информация от справката:
•

Хронологичен - показва хронологичния ред на записванията. Полетата, които се визуализират, са:
Национална валута, ЧВ (чужда валута), Количество, Цена, Мярка, Документ - тип, номер, дата,
Папка, Период, Счетоводна статия, Текст.

•

По кореспонденции - използва се бутон стрелка "Сбито" или "Подробно", които извеждат
информация Общо за Клиенти или Общо за Доставчици.

В тази справка има възможност за използване на филтър за: клас сметка, сметка, период от...до, ЧВ
(чужда валута).
Данъци и отстъпки
Аналитичният журнал за данъци и отстъпки е справка, която е добавена във връзка с възможностите на
БИЗНЕС НАВИГАТОР да се въвеждат много данъци и отстъпки към един ред във фактури и други
многоредови документи. Тази справка показва детайлна информация за начисленията, въведени за
конкретни партиди в редовете на документи с много кореспондиращи сметки - обикновено акцизи или
отстъпки. Начисленията, които са общи за документа - например ДДС или обща отстъпка за документа, не участват в този журнал.
Справката има два формата - хронологична и по кореспонденции. Както всички аналитични журнали, и
аналитичният журнал за данъци и отстъпки позволява използването на филтър, отпечатване и експорт.
Хронологичен дневник за данъци и отстъпки

При хронологичния дневник за данъци и отстъпки се показват всички записвания за дадена партида,
които фигурират в аналитичния журнал.
Основният ред включва кода и името на партидата, нетната сума (дебит или кредит), общата сума на
данъците и отстъпките по всички допълнителни редове, брутната сума (дебит или кредит) и
допълнителна информация за документа, кореспондиращата сметка и т.н. Този ред съдържа цялата
информация, която можете да намерите и в другите аналитични журнали.
Допълнителните редове, които са специфични само за тази справка, се показват поотделно за всеки
данък или отстъпка на поддокумента. Те включват названието на конкретното начисление, базата,
ставката и сумата на данъка.
Данъци и отстъпки по кореспонденции

При аналитичния журнал за данъци и отстъпки по кореспонденции за всяка партида има по един
обобщаващ ред, в който са сумирани нетните суми, брутните суми и сумите на данъците и отстъпките
(отделно по дебит и по кредит).
Подчинени на него са обобщаващи редове по категории начисления и по групи начисления, в които са
сумирани данъчните операции отделно по дебит и по кредит.
Обобщаващите редове по видове начисления, освен сумираните данъчни операции по дебит и по
кредит, включват и ставка на данъка.
Ако данъкът е процентен, количествен или фиксиран, това е ставката от дефиницията на данъка.
Ако данъкът е с променлива ставка, ставката е изчислена усреднено като съотношение на сбора от
сумите на данъка към данъчната основа.
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Ако сборът от сумите е само кредитен, се показва ставката по кредитните суми.
Ако сборът от сумите е само дебитен, се показва ставката по дебитните суми.
Ако има и дебитни, и кредитни суми, се показва ставката по кредитните суми.
На последно ниво са детайлните редове за конкретните данъчни операции. Те включват названието на
кореспондиращата сметка, базата, ставката и сумата на данъка.
Филтър по категории данъци

Падащ списък позволява аналитичният журнал за данъци и отстъпки да се филтрира по категории
данъци.
Ако изберете "Всички", се показват всички записи.
Ако изберете "ДДС", "Акциз" или "Отстъпка", се показват само записите със съответната категория
данък. Имайте предвид, че в този случай нетната сума плюс сумата на данъка може да не е равна на
брутната сума.
Ако при дефинирането на данъка е пропусната категорията, програмата ще разреши да се укаже
категория дори за данъци, които вече са използвани. Тази възможност трябва да се използва
внимателно, защото, първо, при следващото влизане вече с указана категория полето ще бъде
забранено и, второ, защото при влизане в документ, където този данък е използван, е възможно да
настъпят промени в сумите в зависимост от промените в категорията данък. Затова предпочитаният
подход е да изтриете документите, в които данъкът се използва, и тогава да промените категорията.
Така резултатите са гарантирани.
Групи данъци

В дефиницията на данъка е добавен нов параметър - група, който може да се използва за допълнителни
обобщения в справката "Аналитични журнали - Данъци и начисления".
Карето "По групи данъци" в аналитичния журнал за данъци и отстъпки по кореспонденции позволява да
се включват и изключват обобщаващите редове по групи начисления. За да се използва обобщаването
по групи, е необходимо предварително да се дефинират групи данъци и всеки данък да се отнесе към
съответната група. В противен случай програмата го отнася служебно към недефинирана група.
Дефинирането на групите става в "Базови данни - Фирмени данни - Текстови константи". За всяка
категория начисления - ДДС, акциз , отстъпки, други данъци - групите се дефинират отделно. Разрешено
е да се променят в движение групите на данъка, дори по него вече да има операции. Това не влияе на
осчетоводяванията, но промяната на групите ще повлияе на обобщенията в справката "Аналитични
журнали - Данъци и начисления".
Превключване на мерните единици
В аналитичния журнал за данъци и отстъпки имате на разположение превключвателя "Мерни единици", който
позволява количествата в справката да се показват по един от следните възможни начина:

•

в текуща мерна единица - мерната единица, в която е взета операцията;

•

в основна мерна единица - мерната единица, в която нормално се води партидата;

•

в алтернативната мерна единица - както е зададена в дефиницията на партидата.

Използването на тези видове мерни единици променя автоматично данните за количествата, като
БИЗНЕС НАВИГАТОР ги преизчислява автоматично от единия вид мерна единица в другия. За тази
операция се използват коефициентите за преизчисляване на мерните единици от техните дефиниции.
Изискване на програмата е всички мерни единици, които се използват в партидата, да бъдат от една и
съща група - мерки за тегло, за дължина, за обем, което позволява операцията по превръщането им от
една мерна единица в друга да става автоматично, без никакви усилия от страна на оператора.
Обърнете внимание на алтернативната мерна единица в данните на партидата, която е много удобна за
въвеждане на данните за акцизите, които се въвеждат на бутилки, а отчетите трябва да се подават на
литри.
Полета и бутони
В аналитичните журнали се съдържат следните полета с данни и бутони:
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Период

Показва начална дата на периода, в който са документите.
Статия

В това поле се показва номерът на счетоводната статия от журнала, която е създадена при
осчетоводяването на съответния счетоводен документ.
Ред

Тук се показва номерът на реда (позицията) в тази статия от журнала, която е била създадена при
осчетоводяването на съответния счетоводен документ.
Сметка

Сметка на счетоводния запис. Основната сметка се задава със номер на сметката. Съкращението на
типа на сметката не е необходимо, тъй като само материалните сметки могат да бъдат аналитични.
Името на основната сметка се показва в последния ред на екрана в друг цвят. Показва се името на
сметката на този запис, на който в момента е позициониран курсорът, заедно с името на партидата.
Партида

Партида на счетоводния запис по аналитичната сметка. Показва се кодът на партидата, а името на
партидата се показва на последния ред след името на сметката.
Дебит

Показва счетоводната сума от дебитната (лявата) страна на сметката, която е била осчетоводена по
тази сметка.
Кредит

Показва счетоводната сума от кредитната (дясната) страна на сметката, която е била осчетоводена по
тази сметка.
Количество

Ако партидите към тази сметка са с количествено отчитане, тук се показва количеството по партидата за
съответната счетоводна статия.
Цена

Ако партидите към тази сметка са с количествено отчитане, тук се показва цената на указаното
количество по партидата за съответната счетоводна статия.
Мярка

Ако партидите към тази сметка са с количествено отчитане, тук се показва мярката на количеството по
партидата за съответната счетоводна статия.
Бутон "Разглеждане"

Чрез позициониране върху конкретен ред от журнала и натискане на този бутон има възможност за
разглеждане на счетоводния документ.
Бутон "Отпечатване"

С помощта на бутон "Отпечатване" имате възможност да разпечатате данните от журналите.
Отпечатват се данните от направената извадка, които най-напред са били показани на екрана. Включва
се стандартната функция за избор на принтер "Choose Printer" на Windows. По този начин преди печат
може да се избере принтерът, ако има инсталирани повече от един, броят на копията за печат и от коя
до коя страница да се разпечатат.

Оборотни ведомости
Оборотните ведомости съдържат данни за началното салдо, за оборотите по дебит и по кредит и за
крайното салдо по сметките. Със справките за салдата на сметките вие можете винаги да отпечатате
информацията за актуалното състояние на сметката (салдото), за стойностите при откриване на
годината (начални балансови стойности), както и за натрупаните обороти по време на периода или
годината от дебитната и кредитната страна на сметката. Извеждането на оборотните ведомости става
сортирано по номера на сметките, като в справката се показват само тези сметки, за които има данни. В
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справките за салдата се отчитат данните само от приключените и осчетоводени папки. Ако сметката се
води в чужда валута, салдата по сметката се извеждат в справката преизчислени в национална валута.
Оборотните ведомости могат да се извеждат както за избран период, така и за интервал от периоди или
за година. Изборът на период се указва в съответната диалогова кутия, като се задава първо дали
желаете справката за един период, за интервал от периоди или за година. След това избирате периода
или годината от таблица със списък на всички приключени или активни периоди или години,
дефинирани в БИЗНЕС НАВИГАТОР. Ако периодът още не е приключен, в справката за салдата на
сметките ще получите данните за оборотите за този период до настоящия момент.
Количествените салда на аналитичните сметки се показват в предвидените за тази цел точки от менюто
за салдата по сметките. В справките за салдата по аналитични сметки се извеждат данните по
съответните партиди на сметката както в стойностно, така и в количествено изражение.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР вие имате възможност да избирате от следните справки за салдата на
сметките:
За материални сметки
Показва салдата и оборотите по материалните сметки за избран от потребителя период. Оборотните
ведомости за материални сметки показват обобщената информация от всички сметки от сметкоплана,
за които са правени осчетоводявания. Преди извеждане на справките за салдата на сметките трябва да
въведете в системата данни за следните изборни възможности:
1.

Дали справката да се изважда само с обобщените данни по сметките или и с данните за
подсметките. Ако изберете "Без подсметки", от справката ще се изключат всички подсметки на
сборните сметки.

2.

Дали да се показват всички сметки, които някога са използвани в системата, без да се изключват
тези с нулеви движения за избрания период, или да се изключат нулевите стойности.

3.

За период, интервал от периоди или за година.

4.

След въвеждане на необходимите изборни данни на екрана се показва таблица с данните за
салдата и оборотите по сметките.

С помощта на бутон "Отпечатване" имате възможност да разпечатате данните от справката. В
справката на печат се показват сумарен ред за сумата по всички сметки на всички колони на таблицата.
Ако желаете информация само за избрани сметки, трябва да изберете бутон "Филтър" от таблицата на
оборотната ведомост. Имате възможност да включвате или да изключвате сметки, както и да задавате
интервали на включените или изключените сметки.
Сметка
Начално салдо - Дебит или Кредит
Оборот - Дебит и Кредит
Крайно салдо - Дебит или Кредит

Сметка
В това поле се показва номерът на сметката. Типът на сметката бе избран по-горе и се показва в
горната част на екрана.
Начално салдо - Дебит или Кредит
Показва прехвърленото салдо в началото на този счетоводен период като дебитно или като кредитно
салдо.
Оборот - Дебит и Кредит
Показва стойността на оборотите, които са валидни за сметката за избрания период, по дебит и кредит.
Данните за активния период се отнасят само за осчетоводяванията за изтеклия период от време на този
счетоводен период, ако той още не е приключил.
Крайно салдо - Дебит или Кредит
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Показва разликата между началното салдо в началото на този счетоводен период и оборотите, като
стойността на крайното салдо също се извежда като дебитна или кредитна сума.
В справката за салдата по сметките се отразяват само движенията от осчетоводените папки. При
счетоводни документи в чужда валута се отпечатват стойностите, преизчислени в национална валута.
За персонални сметки
Тип на сметките
За персонални сметки
Период или година
Клиент, Доставчик
Начално салдо - Дебит или Кредит
Оборот - Дебит и Кредит
Крайно салдо

Тип на сметките
Със задаване на определен тип сметки определяте за кои видове сметки да се извежда справката за
салдата на сметките.
Изборът се извършва от таблица.
За персонални сметки
Оборотна ведомост за персоналните сметки за клиенти или доставчици за избран период. Оборотната
ведомост за персонални сметки съдържа данните за оборотите и салдото на всички персонални сметки
от даден тип за определен период или счетоводна година. В нея се съдържа информация за всеки един
клиент или доставчик, за който са правени счетоводни записвания.
След въвеждане на необходимите изборни данни на екрана се показва таблица с данните за салдата и
оборотите по сметките.
При счетоводни документи в чужда валута се показват стойностите, преизчислени в национална валута.
Както при оборотните ведомости за материални сметки, и тук е предвиден бутон "Филтър" за
селектиране на избраната информация. Сметките могат да се филтрират по групи, като по този начин
може да се изведе информацията само за една сборна сметка от сметкоплана, по която са обобщени
данните за дадената група клиенти или доставчици.
С помощта на бутон "Печат" имате възможност да разпечатате данните от справката. Както обикновено,
отпечатването става след потвърждение от страна на потребителя. Отпечатва се само информацията,
която в момента сме показали на екрана. Избраният за екрана филтър важи и за отпечатаните данни.
Период или година
Изберете дали ще извеждате този вид оборотна ведомост за период, за интервал от периоди или за
година.
Клиент, Доставчик
В това поле се показват името и номерът на персоналната сметка.

Начално салдо - Дебит или Кредит
Показва салдото в началото на тази счетоводна година или период като дебитно или като кредитно
салдо.
Оборот - Дебит и Кредит
Показва стойността на оборотите по дебит и по кредит, които са валидни за сметката за избрания
период от време.
Крайно салдо
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Показва разликата между началното салдо и оборотите, като стойността на крайното салдо също се
извежда като дебитна или кредитна сума.
За сметка по периоди
Показва салдата и оборотите на избрана от потребителя сметка за всички активни и приключени
отчетни периоди. Справката за салдата за избрана сметка ви дава възможност да отпечатате и да
контролирате данните за оборотите и салдото на тези сметки за всички счетоводни периоди.
След въвеждане на необходимите изборни данни на екрана се показва таблица с данните за салдата и
оборотите по сметката.
С помощта на бутон "Печат" имате възможност да разпечатате данните от справката.
Тип на сметката
Номер на сметка
Начално салдо - Дебит салдо или Кредит салдо
Оборот - Дебит и Кредит
Крайно салдо - Дебит или Кредит
Период

Тип на сметката
Със задаване на определен тип сметки определяте за кои видове сметки да се извежда справката за
салдата на сметките. Можете да избирате от следните възможности:
1.

Материални сметки

2.

Клиенти

3.

Доставчици.

Изборът се извършва от таблица с трите изборни възможности, от която се избира съответният тип на
сметката.
Номер на сметка
Изберете сметката, за която искате да се направи справката. Вие избирате сметката от таблицата на
всички сметки от избрания тип, въведени в БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Начално салдо - Дебит салдо или Кредит салдо
Показва прехвърленото салдо в началото на тази избрана сметка за съответния период, като дебитно
или кредитно салдо. Това са стойностите по сметката в началото на периода.
Оборот - Дебит и Кредит
Показва стойността на оборотите, които са валидни за сметката за съответния период, по дебит и
кредит. Данните за активния период се отнасят само за осчетоводяванията за изтеклия период от време
на избраната сметка, до момента на извеждане на справката.
Крайно салдо - Дебит или Кредит
Показва разликата между началното салдо в началото на този счетоводен период и оборотите, като
стойността на крайното салдо също се извежда като дебитна или кредитна сума. Отпечатването става
по същия начин, както е описано за другите справки.
Период
При оборотни ведомости за период се избира счетоводният период на салдата, включени в справката.
Изборът на периода, за който искате да се направи справката за салдата на сметките, става от
таблицата със списък на всички приключени или активни периоди в БИЗНЕС НАВИГАТОР. Ако периодът
още не е приключен, в справката ще получите данните за този период до настоящия момент.
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За аналитична сметка
Показва салдата и оборотите по партидите на аналитична сметка за избран период. Справката за
салдата за аналитичните сметки се извеждат винаги за избрана сметка. Тук системата ви дава
възможност да отпечатате и да контролирате данните за оборотите и салдото на тези сметки както в
стойностно, така и в количествено изражение. Аналитичните оборотни ведомости могат също да се
избират дали ще се прави справка за определен счетоводен период, за година или само за дадена
партида на аналитичната сметка. Но при всички такива справки е необходимо първо да се избере
аналитичната сметка, за която ще се прави справката, а след това да се направи изборът за другите
данни.
В справката за салдата по сметките се отразяват само движенията от осчетоводените документи. При
счетоводни документи в чужда валута се отпечатват стойностите, преизчислени в национална валута.
Ако обаче дадена сметка се води само в чужда валута, т.е. в базовите данни на сметката е зададена
чужда валута, тогава и салдата, и оборотите по тази сметка ще бъдат в чужда валута. При движение на
курсора в таблиците от съответната позиция на курсора можете да видите името на сметката или името
на партидата, за която се отнасят съответните данни.
В справката "Оборотна ведомост за аналитична сметка" съществува каре "Минимален/Максимален
запас". То е активно само за активни сметки с количествена аналитичност от тип "Материални запаси" тоест за складове, за стоки, материали или готова продукция. Ако маркираме карето, се появяват
допълнителни бутони за избор "Под минималния" и "Над минималния". В първия случай в справката ще
се покажат само тези партиди, за които е указан минимален запас и чиято наличност е по-малка от
минималния запас. Във втория случай в справката ще се покажат само тези партиди, за които е указан
максимален запас и чиято наличност е по-голяма от максималния запас.
С помощта на бутон "Отпечатване" имате възможност да разпечатате данните от справката. Както
обикновено, отпечатването става след потвърждение от страна на потребителя.
При отпечатване на оборотна ведомост за аналитична сметка се отпечатват всички данни за
аналитичните партиди по тази сметка, стойностни и количествени. При количествено отчитане на
аналитичните партиди се показва и информацията за среднопретеглената цена на всяка партида и за
мярката, в която се измерва тази количествена партида.
В последния ред на оборотната ведомост за аналитични сметки се показва сумарната стойност на
всички салда и обороти по сметката. Тази стойност трябва да отговаря на стойностите в оборотната
ведомост за всички материални сметки.
Както и в другите случаи, и при оборотната ведомост за аналитични сметки имате възможност да
селектирате част от информацията посредством предвидената за тази цел икона "Филтър".
Филтрирането може да става по групи, подгрупи, видове на аналитичните позиции, по един или по два
признака в зависимост от това, как е зададена аналитичността на сметката.
При отпечатване след използване на филтъра се отпечатва само тази информация, която ви е показана
и на екрана.
Освен с филтър имате възможност да извадите само партидите с движения за избрания период, ако
използвате диалоговата кутия "£ Без нулеви стойности", която се намира в горната част на екрана. Тя е
предвидена да не показва обездвижените партиди от справката, като по този начин извежда по-малко
по обем и по-съществена счетоводна информация.
Период

При оборотни ведомости за период се избира счетоводният период на салдата, включени в справката.
Изборът на периода, за който искате да се направи справката за салдата на сметките, става от
таблицата със списък на всички приключени или активни периоди в БИЗНЕС НАВИГАТОР. Ако периодът
още не е приключен, в справката ще получите данните за този период до настоящия момент.
Интервал от периоди

Избират се началният и крайният период, които ще бъдат включени в справката. Изборът на периода, за
който искате да се направи справка за салдата на сметките, става от списък на всички приключени или
активни периоди в БИЗНЕС НАВИГАТОР. Ако периодът не е приключен, в справката ще получите
данните за период до настоящия момент.
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Година

Изберете счетоводната година, за която искате да се направи годишна оборотна ведомост от салдата
на сметките. Вие избирате счетоводна година от списък на всички приключени или активни счетоводни
години в БИЗНЕС НАВИГАТОР. Ако счетоводната година още не е приключена, в справката ще
получите данните за тази счетоводна година до настоящия момент.
Сметка

Изберете сметката, за която искате да се направи справка за салдата. Вие избирате сметката от
таблицата със списък на всички въведени в системата сметки. При аналитичните оборотни ведомости в
таблицата със списъка на сметките имате възможност да избирате само от аналитичните сметки.
Другите сметки не се показват в таблицата.
Съществува локатор за избор по номер на сметка.
Избор на партида

Тази изборна възможност ви се предоставя при справките за салдата на аналитичните сметки. Изборът
на партидата, както и изборът на сметката стават от списъка на всички партиди по тази сметка,
въведени в БИЗНЕС НАВИГАТОР.
След въвеждане на необходимите изборни данни на екрана се показва таблица на оборотната ведомост
с данните за салдата и оборотите по сметките. В таблицата се съдържа информация в следните
справочни полета:
Сметка
Партида
Начално салдо
Оборот - Дебит и Кредит
Крайно салдо
Количествени данни

Сметка
В това поле се показва номерът на сметката. Ако справката е за определен тип сметки, типът на
сметката се избира предварително и се показва в горната част на екрана. При справките само за
определена сметка тя се избира предварително и се показва в горната част на екрана.
Партида
В това поле се показва номерът на партидата в сметката. Ако справката е за аналитичните салда по
сметки, сметката се избира предварително и се показва в горната част на екрана. Името на съответната
партида се показва в долната част на екрана при позициониране на курсора в таблицата върху
съответната партида.
В партидите на сметки, чиято аналитичност е от тип "Материални запаси", има още две полета:
"Минимален запас" и "Максимален запас". Ако са попълнени, може да се следи по-подробно за
складовите наличности на даден артикул.
Начално салдо
Начално салдо - Дебит или Кредит. Показва прехвърленото салдо в началото на този счетоводен
период като дебитно или като кредитно салдо. Това са стойностите по сметката в началото на
съответния счетоводен период или година.
Оборот - Дебит и Кредит
Показва стойността на оборотите, които са валидни за сметката за избрания период, по дебит и кредит.
Данните за активния период се отнасят само за осчетоводяванията през този счетоводен период от
време, ако той още не е приключил.
Крайно салдо
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Показва разликата между началното салдо в началото на този счетоводен период и оборотите, като
стойността на крайното салдо също се извежда като дебитна или кредитна сума.
Количествени данни
При аналитичните салда по сметките освен описаните стойностни данни за салдата и оборотите по
партидите на избрана предварително сметка се показват също и количествените данни за салдата и
оборотите по тези партиди. За тази цел е необходимо само да придвижите курсора надясно до края на
таблицата, за да разгледате тези данни. Освен количествените обороти и салда се показват и мярката,
в която се измерват тези количества, валидна за партидата, както и средната цена за избрания период
или година.
Данните за количествените салда и обороти по партидите на аналитичните сметки могат да се извеждат
само за сметки, чиито данни се водят и количествено. За партидите, които се водят само стойностно,
съответните колони в таблицата за количествените данни няма да бъдат попълнени с данни и ще бъдат
празни.
За партида по периоди
Оборотната ведомост за партида по периоди показва салдата и оборотите на избрана от потребителя
партида на аналитичната сметка за всички активни и приключени периоди, обработвани с БИЗНЕС
НАВИГАТОР.
Салдата за партида по периоди се извеждат с данните за начално салдо, обороти и крайно салдо,
съответно със стойности по дебит и по кредит със стойности в количествено изражение, средна цена и
мярка за избраната партида.
При избор на функцията "Оборотни ведомости", "За партида по периоди" от менюто "Счетоводни
отчети" е необходимо да изберем сметката и желаната партида към нея, за да получим справката.
Изборът на сметката става или със задаване на нейния код в полето "Сметка", или от таблица със
списъка на всички аналитични сметки. След като сме избрали сметката, на екрана се показва списъкът
на партидите на тази сметка. Избираме партидата и на екрана се появява наличната в БИЗНЕС
НАВИГАТОР информация за тази партида.
При движение на показалеца на таблицата нагоре или надолу със стрелките в долната част на екрана
се показва периодът, за който се отнасят конкретните данни.
Отпечатването на оборотната ведомост за партиди по периоди става по описания вече начин на екрана,
на печат или във файл.
За номенклатура по сметки
Показва обобщения по позициите на дадена номенклатура за всички сметки, които я използват. Тази
справка показва салдата и оборотите за позициите на определена номенклатура във всички сметки, в
които тя участва в аналитичните признаци. Справката позволява проследяването на различни признаци,
които имат голямо значение при количественото и стойностното счетоводно аналитично отчитане.
Справката не ограничава потребителя какви номенклатури да избира. Той може да избира както
номенклатури, участващи в комбинация с други номенклатури в аналитичността на сметките, така и
номенклатури, които се отчитат като самостоятелна аналитичност.
В справката се визуализира и поле "средна цена".
Нека разгледаме някои случаи на използване на тази справка, които могат да ви помогнат да разберете
по-добре нейния смисъл и да я използвате по-рационално за извеждане на полезна счетоводна
информация.
Отчитане на остатъчната стойност на дълготрайните активи

Ако изберем в тази справка номенклатура, която участва при дефиниране на аналитичност за
дълготрайните активи, с помощта на тази справка можем да получим отчетната стойност (балансова) на
дълготрайните активи за избран период от време.
Ако изберем икона "Филтър" и в полето "o Изчисляване на разлика" сме маркирали групи и сме задали
интервалите на сметките за всяка група, можем посредством стойностите в това поле да изберем дали
да се изчислява разлика между дебитния и кредитния оборот или обратно.
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В нашия пример за изчисляване на балансовата стойност на дълготрайни активи не е необходимо да
задаваме изчисляване на разлика. Достатъчно е само да изберем една номенклатура на дълготрайни
активи, например "Машини, съоръжения и оборудване", и да зададем периода на справката. След
натискане на бутон "ОК" от изборния екран излиза диалоговата кутия за ориентиране на изхода на
справката. Можем да ориентираме изхода на екрана, за да разгледаме резултата.
Аналитичните справки по номенклатурата на "Машини, съоръжения и оборудване" показват
информацията за избрания период на всяка позиция от тази номенклатура на отделна страница. Нека
примерът бъде с позицията "Компютър 486 SX 33". На първия ред на справката излиза името на
позицията. Следва информацията за тази позиция по всички сметки, в които тя участва в
аналитичността. В нашия случай това ще бъдат сметка 204 Машини, съоръжения и оборудване и сметка
2414 Амортизации на машини, съоръжения и оборудване. Данните излизат първоначално поотделно за
всяка сметка, с начално салдо, обороти по дебит и по кредит, крайно салдо в количество и стойност и
средна цена. На последния ред на справката се показва сумарна информация от двете сметки, която
всъщност представлява и балансовата стойност на дълготрайния актив.
Избор на период на справката
Без нулеви стойности
Номенклатура
Изчисляване на разлика

Избор на период на справката
Имате възможност да избирате дали да извеждате справката за период, за интервал от периоди или за
година.
£ Без нулеви стойности
Диалогова кутия за изключване на празните позиции от справката.
Номенклатура
Номенклатурата се избира от списъка на номенклатурните дефиниции посредством намиращия се на
екрана бутон-стрелка.
£Изчисляване на разлика
В това поле се задават само определени групи от сметки, между които след това да се изчисли разлика
в стойностите.
Ако изберем клавиш "Интервал" (Space) и маркираме, че желаем изчисляване на разлика, тогава трябва
да попълним и данните за групи. В тези данни се задава интервал от сметки за групи "А:" и "В:".
Отчитане на финансов резултат по обекти

Ако сметките за приходи и разходи на една фирма с поделения, които не са на самостоятелно отчитане,
се дефинират аналитични по обекти, в този случай справката за салдата по номенклатура може да се
използва за отчитане на финансовия резултат на всеки един обект поотделно. Тази справка е много
удобна, защото може да изведе тази информация във всеки един момент, и то с актуалното състоя ние
на обекта.
При използването на справката за аналитични салда по номенклатура за изчисляване на финансов
резултат се процедира по същия начин, както при справката за дълготрайни активи. На изборния екран
за дефиниране на параметрите на справката се задават данните за желания период, за
номенклатурата, дали справката да се извежда без нулеви стойности и др. Ако позиционираме курсора
върху бутона стрелка, която се намира непосредствено под избраната номенклатура, можем да
изберем само един обект или само една позиция от номенклатурата, за която да се извежда справката.
В случаите на изчисляване на финансов резултат по обекти е необходимо освен тези параметри да се
включи и изчисляване на разлика, която всъщност ще представлява финансовият резултат на обекта.
Ако изберем икона "Филтър" и маркираме полето "o Изчисляване на разлика", тогава трябва да укажем
и групите сметки, от които да се изчислява тази разлика. Ако искаме по-подробна информация за
разходите, можем като група А да укажем сметките от група 60, т.е. да се включат в стойностите "От-до:"
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на това поле сметките 600 до 6099. В този случай ще имаме информацията за разходите по
икономически елементи.
Ако желаем по-обобщена информация за разходите, тогава включваме в групата на тези сметки 610 до
619. Така разходите ще се извеждат от сметките по група 61 на Националния сметкоплан.
В групата на приходните сметки трябва да включим всички сметки за приходи, които са ни аналитични
по обекти. Тук можем да зададем като интервал от сметки за тази група сметките от 700 до 799. В този
случай ще се изчислява резултатът от всички видове приходи по обекти, а не само от приходите от
основна дейност.
След като укажем групите на сметките, които трябва да се включат в справката, трябва да зададем
начина на изчисляване на резултата. Можем да избираме от вариантите "Дебит-Кредит", или
"Кредит-Дебит".
След задаване на изборните параметри на екрана се показва формата за ориентиране на изхода на
справката. Оттук с икона "Печат" ориентираме изхода най-напред към екрана, за да разгледаме
резултата. Справката излиза по същия начин, както и описаната вече справка за дълготрайните активи.
Допълнително към сметките се добавя и сумарен ред за всяка група.
На последния ред, в заградено с рамка поле, се появява изчисленият резултат на обекта. Ако той ви се
показва със знак минус, значи трябва да промените данните на полето "Резултат" в изброеното екранче
за задаване на справката.
Оборотна ведомост за номенклатурна позиция
Информацията в тази справка е аналогична на тази в "Оборотна ведомост за номенклатура по сметки",
но се отнася само за една конкретна номенклатурна позиция.
Съответно освен таблицата за избор на номенклатурната дефиниция е включена и таблица за избор на
номенклатурната позиция.
Показва обобщения по позициите на дадена номенклатурна позиция за всички сметки, които я
използват. Тази справка показва салдата и оборотите за определена номенклатурна позиция във всички
сметки, в които тя участва в аналитичните признаци. Справката позволява проследяването на различни
признаци, които имат голямо значение при количественото и стойностното счетоводно аналитично
отчитане. Справката не ограничава потребителя какви номенклатури и номенклатурни позиции да
избира. Той може да избира както номенклатури, участващи в комбинация с други номенклатури в
аналитичността на сметките, така и номенклатури, които се отчитат като самостоятелна аналитичност.
Екранна форма на оборотната ведомост за номенклатурна позиция

Екранната форма на информацията е представена в три таблици.
Таблицата за номенклатури съдържа колони "Код" и "Номенклатура".
Таблицата за номенклатурната позиция съдържа колони "Код", "Име" и "Артикулен код".
Таблицата в долната част на екрана съдържа информация за началните салда и движенията за
избраната номенклатурна позиция през избрания период, подредена в следните колони:
•

Име

•

Начално салдо

•

•

−

Дебит

−

Кредит

Оборот
−

Дебит

−

Кредит

Крайно салдо
−

Дебит
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−
•

•

•

•

Кредит

Начално количество
−

Дебит

−

Кредит

Количествен оборот
−

Дебит

−

Кредит

Крайно количество
−

Дебит

−

Кредит

Средна цена.

Печатна форма на оборотната ведомост за номенклатурна позиция

При натискане на икона "Отпечатване" се отваря екран "Report Preview", на който можете да се види
вида, в който ще бъде отпечатана оборотната ведомост за номенклатурна позиция. Печатната форма
съдържа името на номенклатурната позиция, за която е изведена справката, данни за фирмата - името
на фирмата, избрания период на справката, момента на отпечатване според датата на компютъра.
Оборотната ведомост съдържа колони:
•

название

•

средна цена

•

начално салдо

•

•

−

дебит

−

кредит

оборот
−

дебит

−

кредит

крайно салдо
−

дебит

−

кредит.

Други функции
Филтър
Export
Сбито и подробно представяне
Без нулеви стойности
В алтернативна валута
Локатор

Филтър
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Филтърът в тази справка предлага възможност за изчисляването на разлика между групи от сметки. За
целта поставете отметката пред "Изчисляване на разлика", след което попълнете данните за групите,
наречени условно А: и В:. Може да се изчисли разлика между дебитния и кредитния оборот или обратно.
Export
С натискане на икона "Export" данните от екранната форма на таблицата могат да се експортират към
MS Excel или електронната таблица на безплатния офис-пакет OpenOffice, както и да се използва
вграденият дизайнер на отчети, за да се получи отчет в желаната форма.
Сбито и подробно представяне
По подразбиране справката се предлага в подробен вид. Когато натиснете икона "Сбито",
информацията се обобщава по сметки, като знакът "-" пред сметките става "+".
Когато натиснете неколкократно икона "Подробно", виждате отново подробната разбивка по сметки.
Със същата цел могат да се ползват и знаците + и - пред всяка сметка. Можете да отворите знака +
пред сметката и ще видите стойностите за номенклатурната позиция по тази сметка. Този знак + тогава
става - като можете да върнете предишното състояние, като щракнете върху него.
Без нулеви стойности
Както и в други справки, и тук има възможност от справката да се изключат тези номенклатурни позиции,
които нямат начално салдо и движение през избрания период. Това става чрез поставяне на отметка в
диалоговия прозорец "Без нулеви стойности".
В алтернативна валута
Предоставена е възможност за извеждане на справката в алтернативна валута.
Локатор
В зависимост от това, коя колона от таблицата с номенклатурните позиции е избрана за сортиране, с
помощта на специалното поле "Търси" на локатора може да се търси определена номенклатурна
позиция по код, име или артикулен код. Търсенето става, като в полето на локатора се въведе част от
търсения стринг (или целият стринг) и се натисне клавиша Tab.

Балансови отчети
В БИЗНЕС НАВИГАТОР можете да дефинирате самостоятелно различни видове отчети от салдата на
сметките. При дефиниране на отчетите можете да зададете ред по ред вида на отчета, както искате да
изглежда, със заглавията, които вие ще въведете. Също там дефинирате и сметките, които трябва да
бъдат свързани към различните позиции на отчета. Заедно с вашите собствени отчети, които сами ще
дефинирате в системата, БИЗНЕС НАВИГАТОР ви предоставя с инсталацията на програмата
стандартните отчети за една фирма, като отчет за приходите и разходите, баланс, данъчна декларация
и др., които веднага можете да използвате за вашата работа.
Вие можете винаги да извикате отпечатване на определени отчети от точката от менюто "Балансови
отчети". При това можете да избирате дали тези отчети да се съставят за определен счетоводен
период, за интервал от периоди или за година. Тези възможности са много важни за баланса и отчета за
приходите и разходите, тъй като по този начин вие всеки момент можете да контролирате финансовото
състояние на вашата фирма и навреме да вземете мерки за коригиране на счетоводната информация.
За да направите справка за даден отчет, трябва най-напред да го изберете от таблицата със списъка на
всички видове отчети. След това се избира периодът от време, който ще обхваща този отчет. Вие
можете да изберете между отчет за определени счетоводни периоди, един или интервал от периоди,
или годишен отчет. След избирането на желания отчет и периода, за който той да бъде изведен, на
екрана се показва процесът на извеждане на отчета. При евентуална некоректност в структурната
дефиниция на отчета програмата посочва мястото и позицията, които са причина за нередността.
Този вид отчети се извеждат само на принтера или на друго устройство, ако преориентирате изхода към
друго устройство (например към екран или към текстов файл). Стандартните отчети, които се получават
с инсталирана версия на БИЗНЕС НАВИГАТОР, и са включени в шаблоните за базови данни, са:
•

Баланс

•

Годишна декларация ДДС
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•

Данъчна декларация ДДС

•

Отчет за паричните потоци

•

Отчет за приходите и разходите

•

Отчет за собствен капитал.

За контрол на влиянието на отделните счетоводни операции върху баланса или отчета за приходите и
разходите трябва да се изхожда винаги от принципа, че едно осчетоводяване по дебит трябва да бъде
съпътствано от съответното осчетоводяване по кредит. Ако дадена операция се отразява два пъти в
сметките от баланса, тя е неутрална по отношение на резултатите върху печалбата на фирмата. Но
винаги, когато става осчетоводяване по сметка от баланса и по сметка от отчета за приходите и
разходите, тогава говорим за влияещо върху резултата счетоводно записване. При приключването на
сметките най-напред в отчета за приходите и разходите се отчитат сметките с влияние върху резултата
на фирмата. След това със салдирането на активните и пасивните сметки се съставя окончателният
баланс на фирмата, като се отчита по този начин и резултатът от дейността. Тази процедура се
използва при годишното приключване. Тя позволява балансът и отчетът за приходите и разходите да се
интерпретират като едно логическо единство. Текущото съставяне на баланса и отчета за приходите и
разходите преди приключването на годината служи като ефективен контролен механизъм за
счетоводството с програмната система БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Извеждането на данъчната декларация за ДДС позволява отчитането на данъците да става без
участието на счетоводителя, тъй като с помощта на възможностите на генератора на отчети и
интерпретатора на формули се извежда цялата информация, необходима за данъчното отчитане.
Изчислява се коефициентът за освободени сделки, извеждат се базовите суми, върху които е начислен
данъкът, от наличните данни се изчислява резултатът на данъка - дали е за внасяне, или за
възстановяване.
Данъчната декларация за ДДС с бланка позволява извеждането на необходимата информация за
данъчна декларация за ДДС в БИЗНЕС НАВИГАТОР и съответно експортирането й в MS Excel. При
натискане на бутон "Excel Start" се стартира автоматично файл:dds1.xlt, който представлява самата
бланка за ДДС, и при натискане на бутон "Export" данните от БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично се
прехвърлят в този файл. Потребителят е необходимо да допълни само информацията, отнасяща се до
неговата фирма като име на фирма и данъчен номер.
В тези отчети има възможност да се използват стрелките за сбито и подробно разгръщане на отчета, а
също и възможност за слагане на маркер "Без нулеви стойности".
По подобен начин могат да се създадат всякакъв вид отчети, необходими за фирмата. Всички отчети
отразяват информацията всеки момент и то за избран от потребителя период от време.

Опис на документите
Описът на документите дава възможност на потребителя да направи протокол на въвежданията,
т.е. да изведе справка за въведената счетоводна информация по датата на документите. Описът на
документите е хронологична справка за осчетоводените и неосчетоводените счетоводни документи по
дата. Опис може да бъде изведен и за минали периоди от време, ако съответните счетоводни данни са
записани в системата.
Описът на документите се визуализира на екрана във вид на таблица със следните колони:
•

Състояние - показва дали документът е осчетоводен или не.Осчетоводените документи се
маркират със специален знак

, а недовършените поради някаква причина - със знак

.

•

Ред - пореден номер на реда на документа

•

Документ - тип, номер и дата на въвеждане на документа;

•

Сметка - Дебит и Кредит - виждат се номерата на сметките, които стоят от дебитната и кредитна
страна на документа;

•

Сума - бруто и нето на конкретния документ;

•

Данък - сума и вид на данъка, ако документът е например данъчна фактура;
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•

Сума ЧВ - сумата на чуждата валута, ако документът е във валута;

•

Период - периодът, за който е направен описът на документите;

•

Папка - вижда се номерът на папката, в която се намира документът ;

•

Създаден - дата и оператор - виждат се датата на създаване на документа и името на оператора,
който го е създал;

•

Променен - дата и оператор - виждат се датата на промяна на документа и името на оператора,
който е направил промяната.

С натискане на клавиш Enter или бутон "Избор" от таблицата получавате справка за документа, от който
е показана информацията. С помощта на бутон "Печат" имате възможност да разпечатате данните от
справката.
В този отчет могат да се маркират едновременно много документи. При натискане на бутона "Export
DBF" БИЗНЕС НАВИГАТОР експортира в DBF файл всички избрани документи. След това е възможно
този файл да се обработва с друга програма.
... Многоредови документи
Документите с много редове ще познаете по празното поле, което се показва вместо номер на сметката.
Поддокументите могат да се водят по дебитната и по кредитната страна на сметката.
Филтър
При описа на документите имате възможност да избирате справката само за определен тип или клас
документи, като използвате предвидения за тази цел икона "Филтър". Информацията може да бъде
филтрирана по: свойства, дати, оператори и състояние:
Свойства
Дати

Свойства
Включват следните параметри:
•

Направление - дали документите са входящи, изходящи или вътрешни.

•

Клас - един от съответните класове документи от избраното направление.

•

Тип - точно определен тип документ от списъка на типовете документи.

•

Режим на номериране - филтриране по режими на номериране на документите.

•

Папка - документи само от определена папка

•

Дилър – филтриране на документи на определен дилър

•

Дилър – филтриране на документи за определена група дилъри

•

Клас на сметката – документи за посочен клас на сметка

•

Код на сметката – документи за посочен код на сметка

Задаването на параметрите на филтрите се извършва след активиране на бутон "ФИЛТЪР" в списъка на
документите.
Можете да изберете само един параметър на филтрите или пък комбинация от параметри.
Например за описа на всички изходящи фактури на фирмата, който се предава като отчет в началото на
месеца, можете да филтрирате тази информация само с режима на номериране, ако фактурите са от
БИЗНЕС НАВИГАТОР.
При отпечатване автоматично се включва и избраният за справката на екран филтър, така че се
отпечатва само селектираната с филтъра информация.
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Дати
• От дата
В това входно поле въведете валидна дата на документите. Дата на документите е датата, записана
върху документа. Тя може да не съвпада с датата на периода, за който е отнесен документът, ако е
получен със закъснение. Показват се всички счетоводни записвания след въведената дата. Ако не
въведете дата, справката се извежда от началото на счетоводната година до датата, въведена в полето
"До дата".
• До дата
Въведете валидна дата. Показват се всички счетоводни записвания до тази дата. Ако не въведете дата,
до която желаете да получите справката, в справката се показват записите до днешната дата.
Оператори
Дава възможност да се филтрират документите по оператори, ако оператори с различна парола
въвеждат информация в счетоводната система. Може да се направи извадка кои документи са били
създадени или променени от конкретен оператор.
Състояние
Може да се филтрира информация в зависимост от състоянието на конкретния документ неосчетоводен, осчетоводен, сторниран или незавършен.

Следене на разплащанията
Следенето на разплащанията по персоналните сметки ви дава точен поглед върху състоянието и
развитието на вземанията и задълженията на вашата фирма. Всяка отворена позиция се показва в това
състояние и с тази стойност, в която тя се намира в настоящия момент въз основа на присвоените към
нея документи. Отворените позиции се образуват автоматично в системата при входящите и
изходящите документи. Те се съхраняват в системата дотогава, докато не бъдат изравнени с
въвеждането на други изравнителни документи. Справката за състоянието на отворените позиции се
извършва или за всички сметки, или само по избрана сметка, но поотделно за дебиторите и
кредиторите.
Сумите на отворени позиции от документи с чужда валута се преизчисляват в национална валута
стандартно според съответния въведен в документа курс на чуждата валута. При справката се показва
както преизчислената сума в национална валута, така и сумата във валута.
Историята на отворената позиция показва движенията в определена отворена позиция, преди тя да
бъде изравнена. Историята на отворените позиции се извежда само за избрани сметки, т.е. след като
най-напред изберете определен клиент или доставчик.
Ако от менюто за отчетите на счетоводната система изберете точка "Следене на разплащанията", на
екрана се появява меню за избор на справките за отворените позиции.
Менюто съдържа точките:

Справките за отворените позиции се извеждат поотделно за клиентите (дебиторите) или доставчиците
(кредиторите). След избора на класа на персоналните сметки можете вече от следващото меню да
избирате от видовете справки за отворените позиции:
За един контрагент
Когато се извика тази точка от менюто, се отваря екран "Отворени позиции", който съдържа икони
"Документи в ОП", "Изход", "Отпечатване", "Export", "Обединяване на няколко ОП", радиобутони
"Активни", "История",е "Всички", чекбоксове "В алтернативна валута" и "Избери всички", локатор за
търсене и две таблици.
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Горната таблица е с колони:
-

Клиент/Доставчик – възможност за избор от съответната страничка

-

Код,

-

Град

-

Адрес

Долната част на екрана съдържа подстраници "Отворени позиции" и "Документи"
На подстраница "Отворени позиции" има таблица със следните колони с данни за маркирания в горната
таблица контрагент:
-

Код

-

Тип док.

-

Номер документ

-

Нач.дата

-

Срок

-

Сума за изравняване

-

Сума в ЧВ

-

Валута

-

Бр.документи

-

Следващо напомняне
•

Ниво

•

Дата

•

Повторения

-

Начален период

-

Краен период

-

Състояние

-

Персонална сметка
•

Клас

•

Сметка

На подстраница "Документи" има таблица със следните колони с данни за документите от или за
маркирания в горната таблица контрагент, включени в отворени позиции:
-

Код ОП

-

Състояние на документа

-

Тип

-

Номер

-

Дата

-

Сума

-

Сума валута
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-

ЧВ

-

Вал.разлика

-

Сконто

-

Папка

-

Период

Информацията от тази страница може да се експортира.

При извикване на списъка на активните отворени позиции за избрана сметка трябва най-напред да
изберете сметката. Избирането се извършва посредством въвеждане на номера на сметката за
избраната група сметки в първото поле на показаната на екрана форма. При грешно въведена сметка на
екрана се появява списъкът на всички сметки от тази група, от която можете да изберете желаната
сметка. В случая - номер на сметката на клиента или доставчика.
След като сте избрали сметката на клиента или доставчика, на екрана се появява списък на всички
активни отворени позиции за тази сметка, оформен като таблица.
Опцията да се показват само активните ОП или пък историята на изравнените ОП е допълнена с
възможността да се показват всички, както активни, така и изравнени.
Същата опция важи и за страницата "Документи"
За да проследите единичните движения на документите за съответната отворена позиция, изберете
съответната позиция от таблицата и натиснете клавиш Enter или съответния бутон. На екрана се
показва таблица с всички счетоводни документи, които са присвоени към тази отворена позиция.
Осчетоводените документи са отбелязани със специалния знак, който е възприет стандартно за всички
функции на системата. В долната част на екрана се съдържа подробна информация за състоянието на
отворената позиция по описаните по-горе позиции.
Посредством натискане на бутон "Печат" се предоставя възможност за отпечатване на списъка с
активните отворени позиции за тази сметка. При това се процедира аналогично на начина, описан при
отпечатването на справки в другите части на програмата.
При натискане на бутон "Печат" от долната част на таблицата със списъка на активните (неуредените)
разплащания за клиенти или доставчик на екрана се появява допълнителна възможност за избор на
параметрите на печатната справка.
Можете да избирате отпечатване по следните начини:
O 1. Обобщено
O 2. Подробно.
Имате възможност също да избирате интервал от период, за който да извеждате справката. За тази цел
включвате в полето:
За интервал
стойност с помощта на клавиш Интервал (Space), след което се активират за въвеждане полетата за
задаване на начална и/или крайна дата на този период.
При извеждане на обобщена справка за отворените позиции справката се подрежда по кода на
партньорите. За всеки партньор се показват кодът на отворената позиция или неуреденото разплащане,
началната дата на разплащането, сумата за изравняване със стойностите в лева и в чужда валута,
видът на валутата, ако разплащането е във валута, номерът и видът на документа, с който е създадено
това разплащане, срокът на изравняване на отворената позиция, начисленото сконто и броят
документи, които съдържа това разплащане.
Ако извикаме разпечатването на справката в подробен вид, тогава в справката за всяка отворена
позиция се показва подробна разбивка на дължимите и платените суми, на документите, от които са
получени тези суми, общата сума на дължимите и платените суми, както и неиздължената сума на тази
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отворена позиция. Сумите в чужда валута се показват в подробната справка, преизчислени в
национална валута, докато в обобщената справка имате сумите в лева и във валута.
При активните отворени позиции може да се ползва икона "Обединяване на няколко ОП".
За целта е необходимо първо да се маркират няколко отворени позиции на избрания контрагент (клиент
или доставчик).
След това се избира икона "Обединяване на няколко ОП". Всички документи от маркираните ОП се
обединяват в една обща ОП. Като основа на обединението се използва тази ОП, която е с най-ранна
начална дата. От нея се наследяват и условията на плащане и режимът на напомняне. Останалите ОП
се изтриват.
Тази функция може да се използва само за активните отворени позиции. Освен това, трябва да са
маркирани поне две ОП.
Тип документ
Номер документ
Начална дата
Срок
Сума за изравняване
Сума в ЧВ (чужда валута)
Валута
Брой документи в ОП
История на отворените позиции

Тип документ
Показва типа на документа, с който е създадена отворената позиция.
Номер документ
Показва номер на документа, с който е създадена тази отворена позиция.
Начална дата
Дата на документа, с който е създадена отворената позиция.
Срок
Падежът или срокът за плащане на отворената позиция се изчислява съобразно зададените в нея
условия на плащане. Тук се показва датата на падежа на отворената позиция.
Сума за изравняване
Остатъчната сума на отворената позиция. При суми в чужда валута тук се показва преизчислената в
национална валута сума. Отделно се показват сумите във валута, които трябва да бъдат изравнени.
Сума в ЧВ (чужда валута)
Показва сумата в чужда валута.
Валута
Код на чуждата валута само при наличие на документи в чужда валута.
Брой документи в ОП
Брой документи, които са включени в отворената позиция.
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История на отворените позиции

Историята на отворените позиции показва информацията и движенията на изравнени отворени позиции,
ако тази информация е достъпна в системата. Историята на отворените позиции се извежда само за
избрана персонална сметка. Тук се процедира по същия начин, както при справката за активните
отворени позиции за избрана сметка.
В справката за историята на разплащанията на определен клиент или доставчик излиза информацията
само за уредените вече разплащания, за закритите отворени позиции.
Отпечатването на тази справка също може да стане подробно или обобщено, за избран период или за
всички уредени позиции.
Обобщената справка за уредените разплащания включва информация главно за сумите за изравняване,
уреждане на плащанията. Тази информация всъщност няма такова значение при уредените
разплащания, тъй като в повечето случаи сумите за изравняване в тях са нула. Това не би било така
само за служебно закритите отворени позиции, тъй като при автоматичното изравняване на плащанията
условието за закриване на отворената позиция и изпращането й към историята е сумата за изравняване
да бъде нула. Но от обобщената справка можете да получите информация за това, с кой документ е
било създадено разплащането, за началната дата и срока на изравняване на отворената позиция, както
и за броя документи, които се съдържат в нея.
Подробната справка съдържа всички документи, които съставят отворената позиция, с дължимите и
платените суми. Обикновено изчислената от БИЗНЕС НАВИГАТОР сума, която е неиздължена, е равна
на нула (освен в случаите на служебно закриване на отворени позиции).
За всички контрагенти
Списъкът на активните отворени позиции от тази група персонални сметки се появява в същата форма,
както списъкът за избрана сметка. Тук също имате възможност да проследите единичните движения по
тази отворена позиция.
При извеждане на справката за неуредените разплащания за всички клиенти или доставчици не са
предвидени функции за закриване на отворени позиции. Тази функция е по-специална и трябва да се
изпълнява много внимателно и то за определен клиент или доставчик.
На екрана се визуализират следните полета: Контрагент - номер, Документ - показва типа и номера на
документа, Начална дата - дата на въвеждане на документа; Срок - показва дата един месец след
датата на въвеждане на документа, Сума изравняване - сумата, с която трябва да бъде закрита
отворената позиция,ЧВ (чужда валута) - сума чужда валута, ако документът е въведен в чужда валута,
Валута - показва каква е валутата, ако документът е в чужда валута, например USD, Брой документи показва броя на документите, свързани с първия документ, откриващ отворената позиция, Име - показва
име на контрагент, съответно клиент или доставчик.
Списъкът се отпечатва по обичайния в БИЗНЕС НАВИГАТОР начин.
При отпечатването имате възможност да избирате от същите параметри, които бяха описани за печата
на активните отворени позиции за избран клиент или доставчик. Можете да отпечатате справката
подробно или обобщено, или за определен интервал от периоди.
В справката е добавена допълнителна таблица, в която се показват всички документи, включени в
избраната отворена позиция. За всеки документ освен сумата на самия документ се показва също
сумата на данъка.
Тази информация служи като улеснение при частични плащания на ДДС по ДДС-сметка.
Експорт и импорт на отворени позиции

С бутони "Експорт" и "Импорт" се извършва съответно експортиране и импортиране на отворените
позиции.
Експорт
Импорт

Експорт
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При натискане на бутона "Експорт" се отваря екран, в който се избират отворените позиции – обект на
експортиране. Възможностите са: "Активни и приключени" или "Само активни".
Освен това може да се въведе начална дата, от която да започне експортът. Ако се експортират "Само
активни" отворени позиции, началната дата може да остане непопълнена, за "Активни и приключени"
попълването на начална дата е задължително.
Ако се експортират "Активни и приключени" отворени позиции, задължително трябва да се зададе
начална дата, за да не се получи твърде голям обем на експортираната информация, и целият процес
да стане твърде бавен.
Ако ще се експортират всички отворени позиции, може просто да се зададе начална дата, по-ранна от
първия период, който е обработван с Бизнес Навигатор.
За начална дата на отворената позиция се счита датата на първия документ в тази отворена позиция.
Експортният файл трябва да има префикс OPP и разширение .NAV - например OPPTEST.NAV. Ако
префиксът и разширението не се попълнят от потребителя, програмата ги попълва автоматично.
Импорт
За да се осъществи импортът на отворената позиция, е необходимо преди това да са импортирани
всички включени в нея документи, като се използва функцията "Папки – Импорт/Експорт на папки".
Ако някой от документите не бъде намерен, се извежда съобщение за грешка и тази отворена позиция
не се импортира.
Съобщенията за грешки се извеждат като общ списък, а не едно по едно.
Търсенето на изходящите документи става по номер, а при входящите документи - по име на
контрагента и по номер. Ако след импорта е променен номерът на документа или името на контрагента
(за входящите документи), документът няма да може да бъде намерен.
Ако било погрешка, било нарочно, една папка е импортирана два пъти, програмата ще намери само
първия импортиран екземпляр на даден документ.
При импорта може да има три случая:
Импорт на нова отворена позиция
Отворената позиция вече е импортирана, но в нея са настъпили промени
Отворената позиция вече е импортирана и по нея няма промени

Импорт на нова отворена позиция
Програмата търси и намира отварящия документ на отворената позиция (т.е.първия документ, с който
всъщност е създадена позицията).
Ако този документ не е присъединен към отворената позиция, се създава нова отворена позиция и към
нея се присъединяват останалите документи.
Ако някой от документите вече е присъединен към друга отворена позиция, се извежда съобщение за
грешка.
Отворената позиция вече е импортирана, но в нея са настъпили промени
т.е.добавени са или са премахнати документи
Програмата търси и намира отварящия документ на отворената позиция. Ако този документ вече е
присъединен към отворената позиция, значи тази позиция вече е била импортирана. Един по един се
проверяват останалите документи, които би трябвало да са включени в тази отворена позиция.
Ако документът е присъединен към същата отворена позиция, не се прави нищо.
Ако документът не е присъединен към отворената позиция, се присъенинява към тази отворена
позиция.
Ако документът е присъединен към друга отворена позиция, се извежда съобщение за грешка.
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Отворената позиция вече е импортирана и по нея няма промени
Процедурата е същата:
Програмата търси и намира отварящия документ на отворената позиция. Ако този документ вече е
присъединен към отворената позиция, значи тази позиция вече е била импортирана. Един по един се
проверяват останалите документи, които би трябвало да са включени в тази отворена позиция.
Не се извършват промени и не се извеждат никакви съобщения.
По периоди
Това е справка за състоянието на отворените позиции за всички контрагенти (клиенти или доставчици)
към края на избран период. Справката следи историята на отворените позиции по периоди.
Тази справка е много необходима, защото в други отчети не се вижда състоянието на вземанията и
задълженията по периодите.С нея могат лесно да се засекат салдата по сметките на контрагентите със
сумите по отворените позиции в края на избрания период, ако отворената позиция е закрита след това.
Справката е изведена във вариант за всички клиенти или за всички доставчици
Когато изберете тази функция от меню "Отчети – Следене на разплащанията – По периоди", се отваря
екран "Име на фирмата [Отворени позиции]". Екранът съдържа икони "Документи в ОП", "Изход",
"Печат". В екрана има и поле на локатор, в който може да се извършва търсене по съответен признак в
зависимост от това, коя колона е избрана за сортиране.
Екранът съдържа страници "Клиенти" и "Доставчици". Всяка от тези страници съдържа две таблици и
списък с периоди.
Периоди
Списък на отворените позиции
Документи на отворената позиция
Печат

Съдържанието на справката с отворените позиции по периоди е в зависимост от избрания период със
следните особености:
-

Не се показват отворените позиции, които са възникнали след избрания период.

-

Показват се всички отворени позиции, които в края на избрания период са били активни, въпреки
че след това вече са приключени.

-

Показват се отворени позиции, които в края на избрания период са били приключени, но
приключването е станало в този период. За тези позиции се попълва колоната "Краен период".

-

В колоната "Начален период" е показан периодът, в който е възникнала отворената позиция. Той
може да не съвпада с датата на първия документ – например ако фактурата е осчетоводена в
следващия период.

-

Сумите за изравняване и броят документи се показват такива, каквито са били в края на периода.

Като обобщение – показват се само тези отворени позиции, в които има съществена информация в този
период. Приключените в предишен период отворени позиции не се показват, създадените в следващ
период също не се показват.
Периоди
В списъка с периодите се посочва периодът, за който ще се изведе справка за състоянието на
отворените позиции. Периодите са сортирани така, че по-близките (скорошните) периоди са отгоре.
Списък на отворените позиции

В горната таблица е изведен списъкът на отворените позиции, подобно на този в справката "Следене на
разплащанията за всички контрагенти". Съдържанието на списъка обаче е в зависимост от избрания
период:
468

-

Не се показват отворени позиции, които са възникнали след избрания период.

-

Показват се отворени позиции, които края на избрания период са били активни, въпреки че сега
вече са приключени.

-

Показват се отворени позиции, които в края на избрания период са били приключени, но
приключването е станало именно в този период. За тези позиции се попълва и колонката "Краен
период".

-

В колоната "Начален период" е показан периодът, в който е възникнала отворената позиция. Той
може да не съвпада с датата на първия документ - например ако фактурата е осчетоводена в
следващия период.

-

Сумите за изравняване и броят документи се показват такива, каквито са били в края на периода.

В този ред се маркира редът на отворената позиция,
съдържа съответната информация в следните колони:
-

Контрагент

-

Документ

чиито документи ще проследим. Таблицата

• Тип
• Номер
-

Нач.дата

-

Срок

-

Сума за изравняване

-

Чужда валута

-

Валута

-

Брой документи

-

Име

-

Първоначална сума

-

Последна операция

-

Начален период

-

Краен период

Документи на отворената позиция

Когато е посочен период и маркиран ред на отворена позиция, в долната таблица се извежда
информация за документите по отворената позиция към края на избрания период. Информацията е
систематизирана в следните колони:
-

Код

-

Документ
• Тип
• Номер
• Дата

-

Сума
• Бруто
• Нето
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• Сума ЧВ
• Валута
-

Данък
• Сума
• Вид

-

Валутна разлика
• Основна
• Допълнителна

В списъка на документите са показани само тези документи, които са включени в отворената позиция не
по-късно от избрания период.
Ако искате да видите текущото състояние на отворената позиция, щракнете върху нея двукратно с
мишката, или използвайте бутона "Документи в ОП"
Печат

Когато изведете конкретна справка, можете да я разпечатате. За целта избирате икона "Печат" и се
визуализира печатната форма на справката.
Тя съдържа избрания период, вида контрагент – клиент или доставчик, номер на страницата, системна
дата и час на извеждане на печатната форма. Съдържа също така името и адреса на обработваната с
БИЗНЕС НАВИГАТОР фирма и таблица със следната информация, оформена за всеки контрагент на
два реда:
-

Код ОП

-

Начална дата

-

Срок

-

Сума за изравняване

-

Начален период

-

Сума в ЧВ

-

Краен период

-

Начална сума

-

Създадена от документ

-

Сума дебит

-

Сума кредит

-

Бр.документи

-

Сконто

За сумите е изведен и обобщаващ ред.
Отпечатване на напомнящи писма
С помощта на тази функция можете да разпечатвате напомнящи писма на закъснелите с плащанията
клиенти. Напомнящите писма могат да бъдат степенувани по различни степени, определени поотделно
за съответните режими на предупреждения.
Данните за режимите и степените на предупреждения както и текстовете на предупредителните писма
се задават предварително в базовите данни. В базовите данни се дефинират режими и степени на
предупреждения според нуждите на потребителя.
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Отпечатваните с тази функция предупредителни писма съдържат текстова част според въведения текст
в базовите данни и списък на просрочените отворени позиции. Участието на отделните сметки в
режимите на напомняния се регулира от данните за клиента.
Издаването на предупрежденията се извършва според степените, зададени в този режим, като се
следят въведените там срокове и повторения на съответната степен. Издаването на напомняния става
автоматично. Изчисляват се сроковете на плащане и се следи броят на повторенията според данните за
клиента и данните на документа. Броят на предупрежденията, издадени за отворената позиция, може да
се следи в справката за активните отворени позиции.
Списъкът с предупрежденията съдържа информация за просрочените отворени позиции, като списъкът
е групиран по отделни персонални сметки и по степени на предупреждения. При наличие на няколко
просрочени отворени позиции от една и съща степен клиентът получава едно писмо, а за всяка степен
на предупреждения - отделно писмо. Текстът на писмото се отпечатва преди списъка на просрочените
отворени позиции, след което следва извлечение от сметката на клиента.
Издаването на предупреждения се извършва само върху печатащото устройство или към друго изходно
устройство - екран или текстов файл.
Екран "Отворени позиции с настъпил срок за напомняне"

Когато се избере меню "Отчети – Следене на разплащанията – Отпечатване на напомнящи писма". Това
са отворените позиции, за които предстои да се отпечатат напомнящи писма. Екранът съдържа икони
"Разглеждане на документ", "Отпечатване", "Експорт" и "Изход", опции за избор на
-

всички нива (на предупреждение)

-

конкретно ниво на предупреждение от 1 до 9- ако вместо "Всички нива" се избере конкретно ниво
на предупреждение, ще се покажат само тези ОП, за които следващото писмо трябва да
съответства на това ниво на предупреждение.

-

всички режими на напомняне - ако се размаркира тази опция, може да се избере само ОП с един
конкретен режим на напомняния

-

избери всички – опция за бърз избор

-

в алтернативна валута

-

при отпечатване, смяна на състоянието – тази опцията определя дали при отпечатване на
писмата в ОП автоматично да се променят параметрите на следващото писмо: дата, ниво и брой
повторения. Когато искаме само да видим писмата на Print Preview, но да не ги отпечатваме в
момента, трябва тази опция да е размаркирана.

както и таблица с колони
-

Контрагент

-

Документ
•

Тип

•

Номер

-

Нач.дата

-

Срок

-

Сума за изравняване

-

Чужда валута

-

Валута

-

Брой документи

-

Име

-

Първоначална сума
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-

Следващо напомняне
•

Ниво

•

Дата

•

Повторения

-

Последна операция

-

Начален период

В тази таблица се показват всички отворени позиции за клиенти, които отговарят на следните условия:
-

не са изравнени

-

имат по-голяма от нула сума за изравняване (тоест, не се показват предплащанията, а само
неплатените фактури)

-

датата за изпращане на следващото писмо е настъпила или отминала, но писмото още не е
изпратено

-

не са изчерпани максималният брой нива на предупреждение

Таблицата позволява множествен избор, като на печат ще отидат само избраните позиции.
След като се влезе в таблицата, по желание могат да се променят критериите за показване на
отворените позиции.
При избиране на бутон "Отпечатване" се отпечатват напомнящи писма по избраните ОП, като се
използва дизайнерът на напомняния.
При влизане в екрана "Отпечатване на напомнящи писма" по подразбиране са маркирани опциите
"Всички режими", "Всички нива" и "При отпечатване смяна на състоянието". Това съответства на начина
на работа на алгоритъма за изпращане на писма в предишните версии.
Дизайнер на напомняния
Технологията на работа с дизайнера на напомняния е подобна на работата с дизайнерите на отчети,
документи и заявки.
При създаването на формулярите могат да се използват полета от отворените позиции, документите,
доставчиците, адресите, режимите на напомняне и фирмените данни.
Създадените RPT файлове се записват в поддиректория REMINDERS на директорията NAV.
В дизайнера можем да се влезе също с бутон "Отпечатване" от екрана "Отпечатване на напомнящи
писма". В този случай трябва да бъде посочен един от наличните формуляри и да се натисне бутонът за
печат, за да бъдат отпечатани писмата по маркираните отворени позиции.
Ако на екрана "Отпечатване на напомнящи писма" не е маркирано нито "Всички режими" нито "Всички
нива", дизайнерът не предлага да изберем формуляр, а автоматично отива на печат, като използва
полето "Име на RPT файла" в дефиницията на избраното ниво на избрания режим на напомняне. Това е
в меню "Базови данни – Фирмени данни – Напомнямния", редактиране на режима на напомняне, бутон
"Нива" и редактиране нивото на предупреждение. На екрана, който се отваря, има страница "Текст",
където е въведен текстът за това ниво на предупреждение.
Ако обаче това поле не е попълнено, дизайнерът предлага да бъде избран формуляр, както в общия
случай.

Чакащи поръчки
Това са справките, свързани с оферирането (оферти и поръчки).
Справките се отварят от подменю, което съдържа следните позиции:

-

всички поръчки

-

по клиенти
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-

по клиенти и артикули

-

по артикули

-

по търговски центрове.

Всички поръчки
Когато изберете тази позиция, се отваря екран с име на фирмата "Чакащи поръчки общо". Той съдържа
икони "Обобщено отпечатване", "Подробно отпечатване", "Export" "Изход" и поле за търсене (локатор).
Екранът съдържа и две таблици. В горната част таблицата е за извеждане на информацията по оферти
или поръчки (в зависимост от това, коя страница на таблицата е избрана).
В тази таблица се извежда информация относно направените оферти и поръчки до момента. Тя има следните
колони:

-

тип

-

номер - номер на документа

-

дата - дата на документа

-

сума - обща сума на документа

-

ЧВ - вид валута, ако документът е в чужда валута

-

клиент

-

търговски център - търговски център, от който е издадена офертата /поръчката

-

текст - ако при съставянето на документа е въведен счетоводен текст

В долната част на екрана има таблица с колони:

-

номер - пореден номер на артикула в поддокумента

-

артикул - артикулен код

-

количество - резервираното количество в офертата /поръчката

-

цена - единична цена на артикула (партидата)

-

сума - обща сума на записа в поддокумента

-

ЧВ - вид на валутата, ако документът е в чужда валута

-

мярка - мерна единица на артикула

-

название - наименование на артикула.

Справката може да се отпечата на принтер в два варианта - обобщено и подробно.
Обобщената справка съдържа информация за всички въведени оферти/поръчки без детайлната
информация за включените в тях артикули.
Печатната форма съдържа данни за всички чакащи оферти/поръчки, както и данни за фирмата - името
на фирмата, адреса й, номера и момента на отпечатване според датата на компютъра.
Справката за чакащи оферти/поръчки съдържа колони:
-

номер

-

дата

-

тип на документа

-

сума

-

клиент
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-

търговски център

-

текст.

Подробната справка съдържа информация и за артикулите във всяка една оферта/поръчка. Тази
печатна форма съдържа данни за всички чакащи поръчки/оферти, както и данни за фирмата - името на
фирмата, адреса й, както и момента на отпечатване според датата на компютъра. Справката за чакащи
оферти/поръчки съдържа колони, които извеждат информацията на два реда.
На първия ред са данните от обобщената печатна форма:
-

номер

-

дата

-

тип

-

сума

-

клиент

-

търговски център

-

текст

и на втория - подробната информация за артикулите:
-

ред

-

артикул

-

название

-

количество

-

цена

-

мярка

-

сума.

Чрез избиране на икона "Export" става експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, Дизайнер
на отчети или към други външни програми.
В зависимост от това, коя колона е избрана за сортиране, с помощта на специалното поле "Търси" на
локатора може да се търси определена оферта/поръчка. Търсенето става, като в полето на локатора се
въведе част от търсения стринг (или целият стринг) и се натисне клавиша Tab.
Стрингът за търсене се изчиства автоматично, когато се придвижим нагоре или надолу в таблицата със
стрелките или когато щракнем на друг ред в таблицата. Има и специален бутон за чистене вдясно от
полето на локатора.
По клиенти
В тази справка се визуализира информация относно направените по клиенти оферти и поръчки.
Екранната форма на справката съдържа икони "Отпечатване", "Export" и "Изход", както и поле за
търсене (локатор).
Информацията е изведена на екран в две таблици.
Горната таблица съдържа информация за клиентите в следните колони:
-

клиент - име на клиента

-

код - код на клиента, зададен от програмата

-

град - адресна информация за клиента
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-

адрес - адрес на клиента.

В долната таблица е изведена детайлна информация за офертите/поръчките на маркирания в горната таблица
клиент:

-

знак за оферта/поръчка

-

тип - тип на документа, с който е създадена офертата/поръчката

-

номер - номер на документа

-

сума - обща сума на документа

-

ЧВ - вид валута, ако документът е във валута

-

търговски център - от който е издадена офертата/поръчката

-

текст - счетоводен текст, ако има въведен такъв във офертата/поръчката.

Когато натиснете икона "Отпечатване", се визуализира екран, на който може да се види видът, в който
ще бъде отпечатана справката. Печатната форма съдържа данни за всички клиенти и техните
оферти/поръчки, както и данни за фирмата - името на фирмата, адреса й, както и момента на
отпечатване според датата на компютъра. Справката за чакащи оферти/поръчки по клиенти съдържа
колони, които извеждат информацията на два реда.
На първия ред са данните от обобщената печатна форма:
-

номер

-

дата

-

тип

-

сума

-

опер. център

-

текст

и на втория - подробната информация за артикулите:
-

ред

-

артикул

-

название

-

количество

-

цена

-

мярка

-

сума.

Информацията е групирана за всеки клиент поотделно, като над всяка група оферти/поръчки са
посочени името и адресът на клиента, за когото те се отнасят. Ако документът е в чужда валута, Print
Preview на справката показва общата сума на документа, преизчислена в национална валута.
Чрез избиране на икона "Export" става експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, Дизайнер
на отчети или към други външни програми.
В зависимост от това, коя колона е избрана за сортиране, с помощта на специалното поле "Търси" на
локатора може да се търси определен клиент. Търсенето става, като в полето на локатора се въведе
част от търсения стринг (или целия стринг) и се натисне клавиш Tab.
Стрингът за търсене се изчиства автоматично, когато се придвижим нагоре или надолу в таблицата със
стрелките или когато щракнем на друг ред в таблицата. Има и специален бутон за чистене вдясно от
полето на локатора.
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По клиенти и артикули
В справката се визуализира информация за направените оферти или поръчки по клиенти и артикули.
Екранната форма на справката съдържа икони "Отпечатване", "Export" и "Изход", както и поле за
търсене (локатор).
Информацията е изведена на екран в две таблици.
Горната таблица съдържа информация за клиентите в следните колони:
-

клиент - име на клиента

-

код - код на клиента, зададен от програмата

-

град - адресна информация за клиента

-

адрес - адрес на клиента.

В долната таблица е изведена детайлна информация за всички резервирани артикули от маркирания в горната
таблица клиент:

-

номер на документа (оферта/поръчка)

-

дата - дата на въвеждане

-

ред - номер на реда в поддокумента

-

артикул - артикулен код

-

количество - резервирано количество

-

цена - единична цена на артикула

-

мярка - мерна единица на артикула

-

сума - сума от реда на поддокумента

-

название - название на артикула

-

център - търговски център, от който е издадена поръчката

-

код - служебен код на документа

-

сметка.

С избиране на икона "Отпечатване" се визуализира екран, на който можете да видите вида, в който ще
бъде отпечатана справката. Печатната форма съдържа данни за всички клиенти и резервираните от тях
артикули, както и данни за фирмата - името на фирмата, адреса й, както и момента на отпечатване
според датата на компютъра. Справката по клиенти и артикули съдържа колони, които извеждат
информацията на три реда.
На първия и втория ред са данните от обобщената печатна форма:
-

клиент - име и адресни данни

-

артикул - артикулен код

-

название - наименование на артикула

и на третия - подробната информация за офертите/поръчките, с които са резервирани тези артикули:
-

док. номер - номер на документа, с който са резервирани артикулите

-

дата - дата на документа, с който са резервирани артикулите

-

тип - тип на документа, с който са резервирани артикулите

-

ред - номер на реда в поддокумента
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-

количество - количество от артикула, което е резервирано

-

цена - единична цена на артикула

-

мярка - мерна единица на артикула

-

сума - сума от реда на поддокумента.

Информацията е групирана за всеки клиент и артикул поотделно, като след всеки артикул има сумарен
ред със суми по количество и стойност.
Чрез избиране на икона "Export" става експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, Дизайнер
на отчети или към други външни програми.
В зависимост от това, коя колона е избрана за сортиране, с помощта на специалното поле "Търси" на
локатора може да се търси определен клиент. Търсенето става, като в полето на локатора се въведе
част от търсения стринг (или целия стринг) и се натисне клавиш Tab.
Стрингът за търсене се изчиства автоматично, когато се придвижим нагоре или надолу в таблицата със
стрелките или когато щракнем на друг ред в таблицата. Има и специален бутон за чистене вдясно от
полето на локатора.
По артикули
В справката се визуализира информация относно направените оферти/поръчки по артикули.
Екранната форма на справката съдържа икони "Отпечатване", "Export" и "Изход", както и поле за
търсене (локатор).
Информацията е изведена на екран в две таблици.
В горната част на екрана се визуализира таблица, съдържаща списък на резервираните артикули.
Списъкът може да се подрежда по име, по код, категория или по щрих код (ако има въведен такъв) на
артикула.
Таблицата съдържа информация за клиентите в следните колони:
-

име - име на артикула

-

код - код на артикула

-

категория - категория на артикула

-

щрих-код - ако има въведен такъв на артикула.

В долната таблица е изведена детайлна информация за маркирания в горната таблица артикул:
-

вид на документа - оферта/поръчка

-

номер - номер на документа (оферта/поръчка)

-

дата - дата на въвеждане

-

тип документ

-

количество - резервирано количество

-

цена - единична цена на артикула

-

сума - сума от реда на поддокумента

-

ЧВ - вид валута, ако документът е във валута

-

мярка - мерна единица на артикула

-

клиент - име на клиента, за когото е офертата/поръчката

-

център - търговски център, от който е издадена поръчката.
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Когато натиснете икона "Отпечатване", се визуализира екран, на който можете да видите вида, в който
ще бъде отпечатана справката. Печатната форма съдържа данни за резервираните артикули, името на
фирмата, както и момента на отпечатване според датата на компютъра. Справката по артикули съдържа
колони, които извеждат информацията, групирана по артикули:
Изведен е ред с данните за артикула:
-

артикулен код

-

наименование на артикула

-

категория артикули.

Под данните за артикула следва подробната информация за офертите/поръчките, с които е резервиран този
артикул:

-

док. номер - номер на документа, с който е резервиран артикулът

-

дата - дата на документа, с който е резервиран артикулът

-

тип - тип на документа, с който е резервиран артикулът

-

ред - номер на реда в поддокумента

-

количество - количество от артикула, което е резервирано

-

цена - единична цена на артикула

-

мярка - мерна единица на артикула

-

сума - сума от реда на поддокумента

-

клиент - име на клиента, резервирал артикула

-

търговски център - търговски център, от който е резервиран артикулът.

Информацията е групирана за всеки артикул поотделно, като след всеки артикул има сумарен ред със
суми по количество и стойност.
Ако документът е в чужда валута, Print Preview на справката показва общата сума на документа,
преизчислена в национална валута.
Чрез избиране на икона "Export" става експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, Дизайнер
на отчети или към други външни програми.
В зависимост от това, коя колона е избрана за сортиране, с помощта на специалното поле "Търси" на
локатора може да се търси определен артикул. Търсенето става, като в полето на локатора се въведе
част от търсения стринг (или целия стринг) и се натисне клавиш Tab.
Стрингът за търсене се изчиства автоматично, когато се придвижим нагоре или надолу в таблицата със
стрелките или когато щракнем на друг ред в таблицата. Има и специален бутон за чистене вдясно от
полето на локатора.
По търговски центрове
В справката се визуализира информация относно направените оферти/поръчки по търговски центрове.
Информацията се визуализира поотделно за офертите и поръчките в зависимост от това, коя страница
е избрана.
Екранната форма на справката съдържа икони "Отпечатване", "Export" и "Изход", както и поле за
търсене (локатор).
Информацията е изведена на екран в две таблици.
В горната част на екрана се визуализира таблица, съдържаща списък на търговските центрове.
В долната таблица е изведена детайлна информация за маркирания в горната таблица търговски
център със следните колони:
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обозначение - оферта или поръчка - в зависимост от избраната в горната таблица страница за
сортировка
-

тип - тип на офертата/поръчката

-

номер - пореден номер на офертата/поръчката

-

дата - дата на офертата/поръчката

-

сума - обща сума на записа в документа

-

ЧВ - вид валута, ако документът е във валута

-

търговски център - наименование на търговския център, за който е издадена офертата/поръчката

-

текст - счетоводен текст, ако е въведен такъв при създаване на документа.

Когато натиснете икона "Отпечатване", се визуализира екран, на който можете да видите вида, в който ще бъде
отпечатана справката. Печатната форма съдържа данни за всички чакащи оферти/поръчки за маркирания
търговски център, името на фирмата и момента на отпечатване според датата на компютъра. Справката за чакащи
оферти/поръчки по търговски центрове съдържа колони:

-

номер - номер на офертата/поръчката

-

дата - дата на офертата/поръчката

-

тип - тип на офертата/поръчката

-

сума - сума на офертата/поръчката

-

клиент - клиент на офертата/поръчката

-

текст- счетоводен текст в офертата/поръчката, ако е въвеждан такъв

Ако документът е в чужда валута, Print Preview на справката показва сумата от поддокумента,
преизчислена в националната валута.
Чрез избиране на икона "Export" става експортиране на справката към MS Excel, OpenOffice, Дизайнер
на отчети или към други външни програми.
В зависимост от това, коя колона е избрана за сортиране, с помощта на специалното поле "Търси" на
локатора може да се търси определен търговски център. Търсенето става, като в полето на локатора се
въведе част от търсения стринг (или целия стринг) и се натисне клавиш Tab.
Стрингът за търсене се изчиства автоматично, когато се придвижим нагоре или надолу в таблицата със
стрелките или когато щракнем на друг ред в таблицата. Има и специален бутон за чистене вдясно от
полето на локатора.

Бюджетиране
Бюджетирането е задаване на планови стойности на сметка или партида за определен период.
Извършва се сравняване на тези стойности с действително получените за периода. Определя се
процент на изпълнение на база на зададения бюджет.
Справките за въведените бюджетни (планови) стойности по сметки и/или по партиди и автоматичното
сравнение на плана и изпълнението на тези показатели са на синтетично и аналитично ниво, за сметки
и партиди по периоди и за номенклатура по сметки.
Синтетично
За конкретен период се извежда отчет за изпълнението на бюджета на синтетичните сметки, на които е
зададено "Инициализиране на бюджет".
В отчета се посочват номерът и името на сметката, дебитът и кредитът съответно с бюджет,
изпълнението и процентното му изражение.
Има възможност за разпечатване и експорт на отчета, филтриране на информацията, избор на период
както и на извеждане без подсметки и в алтернативна валута.
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За сметка по периоди

Извежда се отчет за изпълнението на бюджета на синтетичните сметки, на които е зададено
"Инициализиране на бюджет". за всички периоди на работа с тях.
В отчета се посочват номерът и името на сметката; периодът както и дебитът и кредитът съответно с
бюджет, изпълнението и процентното му изражение.
Има възможност за разпечатване и експорт на отчета, както и извеждането му в алтернативна валута.
Аналитично
Справката се извежда по партиди за произволен интервал от периоди, подобно на оборотната ведомост
за аналитична сметка. С функцията "Филтър" могат да се избират извадки по групи, подгрупи или по
конкретни партиди. Показват се сумите и съотношенията на бюджетните към действителните стойности
в количествено и стойностно изражение. При отпечатване се показват обобщения по групи и подгрупи.
За конкретен период се извежда отчет (подобен на оборотната ведомост за аналитична сметка) за
изпълнението на бюджета на аналитичните сметки, на които е зададено "Инициализиране на бюджет".
В отчета се посочват номерът и името на сметката.
Показват се сумите и съотношенията на бюджетните към действителните стойности в количествено и
стойностно изражение
В табличен вид се съдържат данни:
-

код

-

име на партидата,

-

дебит с бюджет, изпълнение и процентно му изражение

-

кредит с бюджет, изпълнение и процентно му изражение

-

дебит количество с бюджет, изпълнение и процентно му изражение

-

кредит количество с бюджет, изпълнение и процентно му изражение

-

допълнителен код

-

линеен код

Тези данни могат да се сортират по:
-

1-ви признак

-

име

-

линеен код

-

допълнителен код

Има възможност за разпечатване и експорт на отчета, филтриране на информацията, избор на период
както и на извеждането му в алтернативна валута.
При отпечатване се показват обобщения по групи и подгрупи.
С функцията "Филтър" могат да се избират извадки по групи, подгрупи или по конкретни партиди.
За партида по периоди

За конкретна партида за избран период се извежда отчет за изпълнението на бюджета при партиди, на
които е зададено "Инициализиране на бюджет", като съответната сметка е с тип аналитичност, за която
е маркирана опцията "Бюджетиране"
В отчета се посочват номерът и името на сметката.
В табличен вид се съдържат данни:
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-

код

-

име на партидата,

Тези данни могат да се сортират по:
-

1-ви признак

-

име

-

допълнителен код

За избраната партида и посочения период в табличен вид се съдържат данни:
-

дебит с бюджет, изпълнение и процентно му изражение

-

кредит с бюджет, изпълнение и процентно му изражение

-

дебит количество с бюджет, изпълнение и процентно му изражение

-

кредит количество с бюджет, изпълнение и процентно му изражение

-

количество

Има възможност за разпечатване и експорт на отчета, и на извеждането му в алтернативна валута.
За номенклатура по сметки

За конкретна номенклатура за избран период се извежда отчет за изпълнението на бюджета при
партиди, на които е зададено "Инициализиране на бюджет", като съответната сметка е с тип
аналитичност, за която е маркирана опцията "Бюджетиране"
аналитичните сметки, на които е зададено "Инициализиране на бюджет".
В отчета се посочват номерът и името на сметката.
В табличен вид се съдържат данни:
-

код на номенклатурата

-

име на номенклатурата

Тези данни могат да се сортират по код и по име
За избраната номенклатура и посочения период в табличен вид се съдържат данни:
-

име на номенклатурната позиция

-

дебит с бюджет, изпълнение и процентно му изражение

-

кредит с бюджет, изпълнение и процентно му изражение

-

дебит количество с бюджет, изпълнение и процентно му изражение

-

кредит количество с бюджет, изпълнение и процентно му изражение

Има възможност за разпечатване и експорт на отчета, филтриране на информацията, избор на период,
сбито и подробно представяне както и на извеждане без нулеви стойности и в алтернативна валута.

Отчети по ЗДДС
При съставяне на отчетите се използват данните от осчетоводените документи, а не от счетоводните
сметки. Данните в Справката-декларация и VIES декларацията се изчисляват автоматично от данните
на дневниците на покупки и продажби, а не се вземат като резултат от счетоводните сметки.
Отчетите се генерират като справки, които се съхраняват за повторно подаване или корекция, а не се
съставят в момента на извеждането.
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Ако се направят промени по документите, те няма да се отразят във вече съставената декларация.
Трябва да се създаде нова декларация за същия период. Старата е възможно да бъде изтрита, ако вече
не е необходима.
Входни полета
Общи данни

Страницата съдържа данни за
-

идентификационния номер по ДДС на лицето

-

наименованието на лицето

-

данъчния период

-

лицето, подаващо данните по ЗДДС

-

броя документи в дневниците да продажби и покупки

Продажби

Страницата съдържа данни за различните данъчни основи и начислени данъци при продажбите.
Покупки

Страницата съдържа данни за различните данъчни основи и начислени данъци при покупките.
Резултат

Страницата съдържа данни за резултата за различните данъчни стойности.
Дневник на продажбите

Съдържа данните за генерирания дневник на продажбите.
С помощта на предвидения за целта принтер се разпечатва този дневник.
Дневник на покупките

Съдържа данните за генерирания дневник на покупките.
С помощта на предвидения за целта принтер се разпечатва този дневник.
VIES

Страница VIES има две подстраници.
-

Общи данни

-

ВОД

Файлът с VIES-декларацията се създава и се записва едновременно с DEKLAR.TXT, POKUPKI.TXT и
PRODAGBI.TXT и едновременно с тях се копира на дискета.
Трябва да се има предвид, че файлът VIES.TXT се създава само за фирма без клонове или с
обединената декларация на фирма с клонове
Функции
Добавяне

При избор на точка "Отчети по ЗДДС" на меню "Отчети" се показва празен списък.
С икона "Добавяне" се създава първата справка-декларация.
Първо се избира периода, за който се съставя справката.
Следва екран със съобщенията за грешки, които се показват при некоректни данни. Те трябва да се
отстранят в документите.
В съобщението за всяка грешка се съдържа и номера и датата на документа, за който се отнася.
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Редактиране

Редактирането на данни те се извършва в съответните полета.
Триене

С икона "Триене" се изтриват ненужни редове от таблицата.
Създаване на файловете за НАП
С бутоните, разположени отгоре на всяка страница се съставят и файловете с данни за подаване към
НАП.
В така генерираните данни могат да се правят корекции според нуждите на потребителя.
При натискане на иконата като дискета за създаване на файловете програмата издава съобщение:
Файловете
DEKLAR.TXT
,
PRODAGBI.TXT
и
POKUPKI.TXT
са
записани
в
директория
C:\NAV\MAND0ХХ\Dds\2007-01-01
Моля имайте предвид, че не бива да отваряте тези файлове, а трябва да ги подадете точно както са
създадени от програмата!
Файловете се записват в директория според- номер на фирмата в списъка с фирмите - в случая
MAND0ХХ.
След това тези данни се копират на дискета. Издава се съобщение да се постави дискета.
Insert
disk
Поставете дискета в устройство A

in

drive

A

Особеното в случая е, че ако данните не се събират на една дискета, програмата не разделя файла на
следващи дискети. В този случай трябва да копирате целия файл на СД и да го подадете на оптичен
носител.
Обединяване на данни от клонове
При фирми, за които се налага обединяване на данни от клонове, трябва в директорията, където се
създават файловете за ДДС, да се запишат файловете и от съответните клонове, и файла от
централното управление. Ако фирмата е маркирана като "Централно управление на фирма с клонове",
при създаване на декларации по ДДС в меню "Отчети - Отчети по ЗДДС" първо се създава
декларацията само на централното управление.
На страницата "Обединени декларации на фирма с клонове" трябва да създадете обединена
декларация, като я добавите с икона "Добавяне". Моля първо да създадете декларацията на
централния офис, и след това обединената декларация. В противен случай програмата издава
съобщението:
Не
е
намерен
файлът
Не може да се извърши обединяване без данните за централния офис!

DEKLAR.000

Проверете дали в директорията за данни за ДДС на централното управление сте записали всички
файлове от клоновете, преди да съставите обединената декларация.
Ако няма данни, програмата издава следното съобщение:
Директорията
не
съдържа
Не може да се извърши обединяване на данните!

файлове

от

клоновете!

Ако всичко е наред, се съставя обединената декларация. Можете да проверите данните от кои клонове
са обединени в полето "Обединени клонове", където излизат номерата на клоновете.
Отпечатването на обединената декларация и съставянето на файловете към нея става от съответните
икони на страницата с обединените данни.

Отчети за акцизните складове
Отчетите за акцизните складове се извеждат от меню "Отчети - Отчети по ЗАДС".
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Отчети, показани на екрана
При избор на меню "Отчети - Отчети по ЗАДС" първо трябва да се избере отчетният период от списъка
на периодите, който се показва на екрана.
Отчетите излизат като три отделни таблици, разположени хоризонтално на екрана.
Таблица "Данъчен склад"
Таблица "Стоки или бандероли"
Таблица за движенията на акцизните стоки
Таблица "Данъчен склад"

В първата таблица е показан списък на данъчните складове.
Първо от списъка трябва да се избере складът, за който ще извеждате отчетите.
Позиционирайте се върху него и го маркирайте. Едва след това ще се попълнят останалите таблици.
Таблица "Стоки или бандероли"

Във втората таблица има две страници:
Стоки
Бандероли

Там се съдържа обобщена информация за стоките или бандеролите в зависимост от избраната
страница.
Стоки

Изберете страница "Стоки" във втората таблица на екрана с отчетите по ЗАДС.
В горната част на страницата "Стоки" е показана таблица с обобщена информация за стоките, които се
обработват в този данъчен склад.
Обобщената информация за всяка акцизна стока се използва за попълване на акцизната декларация и
на дневника на акцизите. В зависимост от категорията акцизни стоки - алкохол, тютюневи изделия или
енергийни продукти - са попълнени различни колонки в таблицата според изискванията на Правилника
за прилагане на ЗАДС.
В тази таблица не можете да се избира, но може да се разглеждат данните за стоките. Може и да се
скролира по стоките нагоре или надолу.
Таблица за движенията на акцизните стоки
Таблица за движенията на акцизните стоки

Под обобщената информация за стоките се показва третата таблица на отчета. В отделни страници се
показват видовете движениятна акцизните стоки.
Тази таблица има три страници:
− Поставени;
− Изведени;
− Декларация.
В страниците за поставени и изведени стоки от данъчния склад информацията излиза детайлната
информация по документите за движенията в данъчния склад.
Колоните в таблицата са попълнени според вида на акцизната стока.
На страница "Декларация" е събрана допълнителната информация за попълване на акцизната
декларация. Информацията на екрана се попълва в различни колонки в зависимост от вида на
акцизната стока.
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Важно е да проверите отпечатаните екземпляри на акцизната декларация, които са различни за
различните категории акцизни стоки.
Бандероли

Когато в средната таблица сме избрали страница "Бандероли", в долната част на същата таблица се
показват движенията по документите за отчитане на бандеролите. Колонките в тази таблица са
различни от тези на движенията на стоките, и затова се показват в отделна таблица.
Отпечатване на отчети
От екрана с отчетите за акцизните складове могат да се отпечатат
Акцизна данъчна декларация
Дневник на складовата наличност за акцизни стоки

и да се направи
Запис на файлове
Акцизна данъчна декларация

Декларациите се отпечатват във вида, утвърден в Правилника за прилагане на ЗАДС. Отпечатват се
различни формуляри в зависимост от категорията акцизни стоки. Типът на отпечатваната декларация се
определя автоматично според типа на данъчния склад.
Обърнете внимание на това, че в акцизната декларация първият лист е по-специален. В него се
съдържа обобщената информация за сумата на дължимия акциз. Следващите страници са озаглавени
"Допълнителни страници" и имат по-прост формат.
Декларацията се отпечатва два пъти последователно един след друг - веднъж като екземпляр за
митницата, и втори път като екземпляр за лицето. Двата екземпляра не са еднакви.
Дневник на складовата наличност за акцизни стоки

Иконата за специален печат, изобразена като принтер в сив цвят
, се използва за отпечатване на
дневниците на складовата наличност на акцизните стоки и на бандеролите.
Няма изискване в Правилника за прилагане на ЗАДС за формуляр на дневниците. Дневниците се
подават само в електронен вид, както са създадени от Бизнес Навигатор от бутон "Запис на файловете".
Отпечатани дневници не се подават към митницата.
В Бизнес Навигатор са включени три вида дневници на акцизните стоки в зависимост от избраните на
екрана страници на отчета по ЗАДС.
− Дневник на поставените в склада стоки;
− Дневник на изведените от склада стоки;
− Дневник на бандеролите.
По така разпечатаните дневници можете да направите проверки на движенията на акцизните стоки,
както и на обобщената информация за всяка стока, която се съдържа в тях.
Има възможност за подаване на отрицателни количества в дневника (напр. при кредитно известие).
Запис на файлове

С бутон "Запис на файловете", изобразен като икона на дискета
, могат да се
текстовите файлове за подаване на дневниците и декларациите за акцизите в XML-формат.

съставят

Файловете се записват в съответната на номера на фирмата MAND-директория, в поддиректория ZADS.
Създава се поддиректория за всеки месец.
Ако фирмата има повече акцизни складове, се създава и поддиректория за всеки отделен склад.
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След като файловете се съставят и се запишат в директорията, програмата извежда съобщение за
успешното създаване на файловете, което изглежда примерно така:
Файловете
за
EXC002BG0806.xml
и
дневник
EXC102BG0806.xml
са
записани
C:\NAV\MAND035\ZADS\001\2006-08-01

акцизна
на

складовата
в

декларация
наличност
директория

В случая фирмата е с номер 35, и има повече от един данъчен склад. Акцизните файлове са записани
за склад с номер 1, за период 08.2006 г.
От тази директория можете да вземете файловете и да ги подадете към съответната митница.
Задължително трябва да подадете и двата файла.
XML-файловете са в текстов вид и могат да се разглеждат с Интернет Browser, напр. с MS Internet
Explorer.
Моля след като сте отворили файловете, да не ги променяте или записвате под друго име, защото
имената и формата им са строго фиксирани в Правилника за прилагане на ЗАДС.
Подайте файловете така, както ги създава Бизнес Навигатор, защото този формат е съгласуван с
дирекция "Митническа статистика и автоматизация" на Агенция "Митници".

Интрастат (2007г.)....
Тук е запазен старият вариант на подаване на данните от отчетите за Интрастат.
По този начин е осигурена възможност за подаване на данните към НАП или в стария, или в новия
формат.
Ако бъде избрано подаване по този начин, програмата автоматично замества кодовете по комбинираната
номенклатура КН-2008 за тези позиции, които са променени през 2008г, със старите кодове от КН-2007, респ.
попълнените в колоната за 2007 г. в новата таблица.

От меню "Отчети - Интрастат". се извеждат дневниците и декларациите по Интрастат.
Това меню има две отделни подточки:
- Пристигания
- Изпращания.

При избор на един от отчетите на екрана се появява таблица с отделни страници за дневника и
декларацията по Интрастат.
В горната част на екрана има 3 (три) бутона за избор както следва:
-

Избор на период;

-

Отпечатване на декларация ;

-

Запис на файл.

След иконата "Изход" има поле "Коригираща декларация", което трябва да се маркира, ако ще се
подават коригирани данни за декларацията по Интрастат.

Таблицата с данните за дневника и декларацията съдържа почти еднакви колони, които са сортирани в
последователността, в която се показват на екрана. Разликата е, че в декларацията информацията е
обобщена по код по КН, и след това по първите 9 колони от всеки ред в таблицата.
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С бутон "Печат" може да се отпечата декларацията. Данните в полето "Име и телефон на лицето,
изготвило декларацията", се взимат от фирмените данни. За лице, което е изготвило декларацията, се
попълват данните от полето "Упълномощено лице по ДДС". Телефонът се взима от полето "Телефон"
на фирмата.
Всички данни за количество и стойност в дневниците и в декларациите по Интрастат се попълват в цели
числа. Има възможност за въвеждане на отрицателни количества в Интрастат-декларацията.
При липса на данни за периода Бизнес Навигатор разпечатва нулеви дневници и нулеви декларации по
Интрастат.
Бутон "Запис на файл" съставя текстов файл за подаване на данните към компетентната служба на
НАП.
Съставят се и файлове с нулеви декларации, ако за съответния период няма данни.

Интрастат
От меню "Отчети - Интрастат". се създават, редактират и изтриват дневниците и декларациите по
Интрастат – съответно пристигания и изпращания.
Отчетите по Интрастат се генерират като справки, които се съхраняват във вида, в който са съставени
към момента на съставянето за повторно подаване или корекция, а не се съставятс амо като отчет в
момента на извеждането. Те се запазват в таблици.
Ако се направят промени по документите, те няма да се отразят във вече съставен отчет. Трябва да се
създаде нов отчет за същия период с променените данни. Старият може да се изтрие, но ако вече е
подаден, е желателно да бъде запазен, за да може евентуално да служи като основа за създаване на
корективни декларации.
В екран "Отчети по Интрастат" има икони "Добавяне", "Редактиране", "Изтриване" и "Изход", както и
бутон "Създаване на корективна декларация". Също така и таблица с попълнени декларации по
Интрастат.
При избор на точка "Отчети по Интрастат" първо ще се покаже празен списък. Първият отчет се създава
с икона "Добавяне".
Първо се избира периодът, за който се съставя справката.
Следва екран със съобщенията за грешки, които се показват при некоректни данни. Моля тези грешки
да се прочетат внимателно, за да бъдат отстранени в документите. В съобщението за всяка грешка се
съдържат номерът и датата на документа, за който се отнася.
След това се показва екран с попълнения отчет, който съдържа следните страници:
- Общи данни
- Декларатор
- Дневници
Списък
В екран "Отчети по Интрастат" се извежда списък на генерираните отчети по Интрастат.
Данните за отчетите са изведени в таблица със следните колони и подколони:
-

-

Отчет
•

период

•

код

Брой записи
•

пристигания

•

изпращания
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-

-

Файлове записани
•

Дата

•

Час

Създаден от

Входни полета
Общи данни

На страница "Общи данни" е попълнена информацията за Интрастат оператора, обобщена информация
за пристиганията и изпращанията и служебна информация за създаването на отчета и записването на
файловете като информацията се извежда в съответните полета.
С икона "ОК" се записват попълнените декларации или потвърждава извършеното редактиране и
потребителят се връща в главния работен екран.
С икона "Отказ" потребителят се връща в главния работен екран след избор дали да се запишат или не
извършените нови въвеждания или редакции.
Код отчет

Пореден номер на отчет, присвоява се автоматично от програмата.
Година

Извежда се автоматично от посочения при попълване период.
Месец

Извежда се автоматично от посочения при попълване период.
Период

Автоматично се извежда началната дата на посочения при попълване период.
Интрастат оператор

В полетата на този раздел автоматично се попълва информацията от въведените в меню "Фирми –
Редактиране – Общи данни" данни.
Име
БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ/с.н.НАП
БУЛСТАТ
ЕГН
ЛНЧ
Служебен номер на НАП
ЕИК

Име
Извежда се автоматично името, въведено в меню "Фирми – Редактиране – Общи данни".
БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ/с.н.НАП
Извежда се автоматично номер в зависимост от въведените в меню "Фирми – Редактиране – Общи
данни" данни.
БУЛСТАТ
Ако в полето "БУЛСТАТ/ЕГНЛНЧ/с.н.НАП" е изписан БУЛСТАТ, автоматично се маркира тази опция.
ЕГН
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Ако в полето "БУЛСТАТ/ЕГНЛНЧ/с.н.НАП" е изписан ЕГН, автоматично се маркира тази опция.
ЛНЧ
Ако в полето "БУЛСТАТ/ЕГНЛНЧ/с.н.НАП" е изписан ЛНЧ, автоматично се маркира тази опция.
Служебен номер на НАП
Ако в полето "БУЛСТАТ/ЕГНЛНЧ/с.н.НАП" е изписан служебен номер на НАП, автоматично се маркира
тази опция.
ЕИК
Ако в полето "БУЛСТАТ/ЕГНЛНЧ/с.н.НАП" е изписан ЕИК, автоматично се маркира тази опция.
Пристигания

В полетата на този раздел се извежда информация за декларацията и сумарните стойности, които се
получават при генериране на Интрастат-отчетите за сделки по пристигания.
Вид декларация
Брой записи
Обща сума
Статистическа сума общо
Общо нето тегло

Вид декларация
В това поле автоматично се извежда абревиатура, съдържаща зададения пореден номер на
декларацията, вид на декларацията – редовна или коригираща и обозначение R за пристигания.
Брой записи
В това поле автоматично се извежда броят записи в Интрастат-декларацията за пристиганията.
Обща сума
В това поле автоматично се извежда стойността на общата сума в Интрастат-декларацията за
пристиганията.
Статистическа сума общо
В това поле автоматично се извежда стойността на статистическата сума в Интрастат-декларацията за
пристиганията, ако фирмата отчита статистическа стойност и е поставена отметка в полето в меню
"Фирми – Редактиране – Интрастат – Отчита статистическа стойност"
Общо нето тегло
В това поле автоматично се извежда стойността на общото нето тегло в Интрастат-декларацията за
пристиганията.
Изпращания

В полетата на този раздел се извежда информация за декларацията и сумарните стойности, които се
получават при генериране на Интрастат-отчетите за сделки по изпращания.
Вид декларация
Брой записи
Обща сума
Статистическа сума общо
Общо нето тегло
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Вид декларация
В това поле автоматично се извежда абревиатура, съдържаща зададения пореден номер на
декларацията, вид на декларацията – редовна или коригираща и обозначение S за изпращания.
Брой записи
В това поле автоматично се извежда броят записи в Интрастат-декларацията за изпращанията.
Обща сума
В това поле автоматично се извежда стойността на общата сума в Интрастат-декларацията за
изпращанията.
Статистическа сума общо
В това поле автоматично се извежда стойността на статистическата сума в Интрастат-декларацията за
изпращанията, ако фирмата отчита статистическа стойност и е поставена отметка в полето в меню
"Фирми – Редактиране – Интрастат – Отчита статистическа стойност"
Общо нето тегло
В това поле автоматично се извежда стойността на общото нето тегло в Интрастат-декларацията за
изпращанията.
Изготвил

В това поле се извежда името, въведено в меню "Фирми – Редактиране – ДДС – Упълномощено лице по
ДДС"
Телефон

В това поле се извежда телефонният номер, въведен в меню "Фирми – Редактиране – ДДС –
Упълномощено лице по ДДС"
Отчет създаден

В полетата на този раздел се извежда информация за времето на съставяне на Интрастат-отчетите.
Дата
Час

Дата
В това поле се извежда датата на съставяне на Интрастат-отчета.
Час
В това поле се извежда часът на съставяне на Интрастат-отчета.
Файлове записани

В полетата на този раздел се извежда информация за времето на записване на файловете с Интрастатотчетите.
Дата
Час

Дата
В това поле се извежда датата на записа на файловете с Интрастат-отчетите.
Час
В това поле се извежда часът на запис на файловете с Интрастат-отчетите.
Създаден от

В това поле се изписва името на оператора, създал Интрастат-отчетите.
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Декларатор

На страница "Декларатор" е записана информацията за Интрастат декларатора.
Дневници

На страница "Дневници" има икони "ОК", "Отказ",
Запис на файл
Печат
Експорт на транзакциите
Export

и две подстраници "Пристигания" и "Изпращания" със съответните таблици.
За удобство при проверката всеки ред съдържа информация за документа, от който е генериран.
В съставения по този начин отчет има възможност да се нанасят корекции в стойностите по колони и в
общите данни и данните за декларатора.
Подават се и нулеви Интрастат декларации, за които също се генерира файл за подаване в НАП. За
периоди, в които нямат транзакции, Интрастат операторите не са освободени от подаване на данни.
С икона "ОК" или "Отказ" потребителят се връща в екран "Отчети по Интрастат".
Запис на файл

С икона "Запис на файл",
в попълнения отчет се генерира и записва файлът за Интрастатдекларация и програмата издава съобщение:
Файлът
за
Интрастат
декларация
IntrXXXX_XXXXXXXXX_XXXX.xml
e
записан
в
директория
C:\NAV\MANDXXX\Intrastat\XXXX-XX-XX
Моля имайте предвид, че не бива да отваряте този файл, а трябва да го подадете точно както е
създаден от програмата!
Печат
С икона "Печат" се отваря екран Report Preview. С функциите на този екран могат да се извършват
стандартните процедури за отпечатване и експорт на дневник за пристигания или изпращания в
зависимост от това, коя подстраница е избрана. Полетата и колоните на печатната форма са оформени
с цел улесняване работата потребителя .
Отпечатването на декларациите за пристиганията и изпращанията става във формата, валиден за 2008
г. Декларациите се отпечатват поотделно. За да се отпечата декларацията за пристиганията, се избира
икона "Печат".на страница "Дневници - Пристигания", а за декларацията за изпращанията – икона
"Печат" на страница "Дневници - Изпращания".
Експорт на транзакциите
Отделно от експорта на декларациите във формат, готов за подаване, е предвиден и експорт на
транзакциите, с цел след това да се импортират в програмата за попълване на Интрастат декларации
на НАП. Това би било удобно например за проверка или за обединяване на данни, създадени с
различни програми или от различни поделения.
, за да се
На страница "Дневници - Пристигания" се избира икона "Експорт на транзакциите"
експортира дневникът на пристиганията. Записват се само движенията във файл с наименование - напр.
InTransReceive0002_831122125_0108
Аналогично, на страница "Дневници - Изпращания" се избира същата икона, за да експортирате
дневника на изпращанията. Записват се само движенията във файл с наименование - напр.
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InTransSend0002_831122125_0108
Export
С икона „Export" дневниците могат да се експортират в Excel и OpenOffice.
Пристигания

На подстраница "Пристигания" в таблична форма са изведени данните от дневника за пристиганията.
След попълване на декларацията в отделен ред за всяка сделка се извеждат данни в следните колони:
-

Ред

-

Вид запис

-

Код по КН

-

Описание

-

Страна на
•

пристигане/изпращане

•

произход

-

Вид сделка

-

Статистическа процедура

-

Условия на доставка

-

Вид транспорт

-

Националност на транспортното средство

-

Регион произход/потребление

-

Нето тегло

-

Количество по допълнителна мярка

-

Стойност

-

Статистическа стойност

-

Документ

-

•

Тип

•

Номер

•

Дата

•

Код

•

Ред

Код

В съставения по този начин отчет има възможност да се нанасят корекции в стойностите по колони и в
общите данни и данните за декларатора.
Изпращания

На подстраница "Изпращания" в таблична форма са изведени данните от дневника за изпращанията.
След попълване на декларацията в отделен ред за всяка сделка се извеждат данни в следните колони:
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Ред

-

Код по КН

-

Страна на
•

пристигане/изпращане

•

произход

-

Вид сделка

-

Статистическа процедура

-

Условия на доставка

-

Вид транспорт

-

Националност на транспортното средство

-

Регион произход/потребление

-

Нето тегло

-

Количество по допълнителна мярка

-

Стойност

-

Статистическа стойност

В съставения по този начин отчет има възможност да се нанасят корекции в стойностите по колони и в
общите данни и данните за декларатора.
Генериране на файл

След като влезете в попълнения отчет и натиснете бутона "Запис на файл",
съобщение:

програмата издава

Файлът
за
Интрастат
декларация
IntrXXXX_XXXXXXXXX_XXXX.xml
e
записан
в
директория
C:\NAV\MANDXXX\Intrastat\XXXX-XX-XX
Моля имайте предвид, че не бива да отваряте този файл, а трябва да го подадете точно както е
създаден от програмата!
Данните както за пристиганията, така и изпращанията се записват в един общ файл, с едно натискане
на бутона. Във файла се съдържа цялата информация за всяка транзакция.
Преди дневниците бяха само за вътрешна информация, подаваха се само обобщени декларации, а сега
се подават самите дневници.
Името на файла - напр. Intr0002_831122125_0108.xml - е говорящо и съдържа следните данни:
-

номер по ред на Интрастат декларацията. Програмата ги номерира автоматично по реда на
създаването;

-

Булстат/ЕИК на фирмата, за която се подават данните;

-

Период на декларацията - месец и година.

Файлът е записан в директорията на фирмата, поддиректория Intrastat, поддиректория за периода, за
който се отнася декларацията, като напр.
C:\NAV\MAND006\Intrastat\2008-01-01
Съобщението да не се отваря този файл предупреждава, че при отваряне с неподходящи средства
(напр. текстов или документен редактор) данните ще се повредят. Това е много важно поради особения
формат на кодиране на символите encoding="UTF-8". Моля да го спазвате стриктно, ако желаете да
подадете тези данни в НАП.
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Функции
Добавяне

С помощта на функция "Добавяне" се попълват данни за
-

пореден номер на декларация

-

дали декларацията е коригираща

и се избира бутон "Попълване" (след това се посочва период).
Редактиране

От икона "Редактиране" става редактирането на данните, попълнени автоматично от програмата във
входните полета на страница "Общи данни".
Изтриване

Чрез икона "Триене" се осъществява изтриването на редове от списъка с попълнени Интрастат
декларации.
Изход

Избирането на икона "Изход" връща потребителя в главния работен екран.
Създаване на корективна декларацшия

С този бутон се създава корективна декларация по Интрастат.
Маркира се този отчет, към който трябва да се подаде корекция, и се натиска бутон "Създаване на
корективна декларация".
Програмата не пита за период, а взима периода от отчета, който се коригира. В новия отчет е
отбелязано, че той е корективен към друг отчет и е посочен номерът на редовния отчет.
В списъка на отчетите по Интрастат корективните отчети са показани в червено.
Трябва да се имат предвид следните подробности:
- Както създаването на редовна декларация, така и генерирането на корективна се основават на
осчетоводените документи. Ако бъде изтрит документ и се въведе отново по точно същия начин, за
програмата това ще бъде друг документ и в декларацията ще се отрази изтриване на едни записи и
добавяне на други, макар и със същото съдържание.
- В корективната декларация редовете не са номерирани последователно, а взимат номера на
съответния ред от редовната декларация или от предходната корективна декларация.
- За променените редове в корективната декларация се създават два записа: стар и променен, които са
с един и същ номер на реда.
- Добавените нови позиции в корективната декларация следват променените, макар че това може да
нарушава сортировката по код по КН.
- Коригиращите записи са оцветени в червено за изтритите и старите записи и в зелено за
променените. Новите записи са с нормалния цвят.
Корективна декларация
Корективна декларация по Интрастат се създава с бутон "Създаване на корективна декларация".
Маркира се този отчет, към който трябва да се подаде корекция, и се натиска бутон "Създаване на
корективна декларация"
Отваря се екран "Име на фирмата [Отчет по Интрастат]"
Той съдържа страници
-
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Общи данни

-

Декларатор

-

Дневници

-

Резултат преди корекцията

Страница "Общи данни" съдържа полетата
-

Код отчет

-

Година

-

Месец

-

Период

-

Корективен към отчет номер:

-

Интрастат оператор:

-

-

-

•

Име

•

БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ/с.н.НАП

Вид
•

БУЛСТАТ

•

ЕГН

•

ЛНЧ

•

служ.номер НАП

•

ЕИК

Пристигания
•

Вид декларация

•

Брой записи

•

Обща сума

•

Статистическа сума общо

•

Общо тегло нето

Изпращания
•

Вид декларация

•

Брой записи

•

Обща сума

•

Статистическа сума общо

•

Общо тегло нето

-

Изготвил

-

Телефон

-

Отчет, създаден, дата, час

-

Файлове записани, дата, час

-

Създаден от
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Кодът на корективната декларация се въвежда автоматично от програмата.
В полетата за период на отчета "Година", "Месец", "Период" програмата автоматично приема данните
от отчета, който се коригира.
В новия отчет е отбелязано, че той е корективен към друг отчет и в поле "Корективен към отчет номер"
е посочен номерът на редовния отчет.
Полетата и редовете на страници "Декларатор" и "Дневници" се попълват аналогично на тези в основна
декларация.
В списъка на отчетите по Интрастат корективните отчети са показани в червено.
Страница "Резултат преди корекцията"

На страница "Резултат преди корекцията" има икони "ОК", "Отказ", "Запис на файл" и "Експорт". и две
подстраници "Пристигания" и "Изпращания" със съответните таблици, аналогични на тази на страница
"Дневници" със следните колони:
-

Ред

-

Код по КН

-

Описание

-

Страна на
•

пристигане/изпращане

•

произход

-

Вид сделка

-

Статистическа процедура

-

Условия на доставка

-

Вид транспорт

-

Националност на транспортното средство

-

Регион произход/потребление

-

Нето тегло

-

Количество по допълнителна мярка

-

Стойност

-

Статистическа стойност

-

Документ

-

•

Тип

•

Номер

•

Дата

•

Код

•

Ред

Код

В тях е показано състоянието на дневника преди да се генерира корективната декларация.
Ако декларацията е корективна към редовна декларация, това състояние трябва да съвпада с
редовната декларация.
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Ако декларацията е корективна към предходна корективна декларация, това състояние показва
редовната декларация, променена последователно с всички корекции до този момент реда, в който те
са създавани.
Например, ако са пуснати 3 корекции и сега се пуска четвърта, резултатът преди корекцията ще бъде
дневникът от редовната декларация, променен с корекциите от първата корективна декларация, след
това с тези от втората, след това с тези от третата.
Резултатът преди корекцията се показва само с информативна цел. Той не се използва от самата
програма при съставянето на следваща корекция. Корекциите винаги се съставят, като се тръгне от
редовната декларация и се приложат последователно всички следващи корекции. Резултатът от
последната корекция се сравнява с текущото състояние на дневника и от намерените разлики се
генерира новата корекция.
Ето защо е много важно хронологията на корективните декларации в Бизнес Навигатор да съвпада с
подадените в НАП корективни декларации. Ако се създаде корективна декларация, но не бъде
подадена в НАП, трябва да се изтрие, защото ще се загуби съответствието на информацията,
съхранена в БВ с тази, съхранена в НАП.
Също така е важно никога да не се изтрива декларация, която вече е подадена в НАП.
Ако за даден месец е подадена корективна декларация, създадена с приложението на НАП, а не
генерирана автоматично от Бизнес Навигатор, тогава за този месец трябва всички следващи корекции
също да се създават в приложението на НАП. Може обаче да се генерира нова редовна декларация от
БН, за да я сравните с информацията в приложението на НАП и да видите къде са необходими
промени.
Трябва да се има предвид, че съгласно указанията на НАП корекции към декларация, подадена по
стария начин, може да се подава само с онлайн приложението на НАП.
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Базови данни
Общ преглед
Базовите (основните) данни са данни с всеобщо значение, които остават непроменени в системата за един подълъг период от време. В базовите данни системата записва постоянната информация за вашата фирма, за
клиентите и доставчиците, за сметките, за данъците и отстъпките и т.н. По-голямата част от базовите данни
съдържат информация за управление на ежедневната работа с БИЗНЕС НАВИГАТОР. Те определят, от една
страна, разрешените за въвеждане данни, а от друга - вътрешните процеси на обработка на данните от програмата.

В БИЗНЕС НАВИГАТОР се прилага нов подход на започване на работа, който максимално улеснява
потребителя при първоначалното конфигуриране на програмата с основните счетоводни данни.
С БИЗНЕС НАВИГАТОР потребителят започва работа веднага, с минимални усилия по отношение на
настройката на системата, като се ползват възможностите на включените в програмата шаблони и
автоматични операции.
При инсталацията на БИЗНЕС НАВИГАТОР на база на избрания от потребителя модел на счетоводство
са зададени базови данни, които определят принципното функциониране на програмата.
Предварително са дефинирани седем готови сметкоплана за различни типове фирми: бюджетни
организации, строителни фирми, валутни бюра, производствени предприятия, фирми за търговия на
едро и на дребно, както и универсален шаблон с пълния трицифрен сметкоплан по Закона за
счетоводството. В повечето случаи избраният модел съдържа всичко, което е необходимо за работата
на потребителя, но ако някакви специфични особености го налагат, лесно може да се направят
необходимите изменения. Може да се създаде и допълнителен фирмен шаблон, който да се
разпространи в поделенията на фирмата.
Всичко, което може да ви се наложи да използвате многократно в работата си, се въвежда еднократно
като базови данни. Въвеждането на базовите данни може да стане предварително, ако това е
възможно, или в момента на въвеждането на самите счетоводни документи, без дори да излизате от
самия документ.

Сметкоплан
В тази точка от менюто се обработват всички свързани с дефиниране на сметкоплана позиции. Това са
базовите данни на счетоводната система, които управляват цялостния счетоводен процес в БИЗНЕС
НАВИГАТОР.
Тъй като тези данни са много важни за работата на цялата система, достъпът до тях е разрешен само
за потребители с ниво на достъп "Отговорник". Редактирането на тези данни е от компетенцията на
главния счетоводител, тъй като извършените промени в тези данни се отразяват на цялостния процес
на осчетоводяване в БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Сметки
Входни полета
Общи свойства
Код

В това поле се въвежда кодът на счетоводната сметка. Кодът на сметката може да бъде текст със
съответно съкращение на сметката или цифров номер с дължина до 8 знака. Сметките са сортирани по
номер на сметката, като за бързо търсене може да се набира кодът на сметката. Кодът на сметката е
задължителен за въвеждане.
Име

В това поле се въвежда името на счетоводната сметка. Името може да бъде с дължина до 60 знака.
Полето е задължително за въвеждане.
Режим

В това поле се дефинира начинът на осчетоводяване по тази сметка. Можете да изберете режима на
осчетоводяване на сметката от списъка с всички възможни стойности:
Активна сметка
Пасивна сметка
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Активно-пасивна сметка
Корективна сметка

Активна сметка
Активната сметка се обозначава още като сметка за активите. По този тип сметка нарастването на
средствата се записва отляво (по дебит), а намаляването - отдясно (по кредит). Началното салдо на
този вид сметки също се записва отляво, т.е. от дебитната страна. Разликата (салдото) между лявата и
дясната страна на сметката показва какви средства (активи) има в предприятието за даден период от
време. Активните сметки се подреждат в актива на баланса.
Пасивна сметка
При този вид сметки началното салдо и нарастването се осчетоводяват по кредита, а намаляването - по
дебита. Пасивните сметки се подреждат в пасива на баланса.
Активно-пасивна сметка
Това са сметки, чийто режим на осчетоводяване може да се променя от активна към пасивна сметка. Те
могат да имат в края на отчетния период както дебитно, така и кредитно салдо.
Корективна сметка
Използва се в зависимост от дадена базова сметка, като информацията между тези сметки се
съгласува. Например корективна сметка за дълготрайните активи отчита набраните до момента
амортизации по всеки дълготраен актив. Корективната сметка няма самостоятелен смисъл, а съдържа
корективна информация за друга сметка.
Тип

Типът на сметката определя поддържаните видове сметки от БИЗНЕС НАВИГАТОР. Избира се от
списък със следните стойности:
Нормална
Сборна
Отваряне на баланс
Валутни разлики
Сконтова сметка
Данъчна
Предплащания
Статистическа
Чуждестранна

Нормална
Този счетоводен тип на сметката служи като стойност по подразбиране за всяка нововъведена сметка.
Този тип сметки е без особености. По нормалните сметки могат да се правят стандартни счетоводни
записвания.
Сборна
Сборната сметка обобщава информацията от подсметките. В една сборна сметка могат да се обобщят
счетоводни записвания от транс акции по различни други сметки. Такива сметки служат например за
връзка между персоналните сметки за дебитори (клиенти) и кредитори (доставчици) и сметките от
сметкоплана. Ако при осчетоводяване на фактури и плащания засягате само персоналните сметки,
програмата създава едновременно със записите по персонални сметки и записи по сборните сметки за
дебитори (клиенти) и кредитори (доставчици), без вие да се грижите за това. Сборната сметка може да
обобщава информацията от всякакъв вид сметки.
Отваряне на баланс
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Тази сметка е необходима при първоначалното започване на работа с БИЗНЕС НАВИГАТОР. Тя служи
като кореспондираща сметка при въвеждане на началните салда по сметките. С нейна помощ се
въвеждат първоначалните данни за салдата по сметките за последния приключен период или година.
Обикновено това са салдата по балансовите сметки, така че сметката за отваряне на баланс ще има
само обороти и след въвеждане на данните тя ще остане с нулево салдо. По подразбиране в БИЗНЕС
НАВИГАТОР се използва сметка 001 Отваряне на баланс.
Валутни разлики
В БИЗНЕС НАВИГАТОР валутните разлики се контират и осчетоводяват автоматично по сметки 624 и
724. Това са нормални сметки, които трябва да се укажат в данните на стойности по премълчаване, т.е.
в меню "Базови данни – Основни дефиниции – Стойности по премълчаване", "Сметки", "Валутни
разлики". По тях БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично контира и осчетоводява сумите на валутните
разлики.
Сконтова сметка
Сметка за осчетоводяване на сконтовите суми за клиентите или доставчиците при плащане на
фактурата в рамките на сроковете, зададени с условията на плащане. Сконтовите суми представляват
отбив от цената, с който се намалява сумата на фактурата, ако тя се плати в определен срок.
Осчетоводяването по тези сметки става автоматично при следенето на разплащанията. Използването
на този тип сметки е възможно, само ако данъкът (ДДС) се плаща не незабавно, а при реализация. За
автоматично начисляване на сконто тези сметки се задават в меню "Базови данни – Основни
дефиниции – Стойности по премълчаване – Сметки – Сконто".
Данъчна
Служи за автоматично осчетоводяване на сумите на данъка или отстъпката при отстъпки в документа.
Залагат се в данните на данъка или отстъпката като параметър.
Предплащания
Зададените с този тип сметки са характерни за осчетоводявания, свързани със сделки, по които
плащанията предхождат фактурирането.
Статистическа
В нея се набира допълнителна статистическа информация за операции, данъци и др. Чрез такива
сметки например се набира информация за данъчната декларация по ДДС и др.
Чуждестранна
Отнася се за кръстосаното счетоводство.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР е възможно работата по националния счетоводен стандарт да се отрази
автоматично и по чуждестранен стандарт, без да е необходимо да се въвежда каквато и да е
информация по втория стандарт. За целта чуждестранните сметки се дефинират като сметки за
кръстосано счетоводство между различните счетоводни стандарти.
Като чуждестранни сметки се дефинират сметките на втория счетоводен стандарт, които ще се свързват
автоматично като чуждестранни сметки към сметките от националния сметкоплан, или към партидите на
определени сметки. Чуждестранните сметки се дефинират като списък към българския сметкоплан с
имена на чужд език. За подреждането им в началото или в края на списъка на сметките може да се
използва специален знак, например апостроф.
Аналитичност

Този бутон служи за задаване на тип аналитичност при аналитичните сметки. Типовете аналитичност
могат да се избират от списък или да се добавят в момента на дефиниране на сметката.
Партиди

Ако дефинираната счетоводна сметка е аналитична, след избора на съответния тип аналитичност се
активира бутон "Партиди". Чрез него се въвеждат или разглеждат данните за партидите по тази сметка.
Ако активирате бутона, на екрана се появява списък с всички въведени за тази сметка партиди.
Настройка на акцизи
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Настройка на акцизи

Бутон "Настройка на акцизи" се появява само при сметки за акцизни стоки.
В сметките за акцизни стоки могат да се дефинира различни партиди за една и съща номенклатурна
позиция, ако желаете да водите стоките по няколко признака.
Ако в номенклатурната позиция се зададат акцизите, които трябва да се начисляват по стоките, след
това тези акцизи могат автоматично да се прехвърлят т към партидите на сметките на данъчния склад.
С бутон "Настройка на акцизи" акцизите, зададени към партидите, се съгласуват с тези, които са
зададени в номенклатурната позиция. Така при сметка с повече от един признак много лесно се
попълват данните за данъците във всяка отделна партида.
При изпълнението на тази операция програмата първо изтрива всички данъци, които са въведени в
партидите. След това зарежда новите данъци от номенклатурната позиция по всички партиди,
дефинирани от нея.
Моля да имате предвид, че други въведени данъци и начисления по партидите, като напр. отстъпки
също ще се изтрият от партидите при натискане на бутона "Настройки на акцизи". След това трябва
допълнително да се добавят, ако са необходими напр. при фактурирането.
Ако партидите в една сметка са дефинирани, а после искате да ги прехвърлите автоматично в друга
сметка, напр. от сметката за склад в сметката за продажби, данните за данъците не се прехвърлят
автоматично в партидите на новата сметка. Трябва и в този случай да използвате бутона "Настройки на
акцизи".
Партиди като

Бутон "Партиди като" позволява въведените партиди по дадена аналитична сметка да се прехвърлят
автоматично по друга такава. Задължително условие е двете счетоводни сметки да ползват един и същ
тип аналитичност.
Свързани сметки

От страница "Свързани сметки" се избира сборната сметка, с която е свързана сметката, ако е
подсметка на друга сметка, ако е корективна на друга сметка, ако има връзка с чуждестранна сметка или
се води в чужда валута.
Подсметка на:

Сборната сметка служи за обединяване на счетоводните записвания по различни сметки. Ако искате да
имате сборна сметка, която да обобщава информацията от въвежданата в момента счетоводна сметка,
позиционирайте курсора върху бутон "Подсметка на:". Появява се списък с всички предварително
указани сборни сметки. От списъка изберете сметката, в която желаете да се обобщава информацията
на избраната сметка. Освобождаването от сборна сметка се извършва, като изберете отново бутон
"Подсметка на:". Появява се списък с всички сборни сметки, от който се излиза, натискайки икона
"Изход".
Корективна на:

За сметка с режим на осчетоводяване "Корективна" се задава базовата сметка.
Чрез позициониране върху бутон "Корективна на:" се избира сметката, на която зададената е
корективна.
Освобождаването от базова сметка се извършва, като се избере отново бутон "Корективна на:". Появява
се списъкът със счетоводните сметки, от който се излиза, натискайки икона "Изход". Това поле е
задължително за въвеждане, когато зададената сметка е корективна.
Базовата сметка служи за съгласуване на счетоводните записвания по различни сметки. Един пример за
това е осчетоводяването на данните за дълготрайните активи, за които е необходимо в една сметка да
се отчита първоначалната стойност на активите, а в друга - като коректив - набраната до момента
амортизация. Сметката за амортизацията се дефинира като корективна сметка, като тя трябва да
съдържа информация за базовата сметка, за която се отнася. Този вид сметки се съгласуват
автоматично от програмата, като корективната сметка приема типа аналитичност на базовата сметка.
Съгласуването на партидите между двете сметки също става автоматично или чрез бутон "Партиди
като" на корективната сметка, или при съставяне на амортизационен план.
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Към чуждестранна:

Посредством този бутон се осъществява връзката между българските и чуждестранните сметки. Това
поле не е задължително за въвеждане и се използва при кръстосаното счетоводство.
Ако настройваната в момента сметка искате да обвържете с чуждестранна сметка, която да обобщава
информацията, натиснете бутон "Към чуждестранна:", за да извикате таблицата със списъка на всички
предварително въведени чуждестранни сметки. От списъка можете да изберете желаната сметка.
Освобождаването от чуждестранна сметка се извършва, като изберете отново бутон "Към
чуждестранна:". Появява се списък с чуждестранни сметки, от който се излиза с икона "Изход".
Чужда валута

Това поле се използва за въвеждане на вида на валутата, ако сметката се води само в чужда валута. В
това входно поле се въвежда кодът на чуждата валута. Ако въведете код на чужда валута, който не е
въведен в системата, БИЗНЕС НАВИГАТОР издава съобщение, че такъв запис не съществува, след
което се показва списък на всички дефинирани чужди валути. От таблицата можете да изберете
желаната чужда валута. Това поле се въвежда само по избор.
За аналитична сметка с тип на аналитичност "Чужда валута" това поле не се попълва!
Ако в сметката е въведена чужда валута, това означава, че тази сметка ще се води само в чужда
валута. Данните за оборотите и салдата на такива сметки ще бъдат в чужда валута. Ако искате да имате
данните, преизчислени в национална валута, трябва да дефинирате сборна сметка за сметката в чужда
валута, която да се води в национална валута, където ще имате преизчислени суми в национална
валута.
Калкулация на себестойност

Тази функция позволява да се използва автоматичната операция калкулация на себестойност, която
дава възможност да се зададе продуктово дърво на произвежданата продукция.
Функцията е активна само за сметките, ползващи аналитичност със специфика "Продукция". От
страница "Калкулация на себестойност" се попълват следните входни полета:
Разходна сметка

От бутон "Разходна сметка" се избира сметка от сметкоплана, чийто вид аналитичност е "Разходи за
дейността". Това е сметка от група 61, по която ще се начисляват разходите за съответната подсметка
на сметка 303 Продукция.
Избираме например сметка 611 Разходи за производство. Този бутон е задължителен, сметката е
абсолютно необходима при калкулация на себестойност с използване на продуктово дърво.
Разходно перо

След избора на разходна сметка се избира разходно перо. От бутон "Разходно перо" се посочва това, по
което ще се начисляват разходите за материали в съответната сметка от група 61. Вероятно това е
"Разходи за материали", но може да съществува и по-сложна аналитичност в група 61 и да се използват
различни разходни пера за различните подсметки на сметка 303 Продукция.
Източник на материали

От бутон "Източник на материали" се посочва складът, от който се изписват материалите за
производство. Тази стъпка не е задължителна. Може да се изписват материали от различни складове и
БИЗНЕС НАВИГАТОР ще се опита да ни улесни, като избере автоматично указания склад. Ако не е
указана сметка, то при избор на материала, участващ в калкулацията, се посочва конкретна такава.
Състав на изделията

Натискайки бутон "Състав на изделията", като дървовидна структура се появява продукцията, въведена
предварително като партиди по съответната сметка. Разтваряйки "+" пред съответния продукт, на който
се прави калкулация, БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага да се опишат съставките му. В калкулацията на
артикула могат да се включат три категории компоненти: "Материали", "Полуфабрикати" и "Непреки
разходи". С икона "Добавяне" или с клавиш Ins (Insert) се въвеждат компонентите на изделията, чиято
себестойност се описва. Те се избират от партидите на сметката и трябва предварително да са
въведени.
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Материали

Материалите се изписват от склада по среднопретеглена цена, като се предполага, че е заприходено
достатъчно количество от тях.
Наличието на отметка в типа аналитичност "Продукция" пред "Изписване на червено" позволява
изписването на материали от склада да става и в случаите, когато в склада не е налично цялото
необходимо количество от даден вид материал. При това изписването става по среднопретеглената
цена на реално наличното количество. Параметърът "Допустим недостиг" позволява да се укаже при
какъв процент на недостига спрямо необходимото количество операцията може да се смята за успешна.
Допустимите стойности на процента са от 10% до 90%.
При добавяне на съставящите материали в изделието указваме необходимото количество материал за
производството на единица изделие. Мерната единица на материала е тази, която е зададена в
партидата на материала. При избор на материали от сметките е важна аналитичността на сметката.
Може да се избира от партидите само на активни сметки, чиято аналитичност е от тип "Материални
запаси".
Полуфабрикати

В БИЗНЕС НАВИГАТОР като полуфабрикати се дефинират изделия, които се произвеждат заедно с
крайния продукт и които не са налични в момента на производството. Полуфабрикатите също са видове
продукция и позволяват вложеност на рецептите. Съставките на полуфабрикатите се описват по същия
начин, както и тези за изделията, и могат да включват също материали, непреки разходи и
полуфабрикати.
Програмата едновременно заприходява полуфабриката и го изписва, като включва и всички необходими
за производството му материали, непреки разходи и други полуфабрикати. Няма ограничение за нивата
на вложеност на полуфабрикатите. При автоматичните операции приходът и разходът на
полуфабрикати са равни както стойностно, така и количествено. Не се вземат предвид евентуални
налични количества на полуфабриката в склада.
Ако желаем да се контролират заприходяването и изразходването на полуфабрикатите, като се
използват само тези количества полуфабрикат, които вече са заприходени в склада, трябва да се
включат в категорията "Материали", а не в категорията "Полуфабрикати". БИЗНЕС НАВИГАТОР
позволява в списъка на материалите да се включват и тези сметки, чиято аналитичност е от тип
"Материални запаси" с маркиран параметър "Продукция".
Разходи

Непреките разходи се задават като сума за производството на единица продукция. Те заместват
калкулационната норма в партидата на сметка 611 Разходи за производство.
Бюджетиране

От меню "Базови данни – Сметкоплан – Сметки" се избира сметката, която ще се бюджетира. Натиска
икона "Редактиране". От страница "Бюджетиране" се избира финансовата година, за която ще
задават бюджетни показатели. Натиска се бутон "Инициализиране на бюджет", в резултат на което
появява таблица на бюджетните показатели с нулеви стойности по дебита и кредита на сметката
всеки предварително дефиниран период.

се
се
се
за

Попълването на стойностите става след позициониране в съответното поле и двукратно щракане на
левия бутон на мишката.
Друг начин за попълване на стойностите в полетата е с десния бутон на мишката. След позициониране
в съответното поле се натиска десен бутон на мишката. Появява се меню:

Избира се позиция "Change" и се попълват стойностите в таблицата.
От екранната форма се излиза с бутон "OK".
Банкова сметка

Ако маркираме опцията "Банкова сметка", се отваря страница "Банкова сметка".
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На тази страница можем да изберем банка и да въведем IBAN и BIC, като за съвместимост със старите
данни са запазени и старите полета "Банков код" и "Номер сметка".
Основното предназначение на тези данни е да се използват в сметките от група 50, но са възможни и
други случаи, затова въвеждането им е разрешено за всички сметки.
Функции
Добавяне

С помощта на функция "Добавяне" се въвеждат данните в полетата на страници "Общи данни",
"Свързани сметки", "Бюджетиране", "Банкова сметка".
Редактиране

От икона "Редактиране" става редактирането на входните полета.
Ако има осчетоводяване по дадена сметка, БИЗНЕС НАВИГАТОР допуска да се редактира само кодът и
наименованието на сметката или подсметката, без да се променя нейната аналитичност, т.е. да се
добавя такава или да се редактира съществуващата.
Чрез бутона "Катинар", намиращ се на страница "Общи свойства", от дясната страна на полето "Режим",
е възможно дори и след осчетоводяване по дадена счетоводна сметка да се промени режимът й.
Ако по дадена сметка има осчетоводяване, но е пропуснато обвързването на подсметката с нейната
сборна, това може да стане от страница "Свързани сметки", бутон "Свързване към сборна сметка".
Аналогично освобождаването на подсметка от нейна сборна при наличие на осчетоводяване по
подсметката може да стане от страница "Свързани сметки", бутон "Освобождаване от сборна сметка".
Задаването на бюджетните показатели по дадена счетоводна сметка няма ограничения, може да стане
във всеки момент.
Изтриване

Чрез икона "Триене" се осъществява изтриването на счетоводни сметки от индивидуалния сметкоплан,
но това не е принципът на работа с БИЗНЕС НАВИГАТОР. В отчетите на програмния продукт се
визуализират само тези сметки, по които има счетоводни записвания.
При опит за изтриване на счетоводна сметка БИЗНЕС НАВИГАТОР прави проверка и не позволява
изтриване на сметки, по които вече са правени осчетоводявания, тези, които са включени в балансови
отчети или са дефинирани като сборни или чуждестранни сметки.
Филтър

С икона "Филтър" сметките се селектират по следните основни типове:
Нормална

Данъчна

Сборна

Предплащания

Отваряне на баланс
Валутни разлики

Чуждестранна
Статистическа

Сконтова сметка
Ако се позиционираме върху определен тип сметка и натиснем левия бутон на мишката, то типът се
маркира като избран с приетия за тази цел знак. Повторното натискане размаркира типа сметка. По този
начин може да се включват и изключват сметките.
Съществува допълнителна възможност да се задава интервал на включените и изключените
счетоводни сметки, които да се визуализират в списъка. При отметка пред полето "Интервал" се
активират за въвеждане полетата "Включени" и "Изключени". Може да се задава кои сметки от
избраните видове да се включат или да се изключат, като свободно може да се комбинират двата
признака на включените и изключените сметки.
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Чрез бутон "Обратно" съществува възможност да се променят избраните данни, като се визуализира
списъкът обратното на избраните видове сметки, т.е., които са включени да бъдат изключени, и
обратно.
Чрез бутон "Всички" има възможност да се визуализират всички счетоводни сметки, т.е. да се изключи
филтърът, след като вече е бил използван. При избор на всички сметки не се вземат предвид и
интервалите, въведени в предвидените за тази цел полета.
Експорт

Чрез икона "Export"
става експортиране на индивидуалния сметкоплан към MS Excel, OpenOffice
или към други външни програми. Чрез тази икона става експортиране и към дизайнера на отчети.
Програмата за дизайнер на отчети се стартира в режим на редактиране. Чрез дизайнера на отчети
потребителят има възможност да добавя нов отчет или да редактира съществуващ.
Отпечатване

С икона "Отпечатване"
индивидуалният сметкоплан може да бъде отпечатан на хартиен носител.
Отпечатва се във вид, показан на Print Preview.
Локатор

Локатори по всяка колона.
Локаторът има специално поле за въвеждане на търсената информация (поле "Търси").
Търсенето става, като в полето на локатора се въведе част от търсения стринг (или, ако случаят е
такъв, целият стринг) и се натисне клавиша Tab или се натисне бутонът

вдясно от полето.

Предимствата на новия локатор са следните:
−

Работи по колоната, която в момента е избрана за сортиране, а не само по индексите на файла.

−

Работи по-бързо, защото правим само едно търсене вместо ново търсене след всеки символ.

Стрингът за търсене се изчиства автоматично, когато се придвижим нагоре или надолу в таблицата със
стрелките или когато щракнем на друг ред в таблицата. Има и специален бутон за чистене вдясно от
полето на локатора.
Партиди
В тази точка от менюто се задават партидите на аналитичните сметки. Тук се извиква списък на
аналитичните сметки от сметкоплана, като в него се виждат техните характеристики: код сметка,
название, аналитичност.
Партидите по аналитичните сметки се създават, редактират и изтриват и от тази точка в менюто.
Списък на аналитичните сметки може да се разпечата, като се използват възможностите за експорт към
MS Excel, OpenOffice или текстов файл чрез бутон: "Export".
Списък
Сметка

В справочното поле се показва кодът на счетоводната сметка, за която се въвеждат партиди. Данните в
това поле се променят само с избор на нова сметка.
Название

В справочното поле се показва името на счетоводната сметка, за която се въвеждат партиди. Данните в
това поле се променят само с избор на нова сметка.
Аналитичност

В справочното поле "Аналитичност" се визуализира типът аналитичност, използван в счетоводната
сметка. Типът аналитичност може да се състои от един, два или три признака, всеки от които може да
бъде структуриран с по четири нива на групиране.
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Код

В справочното поле се визуализира кодът на партидата. Съобразно настройката на номенклатурната
дефиниция кодът на партидата може да бъде автоматичен, ръчен - до 8 цифри и буквено-цифров,
стрингово поле с дължина до 20 знака.
Име

В полето се показва името на партидата, върху която е позиционирано. Името на партидата е
комбинация от наименованията на номенклатурните позиции, които дефинират тази партида.
Цена

В това поле се въвежда цената на партидата, ако тя е с количествено отчитане. Ако партидата е със
стойностно отчитане, в полето се визуализира цена - 0.0000.
Лин. код

Това е вътрешен код на БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Допълнителен код

Ако в типа аналитичност се маркира карето "Допълнителен индекс" и се зададе название на индекса, за
всички сметки, които са дефинирани с този тип аналитичност, при въвеждане на партида ще може да се
укаже допълнителен код. Допълнителният код е стрингово поле с дължина до 20 знака и съдържанието
му е по преценка на потребителя. Ако аналитичността е с включен допълнителен код, програмата
показва допълнителен бутон за сортиране по този допълнителен индекс.
Мярка

В справочното поле БИЗНЕС НАВИГАТОР визуализира мерната единица на партидата. Това е
основната мерна единица, по която се води партидата.
Сметка

В това справочно поле се визуализира счетоводната сметка, за която се отнасят партидите.
Сортиране

Списъкът с партиди може да бъде сортиран по различните признаци на аналитичността, по име - тогава
партидите се подреждат в азбучен ред, по линеен (вътрешен код), а на страница "Всички" могат да се
покажат и всички партиди.
Входни полета
Общи данни

На страница "Общи данни" се въвежда информация относно: код, наименование на партидата,
допълнителен код, цена, цена за преоценка, минимален запас, максимален запас.
Допълнителни кодове на партидите
Цена
Цена за преоценка
Минимален запас
Максимален запас
Бележки

Допълнителни кодове на партидите
Ако в типа аналитичност се маркира карето "Допълнителен индекс" и се зададе название на индекса, за
всички сметки, които са дефинирани с този тип аналитичност, при въвеждане на партида ще може да се
укаже допълнителен код. Допълнителният код е стрингово поле с дължина до 20 знака и съдържанието
му е по преценка на потребителя. Ако аналитичността е с включен допълнителен код, програмата
показва допълнителен бутон за сортиране по този допълнителен индекс.
Цена
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В това поле се въвежда цената на партидата, ако тя е с количествено отчитане. Ако една количествена
номенклатура участва в партиди на различни сметки, тя може да има различни цени във всяка от тях,
например по цена на придобиване в склада и по продажна цена в магазина.
При въвеждането на данните се взема цената по основната сметка, например при входящите документи
ще се използва цена на придобиване или каталожна цена на доставчика, при изходящите документи продажна цена за клиентите, а при вътрешните документи - среднопретеглената цена.
Цена за преоценка
При зададена цена за преоценка БИЗНЕС НАВИГАТОР има възможност чрез автоматичните си
операции да преоценява автоматично партидите по аналитичните сметки, които са с аналитичност от
вид "Материални запаси".
Минимален запас
В партидите на сметки, чиято аналитичност е от тип "Материални запаси", има поле "Минимален запас".
След попълване на полето може да се следи кога складовите наличности на даден артикул са спаднали
под минимума.
Максимален запас
В партидите на сметки, чиято аналитичност е от тип "Материални запаси", има поле "Максимален
запас". След попълване на полето може да се следи кога складовите наличности на даден артикул са
надвишили максимума.
Можете да попълните и само едното поле, за да следите само едното условие.
Бележки
Чрез бутон "Бележки" може да се използва възможността за задаване на допълнително описание към
всяка партида.
По подразбиране
Чуждестранна сметка
Алтернативна мерна единица

Чуждестранна сметка
От бутон "Чуждестранна сметка" може да се избере сметка за кръстосано счетоводство между различни
счетоводни стандарти. Като чуждестранни сметки се дефинират сметките на втория счетоводен
стандарт, които ще се задават или към сметките от националния сметкоплан, или към партидите на
определени сметки.
За дефиниране на чуждестранна сметка, която да обобщава информацията от въвежданата партида, се
натиска бутон "Чуждестранна сметка". Появява се екран със списък на всички дефинирани
чуждестранни сметки. От списъка може да се избере желаната сметка.
Алтернативна мерна единица
В партидите има възможност да се задава допълнителна (алтернативна) мерна единица. Ако за дадена
партида не е зададена алтернативна мерна единица, БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично използва
нейната основна мерна единица.
Алтернативната мерна единица се задава за партида, а не за номенклатурната позиция, което
позволява една и съща номенклатура в различни сметки да има различни мерни единици.
Алтернативната мерна единица не се отразява на осчетоводяванията и може да бъде променяна и при
партиди, за които има вече записвания. Задаването й не е задължително.
Данъци и отстъпки

На страница "Данъци и отстъпки", БИЗНЕС НАВИГАТОР извежда екран със списък от данъци и
отстъпки, обвързани със съответната партида.
В таблицата със списъка могат да се добавят толкова редове, колкото е необходимо.
За всеки ред се задава код (който се номерира автоматично) и вид на данъка.
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Добавянето става с десен бутон на мишката и функция Insert. Отваря се екран "Данък в партидата",
където от падащия списък на всички дефинирани във фирмата данъци се избират съответстващите на
партидата.
Един и същи данък не може да се включи два пъти за същата партида.
Редактирането/изтриването на ред от таблицата с данък става след натискане на десния бутон на
мишката и избиране на функция Change/Delete.
Кодът на реда може да се редактира, за да може при нужда да се промени подреждането на данъците в
списъка.
Така зададените тук данъци могат да се включат в документ, само ако в дефиницията на типа документ
е маркирано полето "Данъци и начисления по партиди"
Функции
Добавяне

След позициониране върху избрана аналитична сметка на екрана се показва списък с всички въведени
за тази счетоводна сметка партиди със следните полета: "Код", "Име", "Цена", "Лин. код", "Допълнителен
код", "Мярка" и "Сметка".
От списъка с партидите може да се извършват всички стандартни операции по добавяне, коригиране и
триене на партиди.
Партидите могат да се въведат предварително от меню "Базови данни – Сметкоплан – Сметки" или
"Партиди", както и директно при самото въвеждане на счетоводните документи.
След позициониране върху избрана аналитична сметка и натискане на икона "Добавяне" се отваря
екран, съдържащ номенклатурната дефиниция, указана като признак в аналитичността на сметката. При
сложна аналитичност с повече от един признак, два или три след добавяне или избор на
номенклатурната позиция се отваря екран за добавяне или избор на следваща номенклатура. В този
случай така създадената партида съдържа две или три независими номенклатури.
Редактиране

Редактират се данните за партидата.
Корекцията се извършва както следва:
-

на страница "По подразбиране" – полета "Чуждестранна сметка" и "Алтернативна мерна единица".
и "Данъци и отстъпки"

-

На страница "Данъци и отстъпки" – полета "Код", "Данък", "Название".

Триене

Чрез икона "Триене" се осъществява изтриването на партиди.
Ако по тези партиди са правени вече счетоводни записвания или има въведен, но неосчетоводен
документ, триенето на партидите не е възможно.
Ако осчетоводен документ е деактивиран и изтрит, то неговите партиди не могат да се изтрият от
списъка с партиди. За целта е необходимо да се извърши деактивиране на период.
Филтър

За бързо търсене на партидите е предвиден филтър, който се използва за селектиране на
информацията.
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При филтриране на партидите може да се избира от различните аналитични признаци, с които е
дефинирана аналитичността на сметката. Може да се избира последователно от първия, втория и
третия признак или да се изберат определени комбинации от различни признаци, без да се съобразява
с реда, в който те са били използвани при създаване на партидата. Може да се избере например всички
позиции само на втория признак или конкретна позиция от първия признак по всички позиции на втория
признак и т.н. Отделните признаци на партидите са съвсем независими и могат да се избират
независимо едни от друг. Например, ако стоките са дефинирани аналитично в комбинация със
складовете, може да се избере една стока във всички складове или всички стоки в един склад.
Избор

Икона за потвърждаване на посочената партида.
Търсене

Чрез икона "Търсене" се осъществява бързо търсене на дадена партида. Може да се осъществи
търсене по: "Име" на партидата, "Код 1-ви признак", "Код 2-ри признак", "Код 3-ти признак",
"Допълнителен код" или "Цена".
Експорт

Чрез икона "Export" става експортиране на партидите на посочена от потребителя аналитична сметка
към MS Excel, OpenOffice, Дизайнер на отчети или към други външни програми.
Клиенти
В БИЗНЕС НАВИГАТОР се дефинират контрагенти, които са необходими при осчетоводяването на
сделките с дебитори (клиенти) и кредитори (доставчици).
Данните за всеки контрагент се въвеждат в съответните входни полета.
Списък

Списъкът с въведените вече контрагенти може да бъде сортиран по всяка своя колона. Чрез
сортировката се осъществява бързо търсене на въведения вече контрагент. Така се избягва
възможността за повторно въвеждане на контрагент, което пък води до грешки при работата с
клиентите.
Въведените данни за клиентите се извеждат в таблица, която съдържа следните колони:
Име
Код
ЕИК
Ид.номер по ЗДДС
Сметка
Ценова група
Град
Адрес
Страна
МОЛ
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Получател на фактурата

Име
В тази колона се извеждат имената на контрагентите.
Код
В тази колона се визуализират служебните кодове на контрагентите.
ЕИК
В тази колона се извеждат единните идентификационни кодове (ЕИК) на контрагентите.
Ид.номер по ЗДДС
В тази колона се извежда идентификационният номер по ЗДДС на контрагента.
Сметка
В тази колона се визуализира сметката от сметкоплана, в която има партида съответният контрагент.
Ценова група
В двете колони на таблицата под това заглавие се визуализират номерът и названието на ценовата
група, в която ще се обобщават данните за контрагента.
Ценова листа се въвежда в съответното входно поле.
За всеки контрагент може да се зададе ценова група.
Град
В тази колона се извежда името на града от въведените за контрагента адресни данни.
Адрес
В тази колона се визуализира адресът, въведен в данните на контрагента.
Страна
В тази колона се извежда двузначният код за означение на страната на контрагента.
МОЛ
В тази колона се визуализира името на материално-отговорното лице, въведено в данните на
контрагента.
Получател на фактурата
В тази колона се извежда името на получателя на фактурата, въведено в данните на контрагента.
Входни полета
Клиент, съществуващ в адресните данни
Общи свойства
Код
Име
ЕИК или ЕГН
Ид.номер по ЗДДС
Група клиенти
Ценова група
Банкова сметка

510

ДДС сметка
ОК
Отказ

Код
Справочно поле, което показва на екран кода на контрагента. При добавяне на нов контрагент отдясно
на полето се визуализира бутон "Катинар", чрез който потребителят може да зададе номер на
контрагента.
Име
Справочно поле, в което се визуализира името на контрагента.
ЕИК или ЕГН
Справочно поле, в което се визуализира въведеният в адресните данни на контрагента ЕИК или ЕГН.
Ид.номер по ЗДДС
Справочно поле, в което се визуализира
идентификационен номер по ЗДДС

въведеният

в

адресните

данни

на

контрагента

Група клиенти
Данните в полето "Група клиенти" са от голямо значение за обработката в системата, тъй като те се
използват както за групиране на контрагентите, така също и за извеждане на обобщена информация за
определени групи контрагенти.
При задаване на групите могат да се избират групи партньори от предложения в системата списък. В
шаблоните на БИЗНЕС НАВИГАТОР потребителят получава предложение за групиране по сметки на
клиентите и доставчиците, което може да се промени.
Ако потребителят на БИЗНЕС НАВИГАТОР не посочи специално бутон "Група клиенти", системата слага
по подразбиране първата група партньори от списъка.
Промяна на групата клиенти може да става до момента на осчетоводяване на документите.
Ценова група
За всеки клиент или доставчик може да се зададе ценова група, различна от тази, която е избрана за
съответната група клиенти или доставчици.
С помощта на бутона
въведените ценоразписи.

вдясно от полето "Ценова група" се избира един от предварително

Ако за клиента/доставчика не е избрана ценова група, програмата ще използва ценовата група,
зададена към съответната група клиенти или доставчици.
Ако в избраната ценова група за някой артикул цената не е попълнена, програмата ще използва цената
от партидата.
Възможно е цената на този артикул да е попълнена в ценовата група, зададена към съответната група
клиенти, но ако за конкретния клиент е зададена друга ценова група, и в нея цената на артикула не е
попълнена, програмата няма да търси цена от ценовата група на групата клиенти, а ще използва цената
от партидата
Банкова сметка

В полетата се въвеждат данните за банка, банков код и номер на банковата разплащателна сметка на
контрагента в тази банка.
Банка
Банков код
Банков код
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Номер сметка
IBAN
BIC

Банка
Натискайки бутон "Банка", потребителят може да се позиционира на въведена вече такава или да
добави нова в списъка, след което да я избере.
Банков код
В това поле се въвежда банковият код.
То е запазено за съвместимост със старите данни.
Полето има дължина до 16 знака.
Номер сметка
В това поле се въвежда номерът на банковата сметка.
То е запазено за съвместимост със старите данни.
Полето има дължина до 16 знака.
IBAN
В полето за IBAN се въвежда международният номер на банковата сметка, след като е избрана
съответната банка от падащия списък.
Полето за IBAN има дължина до 34 знака.
Международният номер на банковата сметка представлява последователност от буквени и цифрови
знаци за еднозначно международно идентифициране на банкова сметка на клиент в банка.
BIC
В полето за BIC се въвежда банковият идентификационен код, след като е избрана съответната банка
от падащия списък.
Полето за BIC има дължина до 20 знака.
Банковият идентификационен код представлява последователност от буквени и цифрени знаци за
еднозначно международно идентифициране на всяка местна банка или клон на чуждестранна банка,
получила лицензия за дейност в Република България чрез клон.
Ако за избраната банка е въведен BIC в дефиницията на избраната банка, този BIC автоматично става
BIC на клиента.
ДДС сметка
В полетата аналогично на данните на банковата сметка се въвеждат данните за банка, банков код
(стар), номер на ДДС сметка (стар), IBAN и BIC на контрагента в тази банка. Тези данни се използват
при отпечатването на фактури и платежни нареждания.
ОК
Бутон за потвърждение на записа.
Отказ
Бутон за отказ от записа.
Условия за плащане

Чрез бутон "Условия за плащане" се определят условията, при които се следи срокът на плащане и се
дава отстъпка (сконто) от цената на плащането, ако то се извърши в рамките на зададените тук срокове.
Условията за плащане трябва да бъдат зададени предварително в системата. При задаване на
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условията за плащане се дефинират два срока за плащане с определена отстъпка и срокът за плащане
на цялата цена без отстъпка. Въведените в персоналните сметки условия за плащане служат като
стойност по премълчаване при въвеждане на счетоводни записвания по тази персонална сметка.
Данните за условията за плащане за всяка отделна фактура се попълват автоматично от данните на
контрагента.
Режим на напомняне
Получател на фактурите

Режим на напомняне
Системата за следене на разплащанията има възможност
предупредителни писма при уреждане на неплатени фактури.

за

автоматично

издаване

на

За целта за всеки клиент трябва да се избере един от режимите на напомняне, който ще се използва за
отпечатване на предупредителни писма при неуредени плащания. В режима на напомняне се съдържат
съответни степени на предупреждения.
Предупрежденията могат да се издават на различни езици. От списъка с режима напомняне се избира
режимът заедно със съответния език.
Получател на фактурите
При натискане на бутон "Получател на фактурите" БИЗНЕС НАВИГАТОР визуализира екран с адресните
данни на контрагентите, от който може да се избере получател на фактурата, различен от контрагента.
Ако се фактурира от БИЗНЕС НАВИГАТОР, данните от полето "Получател на фактурите" се
визуализират в изходящите фактури на мястото на "Получател".
Представители
Списък

На страница "Представители" се визуализира таблица със следните полета:
Клас на сметката
Контрагент
Код
Име и фамилия
ЕГН

Клас на сметката
Полето се попълва автоматично.
Контрагент
Полето се попълва автоматично.
Код
Полето се попълва автоматично.
Име и фамилия
Попълването на името и фамилията на представителя в колоната става след позициониране в
таблицата с щракване на десния бутон на мишката и избиране на Insert. Потвърждаването на
въведените данни става с бутон ОК или клавиш Enter.
ЕГН
Попълването на ЕГН на представителя в колоната става след позициониране в таблицата с щракване
на десния бутон на мишката и избиране на Insert. Потвърждаването на въведените данни става с бутон
ОК или клавиш Enter
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Функции
Добавяне

Добавянето на представител става след позициониране в таблицата с щракване на десния бутон на
мишката и избиране на Insert. Потвърждаването на въведените данни става с бутон ОК или клавиш
Enter.
Редактиране

Редактирането на данните на представител става след позициониране в таблицата с щракване на
десния бутон на мишката и избиране на Change. Потвърждаването на въведените данни става с бутон
ОК или клавиш Enter.
Триене

Изтриването на представител става след позициониране в таблицата с щракване на десния бутон на
мишката и избиране на Delete. Потвърждаването на въведените данни става с бутон ОК или клавиш
Enter.
Ok

Бутон за потвърждение на записа.
Отказ

Бутон за отказ от записа.
Клиент, несъществуващ в адресните данни
Общи данни
Код
Име1
МОЛ
ЕИК или ЕГН
Идентификационен номер по ДДС
Идентификационен номер по закона за акцизите
Обръщение
Бележки

Код
Справочно поле, което показва на екран кода на адреса. Кодовете на адресите се задават автоматично
от системата в последователността на въвеждане на адресите и не могат да бъдат променяни от
потребителя.
Име1
Във входното поле се въвежда името на контрагента, което може да бъде с дължина до 32 знака.
Полето е задължително за въвеждане.
МОЛ
Във входното поле се въвежда името на лицето за контакт. Полето се попълва само за информация. То
е с дължина до 32 знака. Ако се фактурира от БИЗНЕС НАВИГАТОР, данните от полето се визуализират
в полето "МОЛ:" на изходящите фактури.
ЕИК или ЕГН
Във входното поле се въвежда ЕИК на фирмата. Това е поле с дължина до 13 знака, която при нужда
може да бъде променяна от потребителя от меню "Базови данни – Основни дефиниции – Стойности по
премълчаване – Общи данни – Дължина на ЕИК".
Идентификационен номер по ДДС
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В полето се попълва данъчният номер на контрагента. Идентификационният номер по ДДС е цифрово
поле с дължина 15 знака, което при нужда може да бъде променяно от потребителя от меню "Базови
данни – Основни дефиниции – Стойности по премълчаване – Общи данни – Дължина на данъчен
номер".
При съставяне на файл по ДДС БИЗНЕС НАВИГАТОР прави проверка на идентификационните номера
по ДДС след настройка в главното меню - "Система – Настройки – Дискове" и наличие на отметка в
карето "Проверка на идентификационните номера на контрагентите".
Идентификационен номер по закона за акцизите
В полето се въвежда служебният номер, който е получила фирмата на контрагента при регистрацията
си по ЗАДС;
Обръщение
В полето се въвежда или избира обръщение към лицето при необходима кореспонденция с този адрес.
Има възможност за избор на обръщението от списък с всички обръщения, които са зададени в
текстовите константи на системата. За целта потребителят на системата се позиционира върху избрано
обръщение и натиска икона "Избор". Въвеждането на обръщение не е задължително и може да се
пропусне.
Бележки
Чрез бутон "Бележки" може да се използва възможността за задаване на допълнителни текстове към
всеки контрагент.
Местонахождение
Страна
Пощ. код
Град
Адрес
Допълнителен код

Страна
В полето се въвежда международно признатото съкращение на страната. При въвеждане на невалиден
код на страна на екрана се появява списък на въведените в БИЗНЕС НАВИГАТОР страни. От списъка
може да се избере желаната страна или да се добави в таблична форма и след това да се избере за
този адрес.
Пощ. код
В полето се въвежда пощенският код на населеното място.
Ако в меню "Система – Настройки – Общи" има отметка в карето "Проверка на населените места", при
въвеждане на пощенски код системата визуализира екран с въведени градове и пощенски кодове. След
позициониране върху търсения се натиска икона "Избор".
Град
В полето се въвежда името на населеното място. Ако в меню "Система – Настройки – Общи" има
отметка в карето "Проверка на населените места", след позициониране в полето системата визуализира
екран с въведени градове и пощенски кодове. След позициониране върху търсения се натиска икона
"Избор", в резултат на което полето с пощенския код се попълва автоматично.
Адрес
Във входното поле се въвежда адресната информация на фирмата или лицето. Това е стрингово поле с
дължина 32 знака. Полето не е задължително за въвеждане. Ако се фактурира от БИЗНЕС НАВИГАТОР,
данните от полето се визуализират в полето "Адрес:" на изходящите фактури.
Допълнителен код
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Допълнителен код към данните на контрагента. Полето се визуализира при експортиране на адресните
данни към MS Excel, OpenOffice, Дизайнер на отчети или към други външни програми.
Функции
Добавяне на клиент, съществуващ в адресните данни

Чрез икона "Добавяне" става въвеждане на нов контрагент - клиент. След натискане на иконата БИЗНЕС
НАВИГАТОР се визуализира екран с адресните данни на контрагентите, т.е. на клиенти и на доставчици.
Ако съществува търсеният контрагент в списъка с адресни данни, който може да бъде подреден по име
или по код на контрагента, потребителят се позиционира на него и натиска икона "Избор". Визуализира
се екранът с входните полета:
Добавяне на клиент, несъществуващ в адресните данни

Ако не съществува търсеният контрагент в списъка от адресни данни на партньорите, се натиска икона
"Добавяне". Попълват се съответните входни полета:
Редактиране

С помощта на функция "Редактиране" се редактират данните, въведени в полетата на страница "Общи
свойства" и "Условия за плащане", аналогично на функцията "Добавяне".
Триене

Чрез икона "Триене" става изтриването на клиент, който не участва в счетоводно записване. Не може да
се трие клиент, контиран в документ, дори документът да не е осчетоводен. Триене на клиент след
деактивиране и изтриване на документ също не е позволено. В този случай се деактивира период.
В някои случаи дори след деактивиране на период триенето на клиент е невъзможно. Тогава се налага
проверка на отворените позиции, която се прави от меню "Система – Проверка на данните – Проверка
на отворените позиции".
Търсене

Това е икона за бързо търсене на контрагент. Търсенето се осъществява по Име, Данъчен номер, ЕИК,
МОЛ, Група: код, Група: име, Сборна сметка, Град или Адрес.
При отказ от условието за търсене се натиска бутон "Clear".
Отпечатване

Чрез икона "Отпечатване" се разпечатва списък на дебитори (клиенти). Списъкът съдържа информация
относно името на контрагента, условия на плащане, код на клиента, номер на сборна сметка, данъчен
номер, ЕИК, пощенски код, страна, град, адрес, наименование на сборна сметка, банка, банкова сметка.
Експорт

Чрез икона "Export" става експортиране на списъка с контрагенти към MS Excel, OpenOffice, Дизайнер на
отчети или към други външни програми.
Бутон "Експорт"

Бутон "Експорт" се използва за експортиране на списък с клиенти от една база в друга база с данни. При
експорта се прехвърля информация за всички клиенти. При импортиране се записват само тези, които
не съществуват в новата база. След натискане на бутон "Експорт" потребителят на БИЗНЕС
НАВИГАТОР създава файл DEBxxxxx.NAV, който след потвърждаване с бутон "ОК" се записва в
главната директория с данни.
Бутон "Импорт"

Бутон "Импорт" се използва за импортиране на вече експортирания списък с клиенти от една база в
друга база с данни. След натискане на бутон "Импорт" БИЗНЕС НАВИГАТОР визуализира екран,
съдържащ файлове от тип DEBxxxxx.NAV. Потребителят се позиционира на избран файл и натиска
бутон "ОК". В новата база с данни ще се импортират само тези клиенти, които не са съществували в
старата. Прехвърлят се всички данни за клиентите, като име, данъчен номер, ЕИК, адрес и т.н. При
импорта БИЗНЕС НАВИГАТОР прави проверка по име на контрагента.
Тъй като клиентите в БИЗНЕС НАВИГАТОР винаги се обвързват с определена сборна сметка, посочена
в дефиницията на групите партньори, много е важно преди импорта да се обърне внимание дали са
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уеднаквени базите на групите партньори, между двете фирми, при които се прави Експорт/Импорт на
контрагенти.
При импорт на клиенти се предоставя възможност от *.NAV файл адресната информация не само на
новите, но и на по-рано импортираните клиенти да се синхронизира с тази във фирмата, от която е
направен експортът.
По подразбиране при импорт се добавя само адресната информация на новите клиенти. За да може при
импорта да се извърши и синхронизация на вече импортираната по-рано адресна информация, трябва в
меню "Базови данни - Основни дефиниции - Стойности по премълчаване - Други" да е маркирана
опцията "При импорт: обновяване на адресната информация".
Когато тази опция е маркирана, при импорт на клиенти ще се прехвърлят всички промени в адресната
информация, които са били направени междувременно във фирмата, от която е експортиран *.NAV
файлът.
Внимание: при това обаче ще бъдат заличени всички промени в адресната информация, които са били
направени междувременно във фирмата, в която се извършва импортът.

Бутон "Импорт текст"

Бутон "Импорт текст" се използва за импортиране на списък с клиенти на база на предварително
създаден импортен филтър. След натискане на бутон "Импорт текст" БИЗНЕС НАВИГАТОР визуализира
екран, съдържащ файлове с разширение *.ftr. Потребителят се позиционира на съответния файл и
натиска бутон "ОК". В базата с данни ще се импортират само тези клиенти, които не са съществували
преди. Прехвърлят се тези клиентски данни, които са предварително указани в импортния филтър.
Попълване представители

Бутон "Попълване представители" се използва с цел да се улеснят операциите там, където е натрупана
голяма база данни от клиенти и доставчици, но при условията на стария закон за счетоводството, тоест
без таблица на лицата, които могат да бъдат съставители и получатели на документи.
При натискането му програмата проверява всички контрагенти (клиенти или доставчици). На тези
контрагенти, които нямат въведено нито едно лице в списъка на представителите, служебно се добавя
един представител, като за име се използва името на материално отговорното лице (ако е въведено
такова).
Доставчици
В БИЗНЕС НАВИГАТОР се дефинират контрагенти, които са необходими при осчетоводяването на
сделките с дебитори (клиенти) и кредитори (доставчици).
Съществуват различни критерии за сортиране на списъка с въведените вече контрагенти. Списъкът
може да бъде сортиран по име на контрагента или по неговия код. Чрез сортировката се осъществява
бързо търсене на въведения вече контрагент. Така се избягва възможността за повторно въвеждане на
контрагент, което пък води до грешки при работата с дебитори и кредитори.
Обработката на данните за доставчиците в БИЗНЕС НАВИГАТОР става по същия начин, както е
описано за клиентите.
Групи клиенти и доставчици
Дефинирането на групите на партньорите има голямо значение за работата с БИЗНЕС НАВИГАТОР. В
системата се работи с персонални сметки за всеки клиент и доставчик, като персоналните сметки са
равноправни с всички други сметки от сметкоплана. Потребителят работи с конкретния клиент или
доставчик, а програмата обобщава тези данни в съответните сборни сметки, дефинирани в групите на
контрагентите.
При този начин на работа данните, необходими за извеждането на отчетите за ДДС, като дневници на
покупките и на продажбите, данъчна декларация за ДДС се попълват още при въвеждане на данните от
първичния документ. Така след осчетоводяването на фактурите тази информация се получава
автоматично, без да е необходимо друго усилие от страна на потребителя, освен да се отпечата на
принтер.
Групите на клиентите и доставчиците позволяват автоматично свързване на персоналните сметки със
сметките от групи 40 и 41.
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Групирането на клиентите и доставчиците може да се извърши по различни критерии. Примерен
вариант за групиране на клиентите и доставчиците се получава от шаблоните, предоставяни от
фирмата производител с инсталационната версия на програмата.
Това групиране винаги може да бъде променено съобразно особеностите на фирмата на потребителя.
Контрагентите могат да се групират по това, дали са от страната или от чужбина и т.н. Няма специални
изисквания при дефиниране на групите на контрагентите. Имената на групите се въвеждат свободно
като текст, така че могат да се дефинират, както го изисква дейността на фирмата.
При дефиниране на групите най-важно не е името на групата, а сборната сметка, която е указана в нея.
В тази сборна сметка програмата БИЗНЕС НАВИГАТОР ще обобщава информацията от всички
контрагенти, които са зададени към тази група.
Дефинирането на сборните сметки на групите се задава предварително от меню "Базови данни –
Сметкоплан – Сметки".
Клиенти
Списък

При избор на точката от менюто "Базови данни – Сметкоплан – Групи клиенти и доставчици " се появява
подменю, в което се посочва видът контрагент - клиенти или доставчици.
При избор на "Клиенти" на екрана се появява списъкът на групите на клиентите, които са дефинирани в
програмата. В този списък по стандартния начин може да се добавят нови групи, да се редактират
старите групи или да се изтриват съществуващи групи.
Списъкът съдържа следните колони:
Код
Име
Сборна сметка
Ценова група

Код
В тази колона се визуализира кодът на групата
Кодът
се
задава
автоматично
от
програмата
Полето се показва като информация само за справка.

контрагенти, клиенти или доставчици.
като
пореден
номер
в
списъка.

Име
В тази колона се извежда името на групата партньори, клиенти или доставчици, което се въвежда от
потребителя в съответното входно поле.
Сборна сметка
В двете колони на таблицата под това заглавие се визуализират номерът и названието на сборната
сметка,
в
която
ще
се
обобщават
данните
за
тази
група
контрагенти.
Номерът на коректна сборна сметка се въвежда в съответното входно поле.
Ценова група
В двете колони на таблицата под това заглавие се визуализират номерът и названието на ценовата
група, в която ще се обобщават данните за тази група контрагенти.
Ценова листа се въвежда в съответното входно поле.
За всяка група клиенти или доставчици може да се зададе ценова група.
Входни полета

Данните за групата контрагенти – клиенти или доставчици – се въвеждат в съответните входни полета
както следва:
Код
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Клас
Име
Сборна сметка
Ценова група
ОК
Отказ

Код
Код на групата партньори, клиенти или доставчици. Кодът се задава автоматично от програмата като
пореден номер в списъка. Полето се показва като информация само за справка.
Клас
Показва клас на контрагента, клиент или доставчик. Полето е справочно и съответства на посочения
клас партньори.
Име
Името на групата партньори, клиенти или доставчици, се въвежда от потребителя. Полето е с дължина
50 знака и е задължително за въвеждане.
Сборна сметка
Поле за въвеждане на сборната сметка, в която ще се обобщават данните за тази група контрагенти. В
полето се въвежда кодът на коректна сборна сметка. Ако не се въведе код на сметка или ако се въведе
грешен, на екрана се показва списъкът на всички сборни сметки, дефинирани в БИЗНЕС НАВИГАТОР.
От таблицата със списъка на сборните сметки се избира дефинирана вече сборна сметка.
Ценова група
За всяка група клиенти или доставчици може да се зададе ценова група.
С помощта на бутона
въведените ценоразписи.

вдясно от полето "Ценова група" се избира един от предварително

Ако за дадена група клиенти или доставчици не е избрана ценова група, програмата ще използва цената
от партидата.
ОК
Бутон за потвърждаване на записа.
Отказ
Бутон за отказ от записа.
Функции
Добавяне

Чрез икона "Добавяне" става въвеждане на нови групи партньори - клиенти. При добавяне на групи
контрагенти на екрана се показва форма за въвеждане на данни със следните входни и справочни
полета:
Редактиране

Чрез икона "Редактиране" се коригират въведени вече в БИЗНЕС НАВИГАТОР групи контрагенти.
Ако към групата контрагенти има свързани персонални сметки, потребителят на БИЗНЕС НАВИГАТОР
може да смени само името на групата контрагенти.
Ако към групата партньори няма свързана персонална сметка, потребителят на БИЗНЕС НАВИГАТОР
може да редактира всички входни полета като "Код", "Име", "Сборна сметка".
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Триене

Чрез икона "Триене" се изтриват въведени в БИЗНЕС НАВИГАТОР групи партньори. Не може да се
изтрие група, към която вече са свързани персонални сметки.
Триенето на групата партньори е възможно едва след изтриване на всички персонални сметки от тази
група.
Избор

Икона за потвърждаване на направения избор.
Export

Чрез икона "Export" става експортиране на списъка с групи партньори към MS Excel, OpenOffice,
Дизайнер на отчети или към други външни програми.
Изход

Икона за изход от текущия и връщане към предишен екран.
Доставчици
Списък

При избор на точката от менюто "Базови данни – Сметкоплан – Групи клиенти и доставчици " се появява
подменю, в което се посочва видът контрагент - клиенти или доставчици.
При избор на "Доставчици" на екрана се появява списъкът на групите на доставчиците, които са
дефинирани в програмата. В този списък по стандартния начин може да се добавят нови групи, да се
редактират старите групи или да се изтриват съществуващи групи.
Списъкът съдържа следните колони:
Код
Име
Сборна сметка
Ценова група

Код
В тази колона се визуализира кодът на групата
Кодът
се
задава
автоматично
от
програмата
Полето се показва като информация само за справка.

контрагенти, клиенти или доставчици.
като
пореден
номер
в
списъка.

Име
В тази колона се извежда името на групата партньори, клиенти или доставчици, което се въвежда от
потребителя в съответнтото входно поле.
Сборна сметка
В тази колона на таблицата се визуализира номерът на сборната сметка, в която ще се обобщават
данните
за
тази
група
контрагенти.
Номерът на коректна сборна сметка се въвежда в съответното входно поле.
Ценова група
В двете колони на таблицата под това заглавие се визуализират номерът и названието на ценовата
група, в която ще се обобщават данните за тази група контрагенти.
Ценова листа се въвежда в съответното входно поле.
За всяка група клиенти или доставчици може да се зададе ценова група.
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Входни полета

Данните за групата контрагенти – клиенти или доставчици – се въвеждат в съответните входни полета
както следва:
Код
Клас
Име
Сборна сметка
Ценова група
ОК
Отказ
Функции
Добавяне

Чрез икона "Добавяне" става въвеждане на нови групи партньори - клиенти. При добавяне на групи
контрагенти на екрана се показва форма за въвеждане на данни със следните входни и справочни
полета:
Редактиране

Чрез икона "Редактиране" се коригират въведени вече в БИЗНЕС НАВИГАТОР групи контрагенти.
Ако към групата контрагенти има свързани персонални сметки, потребителят на БИЗНЕС НАВИГАТОР
може да смени само името на групата контрагенти.
Ако към групата партньори няма свързана персонална сметка, потребителят на БИЗНЕС НАВИГАТОР
може да редактира всички входни полета като "Код", "Име", "Сборна сметка".
Триене

Чрез икона "Триене" се изтриват въведени в БИЗНЕС НАВИГАТОР групи партньори. Не може да се
изтрие група, към която вече са свързани персонални сметки.
Триенето на групата партньори е възможно едва след изтриване на всички персонални сметки от тази
група.
Избор

Икона за потвърждаване на направения избор.
Export

Чрез икона "Export" става експортиране на списъка с групи партньори към MS Excel, OpenOffice,
Дизайнер на отчети или към други външни програми.
Изход

Икона за изход от текущия и връщане към предишен екран.
Дилъри
Списък

Списъкът с въведените вече дилъри може да бъде сортиран по всяка своя колона. Чрез сортировката се
осъществява бързо търсене на въведения вече дилър. Така се избягва възможността за повторно
въвеждане.
Въведените данни за дилърите се извеждат в таблица, която съдържа следните колони:
Код
Име
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Група

Код
В тази колона е изведен кодът на дилъра, който се задава автоматично от програмата като пореден
номер в списъка. Служи за справка.
Име
В тази колона е показано името на дилъра, което се въвежда в съответното входно поле.
Група
Код
Название

Код
В тази колона е изведен кодът на групата дилъри, който се задава автоматично от програмата като
пореден номер в списъка. Служи за справка.
Название
В тази колона е показано името на групата дилъри, което се въвежда в съответното входно поле.
Входни полета

Данните за дилърите се въвеждат в съответните входни полета на две страници както следва:
Общи данни
Код
Име
Група

Код
Код на дилъра. Кодът се задава автоматично от програмата като пореден номер в списъка. Полето се
показва като информация за справка.
Име
Във входното поле се въвежда наименованието на дилъра. Полето е с дължина до 35 знака и е
задължително за въвеждане.
Група
Във входното поле се въвеждат, избират или добавят група дилъри.
Клиенти
Списък

Към дилъра се поддържа информация за клиентите, които той обслужва. Информацията се обновява
автоматично при въвеждане на документ с нова комбинация от дилър и клиент.
Списъкът с въведените вече клиенти по дилъри може да бъде сортиран по всяка своя колона. Чрез
сортировката се осъществява бързо търсене. Така се избягва възможността за повторно въвеждане.
Въведените данни за клиентите на дилърите се извеждат в таблица, която съдържа следните колони:
Код
Име
Група отстъпки

Код
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В тази колона е изведен кодът на клиента към дилъра, който се задава автоматично от програмата като
пореден номер в списъка. Служи за справка.
Име
В тази колона е показано името на клиента, което се въвежда в съответното входно поле.
Група отстъпки
В тази колона е изведен кодът на групата отстъпки, която отговаря на съответния клиент и е въведена в
съответното входно поле.
Входни полета

Данните за клиентите на дилърите се въвеждат в съответните входни полета на две страници както
следва:
Дилър
Клиент
Група отстъпки

Дилър
В това поле се изписва кодът на клиента към дилъра, който се задава автоматично от програмата като
пореден номер в списъка. Служи за справка.
Клиент
В това поле с помощта на бутона
дилъра.

от появяващия се списък се избира клиентът, обслужван от

Група отстъпки
В това поле се въвежда кодът на групата отстъпки, валидна за клиента към дилъра.
Функции
Добавяне
Редактиране
Триене

Добавяне
•

Чрез икона "Добавяне" се въвежда нов клиент на дилъра.

Редактиране
Икона за редактиране (промяна) на избрания клиент.
Триене
Икона за изтриване на записа.
Функции
Добавяне

Чрез икона "Добавяне" става въвеждане на нови дилъри в базата с данни. Попълват се съответните
входни полета:
Редактиране

С помощта на функция "Редактиране" се редактират данните, въведени в полетата на страница "Общи
данни" и "Клиенти", аналогично на функцията "Добавяне"
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Триене

Чрез икона "Триене" става изтриването на въведения от потребителя дилър.
Търсене

Това е икона за бързо търсене на дилъри. Търсенето се осъществява по код, име на дилъра или по код
и название на групата дилъри.
Export

Чрез икона "Export" става експортиране на списъка с дилъри към MS Excel, OpenOffice, Дизайнер на
отчети или към други външни програми.
Изход

Икона за изход от текущия и връщане към предишен екран.
Групи дилъри

Обработката на данните за групи дилъри в БИЗНЕС НАВИГАТОР става аналогично на начина, описан
за дилъри.
Списък

Списъкът с въведените вече групи дилъри може да бъде сортиран по всяка своя колона. Чрез
сортировката се осъществява бързо търсене. Така се избягва възможността за повторно въвеждане.
Въведените данни за групите дилъри се извеждат в таблица, която съдържа следните колони:
Код
Название

Код
В тази колона е изведен кодът на групата дилъри, който се задава автоматично от програмата като
пореден номер в списъка. Служи за справка.
Название
В тази колона е показано названието на групата дилъри, което се въвежда в съответното входно поле.
Входни полета

Данните за групите дилъри се въвеждат в съответните входни полета на две страници както следва
Общи данни
Код
Название

Код
В това поле автоматично от програмата се задава кодът на групата дилъри като пореден номер в
списъка. Служи за справка.
Название
В това поле се въвежда названието на групата дилъри.
Функции
Добавяне

Чрез икона "Добавяне" става въвеждане на нови групи дилъри в базата с данни. Попълват се
съответните входни полета.
Редактиране

С помощта на функция "Редактиране" се редактират данните, въведени в полетата на страница "Общи
данни", аналогично на функцията "Добавяне"
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Триене

Чрез икона "Триене" става изтриването на въведената от потребителя група дилъри.
Търсене

Това е икона за бързо търсене на групи дилъри. Търсенето се осъществява по код и название на
групата дилъри.
Export

Чрез икона "Export" става експортиране на списъка с групи дилъри към MS Excel, OpenOffice, Дизайнер
на отчети или към други външни програми.
Изход

Икона за изход от текущия и връщане към предишен екран.
Клиенти по дилъри

Изведена е справка за клиентите, обслужвани от съответните дилъри.
Списък дилъри

Списъкът с дилърите може да бъде сортиран по всяка своя колона. Чрез сортировката се осъществява
бързо търсене.
Въведените данни за дилърите се извеждат в таблица, към която има поле "Търсене" и която съдържа
следните колони:
Търси
Код
Име
Група

Търси
В зависимост от това, коя колона е избрана за сортиране, с помощта на специалното поле "Търси" на
локатора може да се търси определен дилър. Търсенето става, като в полето на локатора се въведе
част от търсения стринг (или целия стринг) и се натисне клавиш Tab.
Стрингът за търсене се изчиства автоматично, когато се придвижим нагоре или надолу в таблицата със
стрелките или когато се щракне на друг ред в таблицата. Има и специален бутон за чистене вдясно от
полето на локатора.
Код
В тази колона се извежда кодът на дилъра, който се задава автоматично от програмата като пореден
номер в списъка. Служи за справка.
Име
В това поле се извежда името на дилъра.
Група
В това поле се извежда името на групата дилъри.
Списък клиенти

Списъкът с клиенти на дилърите може да бъде за един дилър или за всички дилъри, което се определя
от избора на страничката.
Списъкът с клиентите може да бъде сортиран по всяка своя колона. Чрез сортировката се осъществява
бързо търсене.
Въведените данни за клиентите се извеждат в таблица, която съдържа следните колони:
Дилър
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Име клиент
Код клиент
ЕИК
Данъчен номер
Сборна сметка
Град
Адрес
Страна
МОЛ
Получател на фактурата

Търси
В зависимост от това, коя колона е избрана за сортиране, с помощта на специалното поле "Търси" на
локатора може да се търси определен клиент. Търсенето става, като в полето на локатора се въведе
част от търсения стринг (или целия стринг) и се натисне клавиш Tab.
Стрингът за търсене се изчиства автоматично, когато се придвижим нагоре или надолу в таблицата със
стрелките или когато се щракне на друг ред в таблицата. Има и специален бутон за чистене вдясно от
полето на локатора.
Дилър
В тази колона се извежда кодът на дилъра, който се задава автоматично от програмата като пореден
номер в списъка. Служи за справка
Име клиент
В тази колона се извежда името на клиента.
Код клиент
В тази колона се извежда служебно зададеният код на клиента.
ЕИК
В тази колона се показва единният идентификационен код ЕИК на клиента.
Данъчен номер
В тази колона се показва идентификационният номер по ЗДДС на клиента.
Сборна сметка
В тази колона се визуализира сборната сметка, по която персонално се води клиентът.
Град
В тази колона се извежда градът по адресна регистрация на клиента.
Адрес
В тази колона се извежда адресната регистрация на клиента.
Страна
В тази колона се показва двупозиционният код на страната, в която е регистриран клиентът.
МОЛ
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В тази колона е показано името на материално отговорното лице на клиента, което фигурира в
документите.
Получател на фактурата
В тази колона е показано името на лицето от срана на клиента, което се явява получател на фактурите.
Входни полета

Данните за клиентите на маркирания в горната таблица дилър се въвеждат в съответните входни
полета както следва
Дилър
Клиент
Група отстъпки

Дилър
Код на маркирания в списъка дилър.
Кодът се задава автоматично от програмата като пореден номер в списъка.
Клиент
С натискане на бутона
от списъка с клиенти се избира клиентът на съответния дилър.
Ако клиентът е нов и не е въведен в списъка, това става по съответния начин за въвеждане на клиенти.
Група отстъпки
В това поле се посочва групата с отстъпки, валидна за въвеждания клиент.
Функции
Добавяне

Чрез икона "Добавяне" става въвеждане на нови клиенти за маркирания дилър. Попълват се
съответните входни полета.
Редактиране

С помощта на функция "Редактиране" се редактират въведените в полетата данни, аналогично на
функцията "Добавяне"
Триене

Чрез икона "Триене" става изтриването на въведения от потребителя клиент.
Търсене

Това е икона за бързо търсене на групи дилъри. Търсенето се осъществява по име, данъчен номер,
ЕИК,.МОЛ, код на групата, име на групата, сборна сметка, град и адрес.
Печат

Икона, с помощта на която се отпечатва списък на клиентите на маркиран дилър или на всички клиенти
по дилъри, ако е избрана страничката "Всички".
Export

Чрез икона "Export" става експортиране на списъка с клиентите по дилъри към MS Excel, OpenOffice,
Дизайнер на отчети или към други външни програми.
Изход

Икона за изход от текущия и връщане към предишен екран.
Данъчни складове
С данъчни складове работят фирмите или лицата, които са задължени лица по закона за акцизите –
лицензирани складодържатели или регистрирани лица.
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В меню "Фирми - Редактиране" на страница "Регистрация по ДДС и ЗАДС" полето "Задължено лице по
закона за акцизите" трябва да е маркирано. Ако това поле не е маркирано, при обработката на данните
на фирмата няма да се покажат тези точки от меню "Базови данни", които са свързани с дефинирането
на акцизните данъчни складове.
След като са дефинирани сметките и партидите на акцизните стоки, се дефинират и акцизните данъчни
складове.
Една фирма може да притежава един или няколко данъчни склада, които се дефинират поотделно.
Всеки данъчен склад се дефинира за определена категория акцизни стоки. За друг вид стоки се
дефинира друг данъчен склад.
Дефинирането на акцизните данъчни складове става в меню "Базови данни - Сметкоплан - Данъчни
складове".
Отваря се екран [Данъчни складове].
В този екран има икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене" и "Изход" както и бутони "ОК" и "Отказ".
Списък с данъчни складове е в табличен вид и не е ограничен по брой. Таблицата съдържа следните
колони:
-

код – задава се от програмата

-

идентификационен номер – идентификационен номер по закона за акцизите

-

название – име на данъчния склад – задава се от потребителя

-

населено място

-

пощенски код

-

улица

-

номер

-

тип на склада – цифрова индикация за типа на склада според избрания тип

Данните за всеки данъчен склад се въвеждат в съответните входни полета.
Входни полета
Общи данни

На страница "Общи данни" се попълват полетата:
Идентификационен номер
Название
Населено място
Улица
Номер
Пощенски код
Декларатор
Тип на склада
Допълнителен код на стоките

Идентификационен номер
В това поле се въвежда идентификационният номер на задълженото лице по ЗАДС с дължина 13 знака.
Название
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Въвежда се названието на задълженото лице по ЗАДС с дължина до 50 знака.
Населено място
Попълва се населеното място по местонахождение на задълженото лице по ЗАДС с дължина до 50
знака.
Улица
В това поле се въвежда адресът на задълженото лице по ЗАДС с дължина до 35 знака.
Номер
Въвежда се номерът на адреса на задълженото лице по ЗАДС с дължина до 6 знака.
Пощенски код
Попълва се пощенският код на населеното място по местонахождение на задълженото лице по ЗАДС с
дължина до 10 знака.
Декларатор
В полетата на тази диалогова кутия се попълват данните на лицето, което подава документите съгласно
изискванията на ЗАДС:
− Име
− Презиме
− Фамилия
− ЕГН
Тип на склада
Избира се чрез маркиране в съответното поле измежду типовете
− Алкохол
− Тютюневи изделия
− Енергийни продукти
Допълнителен код на стоките

В това поле се извършва избор чрез маркиране избор измежду
− номенклатурен код
− артикулен код.
В акцизната декларация и в дневника се попълва допълнителен код на стоката, уникален за фирмата.
Кодът
съответства
точно
на
едно
търговско
наименование
на
стоката.
Бизнес Навигатор формира автоматично този допълнителен код, който се попълва като уникален номер
в
дневниците
и
декларацията
за
акцизите.
За целта може да се избира за ползване или номенклатурния код на стоката, или артикулния код. От тях
програмата
ще
вземе
само
цифровата
част.
Ако има буквено-цифрово кодиране, задължително трябва да се използва артикулният код, като се
внимава
при
неговото
въвеждане
да
се
използват
само
цифри.
Ако кодът е буквено-цифров, програмата автоматично изчиства буквите, така че останалите цифри от
кода може да не са уникални.
Сметки

На страница "Сметки" се попълват списъци от следните видове сметки, отделени в отделните страници:
− Стоки;
− Бандероли;
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− Продажби.
Добавянето, редактирането или изтриването в списъците става с десен бутон на мишката. Преди това
задължително са дефинирани сметките и партидите на акцизните стоки.
Изборът става от падащ списък, в който са сметките само за избрания тип акцизна стока, съответстваща
на страницата, на който сте се позиционирали.
По тези сметки програмата ще събира информацията за извеждане на отчетите за всеки отделен
акцизен склад. За всяка група сметки може да има повече от една сметка. Може да се попълни списък от
сметки.
При добавяне на нова сметка за стоки или продажби програмата извежда списък само на тези сметки,
чийто аналитичност е с първи признак номенклатура на стоки от съответната акцизна категория.
Например в акцизен склад за цигари за сметки за склад и сметки за продажби може да се избира само
от сметки, които отчитат аналитично тютюневи изделия.
Трябва да се има предвид, че една и съща сметка не може да се избира в различни данъчни складове.
За всеки данъчен склад трябва да се водят отделни сметки.
Фири

На страница "Фири" е дадена възможност за избор на сметки за отчитане на фирите.
На тази страница има две полета, в които трябва да се избере сметка от падащ списък със сметки.
Сметките за фири са два вида
− Сметка фири от транспорт;
− Сметка фири от съхранение.
Препоръчва се фирите да се водят в разходна сметка, напр. 609, която да има две подсметки за
отделно отчитане на фирите за транспорт и фирите за съхранение.
При отчитане на фирите в отчетите на акцизните данъчни складове програмата взема предвид
кореспонденцията със сметката за склад. Затова не е необходимо сметките за фири да се водят
аналитично по акцизни стоки. Но не е и грешка да се водят аналитично.
Приложения

В дефиницията на данъчния склад, на страница "Приложения", за всеки месец се въвежда списък на
приложените към акцизната декларация документи.
С десен бутон на мишката директно в редовете на таблицата се въвеждат данни в следните полета:

− Вид на документа
− Номер на документа
− Дата.
Описаните тук документи се показват в клетка "Приложения" в акцизната данъчна декларация.
Функции
Добавяне

С помощта на функция "Добавяне" се въвеждат данните в полетата на страници "Общи данни",
"Сметки", "Фири" и "Приложения".
Редактиране

С помощта на функция "Редактиране" се редактират данните, въведени в полетата на страници "Общи
данни", "Сметки", "Фири" и "Приложения", аналогично на функцията "Добавяне".
Триене

Чрез икона "Триене" става изтриването на въведения от потребителя данъчен склад.
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Счетоводни кореспонденции
С помощта на тази функция могат да се задават примерни автоматични кореспонденции между
материалните или персоналните сметки от сметкоплана.
Счетоводните кореспонденции улесняват работата на оператора. Те служат като предложение за избор
при въвеждането на счетоводната информация. Ако не се избере сметка от списъка на
кореспондиращите сметки, потребителят на БИЗНЕС НАВИГАТОР има възможност да избере желаната
сметка от списъка на всички сметки.
Счетоводните кореспонденции за сметките се въвеждат поотделно по дебит и по кредит на
материалните сметки, сметките за дебитори и кредитори.
След избор на съответната позиция от менюто на екрана се показва списъкът на всички кореспонденции
за избраната сметка.
Възможността за избор е между следните видове сметки и полета:
Материални
Клиенти
Доставчици
Добавяне
Редактиране
Триене
Избор

Материални
След избор на страница "Материални" на екрана се визуализира списък с материални сметки. Страната
на кореспонденцията - дебит или кредит, се указва след маркиране на съответната позиция.
След избора на сметката и на страната на кореспонденцията на екрана се показва списък с всички
кореспондиращи сметки на тази сметка по съответната страна - дебит или кредит.
Клиенти
След избор на страница "Клиенти" на екрана се визуализира списък с материални сметки,
кореспондиращи съответно по дебит или по кредит със персоналната сметка 411 Клиенти.
Доставчици
След избор на страница "Доставчици" на екрана се визуализира списък с материални сметки,
кореспондиращи съответно по дебит или по кредит с персоналната сметка 401 Доставчици.
Добавяне
Чрез икона "Добавяне" се показва екранна форма за въвеждане на кореспондиращи сметки. Попълва се
входно поле:
−

Кореспондираща сметка - въвежда се сметката, която ще се показва в списъка на
кореспонденциите при въвеждане на счетоводна информация по избраната сметка. При
въвеждане на несъществуваща сметка от сметкоплана БИЗНЕС НАВИГАТОР визуализира
таблица, съдържаща счетоводните сметки от индивидуалния сметкоплан на потребителя.

Редактиране
Чрез икона "Редактиране" се показва екранна форма за редактиране на кореспондиращата сметка,
съдържаща следните справочни и входни полета:
−

Сметка - справочно поле, показващо кода и наименованието на счетоводната сметка, за която е
въведена съответната автоматична счетоводна кореспонденция.
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−

Кореспондираща сметка - визуализира се сметката, въведена в списъка на автоматичните
кореспонденции.

Сметката може да бъде редактирана.
Триене
Чрез икона "Триене" се изтриват въведени в БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматични счетоводни
кореспонденции, отнасящи се до конкретна счетоводна сметка по съответната страна - дебит или
кредит.
Избор
Икона за потвърждаване на записа.
Коефициенти за материални запаси
Тази функция позволява да бъдат въведени коефициентите за ревалоризация на материалните запаси.
Добавяне
Ревалоризация към дата
Обращаемост
Над дни:, Коефициент

Ревалоризация към дата
Коефициентите за ревалоризация на материалните запаси се въвеждат към определена дата. Това
дава възможност ревалоризацията да се извършва и за различни периоди от време, а не само към края
на годината.
Във входното поле се попълва датата, към която ще се осчетоводява ревалоризацията.
Обращаемост
Във входните полета "от дата:" "до дата:" се въвежда интервал от периоди, за който ще се пресмята
обращаемостта на материалните запаси.
Над дни:, Коефициент
Програмата позволява да се зададат три различни коефициента в зависимост от срока на обращаемост
на материалните запаси.
Във входните полета се попълват три интервала за времетраенето на един оборот над определен брой
дни със съответните коефициенти.
Редактиране

Редактират се въведените в полетата данни:
−

Ревалоризация към дата

−

Обращаемост

−

Над дни:, Коефициент.

Триeне

Чрез икона "Триене" се осъществява изтриването на коефициенти на ревалоризация на материалните
запаси.
Export

Чрез икона "Export" става експортиране на коефициентите на ревалоризация на материалните запаси
към MS Excel, OpenOffice, Дизайнер на отчети или към други външни програми.
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Дълготрайни активи
Основни понятия
Дълготрайни активи са инвестираните средства на предприятието, които участват в текущата му производствена
дейност за по-дълъг период от време и пренасят на части своята стойност върху стойността на произведените
продукти. Дълготрайни активи са и инвестираните средства с цел натрупване или увеличаване на собствения
капитал чрез лихви, ренти и други възнаграждения.

В процеса на използване дълготрайните активи се амортизират, като стойността им се пренася в
стойността на произвеждания продукт, т.е. амортизацията на активите се включва в разходите за
производство, услуги и др. Всяко предприятие разработва и утвърждава амортизационен план, в който
за всеки дълготраен актив се определят началната стойност, приетият срок за използване или срокът на
годност на актива, датата на придобиване, датата на въвеждане в експлоатация, амортизационната
норма, амортизационната квота и други показатели. В годишния счетоводен отчет всяко предприятие
посочва избрания метод. Амортизационната сума, която следва да се включи в разходите, се определя
от отчетната стойност на актива и полезния срок на годност на дълготрайните активи.
Дълготрайни активи

На екрана "Дълготрайни активи" в съответната фирма се изписват всички дълготрайни активи, въведени
в тази фирма, на които са начислени амортизации с амортизационния план.
Въвеждането на дълготрайния актив става при въвеждане на партида в съответната сметка за
дълготрайни активи (група 20). След като потвърдите партидата, се отваря екран с параметрите на
дълготрайния актив. Цената, която въвеждате в партидата, автоматично става начална стойност на
дълготрайния актив. Когато въведем партида по основната сметка, програмата автоматично създава
партида и по корективната сметка. Когато изтрием партида от основната сметка, програмата
автоматично изтрива дълготрайния актив и партидата от корективната сметка.
Екранът "Дълготрайни активи" съдържа иконите "Редактиране", "Търсене", "Експорт" и "Изход", локатор,
както и таблица с данните на дълготрайните активи с възможност за сортирането им.
Списък

Данните за дълготрайните активи са оформени като таблица, която съдържа следните колони и
подколони:
−

Код

−

Инв.номер

−

Название

−

Сметка
• Основна
• Корективна
• Партида
• Кор.партида

−

Дата на...
• Придобиване
• Въвеждане в експлоатация
• Отписване

−

Последно местоположение
• Код
• Название.
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Функции
Редактиране
След първоначалното въвеждане на дълготрайния актив, когато влезете да редактирате параметрите му, вместо
самите индивидуални параметри се показва таблица със стойностите на тези параметри по години. По този начин
можете да указвате различни параметри за всяка следваща година.

Разбира се, тази възможност трябва да се използва предпазливо и да се правят само смислени
промени.
Например нормално е да смените местонахождението на актива в следващата година.
Честа практика е да се задава коефициент на ревалоризация 1.00 за годината, през която е закупен
активът, а за следващите години да се ревалоризира нормално в съответствие с таблицата. В този
случай трябва да зададете индивидуален коефициент за първата година, и да махнете отметката за
следващите години.
Принципно е възможно да променим метода на амортизация и/или срока на амортизация, но това не е
тривиална операция и трябва да е добре обоснована.
Редактирането на параметрите на дълготрайния актив може да стане също така от таблицата на
партидите или от меню "Базови данни – Дълготрайни активи – Амортизационен план".
Маркираме определен дълготраен актив в таблицата и натискаме икона "Редактиране". Появява се
екран, съдържащ данните на дълготрайния актив, както и данни за неговата амортизация по периоди.
Екранът "Дълготраен актив" съдържа следните полета:
−

Инвентарен номер - може да бъде променен

−

Диалогова кутия "Дата на:" с полета:
• "Придобиване" - с възможност за редакция
• "Въвеждане в експлоатация" - с възможност за редакция
• "Отписване" - с възможност да бъде редактирано

−

Опция "Данъчно призната" - тази опция не трябва да бъде маркирана

Екранът съдържа също така и две страници - "Счетоводна" и "Данъчна".
На тези страници има следните полета:
−

От период

−

Срок

−

Метод

−

Мес.квота

−

Местонахождение
• Код
• Име.

В тези полета за всеки период след датата на въвеждане в експлоатация на дълготрайните активи са
изведени съответните данни.
Когато с двукратно щракване с мишката изберем определен период, се появява екран "Дълготраен
актив", в чиито полета можем да редактираме данните. Полетата на този екран са групирани в двете
страници "Счетоводна" и "Данъчна", както следва:
−
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Инвентарен номер - тук не може да се редактира.

−

Срок на амортизация, месеци - в това поле можете да коригирате въведената стойност на
амортизацията на дълготрайния актив. Стойността се въвежда в брой месеци. От него и от
параметрите на стила програмата изчислява датите на начало и край на амортизацията.

−

Не се използва в този план – когато това поле е маркирано на страницата на счетоводната
амортизация, активът няма да фигурира в счетоводния амортизационен план, но ще се включи в
данъчния. Това е в случай, че счетоводният праг на същественост е определен над стойността на
данъчно признатия. Тогава активите, чиято стойност е по-ниска от този праг, но по-висока от
данъчно признатия, трябва да се включат в данъчния амортизационен план като данъчни
дълготрайни активи. Данъчните дълготрайни активи се завеждат само като партиди по сметките,
без да се осчетоводяват. Параметрите за данъчния амортизационен план се завеждат в картона
на актива и в данъчния стил на амортизация. Препоръчваме да въведете този актив като партида
в тази счетоводна сметка, в която бихте го въвели, ако не беше отнесен като разход.

−

Начало - началната дата, от която започва да се начислява амортизация на дълготрайния актив.
Не може да се редактира.

−

Край - крайната дата, до която се начисляват амортизации на дълготрайния актив. Зависи от срока
на амортизация и началната дата.

−

Отписване – полето се използва за указване на различни дати на отписване на актива в
различните стилове на амортизация - отделно за счетоводната, отделно за данъчната
амортизация. Използва се при активи, отписани от счетоводния амортизационен план, напр.
поради промяна в стойностния праг на същественост или поради брак, които продължават да се
водят в данъчния амортизационен план. Ако активите продължават да се водят само в данъчния
амортизационен план, трябва да се остави непопълнена датата на отписване в картона на актива,
която важи за всички стилове. Ако се попълни дата на отписване общо за актива, датите, които са
указани поотделно за счетоводната и данъчната амортизация, не се вземат предвид. След това се
задава дата на отписване само в стила за счетоводната амортизация. Така този актив ще се
изключи
от
счетоводния
амортизационен
план,
но
ще
остане
в
данъчния.
Ако се зададе дата на отписване в картона, а не в стила, тя ще се използва за всички стилове - и
счетоводната, и данъчната амортизация.

−

Нач.стойност - началната стойност, от която започва начисляването на амортизацията. Може да се
редактира.

−

Ликв.стойност - ликвидационната стойност на дълготрайния актив. Може да се редактира.

−

Диалогово поле "Метод на амортизация", в което се маркира съответният амортизационен метод.
Ако маркираният метод изисква, се отварят прозорчета за специфичните параметри на метода в
съответните мерни единици като:
• коефициент на ускорение
• неравномерни норми по години
• наработка за срока на годност
• годишна лихва.
При неравномерните методи на амортизация в алгоритъма на изчисляване е включена
допълнителна проверка, дали изчислената амортизация не надвишава амортизируемата стойност
на актива. При това програмата не допуска начисляване на по-голяма амортизационна сума
отколкото е необходимо до изчерпване на балансовата стойност на актива.
В резултат на това, ако в последната година укажете например 50%, макар че 85% от общата
амортизация вече е начислена в предишните години, програмата ще начисли само останалите
15%. При отпечатване на амортизационния план обаче годишната амортизационна норма ще бъде
тази, която сте задали, макар че амортизационната квота е ограничена до по-малко от
изчисленото число.
Разрядността, с която се задават процентите по години, е увеличена на 6 знака след десетичната
точка.
Ако има дълготрайни активи с променен срок на амортизация, са използва методът на
амортизация "Линеен с фиксирана крайна дата".
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−

Диалогово поле "Ревалоризация", в което отметка преди опцията "Индивидуален коефициент за
годината" ви дава достъп за редактиране в полето "За тази година". Ако е маркирано това каре,
програмата вместо общия коефициент на ревалоризация за групата дълготрайни активи използва
индивидуален коефициент за това конкретно основно средство.

−

Поле "Начална амортизация" – това поле съществува само в данъчната амортизация. Използва се
за случаи, при които признатата до момента данъчна амортизация може да се различава от
изчислената (вследствие на преоценки на активи, смяна на методи на амортизация и др.). В това
поле се въвежда само разликата на призната данъчна амортизация в сравнение с изчислената.
Стойността може да бъде положителна или отрицателна. Въведената тук стойност ще се добави
към изчислената данъчна амортизация при съставянето на данъчния амортизационен план.

−

Местонахождение на дълготрайния актив можете да задавате за всяка счетоводна година
различно, като избирате от падащ списък от въведените в номенклатурните позиции
местонахождения.

Използвайте възможността да зададете различни параметри за различните стилове на амортизация.
Тъй като за данъчните амортизации не се правят осчетоводявания, то се налага корекциите на данъчно
признатите амортизации да стават само в данните на актива, без да се засягат направените
осчетоводявания за счетоводната амортизация.
Търсене

Функцията, която се активира с икона "Търсене", дава възможност във фирми с голям брой дълготрайни
активи да намерим точно определен актив по определен критерий.
Когато натиснем тази икона, се появява екран "Query by Example Settings" с полета:
−

Код

−

Инв.номер

−

Название

−

Основна

−

Корективна

−

Партида

−

Придобиване

−

Въвеждане в експлоатация

В тези полета можем да зададем критерии за търсене и по тях да намерим дълготрайния актив.
Export

Чрез икона "Export" става експортиране на списъка с дълготрайни активи към MS Excel, OpenOffice,
Дизайнер на отчети или към други външни програми.
Локатор

Локаторът е по колони от таблицата. Той има специално поле за въвеждане на търсената информация
(поле "Търси").
Търсенето става, като в полето на локатора се въведе част от търсения стринг (или, ако случаят е
такъв, целият стринг) и се натисне клавиша Tab или се натисне бутонът

вдясно от полето.

Стрингът за търсене се изчиства автоматично, когато се придвижим нагоре или надолу в таблицата със
стрелките или когато щракнем на друг ред в таблицата. Има и специален бутон за чистене вдясно от
полето на локатора

.

Амортизационен план
На екрана, който се появява след активиране на функцията "Амортизационен план" от меню "Базови
данни – Дълготрайни активи", има икони "Печат", "Export", "Търсене" и "Изход".
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В средната си част екранът има списък на годините, от който избирате за коя година да бъде планът.
Долната част на екрана има две страници - "Счетоводна" и "Данъчна" - и таблица с групи данни.
Ако под дадения инвентарен номер се водят повече от един актив, амортизационните квоти се
определят за толкова броя, колкото са били в началото на годината или при първоначалното
заприхождаване на дълготрайния актив, ако той е придобит през същата година.
За всеки стил на амортизация има съответна страница, в която можете да видите амортизационния
план за този стил. Освен това можете да изберете сортировка по сметки и номера на партидите, по
инвентарен номер или по код на основното средство.
В таблицата се показват само тези активи, за които са изчислени ненулеви амортизации за съответната
година. За различните стилове това условие може да се изпълнява по различен начин за различните
активи.
Ако маркирате "Покажи всички", ще се покажат и активите с нулева амортизация.
Опцията "Ограничен по време" позволява да съставите план, изчислен не за цялата година, а за част от
месеците от началото на годината до избран от вас месец.
Опцията "Сравнителен план" позволява да се сравняват амортизационните планове, съставени по два
стила. Първи стил е този, чиято страница е избрана в момента, а вторият се избира от отделен списък.
Сравнителните данни не се показват в таблицата, а се експортират и могат след това да се обработват
с дизайнера на отчети, MS Excel или друга външна програма.
При съставянето на амортизационен план за определена година БИЗНЕС НАВИГАТОР проверява дали
разликата между оригиналната начална стойност на актива (тази при закупуването му) и началната
стойност за обработваната година не е прекалено голяма. Прекалено голямата разлика обикновено е
признак за някаква грешка и в този случай програмата я коригира, като възстановява оригиналната
начална стойност.
Разликата се приема за прекалено голяма, ако съотношението между оригиналната и текущата начална
стойност излиза извън обхвата от 0.01 до 100.
Но понякога такава разлика може да бъде и нормална. По-конкретно, ако активът е закупен преди
деноминацията, а впоследствие е извършена промяна в началната стойност поради основен ремонт,
преоценка и т.н, тази проверка не позволява да се коригира началната стойност в историята на
дълготрайния актив.
В такъв случай проверката може да се изключи от меню "Базови данни – Основни дефиниции –
Стойности по премълчаване – Други" чрез поставяне на отметка в полето пред "Без проверка за
неденоминирана цена на ДА".
Тази настройка важи за всички потребители в мрежата, но само за конкретната фирма. Ако искаме да я
използваме и в друга фирма, трябва да се извършат настройки по същия начин и в другата (другите)
фирма(и).
Списък

В долната част на екрана има списък на две страници - "Счетоводна" и "Данъчна" - под формата на
таблица със следните групи данни:
−

Код

−

Инв.номер

−

Название

−

Сметка
• Основна с-ка
• Корективна с-ка
• Партида

−

Дата на...
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• Придобиване
• Въвеждане в експл.
• Отписване
−

Амортизация
• Срок на годност, месеци
• От дата
• До дата
• Метод
• Коефициент

−

Стойност неревал.
• Начална стойност неревал.
• Ликвидационна стойност неревал.

−

Стойност ревал.
• Начална стойност ревал.
• Ликвидационна стойност ревал.

−

Амортизационна сума
• Единична аморт.сума
• Обща аморт.сума

−

Остатъчна стойност
• Изчислена ост.стойност
• Действителна ост.стойност
• В края на годината

−

Натрупана амортизация
• Изчислена амортизация
• Действителна амортизация

−

Коефициент на ревалоризация
• До тази година коефициент на ревал.
• За годината коеф.на ревал.

−

Норма %
• месечна амортизационна норма
• годишна амортизационна норма

−

Квота
• Месечна квота
• Годишна квота
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• Действителна годишна квота
−

Местоположение
• Код местоположение
• Название местоположение.

Счетоводен амортизационен план

При натискане на икона "Печат"

се отпечатва амортизационният план в обичайния формат.

Това означава, че независимо от това какво сте избрали в таблицата, планът се отпечатва за
счетоводната амортизация за цялата година и само за активите, които подлежат на амортизиране.
Други формати на отпечатване и амортизационен план за други стилове, можете да зададете в
дизайнера на отчети.
След като потвърдите или откажете печата на амортизационния план, се появява екран "fixasset.log".
Той съдържа файла fixasset.log.
Разглеждането на съдържанието на файла Fixasset.log представлява най-доброто средство за проверка
на неточно изчислени квоти за дълготрайни активи и то дава отговор на въпрос, свързан с наличието
или не в амортизационния план на даден дълготраен актив. Настройка за неговото получаване можете
да направите през меню "Система – Настройки – LOG файлове". Файлът се създава при създаване на
амортизационен план и съдържа подробна информация за всеки дълготраен актив, подредена в
последователност от полета. Не бива да се забравя, че планът е годишен и стойностите на полетата
във файла са към началото на годината. Като правило се изключват основните средства, за които е
изчислена нулева квота.
Съдържание на файл fixasset.log
Account = 2414,[4646]
Сметка = номер корективна сметка ,[служебен ном. на сметката]
Partide = 1,[204,1],Компютър
Партида = номер партида, [основна сметка, номер партида], име на партида
StartDebitSaldo = 100000,[204,1]
Начално дебитно салдо = нач.стойност на ДА, [основна сметка,номер партида]
DebitQuantity = 1
Дебитно количество = брой ДА в основната сметка
StartCreditSaldo = 500,[4646,номер партида]
Начално кредитно салдо = нач.стойност на ДА, [служ.номер на корективната сметка]
CreditQuantity= 1
Кредитно количество = бройки ДА в корективната сметка
RevalCoeff= 1
Коефициент за ревалоризация = коефициент, взет от таблицата за годишна ревалоризации
StartPrice= 1000000
Начална стойност на ДА (единична)
SalvationCost= 0
Ликвидационна стойност = сума
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RestSum=Price*Quantity-CreditSaldo= 999500
Балансова стойност = начална стойност Х количество - началното кредитно салдо
MonthsInYear= 4
Месеци в годината, за които ще се начислява амортизация за ДА
DepreciationSum=(Price-SalvCost)*Quantity= 1000000
Амортизационна сума = (начална стойност - ликвидационна стойност) Х количество
DepreciationNorm= 0.0125
Амортизационна норма (месечна)
DepreciationQuote=DepreciationSum*DepreciationNorm= 12500
Амортизационна квота = амортизационна сума Х амортизационна норма
След като разгледате файла, можете да се върнете към амортизационния план.
Данъчен амортизационен план

При натискане на икона "Специално отпечатване"

се отпечатва данъчният амортизационен план.

След като потвърдите или откажете печата на амортизационния план, се появява екран "fixasset.log".
Той съдържа файла fixasset.log.
Разглеждането на съдържанието на файла Fixasset.log представлява най-доброто средство за проверка
на неточно изчислени квоти за дълготрайни активи и то дава отговор на въпрос, свързан с наличието
или не в амортизационния план на даден дълготраен актив. Настройка за неговото получаване можете
да направите през меню "Система – Настройки – LOG файлове". Файлът се създава при създаване на
амортизационен план и съдържа подробна информация за всеки дълготраен актив, подредена в
последователност от полета. Не бива да се забравя, че планът е годишен и стойностите на полетата
във файла са към началото на годината.
Разработен е специален формат на отпечатване на данъчен амортизационен план в съответствие с
изискванията на нормативната база.
За целите на данъчния амортизационен план не се налага да се променят осчетоводените данни до
момента, както и да се прави отделно начисляване по счетоводните сметки на данъчно признатите
амортизации. Достатъчно е само да се отпечата данъчният амортизационен план. Необходимите
корекции за активите, които са били използвани до въвеждането на изискването за съставяне на
данъчен амортизационен план, се правят в стиловете на амортизация за всеки актив поотделно.
Не е необходимо да се завеждат счетоводно новите активи, които сега се закупуват и трябва да се
завеждат само в данъчния амортизационен план. Те само се задават като партиди в съответните сметки
за дълготрайни активи и се описват параметрите, необходими за включването им в данъчния
амортизационен план. В този случай на страницата на счетоводната амортизация задължително трябва
да е маркирано "Не се използва в този план".
В зависимост от участието им в данъчния амортизационен план се препоръчва следният начин на
обработка на активите:
Активи, при които счетоводната и данъчната амортизация са равни

В БИЗНЕС НАВИГАТОР се поддържат стандартно два стила на амортизация – счетоводна амортизация
и данъчна амортизация.
Ако всички активи са завеждани със счетоводна амортизация, равна на данъчната, и не са правени
преоценки и други операции с дълготрайните активи, които да не се признават за данъчни цели, то е
достатъчно просто да се отпечата данъчният амортизационен план.
Няма пречка да се състави данъчен амортизационен план и за предишните години.
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Активи, при които счетоводната и данъчната амортизация не са равни

Ако за счетоводната амортизация е избран метод, различен от линейния, или срок различен от този,
определен в чл.22,ал.3 от ЗКПО за съответната група основни средства, в данъчния амортизационен
план ще се изчисли превишение на счетоводната амортизация над данъчната или превишение на
данъчната амортизация над счетоводната.
БИЗНЕС НАВИГАТОР предоставя възможността да се зададат различни параметри за различните
стилове на амортизация. Тъй като за данъчните амортизации не са правени осчетоводявания, то се
налага корекциите на данъчно признатите амортизации да станат само в данните на актива, без да се
засягат направените осчетоводявания за счетоводната амортизация.
Активи, при които признатата до момента данъчна амортизация е различна от изчислената данъчна
амортизация

В някои случаи признатата до момента данъчна амортизация може да се различава от изчислената
(вследствие на преоценки на активи, смяна на методи на амортизация и др.).
За тази цел се ползва полето "Начална амортизация", което съществува само в данъчния стил. В това
поле се въвежда само разликата на призната данъчна амортизация в сравнение с изчислената.
Стойността може да бъде положителна или отрицателна. Въведената тук стойност ще се добави към
изчислената данъчна амортизация при съставянето на данъчния амортизационен план.
Активи, които са отписани счетоводно, но продължават да се водят в данъчния амортизационен план

Активите, отписани от счетоводния амортизационен план, напр. поради промяна в стойностния праг на
същественост или поради брак, продължават да се водят в данъчния амортизационен план. За да се
отрази тази ситуация в БИЗНЕС НАВИГАТОР, е необходимо да се укажат различни дати на отписване
на актива в различните стилове на амортизация - отделно за счетоводната, отделно за данъчната
амортизация.
До момента на въвеждане на изискването за съставяне на данъчен амортизационен план датата на
отписване се задава общо в картона на всеки дълготраен актив и не съществува възможност да се
укажат отделни дати на отписване на всеки стил на амортизация.
Поле "Дата на отписване" в историята на актива, поотделно за счетоводната и данъчната амортизация
предоставя възможността да се задават различни дати на отписване на актива в различните стилове на
амортизация - отделно за счетоводната, отделно за данъчната амортизация
Използват се и трите полета за отписване на активите - полето в картона на актива, и полетата за дата
на отписване във всеки стил на амортизация.
Ако се зададе дата на отписване в картона, а не в стила, тя ще се използва за всички стилове - и
счетоводната, и данъчната амортизация.
Когато активите продължават да се водят само в данъчния амортизационен план, трябва да се
- Остави непопълнена датата на отписване в картона на актива, която важи за всички стилове. Ако се
попълни дата на отписване общо за актива, датите, които са указани поотделно за счетоводната и
данъчната амортизация не се вземат предвид.
- Зададе дата на отписване само в стила за счетоводната амортизация. Така този актив ще се изключи
от счетоводния амортизационен план, но ще остане в данъчния.
Активи, които счетоводно са отнесени като разход, но трябва да се водят в данъчния амортизационен план

В случай, че счетоводният праг на същественост е определен над данъчно признатия, активите, чиято
стойност е по-ниска от този праг, но по-висока от данъчно признатия, трябва да се включат в данъчния
амортизационен план като данъчни дълготрайни активи.
Данъчните дълготрайни активи се завеждат само като партиди по сметките, без да се осчетоводяват.
Параметрите за данъчния амортизационен план се завеждат в картона на актива и в данъчния стил на
амортизация.
Препоръчваме да въведете този актив като партида в тази счетоводна сметка, в която бихте го въвели,
ако не беше отнесен като разход. На страницата на счетоводната амортизация да се маркира поле "Не
се използва в този план". Така този актив няма да фигурира в счетоводния амортизационен план, но ще
се включи в данъчния.
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Тъй като по тези партиди няма да има осчетоводявания и те няма да фигурират нито в дневниците, нито
в оборотните ведомости, въвеждането им в сметките от 20 група изглежда съвсем приемливо. Ако обаче
не желаете да ги въвеждате в нормалните счетоводни сметки, е възможно също да дефинирате
задбалансови сметки специално за тези активи. В тези сметки използвайте същите типове аналитичност
като в съответните сметки от 20 група. В този случай задължително трябва да дефинирате и
съответните корективни сметки също като задбалансови сметки.
Специфични амортизируеми данъчни активи

Двата специфични амортизируеми данъчни актива по чл.22,ал.6,т.2 и 3 от ЗКПО се въвеждат по същия
начин като активи само с данъчна амортизация. За тях можете да създадете нов тип аналитичност и
нова задбалансова сметка.
Обаче е възможно това усилие да се спести и да ги включите в някоя от съществуващите сметки.
Крайният резултат няма да се промени.
Export

Чрез икона "Export" амортизационният план се експортира към MS Excel, OpenOffice или текстов файл
за връзка към други външни програми и Дизайнера на отчети. В менюто, което се показва след
натискане на бутон "Export", трябва да укажете в коя програма желаете да се експортират данните.
БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично отваря тази програма, например MS Excel, и прехвърля плана в нея.
Търсене

Функцията, която се активира с икона "Търсене", дава възможност да намерим информация от
амортизационния план по определен критерий.
Когато натиснем тази икона, се появява екран "Query by Example Settings", с полета:
• Сметка
• Основна с-ка
• Корективна с-ка
• Партида
• Дата на...
• Придобиване
• Въвеждане в експл.
• Отписване
• Амортизация
• Срок на годност, месеци
• От дата
• До дата
• Метод
• Коефициент
• Стойност неревал.
• Начална стойност неревал.а.
• Ликвидационна стойност неревал.
• Стойност ревал.
• Начална стойност ревал.
• Ликвидационна стойност ревал.
542

• Амортизационна сума
• Единична аморт.сума
• Обща аморт.сума
• Остатъчна стойност
• Изчислена ост.стойност
• Действителна ост.стойност
• В края на годината
• Натрупана амортизация
• Изчислена амортизация
• Действителна амортизация
• Коефициент на ревалоризация
• До тази година коефициент на ревал.
• За годината коеф.на ревал.
• Норма %
• Месечна амортизационна норма
• Годишна амортизационна норма
• Квота
• Месечна квота
• Годишна квота
• Действителна годишна квота
• Местоположение
• Код местоположение
• Название местоположение.
В тези полета можем да зададем критерии за търсене и по тях да намерим дълготрайния актив.
Стилове на амортизация
Когато изберем функцията "Стилове на амортизация" от меню "Базови данни – Дълготрайни активи", се
появява екран "Стилове на амортизация". В него има икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене" и
"Изход", както и таблица със следните данни на стиловете на амортизация в обработваната фирма:
−

Код

−

Название

−

Метод

−

Коефициент

−

Интервал

−

Стартиране в период

−

Номенклатура на местоположенията.
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Тук могат да се дефинират до 5 стила на амортизация. Програмата създава автоматично два стила:
счетоводна амортизация и данъчна амортизация.
Целта е параметрите на данъчно признатата амортизация да могат да се задават независимо и да може
да се избира например нелинеен метод за данъчно призната амортизация.
Ако за счетоводната амортизация е избран метод, различен от линейния, или срок различен от този,
определен в закона за съответната група основни средства, в данъчния амортизационен план ще се
изчисли превишение на счетоводната амортизация над данъчната или превишение на данъчната
амортизация над счетоводната.
В дефиницията на избрания стил могат да се укажат стойности по подразбиране за амортизациите на
дълготрайните активи,които се амортизират по този стил.
По всеки стил може да се съставя амортизационен план, но реално начисляване на амортизации се
извършва само по първия стил. Затова счетоводната амортизация трябва задължително да е първа в
списъка.
Добавяне

Когато изберете икона "Добавяне", се появява екран "Стилове на амортизация", в който можете да
зададете параметрите на нов стил на амортизация.
Стилът на амортизация се описва със следните параметри, обхванати в полетата на този екран:
•

Код - кодът на стила трябва да е число от 1 до 5, като не трябва да има пропуски. Тоест, ако имате
три стила, кодовете им задължително трябва да са 1,2,3.

•

Название - тук се въвежда името на стила на амортизация.

•

Номенклатура на местоположенията -избира се само за първия стил и важи за всички стилове. Тук
указваме коя номенклатура от списъка на номенклатурите ще използваме като допълнителен
параметър за характеризиране на дълготрайните активи. Основното предназначение е да се
указва местоположението на основното средство, но е възможно да се използва и по друг начин.

•

Разрешени ревалоризации - ако това каре е маркирано, програмата изчислява ревалоризации на
дълготрайните активи по този стил.

•

Метод по подразбиране - при добавяне на нов актив автоматично ще му се задава този метод. Ако
искате за конкретния актив методът да е друг, можете да го смените в дефиницията на самия
актив. Всеки актив може да има различни методи по различните стилове.

•

Коефициент - коефициент на ускорение по подразбиране за константно-дегресивния метод.

•

Интервал, месеци - задава се месечен, тримесечен, полугодишен или годишен интервал за
начисляване на амортизациите. По българските стандарти интервалът е месечен. Другите
стойности могат да се използват от чужди фирми, които трябва да изчисляват планови
амортизации по стандартите на съответната страна, като в този случай може да се посочи за
пример лихвеният метод.

•

Начало в период: Същия, Следващия - указва се дали амортизациите на въведеното в
експлоатация основно средство започват в същия период или в периода, следващ въвеждането
му в експлоатация. По българските стандарти трябва да бъде в следващия период. Другите
стойности могат да се използват от чужди фирми, които трябва да изчисляват планови
амортизации по стандартите на съответната страна.

•

Действие след края на срока на годност - тук се указва какво става с основно средство, което е
изчерпало срока си на годност, но начислените амортизации все още не са равни на
амортизационната сума. Има три варианта:
− Продължава до изчерпване на остатъчната стойност. Програмата ще продължи да начислява
амортизации в следващите месеци по същата амортизационна норма, докато остатъчната стойност
стане нула.
− Начислява остатъчната стойност в последния период (временно забранено).
− Спира начисляването. По-нататъшните действия върху този актив трябва да се извършат с
ръчна операция.
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В предишните версии БИЗНЕС НАВИГАТОР винаги работеше по първия вариант (до изчерпване на
остатъчната стойност)
Редактиране

За да редактирате параметрите на съществуващ стил на амортизация, трябва да го маркирате, в
списъка можете по избор да натиснете икона "Редактиране", да щракнете двукратно на съответния стил
на амортизация или върху маркирания стил да натиснете десния бутон на мишката и от появяващото се
меню да изберете Change.
Появява се екран "Стил на амортизация", в полетата на който можете да редактирате параметрите на
съответния стил, спазвайки същите изисквания както в режим "Добавяне".
Изтриване

С натискане на икона "Триене" можете да изтриете маркиран в списъка стил на амортизация.
Програмата ви пита дали действително желаете да изтриете маркирания запис и ако изберете "Да",
стилът се изтрива.
Коефициенти за ДМА по години
Въвеждането или коригирането на коефициентите става от меню "Базови данни – Дълготрайни активи –
Коефициенти за ДМА по години".
Добавяне

Чрез икона "Добавяне" въвеждаме коефициентите за ревалоризация на ДМА по сметки и години.
Попълват се следните входни полета:
Сметка
Година на придобиване
Коефициент
Използване на ревалоризация

Сметка
Въвежда се номерът на счетоводната сметка, отнасяща се до ДМА, за който се прави ревалоризация.
Ако в индивидуалния сметкоплан има добавени подсметки към сметките на група 20 или група 21, се
въвеждат коефициенти за ревалоризация по подсметките, а не за сборните сметки.
Година на придобиване
В това входно поле се въвежда финансовата година, за която се отнася коефициентът на
ревалоризация.
Коефициент
Въвежда се одобреният за годината коефициент на ревалоризация. По този коефициент е изчислена
ревалоризираната стойност на ДМА, участваща в амортизационния план. Коефициентите, заложени за
годината на ревалоризация, се отразяват в амортизационния план за следващата година.
В нормативната база законодателят задава процент, който потребителят на БИЗНЕС НАВИГАТОР
превръща в коефициент.
Като пример може да се даде начинът на преизчисляване на коефициента на ревалоризация за 2000 г.
на група "Транспортни средства". Законодателят е задал процент 2.67, който, превърнат в коефициент,
е 1.0267.
Използване на ревалоризация
За периода след 1998 г. е необходимо да бъде фиксирана отметка за "Използване на ревалоризация".
Това е необходимо, за да бъде използван зададеният коефициент.
Редактиране

Чрез икона "Редактиране" се осъществява коригиране на полетата "Сметка", "Година на придобиване",
"Коефициент" и "Използване на ревалоризация".
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Триене

Чрез икона "Триене" се осъществява изтриване на запис, съдържащ входни полета "Сметка", "Година на
придобиване", "Коефициент" и "Използване на ревалоризация".
Export

Чрез икона "Export" се експортират записите към MS Excel, OpenOffice или текстов файл за връзка към
други външни програми. В менюто, което се показва след натискане на икона "Export", трябва да
укажете в коя програма желаете да се експортират данните. БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично отваря
тази програма, например MS Excel, и прехвърля данните в нея.

Аналитичности
От меню "Базови данни – Аналитичности" има възможност да се дефинират типове аналитичности за
аналитично счетоводно отчитане.
Аналитичното счетоводно отчитане се прилага при отчитане на съответните позиции от сметкоплана по
конкретни звена, видове и различни други признаци, необходими за конкретизацията на данните по
основните сметки.
Посредством аналитичните сметки се получава информация за отделните съставки, най-малките
елементи, включени в дадена група средства, обхванати от една синтетична сметка. Така се извършва
по-нататъшно разширяване и задълбочаване на информацията, съдържаща се в счетоводните сметки.
При аналитичното отчитане е възможно една част от обектите да се обхващат не само в стойностни, а и
в количествени измерители.
Възприетият в БИЗНЕС НАВИГАТОР начин на аналитично отчитане дава възможност да се използва
детайлизиране на информацията в повече от един разрез, което увеличава възможностите на
получаваната с програмната система информация.
Типове аналитичност
В БИЗНЕС НАВИГАТОР има стандартно заложени типове аналитичности, които потребителят на
програмния продукт получава след избора на посочен от него шаблон. За да се води дадена счетоводна
сметка аналитична, е необходимо да се укаже нейната аналитичност.
Типовете аналитичност представляват обвързване между отделните признаци (номенклатурни
дефиниции).
При дефиниране на типовете аналитичност се попълват следните входни полета:
Код
Име
Тип
Вид
Специфика
Количества
Бюджетиране
Брой признаци
Метод на изписване
Допълнителен индекс
Сортировка по подразбиране

Код
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Кодът на типа аналитичност е автоматично зададен от системата номер. БИЗНЕС НАВИГАТОР
номерира автоматично типовете аналитичност по реда на тяхното въвеждане в системата.Това поле се
показва само за справка на екрана и не може да бъде променяно от потребителя.
Име
В полето се въвежда името на типа аналитичност, което се задава произволно от потребителя. Името
може да бъде с дължина до 60 знака. Полето е задължително за въвеждане.
Тип
В зависимост от избрания тип аналитичност се определя дали създадените партиди с така
дефинираната аналитичност ще се въвеждат с количество и стойност, или ще имат само стойностно
отражение. От списъка има възможност за избор между следните позиции:
1.

По стойност

2.

Количествен

3.

Свързващ.

Свързващият тип аналитичност се използва за създаване на връзки между сметките в кръстосаното
счетоводство.
Вид
В зависимост от избрания вид аналитичност потребителят може да използва различни автоматични
операции, свойствени на БИЗНЕС НАВИГАТОР. Можете да изберете един от показаните в списъка
видове аналитичности:
•

Дълготрайни активи

•

Материални запаси

•

Разходи за дейността

•

Чужди валути

•

Приети депозити

•

Приети депозити в ЧВ

•

Предоставени кредити

•

Предост. кредити в ЧВ

•

Други типове

•

Консолидиране баланс.

Специфика

При тип аналитичност "Количествен" и вид "Материални запаси" се визуализира възможност за избор на
специфика на аналитичността. Вариантите за избор са:
• Няма
• Продукция
• Финансови активи.
Изборът на специфика "Продукция" дава възможност да се използва автоматичната операция
калкулация на себестойност.
При маркиране на тази специфика сметките, ползващи този тип аналитичност, имат още една
възможност - "Калкулация на себестойност", където се въвежда продуктовото дърво с рецептите на
всеки продукт поотделно.
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След маркиране на специфика "Продукция" се визуализира опция "Изписване на червено". Маркирането
на опцията позволява да се разреши изписването на материали от склада при заприхождаване на
произведената продукция и когато не е налично цялото необходимо количество от даден вид материал.
При това изписването става по среднопретеглената цена на реално наличното количество.
Параметърът "Допустим недостиг" позволява да се укаже при какъв процент на недостига спрямо
необходимото количество операцията може да се смята за успешна.
Допустимите стойности на процентите са от 10 до 100, със стъпка от 10%.
Трябва да се има предвид, че наличността на материалите може да е малка, но не бива да е нула,
защото при нулева наличност не е възможно да се определи средна цена, по която да се извърши
изписването.
Изборът на специфика "Финансови активи" дава възможност да се използва автоматичната операция за
преоценка на финансови активи. За тази автоматична операция в дефиницията на аналитичността
трябва да е указано: "Тип" - Количествен, "Вид" - Материални запаси, "Специфика" - Финансови активи.
Цената, към която се преизчисляват финансовите активи, се указва в полето "Цена за преоценка" на
конкретната партида. Документът трябва да е вътрешен
по кредит само стойност, с много
кореспондиращи сметки. Операцията се извиква от "Автоматични операции" - "Преоценка на
материални запаси", с маркирано полето "Вид на записа" - "Отрицателен".
Количества
Това поле зависи от избрания тип аналитичност.
При тип аналитичност "По стойност" БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично маркира позиция "Няма".
При тип аналитичност "Количествен" има възможност за избор между следните позиции:
• Едно,
• Две (А*В),
• Две независими.
Стандартното отчитане на количествено зададени типове аналитичности е с едно количество. БИЗНЕС
НАВИГАТОР позволява да се следят две количества, когато са зависими - едното количество е основно,
а другото е зависимо от първото с коефициент (А*В).
Когато тези количества са независими, първото е основно и изписването се извършва по него, а второто
е само информационно.
Бюджетиране
Наличието на отметка пред карето "Бюджетиране" дава възможност да се използва автоматичната
операция бюджетиране на аналитично ниво. След поставяне на отметката пред опция "Бюджетиране"
става възможно залагането на бюджетни показатели на ниво партида. В партидите, ползващи тази
аналитичност, се визуализира нова страница "Бюджетиране".
Брой признаци
В това поле се задава броят на признаците, по които ще се извършва аналитично счетоводно отчитане.
Можете да зададете до 3 признака - "Основен", "Спомагателен", "2-ри Спомагателен". Всеки признак
трябва да се избере от дефинираната в системата номенклатура. Всеки един от признаците
(номенклатурни дефиниции) може да съдържа до четири аналитични нива на групиране. Свързването
на признаците на номенклатурите се извършва при тяхното дефиниране в системата. По този начин е
възможно детайлизиране на информацията по повече от един аспект. Броят признаци зависи от
посочена позиция: 1, 2 или 3.
След активиране на бутоните "Основен", "Спомагателен", "2-ри Спомагателен" следва изборът на
съответната номенклатурна дефиниция. Визуализира се списък с предварително създадени
номенклатурни дефиниции.
Метод на изписване
При тип на аналитичността "Количествен", вид "Материални запаси", брой признаци два или три, се
визуализира възможност за избор на метод на изписване. Възможностите са: Средна цена, FIFO, LIFO.
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При автоматичното изписване по методите FIFO, LIFO аналитичността на склада трябва да е с два или
три признака, като последният е доставката.
Първият признак на аналитичността на сметката за продажби (а ако складът е с три признака, то и
вторият) трябва да съвпада с този на аналитичността на склада. Аналитичността на продажбите може
да има и още един или два признака, съвсем независими.
При методите FIFO и LIFO изписването винаги е до наличното количество.
Допълнителен индекс
Маркирането на това поле дава възможност да се зададе името на допълнителния индекс за
номенклатурите.
Сортировка по подразбиране
Дава възможност за избор на сортировка. Сортировката може да бъде: по един от трите признака
"Основен", "Спомагателен", "2-ри Спомагателен", по "Име", или по "Допълн. индекс" (ако има отметка в
карето пред "Допълнителен индекс").
При маркиране на позиция "Име" при фактуриране с БИЗНЕС НАВИГАТОР в момент на визуализиране
на партидите те са подредени по азбучен ред.
Номенклатурни позиции
В тази функция дефинирате отделните позиции на въведените в БИЗНЕС НАВИГАТОР номенклатури. Позициите се
въвеждат отделно за всяка номенклатура. След избора на тази точка от менюто трябва да изберете
номенклатурата, за която ще въвеждате данните. Изборът на номенклатура се извършва от списъка на всички
номенклатури.

След избора на номенклатурата на екрана се показва списъкът на всички позиции за тази номенклатура.
От таблицата можете да добавяте, да изтривате или да коригирате номенклатурните позиции. В горната
лява част на списъка се показва името на номенклатурата, за която се отнасят номенклатурните
позиции. Данните в тези полета зависят от броя на нивата, зададени при дефиниране на
номенклатурата. Въвеждането или корекцията на данни се извършва в предвидената за целта екранна
форма. Попълват се съответните входни полета:.
Входни полета
Общи данни
Код

Това е поле, в което се показва кодът на номенклатурната позиция. При автоматично кодиране на
номенклатурата кодът се задава автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР и не може да бъде променян от
потребителя. При ръчно или буквено-цифрово кодиране на номенклатурите кодът се въвежда от
потребителя.
Име

В полето се въвежда името на обработваната номенклатурна позиция. Името се въвежда с дължина до
40 знака. Полето е задължително за въвеждане.
Мерна единица

В това поле се задава мерната единица, в която ще се измерва номенклатурната позиция. Мерната
единица се избира от таблица. Извеждат се само мерните единици за избрана измервана величина.
Ако номенклатурата не е дефинирана като количествена, това поле не е разрешено за въвеждане.
Ако сте използвали възможностите на БИЗНЕС НАВИГАТОР за задаване на стойности по подразбиране
за измерваната величина и мерната единица на цялата номенклатура, тези полета ще бъдат със
зададени стойности. В този случай само ще промените стойностите по подразбиране в случаите, когато
партидата се измерва в други мерни единици от предлаганите.
Код на артикул

При наличие на отметка пред карето "Категория артикули" в избрана номенклатурна дефиниция в
номенклатурната позиция на артикула се визуализират полета: Код на артикул и Щрих код.
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Артикулният код може да се задава по два начина: свободно и с префикс. При свободното кодиране
може да се укаже произволна последователност от символи с дължина от 1 до 30 знака. БИЗНЕС
НАВИГАТОР проверява дали кодовете на два артикула не се дублират.
При кодирането с префикси всичко става автоматично. БИЗНЕС НАВИГАТОР формира артикулния код,
като обединява префикса на категорията артикули с кода на номенклатурната позиция.
Щрих код

Входно поле, в което се въвежда щрих кодът на артикула. Това е стрингово поле с дължина до 20 знака
и не е задължително за въвеждане.
За да могат да бъдат въведени щрих-кодове в номенклатурите, е необходимо в номенклатурната
дефиниция да е маркирано карето "Категория артикули". Ако "Категория артикули" е маркирано, в
екрана за редактиране на номенклатурните позиции от този вид номенклатура ще се появи поле "Щрихкод".
Тук трябва да се въведе само щрих-кодът на артикула, без евентуалното разширение за количество тоест да се използва базов, а не разширен тип щрих-код. Може да се използва четецът за попълване на
този щрих-код, или щрих-кодът да се въведе на ръка.
Не е задължително това поле да се попълва във всички номенклатурни позиции. Тези позиции, за които
полето не е попълнено, няма да могат да се избират с четец на щрих-код, но няма никакви пречки да се
обработват ръчно.
Ако полето е попълнено, броят символи трябва да съответства на някой от дефинираните типове щрихкод.
Код по КН

За всяка номенклатурна позиция от списъка на стоките, които се отчитат по Интрастат, трябва да се
въведе код по Комбинираната номенклатура. Кодът по Комбинираната номенклатура се избира от
списък.
В Бизнес Навигатор е импортирана цялата Комбинирана номенклатура във вида, както е публикувана от
Агенция "Митници". Извикването й става от бутона, който се намира след полето за код. След това се
показва таблицата на Комбинираната номенклатура, която съдържа следните колони:
- Код
Показва
се
кодът
на
съответната
позиция
на
Комбинираната
номенклатура.
Кодът
от
комбинираната
номенклатура
се
попълва
във
файла
с
8
знака.
Позициите от горните нива на йерархичната структура нямат код, и не могат да се избират от
таблицата.
- Код
КН2007
Тази колона е добавена за съвместимост с отчетите до 2007 година. Тя е попълнена само за позициите
с променени кодове в 2008 г. При подаване на отчетите по Интрастат в стария формат програмата ще
попълва кода от колоната "Код по КН 2007", само за тези позиции, за които е попълнен такъв. При
особености на конкретни позиции кодът в колоната за 2007 г. може да бъде променян с външната
програма nvtrans.exe, която се инсталира в директорията на програмата.
- Доп.
мерна
единица
Това поле е попълнено само за определени позиции в Комбинираната номенклатура, за които има
изискване
за
допълнителна
мерна
единица.
Бизнес Навигатор автоматично преобразува мерната единица на стоката в допълнителната мерна
единица по Комбинираната номенклатура. За целта е необходимо изискваната от КН допълнителна
мерна единица да бъде дефинирана в списъка на мерните единици на същата измервана величина, в
която е избраната мерна единица на стоката. Ако това не е направено, при съставяне на отчетите по
Интрастат програмата издава съобщение за грешка.
- Название
Названието на позициите на Комбинираната номенклатура започва с водещи тиренца. От броя на
тиретата пред името на стоката можете да определите на кое ниво в йерархията се намира тази
позиция.
- Номер
по
ред
Поради сложната йерархична структура на Комбинираната номенклатура полето "Номер по ред" е
необходимо поради това, че не всички позиции в Комбинираната номенклатура имат код.
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Таблицата е оформена с три странички, от които става сортирането. В зависимост от избраната
страница може да се сортира по следните критерии:
- По код
- По название
- По пореден номер
По подразбиране сортирането става по пореден номер.
Поради сложната структура на Комбинираната номенклатура се препоръчва следният начин на
сортиране:
1. Ако се знае кодът на стоката по КН, или поне първите цифри на кода, таблицата се сортира по код.
След като се позиционирате на избраната от вас позиция, превключете сортирането по пореден номер,
за да видите и по-горното ниво, т.е. към коя категория стоки се отнася този код. Това е необходимо в
много случаи на избрана позиция с наименование "Други", тъй като последното ниво не съдържа
категорията и не се знае за какви други стоки става въпрос.
2. Ако се знае името на стоката, или част от името, както е по Комбинираната номенклатура, тогава се
използва бутонът "Филтър" в горната част на екрана. Преди това трябва да сте сортирали таблицата по
име.
Сортирането по име и търсенето след това с прелистване на списъка, а не с бутона "Филтър", не винаги
е смислена операция поради наличието на тиретата в началото на имената, както и поради специални
символи за номер в римски цифри и други знаци, съдържащи се в началото на името на позицията.
Освен това има много позиции с име "Други". Така могат да се появят много поредни редове с еднакво
име, които не съдържат информация за групата и категорията на тази позиция.
Прекодиране

С бутон "Прекодиране" могат да се коригират кодовете на неправилно отнесени номенклатури, без да се
трият партидите, без да се въвеждат отново документи и дори без да се деактивират. Промените в кода
се отразяват автоматично навсякъде, където е необходимо.
Ако номенклатурата е с повече от едно ниво, можете да прекодирате и по-високите нива. При
прекодиране на по-високото ниво промените автоматично се отразяват и на по-ниските нива.
Функцията "Прекодиране" в номенклатурните позиции, както и в по-високите нива автоматично
прекодира и артикулните кодове, ако те съответстват на кодовете при кодиране с префикс.
Страница "Ценоразпис"

От страница "Ценоразпис" може да се редактират ценоразписите директно при въвеждане на нова
номенклатурна позиция.
На страница "Ценоразпис" се въвежда информация относно цените на номенклатурните позиции, които
имат артикулен код.
Ценоразписът се отнася само за артикули, т.е. там, където има дефинирани артикули, може да има
такъв ценоразпис. Ако няма артикули, не може да има ценоразпис.
Таблица номенклатури
Таблица номенклатурни позиции
Печат
Export

Таблица номенклатури
В списъка с номенклатури се появяват само такива, за които в номенклатурната дефиниция е маркирано
"Категория артикули".
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В номенклатурната дефиниция трябва да е маркирано, че тази номенклатура формира категория
артикули. Независимо от това, дали е избран начин за кодиране „свободно" или „с префикс", трябва да е
формираща категория артикули.
Таблица номенклатурни позиции

В списъка на тази таблица автоматично се попълват само тези артикули, за които в номенклатурната
дефиниция е маркирано "Категория артикули", но без цена.
Цената трябва допълнително да се зададе.
Ценова позиция

Ценова позиция
На този екран има изведена информация за артикула, чиято цена може да се въведе в поле „Цена".
Ако за някой артикул полето остане непопълнено, програмата ще използва цената от партидата.
Печат
С икона "Печат" ценоразписът може да бъде отпечатан на хартиен носител. Ценоразписът се отпечатва
във вида, показан на Print Preview.
Export
Чрез икона "Export" става експортиране на ценоразписи към MS Excel, OpenOffice или към други външни
програми.
Страница "Акцизи"

Страница "Акцизи" се появява в екрана за редактиране на номенклатурните позиции на акцизните стоки.
В зависимост от категорията акцизни стоки се попълват различни полета.
Общо поле за всички категории акцизни стоки е полето "Код по комбинираната номенклатура". Този код
трябва да се зададе за всички позиции, тъй като след това той се попълва във всички справки за
акцизите.
Алкохол

На страница "Акцизи" за алкохола се попълват допълнително следните полета:
Градус Плато/Алкохолен градус
Градуси Плато
Мерна единица по ЗАДС
Използва допълнителен коефициент за мерната единица
Акциз

Градус Плато/Алкохолен градус
Задава се само градусът за алкохола.
За виното и алкохолните напитки са задава алкохолен градус, а за бирата - градус Плато
Градуси Плато
Маркира се само за бирата.
Мерна единица по ЗАДС
В това поле се задава мерната единица, в която ще се изчислява акциза.
За алкохола мерната единица е хектолитър (HLT).
Предварително да се проверят съкращенията и видовете мерни единици, които се използват. При
необходимост мерните единици да се дефинират така, както се изискват по закона.
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Използва допълнителен коефициент за мерната единица
Когато се маркира опция "Използва допълнителен коефициент за мерната единица", се попълва
стойността на самия коефициент в отварящото се поле. Коефициентът не може да бъде нула.
Поводът за добавянето на този параметър е акцизът на въглищата.
При обработката на акциза за въглища възниква известна трудност от това, че въглищата се водят и
продават на тон, а акцизът се изчислява на гигаджаул. Обаче топлотворната способност на въглищата
(гигаджаули на тон) варира от партида на партида.
Ето защо параметърът "Допълнителен коефициент за мерната единица", позволява да се зададе
коефициент за конкретна партида въглища, без да се използват много мерни единици.
Ако това поле е маркирано, програмата умножава допълнително по този коефициент при определяне на
базата на акциза, при попълване на акцизната декларация и при отпечатване на акцизния данъчен
документ.
Ако се използва този подход, към мерните единици за измервана величина "Енергия" трябва да се
добави "Тон въглища" с коефициент 1000000 , тоест равен на коефициента на гигаджаулите.
В номенклатурата на въглищата трябва да се добави нова позиция с нов допълнителен коефициент за
всяка нова стойност на коефициента. Например "Въглища 5.00 GJO/т", "Въглища 6.32 GJO/т"
По принцип няма проблем да се използва и за друг вид акцизни стоки, ако се прецени, че така е поудобно.
Акциз
Тук се избира видът на акциза, който ще се използва за тази стока.
Акцизите, които се показват в списъка, са само за избраната мерна единица, указана в предишното
поле.
Тютюневи изделия

На страница "Акцизи" за тютюневите изделия се попълват допълнително следните полета:
Продажна цена
За (мярка)
Акциз

Продажна цена
Продажната цена се задава само за цигарите.
Използва се за изчисляване на пропорционалния акциз.
За (мярка)
В това поле от падащ списък се избира мярката, за която се отнася въведената продажна цена.
Например за цигарите е обявена различна продажна цена за кутия от 10 и от 20 цигари.
Така не е необходимо да се преизчислява продажната цена за мерната единица, зададена в
номенклатурната позиция.
Във всяка номенклатурна позиция за тютюневи изделия се добавя параметър - мерна единица, за която
е зададена продажната цена.
Тук трябва да се избере кутия с 20 къса, кутия с 10 къса и т.н., както е зададено в съответната тарифа.
Цената също трябва да бъде зададена точно както е по тарифата, тоест 2.60 за кутия с 20 цигари
Виктори, а не 26.00 за стек.
Акциз
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За тютюневите изделия се задават два вида акциз - специфичен и пропорционален. Пропорционалният
акциз е процентен данък върху продажната цена, и се избира само за тютюневите изделия, с
изключение на пури и пурети.
За 2006 г. той е 48% от продажната цена.
За пури и пурети има само специфичен акциз.
Енергийни продукти
За номенклатурните позиции за стоките от категория "Енергийни продукти" се попълват следните данни:

− Мерна единица по ЗАДС
−

Използва допълнителен коефициент за мерната единица

− Акциз - при избор на вида на акциза в списъка се показват само акцизите, чийто ставка се води
в избраната мерна единица в предното поле.
Използва допълнителен коефициент за мерната единица
Когато се маркира опция "Използва допълнителен коефициент за мерната единица", се попълва
стойността на самия коефициент в отварящото се поле. Коефициентът не може да бъде нула.
Поводът за добавянето на този параметър е акцизът на въглищата.
При обработката на акциза за въглища възниква известна трудност от това, че въглищата се водят и
продават на тон, а акцизът се изчислява на гигаджаул. Обаче топлотворната способност на въглищата
(гигаджаули на тон) варира от партида на партида.
Ето защо параметърът "Допълнителен коефициент за мерната единица", позволява да се зададе
коефициент за конкретна партида въглища, без да се използват много мерни единици.
Ако това поле е маркирано, програмата умножава допълнително по този коефициент при определяне на
базата на акциза, при попълване на акцизната декларация и при отпечатване на акцизния данъчен
документ.
Ако се използва този подход, към мерните единици за измервана величина "Енергия" трябва да се
добави "Тон въглища" с коефициент 1000000 , тоест равен на коефициента на гигаджаулите.
В номенклатурата на въглищата трябва да се добави нова позиция с нов допълнителен коефициент за
всяка нова стойност на коефициента. Например "Въглища 5.00 GJO/т", "Въглища 6.32 GJO/т"
По принцип няма проблем да се използва и за друг вид акцизни стоки, ако се прецени, че така е поудобно.
Бандероли

Бандеролът е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз.
Бандеролите се отчитат като отделна категория по ЗАДС.
Вид бандерол
Вид бандерол

Видът на бандерола се попълва първи.
Видовете бандероли се отчитат отделно по видове стоки, като бандероли имат само алкохолът и
тютюнът и тютюневите изделия.
Маркират се следните видове в зависимост от категорията :

− AA - Алкохол
− TT - Тютюн
− DF - Duty Free
Duty Free бандеролите се отчитат общо за алкохола и тютюна и не е необходимо да се обособяват в
две категории.
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Следващите полетата, които се попълват, зависят от маркирания вид.
Бандерол за алкохол
Бандерол за тютюн

За Duty Free бандеролите не се попълват допълнителни полета.
Бандерол за алкохол
Ако е маркирано, че бандеролът е за алкохол, допълнително се попълват полетата:
− Вместимост
− Алкохолно съдържание по обем %vol.
Бандерол за тютюн
За бандеролите за тютюн се попълва допълнително поле за продажната цена, която е написана върху
самия бандерол.
Това е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на
краен потребител.
Страница "Интрастат"
Коефициент за нето тегло в кг

Поради изискването в декларацията на Интрастат операторите да се попълва нетно тегло в килограми
на съответната стока, е предвидено в това поле да се въвежда коефициент за преобразуване на
количеството на стоката в документа в нетно тегло в килограми. При наличие на такъв коефициент
програмата ще преизчислява количеството от документа в килограми.
Въвеждане на този коефициент се налага поради това, че не на всички стоки е възможно да се задава
преобразуването на мерните единици в килограми. Например може да има стоки, за които за една
мерна единица, напр. броя, да съответстват различни килограми.
Този коефициент ще облекчи въвеждането на данните в документа, тъй като няма да се налага да се
въвеждат килограмите на всеки ред от документа.
Преобразуването става спрямо мерната единица, зададена на страница "Общи данни".
Функции
Добавяне

С помощта на функция "Добавяне" се въвеждат данните във входните полета на страници "Общи данни"
и "Акцизи" (за акцизните стоки).
Редактиране

С помощта на функция "Редактиране" се редактират данните, въведени в полетата на страници "Общи
данни" и "Акцизи" (за акцизните стоки), аналогично на функцията "Добавяне".
Триене

Чрез икона "Триене" става изтриването на въведените от потребителя номенклатурни позиции.
Export

Чрез икона "Export" става експортиране на номенклатурните позиции към MS Excel, OpenOffice или към
други външни програми.
При експорт на номенклатурните позиции се експортират за всяка позиция до 10 цени за клиенти и до 10
цени за доставчици.
Сбито

Чрез икона "Сбито" потребителят на БИЗНЕС НАВИГАТОР получава сбит списък на номенклатурите.
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Разширено

Чрез икона "Разширено" потребителят на БИЗНЕС НАВИГАТОР получава подробен списък на
номенклатурите.
Общ код по КН

Тази функция попълва един и същи код по КН на всички номенклатурни позиции, които са показани в
момента от дясната страна (дори и да не се виждат, защото са под долната граница на екрана). Този
избор може да се управлява, като се избере страница "Всички" и се използва филтърът. За тези
позиции, които вече имат избран код по КН, промяна не се прави.
След избирането на бутон "Общ код по КН" се отваря екран "Комбинирана номенклатура". Кодовете са в
таблица, в която е импортирана цялата Комбинирана номенклатура във вида, както е публикувана от
Агенция "Митници". Тя съдържа следните колони:
- Код
Показва
се
кодът
на
съответната
позиция
на
Комбинираната
номенклатура.
Кодът
от
комбинираната
номенклатура
се
попълва
във
файла
с
8
знака.
Позициите от горните нива на йерархичната структура нямат код, и не могат да се избират от
таблицата.
- Код
КН2007
Тази колона е добавена за съвместимост с отчетите до 2007 година. Тя е попълнена само за позициите
с променени кодове в 2008 г. При подаване на отчетите по Интрастат в стария формат програмата ще
попълва кода от колоната "Код по КН 2007", само за тези позиции, за които е попълнен такъв. При
особености на конкретни позиции кодът в колоната за 2007 г. може да бъде променян с външната
програма nvtrans.exe, която се инсталира в директорията на програмата.
- Доп.
мерна
единица
Това поле е попълнено само за определени позиции в Комбинираната номенклатура, за които има
изискване
за
допълнителна
мерна
единица.
Бизнес Навигатор автоматично преобразува мерната единица на стоката в допълнителната мерна
единица по Комбинираната номенклатура. За целта е необходимо изискваната от КН допълнителна
мерна единица да бъде дефинирана в списъка на мерните единици на същата измервана величина, в
която е избраната мерна единица на стоката. Ако това не е направено, при съставяне на отчетите по
Интрастат програмата издава съобщение за грешка.
- Название
Названието на позициите на Комбинираната номенклатура започва с водещи тиренца. От броя на
тиретата пред името на стоката можете да определите на кое ниво в йерархията се намира тази
позиция.
- Номер
по
ред
Поради сложната йерархична структура на Комбинираната номенклатура полето "Номер по ред" е
необходимо поради това, че не всички позиции в Комбинираната номенклатура имат код.
Таблицата е оформена с три странички, от които става сортирането. В зависимост от избраната
страница може да се сортира по следните критерии:
- По код
- По название
- По пореден номер
По подразбиране сортирането става по пореден номер.
В тази таблица се посочва редът с кода, който ще се присвои на номенклатурните позиции, които нямат
код.
Това е удобно в случаите, когато има много но еднотипни номенклатурни позиции – по-лесно се задава
кодът по КН.
Проверка на кода по КН

Тази функция отстранява излишните знаци, ако кодът по КН е с повече от 8 знака.
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Освен това проверява за валидност на кодовете и изчиства невалидните кодове от номенклатурните
позиции.
Номенклатурни дефиниции
С тази функция от менюто за обработка на аналитичното счетоводно отчитане вие задавате
номенклатурите на признаците, по които ще се извършва аналитичното отчитане.
Номенклатурите за аналитичното счетоводно отчитане са разделени на два вида - служебни и свободно
дефинирани от потребителя. Това разделяне е направено с цел да се използват като служебни
номенклатури въведените в други функции на БИЗНЕС НАВИГАТОР данни. Към служебните
номенклатури се отнасят следните видове:
Код

Име на номенклатурата

6

Чужди валути

7

Страни

8

Градове

9

Банки

Въведените служебни номенклатури са с кодове от 1 до 9. Тези номенклатури задават базовите данни,
които могат да се използват за аналитично счетоводно отчитане. Дефинираните от потребителя
номенклатури се номерират автоматично от номер 10 нататък. При дефинирането и редактирането на
номенклатурните дефиниции се процедира по следния начин.
От меню "Базови данни – Аналитичности – Номенклатурни дефиниции" се показва списък с всички
въведени в БИЗНЕС НАВИГАТОР номенклатурни дефиниции. Ако още не сте въвеждали данни за
номенклатурите, в списъка ще се покажат номенклатурите дефинира ни в избрания шаблон. В списъка
можете да добавяте или да изтривате номенклатури, или да ги редактирате. Служебните номенклатури
не бива да бъдат изтривани.
Всяка дефинирана номенклатура има код. Кодовете на номенклатурата се задават автоматично от
БИЗНЕС НАВИГАТОР и не могат да бъдат променяни от потребителя.
Можете да дефинирате произволно много номенклатури, които след това да изберете в отделните
признаци на аналитичност.
При добавяне на нова номенклатура се попълват съответните входни полета:
Входни полета
Общи свойства

При въвеждане или коригиране на номенклатурите се попълват следните входни полета в показаната
след избора форма:
Име
Съкращение
Тип
Кодиране
Брой нива
Брой символи
Мерна единица
Категория артикули

Име
Името на номенклатурата се въвежда в 50 знака. Полето е задължително за въвеждане.
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Съкращение
Поле с дължина до 20 знака, задължително за въвеждане.
Тип
В полето се задава типът на номенклатурата. Можете да зададете един от следните типове
номенклатури:
Описателен - при задаване на данни за такъв
номенклатура не се изисква въвеждане на количество

тип

Количествен - при задаване на данни за
такъв тип
номенклатура се изисква въвеждане на количество
От тези данни зависи дали по позициите на тази номенклатура ще се извършва въвеждане и следене на
количества или не. Полето е задължително за въвеждане.
Кодиране
Можете да избирате различни начини на кодиране на номенклатурите, показани като възможности в
диалоговата кутия:
Автоматично
Ръчно
Буквено-цифрово.
При автоматично кодиране кодовете на позициите на тази номенклатура се задават от БИЗНЕС
НАВИГАТОР.
При ръчно кодиране кодът се въвежда от потребителя като число с дължина до 8 знака.
При буквено-цифрово кодиране кодът се въвежда от потребителя като комбинация от букви и цифри с
дължина до 20 знака.
Брой нива

В това поле се задават нивата на групиране на позициите от тази номенклатура. Можете да задавате до
4 нива на групиране. Ако зададете едно ниво, номенклатурата ще бъде изградена като един общ списък.
Тогава съкращението се попълва и като заглавие на списъка на позициите към тази номенклатура.
Ако зададете две, три или четири нива, тогава под това поле се появяват номерата на тези нива, като
името на номенклатурата остава като заглавие на последното ниво. Например на екрана се появяват
следните полета:
1:
2:
3:
4: Стоки.
В тези полета трябва да се попълнят заглавията на тези нива. Например за номенклатурата на стоките
можем да попълним следните данни:
1:
2:
3:
4: Стоки.

Група
Подгрупа
Вид

Входните полета са задължителни за въвеждане.
Така при четири нива на групиране номенклатурата на стоките ще се отчита по групи, подгрупи, видове
и конкретни стоки.
Нивата на групиране на номенклатурите са много удобни при големи номенклатури с много позиции.
Посредством тези групи е възможно да се направи подреждане на стоките в определена
последователност. Ако тази номенклатура е дефинирана с автоматично кодиране, тогава номерът на
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групата, номерът на подгрупата и номерът на конкретната позиция определят кода на партидата в
съответната сметка.
Освен това имате възможност с предвидения за тази цел бутон "Филтър" да селектирате информация
само от определена група или от определена подгрупа. Това е удобно при търсене и обобщаване на
информацията за номенклатурите.
Брой символи
Полето е задължително за въвеждане. При повече от едно ниво въведеният брой символи трябва да се
разпредели и по поднивата. Чрез броя символи се ограничава дължината на задавания от потребителя
код, съответно по групите, подгрупи и т.н.
В движение може да се променя броят символи за дадено ниво от номенклатурата. След промяната
автоматично се променя кодът на всички номенклатурни позиции и всички партиди. Ако зададеният
брой символи не е остатъчен, за да поеме реалната широчина на кода, за конкретната позиция се
използва по-голям брой символи от зададения. Засега не работи с буквено-цифрово кодиране.
Мерна единица
Мерните единици се избират от списъка на всички мерни единици на избрана измервана величина.
Дефинираните в номенклатурата мерни единици се предлагат като попълнени стойности за всяка
номенклатурна позиция. Те обаче не са задължителни и винаги могат да се променят. Но с тези
стойности си спестяваме много работа при дефиниране на позициите на еднородни номенклатури.
Затова е добре при дефинирането на номенклатурата да зададем такава стойност за мерните единици,
която ще се повтаря в повечето номенклатурни позиции.
Категория артикули

За разлика от номенклатурата, която е кодирана само в рамките на съответната номенклатурна
дефиниция, артикулите имат общо кодиране по всички категории. Това позволява с тях да се работи от
един общ списък. За да се разглежда дадена номенклатура като номенклатура от артикули, трябва в
дефиницията й да се маркира карето "Категория артикули".
Наличието на отметка пред позиция "Категория артикули" визуализира възможности за избор на начин
на кодиране и същевременно разрешава фактурирането с четец на щрих-код.
Начин на кодиране
Фактуриране с четец на щрих-код

Начин на кодиране
Артикулният код може да се задава по два начина: свободно и с префикс.
При свободното кодиране може да се укаже произволна последователност от символи с дължина от 1
до 30 знака.
При кодиране с префикс всичко става автоматично. БИЗНЕС НАВИГАТОР формира артикулния код,
като обединява префикса на категорията артикули с кода на номенклатурната позиция.
Маркирайки "Категория артикули", всяка номенклатура получава петзначен служебен префикс, който
представлява нейния номер, ограден с квадратни скоби. Във всеки момент префиксът може да се
промени. БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично прекодира всички артикули и съответните им редове в
документите. Максималната му дължина е 10 знака. При свободно кодиране префиксът не е
задължителен. Няма проблем да се преминава от кодиране с префикси към свободно кодиране и
обратно. Това преминаване няма да промени кодовете на вече въведени артикули.
Фактуриране с четец на щрих-код
За да могат да се въведат щрих-кодове в номенклатурите, е необходимо в номенклатурната дефиниция
да е маркирано карето "Категория артикули".
Ако "Категория артикули" е маркирано, в екрана за редактиране на номенклатурните позиции от този
вид номенклатура ще се появи поле "Щрих-код".
Специални функции
Добавяне на ниво
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Изтриване на ниво

Добавяне на ниво
Функцията "Добавяне на ниво" позволява да вмъкнете ново ниво, ако се окаже, че дадена номенклатура
е дефинирана с недостатъчен брой нива. Новото ниво винаги се вмъква като предпоследно. Например,
ако имате номенклатура на стоките, дефинирана с групи и конкретни стоки, можете да вмъкнете
междинното ниво подгрупи. Програмата вмъква служебно по един елемент от новото ниво, където е
необходимо, като му присвоява код 0 и име "?". След това можете да добавите нови елементи и да
използвате функцията "Прекодиране", за да разместите съществуващите номенклатурни позиции.
Вероятно ще трябва да промените и броя на символите, зададени в дефинираната номенклатура.
Изтриване на ниво
Функцията "Изтриване на ниво" позволява да се изтрие ниво, ако се окаже, че дадена номенклатура е
дефинирана с голям брой (излишни) нива. Тази функция позволява да се намали в движение броят на
нивата на дадена номенклатура. Изтрива се нивото, което е предпоследно в йерархията. Например, ако
имате
групи

подгрупи

стоки,
ще изчезнат подгрупите.
За да я използвате, е необходимо на предпоследното ниво да оставите само по една позиция във всяко
разклонение и тя да бъде с код 0 (в горния пример - във всяка група да има само по една подгрупа.
Можете да използвате функцията "Прекодиране", за да преместите всички стоки от дадена група в една
подгрупа и да промените кода на подгрупата). Промяната се отразява автоматично по всички партиди,
аналитични салда, записи в журнала и т.н.
Акцизи

Страница "Акцизи" се визуализира само за фирми, за които в меню "Фирми – Старт – Редактиране", на
страница "Регистр. По ДДС и ЗАДС" е въведено, че са задължени лица по ЗАДС.
Тук се избира видът на стоката по закона за акцизите от следните възможности:
− Не е акцизна стока;
− Алкохол;
− Тютюневи изделия;
− Енергийни продукти;
− Бандерол.
В зависимост от категорията стоки по ЗАДС, която бъде зададена тук, се извършват по-нататъшните
обработки на данните в Бизнес Навигатор.
Ако фирмата не е маркирана като задължено лице по ЗАДС, страница "Акциз" няма да се появи при
редактиране на номенклатурните дефиниции.
Препоръчва се при създаване на номенклатура на бандеролите да се създадат отделни номенклатурни
дефиниции за алкохола и за тютюневите изделия.
Интрастат

Тук се въвеждат данните за стоките, необходими за подаване на данни като Интрастат оператор. Тези
данни излизат само за фирмите, маркирани като Интрастат оператори.
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Ако във фирмените данни е маркирано полето "Фирмата е Интрастат оператор", при редактиране на
номенклатурните дефиниции се появява нова страница с входни полета "Интрастат".
На тази страница се попълват данните:

- Отчита се по Интрастат
Това поле се маркира, за да може програмата да включи тези стоки в съставянето на отчетите за
Интрастат.

- Коефициент за статистическа стойност
Данните за този коефициент се използват, само ако във фирмените данни е маркирано полето "Отчита
статистическа стойност". Статистическата стойност, която се отчита само от Интрастат оператори,
преминали съответния праг на продажбите на стоки, включва освен стойността на стоката и стойността
на транспорта до границите на страната.
Ако за този списък от стоки, описани в тази номенклатурна дефиниция, въведете коефициент за
преизчисляване на продажната стойност към статистическа стойност,
програмата ще изчисли
автоматично статистическата стойност за всяка стока.
Идеята на този коефициент е, че статистическата стойност може да се пресметне като процентно
увеличение на стойността на стоката в зависимост от използваните транспортни средства и от цената
на транспорта.
Ако попълните коефициент=1, тогава програмата ще попълни автоматично продажната стойност на
стоката като статистическа стойност.
Този коефициент е въведен само за удобство, и не е задължително да се попълват данни в него. При
непопълнен коефициент данните за статистическата стойност се задават във всеки документ за
обработка на стоки, подлежащи на отчитане по Интрастат. Въвеждането на статистическата стойност
става на всеки ред от документа. При непопълнена статистическа стойност програмата издава
съобщение за грешка, че статистическата стойност не може да бъде нула.
Наличието на коефициент ще облекчи въвеждането на данните за статистическа стойност за всяка
стока във всеки въвеждан документ за пристигане или потребление.
Функции
Добавяне

С помощта на функция "Добавяне" се въвеждат данните във входните полета на страници "Общи данни"
и "Акцизи" (за акцизните стоки).
Редактиране

С помощта на функция "Редактиране" се редактират данните, въведени в полетата на страници "Общи
данни" и "Акцизи" (за акцизните стоки), аналогично на функцията "Добавяне".
Триене

Чрез икона "Триене" става изтриването на въведените от потребителя номенклатурни дефиниции.
Избор

Икона за избор.
Export

Чрез икона "Export" става експортиране на номенклатурните дефиниции към MS Excel, OpenOffice,
Дизайнер на отчети или към други външни програми.
Печат

С избиране на икона "Печат" се отпечатва списъкът с номенклатурните дефиниции.
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Изход

С икона "Изход" се връщате в основния работен екран на БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Бутон "Експорт"

Чрез този бутон се осъществява записване на номенклатурните дефиниции в експортен файл. Тази
функция се изпълнява във фирмата, от която се експортира.
Избира се подходящо име на файла, който има разширение .nav
Бутон "Импорт"

Когато изберете този бутон от фирмата, в която ще импортирате данни, се появява екран за избор на
файла, от който ще се импортира. По подразбиране се визуализират файловете за импорт, които са
генерирани в директория NAV, но има възможност импортните файлове да се прочетат и от други
устройства или директории.
Бутон "Импорт текст"

С помощта на този бутон се извършва импорт на данни от текстов файл с филтър, разработен
индивидуално за конкретния потребител.
Мерни единици
Мерните единици се дефинират поотделно за всяка измервана величина. При избор на тази точка от
менюто трябва първо да се посочи измерваната величина, за която ще се дефинират мерни единици.
Измерваните величини се избират от списък. Сортирани са по реда на въвеждането им в БИЗНЕС
НАВИГАТОР.
В горната част на таблицата се показва измерваната величина с данните за нейния код и име.
След избора на желаната измервана величина на екрана се показва списък с всички мерни единици,
дефинирани за тази измервана величина. В списъка с мерните единици се визуализира информация
относно техния код, съкращение, име и коефициент на преизчисляване. От таблицата можете да
избирате някоя от мерните единици за корекция, да добавяте или да изтривате мерни единици. Това
става по стандартния начин за работа с БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Мерните единици, които се използват за отчитане на акцизни стоки, са точно определени, с фиксирани
съкращения, залегнали в нормативната база за акцизите. При въвеждане на данните и при извеждане
на справките програмата проверява мерните единици дали съответстват на изискванията на
Правилника за прилагане на ЗАДС.
Възможните мерни единици са следните:
Гигаджаул - с код: GJО
Грам - с код: GRM
Килограм - с код: KGM
Къс (брой) - с код: PCE
Литри - с код: LTR
Тон (1000 кг): TNE
Хектолитри - с код: HLT
Съкращенията, или кодовете, се въвеждат с главни букви на латиница.
Входни полета

При добавяне на мерни единици в системата или при тяхното коригиране във входната форма се
попълват следните входни полета:
Код
Измервана величина
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Код
Съкращение
Име
Коефициент

Код
Справочно поле, в което се показва кодът на измерваната величина. Кодът на измерваната величина се
задава автоматично от програмата по реда на въвеждането на измерваните величини. Кодът се показва
само за справка и не може да бъде променян от потребителя.
Измервана величина
Входно поле, което се показва в горната част на екрана за въвеждане или редактиране на измервана
величина. Полето визуализира името на измерваната величина, за която се извършва обработката на
мерните единици.
Код
Справочно поле, което показва кода на мерната единица за тази измервана величина. Кодът на мерната
единица се задава автоматично от програмата по реда на въвеждането на мерните единици. Кодът на
мерните единици се показва само за справка и не може да бъде променян от потребителя.
Съкращение
Във входното поле се въвежда съкращението на мерната единица във вида, в който искате то да ви се
появява при обработката на данните на екрана или в справките. Съкращението на мерната единица се
въвежда в 5 знака. Полето е задължително за въвеждане.
Съкращенията за мерните единици, които се използват за отчитане на акцизни стоки, са строго
определени както следва:
Гигаджаул - с код: GJО
Грам - с код: GRM
Килограм - с код: KGM
Къс (брой) - с код: PCE
Литри - с код: LTR
Тон (1000 кг): TNE
Хектолитри - с код: HLT
Съкращенията или кодовете се въвеждат с главни букви на латиница.
Име
Във входното поле се въвежда пълното наименование на мерната единица. Пълното наименование
има дължина до 30 знака. Полето е задължително за въвеждане.
Коефициент
В полето се въвежда коефициентът за преизчисляване на мерните единици една в друга. За основната
мерна единица въвеждате коефициент 1, а коефициентите на останалите единици се въвеждат спрямо
основната мерна единица, в която искате те да се преизчислят. Коефициентът се въвежда в 7 знака и 6
знака след десетичната точка. Полето е задължително за въвеждане.
Например, ако за мерни единици за дължина изберем метър, за който да зададем коефициент 1.0, за
сантиметър трябва да зададем коефициент 0.01, за километър - 1000.00 и т.н.
Функции
Добавяне
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Редактиране
Триене
Избор
Export
Изход

Добавяне
С помощта на икона "Добавяне" се въвеждат данните за мерните единици във съответните за това
входни полета.
Редактиране
С икона "Редактиране" се редактират въведените в съответните полета данни.
Триене
С икона "Триене" се изтрива маркиран ред от таблицата
Избор
С икона "Избор" се потвърждава изборът на маркиран ред.
Export
Чрез бутоните Export (измервани величини) и Export (мерни единици) става експортиране съответно на
измерваните величини и мерни единици към MS Excel, OpenOffice. Дизайнер на отчети или към други
външни програми.
Изход
Икона за връщане към основния работен екран.
Търговски центрове
При работа с оферти и поръчки, а също така и със заявки към доставчици се използва понятието
"Търговски центрове". Търговският център позволява логическо групиране на счетоводните сметки за
склад и продажби, с които се работи от едно и също място.
Търговските центрове се въвеждат от меню "Базови данни – Аналитичности", "Търговски центрове".
Списък

Данните за търговските центрове са оформени под формата на таблица със следните колони:
-

код

-

название

Функции
Добавяне

Чрез икона "Добавяне" става въвеждането на нови търговски центрове. Попълват се следните входни
полета:
Общи данни
Код
Название
Артикули

Код
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Код на търговския център. Кодът се задава автоматично от програмата като пореден номер в списъка.
Полето се показва като информация за справка.
Название
Във входното поле се въвежда наименованието на търговския център. Полето е с дължина до 50 знака
и е задължително за въвеждане.
Редактиране

С икона "Редактиране" се редактират въведените в съответните полета данни.
Триене

Чрез икона "Триене" става изтриването на въведения от потребителя търговски център.
Локатор

Локаторът е по колони от таблицата. Той има специално поле за въвеждане на търсената информация
(поле "Търси").
Търсенето става, като в полето на локатора се въведе част от търсения стринг (или, ако случаят е
такъв, целият стринг) и се натисне клавиша Tab или се натисне бутонът

вдясно от полето.

Стрингът за търсене се изчиства автоматично, когато се придвижим нагоре или надолу в таблицата със
стрелките или когато щракнем на друг ред в таблицата. Има и специален бутон за чистене вдясно от
полето на локатора

.

Категории артикули
За всеки търговски център трябва да се укаже с какви категории артикули той работи. За целта се натиска икона
"Добавяне", при което се визуализират следните входни полета:
Център
Категория
Продажби
Склад

Център
Автоматично се визуализира названието на търговския център, за който се избира категорията
артикули, счетоводните сметки за продажба и склад.
Категория
От списъка се избира категория артикул.
В списъка се визуализират само тези категории, за които в избрана номенклатурна дефиниция е
маркирано карето "Категория артикули". Това става от меню "Базови данни – Аналитичности –
Номенклатурни дефиниции".
Продажби
От списъка се избира сметката за постъпление от продажби. Всеки търговски център е задължително да
има индивидуална счетоводна сметка за постъпление от продажба. Полето е задължително за
въвеждане.
Склад
При продажба на стоки или продукция (при партиди с количествено отчитане) трябва да се укаже и
складът, който съответства на сметката за продажби. Всеки търговски център е необходимо да има
индивидуална счетоводна сметка за стоки на склад.

565

При продажба на услуги сметката за склад не е задължителна. Чистенето й става с натискане на бутон
"Чистене"

, намиращ се отдясно на полето "Склад".

Типове щрих-код
Щрих-кодът е последователност от черни вертикални линии и бели полета между тях, които служат за
кодиране на символи. Тази последователност се използва, тъй като компютрите могат да разпознават
само 0 или 1. Черното е 1, бялото е 0. И така щрих-кодът е серия от нули и единици, които
представляват числа или букви във вид, който може да бъде разчетен от компютър бързо и лесно.
Има много различни видове бар-кодове, но само четири от тях са най-широко разпространени:
EAN/UPC, Interleave 2 of 5, Code 39, и Codabar. Различните производители в различните страни и
региони ползват различни типове щрих-код.
Типът щрих-код описва начина на кодиране на артикулите по съответния стандарт.
БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява стоки от различни производители да са маркирани по различни
стандарти. Ето защо всеки стандарт, който ще използвате, трябва да дефинирате предварително, за да
може да се разпознава правилно от програмата при въвеждането на артикулите.
Освен типове само с щрих-код БИЗНЕС НАВИГАТОР поддържа и съставни кодове, които включват в
щрих-кода и количеството на стоките. Позволява да се използват различни разширения за количество
на стандартния код. Например при работа с електронна везна щрих-кодът може да включва код на
артикула и тегло в конкретната опаковка.
При дефинирането на типовете щрих-код се задава следните параметри във входните полета:
Название
Общ брой символи
Брой символи за код на артикул
Кодът на артикул започва от позиция
Включва количество
Брой символи за количество
Коефициент
Количеството започва от позиция
Примери

При дефинирането на типовете щрих-код няма значение вътрешната структура на кода и не се прави
групиране на артикулите. Задават се само параметрите за дължините на кода и дължината на
символите за включеното в него количество.
Название
В това поле се въвежда произволно название на типа щрих-код, което да е удобно за потребителя при
работа.
Полето е задължително за въвеждане.
Общ брой символи
В това поле се въвежда число, представляващо общата дължина на кода.
Щрих-кодът трябва да съдържа точно толкова символа, колкото са указани в това поле.
По броя символи програмата ще разпознае, че конкретният артикул е кодиран с този тип код.
Не може да има два типа щрих-код с еднакъв общ брой символи.
Брой символи за код на артикул
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В това поле се указва с колко символа е кодиран самият артикул.
Обикновено, ако щрих-кодът не включва количество, това число е равно на общия брой символи.
Възможни са обаче и други случаи, например при съставните кодове.
Кодът на артикул започва от позиция
Числото в това поле показва от коя позиция започва кодът на артикула.
Обикновено е единица, ако кодът започва от първа позиция..
Включва количество
Маркировката на това поле указва дали този тип щрих код включва разширение за количество.
Ако карето не е маркирано, кодът е само код на артикул и следващите два параметъра нямат значение.
Ако карето е маркирано, щрих кодът е комбинация от кода на артикула и количеството в конкретната
опаковка (напр.тегло, измерено от автоматична електронна везна).
Ако искате да дефинирате разширен тип код с количество, задължително трябва да се дефинира и
базовият тип, който съдържа само кода на артикула.
Така в данните на стоките ще се въвежда базовият щрих-код, а количеството ще се добавя към код при
отпечатване на етикета от измервателните устройства.
Брой символи за количество
В това поле се въвежда число, което показва с колко символа е кодирано количеството.
Десетичната точка и водещите нули също се броят, тоест напр. 012.250 кг е кодирано със 7 символа.
Коефициент
Параметър "Коефициент" се използва за съгласуване на измереното и отчетното количество, когато
измервателните уреди, напр.автоматични везни, които отпечатват щрихкодове с количество, измерват
количеството в единици, различни от тези, в които се водят съответните артикули в склада.
Например, автоматичните везни в търговията на дребно обикновено измерват количеството в грамове,
докато съответните артикули се водят в килограми.
При обработката на щрихкода БН умножава записаното в него количество по зададения в типа щрихкод
коефициент.
Например, за да се превърнат грамове в килограми, коефициентът трябва да е равен на 0.001
Количеството започва от позиция
Числото в това поле указва от коя позиция започва количеството.
Обикновено е число, с едно по-голямо от броя символи на кода на артикула.
Примери
Пример 1:
Название

EAN 13

Общ брой символи

13

Брой символи за код на артикул

13

Кодът на
позиция

артикул

започва

от

1

Включва количество

не е маркирано

Брой символи за количество

0
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Количеството започва от позиция

0

Пример 2:
Название

EAN 13 + тегло

Общ брой символи

20

Брой символи за код на артикул

13

Кодът на
позиция

артикул

започва

от

1

Включва количество

маркирано

Брой символи за количество

7

Количеството започва от позиция

14

Ценоразписи
Индивидуални ценоразписи по клиенти и доставчици

В Бизнес Навигатор всеки артикул може да фигурира в неограничен брой ценоразписи и при въвеждане
на документи цената да се взема от този ценоразпис, който съответства на конкретния клиент или
доставчик.
Ценоразписите са оформени по артикули, а не по партиди. Това означава, че ако например един артикул фигурира
в множество сметки за продажба, е достатъчно да се промени само цената на артикула в ценоразписа, без да е
необходимо да се променят цените във всяка партида.

Ценоразписите се използват само за номенклатури, за които в номенклатурната дефиниция е
маркирана опцията "Категория артикули".
Списък

Ценоразписите се въвеждат в ценови групи.
Ценовите групи могат да са неограничен брой и се присвояват на съответните клиенти и доставчици. В
групата клиенти или доставчици може да се избира ценова група. По подразбиране клиентът ще отиде
към тази ценова група, в която е избрана неговата група клиенти.
Въведените данни за ценовите групи се извеждат в таблица, която съдържа следните колони:
Код
Название
Код
В справочното поле се показва автоматично въведеният номер на ценовата група, в който се въвеждат
цени на артикули.
Название
В това поле се показва името на ценовата група, в чийто ценоразпис се въвеждат цени на артикули.
Входни полета
Клиенти

Има отделни ценоразписи за клиенти и доставчици и в двете групи няма ограничение за броя
ценоразписи, които могат да бъдат въведени.
Общи данни
Ценоразпис

568

Общи данни

На страница "Общи данни" се въвежда информация относно код и название на ценовите групи, които са
зададени по клиенти.
При добавяне на нов ценоразпис трябва да му се зададе название на страница "Общи данни".
Код
Название

Код
В това поле се въвежда кодът на ценовата листа - с дължина до 9 знака.
Название
В това поле се въвежда названието на ценовата листа - с дължина до 40 знака.
Ценоразпис

На страница "Ценоразпис" се въвежда информация относно цените на номенклатурните позиции, които
имат артикулен код.
Ценоразписът се отнася само за артикули, т.е. там, където има дефинирани артикули, може да има
такъв ценоразпис. Ако няма артикули, не може да има ценоразпис.
Таблица номенклатури
Таблица номенклатурни позиции
Печат
Export

Таблица номенклатури
В списъка с номенклатури се появяват само такива, за които в номенклатурната дефиниция е маркирано
"Категория артикули".
В номенклатурната дефиниция трябва да е маркирано, че тази номенклатура формира категория
артикули. Независимо от това, дали е избран начин за кодиране „свободно" или „с префикс", трябва да е
формираща категория артикули.
Таблица номенклатурни позиции

В списъка на тази таблица автоматично се попълват само тези артикули, за които в номенклатурната
дефиниция е маркирано "Категория артикули", но без цена.
Списъкът с въведените вече номенклатурни позиции може да бъде сортиран по всяка своя колона. Чрез
сортировката се осъществява бързо търсене на въведена вече номенклатурна позиция. Така се избягва
възможността за повторно въвеждане.
Цената трябва допълнително да се зададе.
Ценова позиция

Ценова позиция
На този екран има изведена информация за артикула, чиято цена може да се въведе в поле „Цена".
Ако за някой артикул полето остане непопълнено, програмата ще използва цената от партидата.
Печат
С икона "Печат" ценоразписът може да бъде отпечатан на хартиен носител. Ценоразписът се отпечатва
във вида, показан на Print Preview.
Export
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Чрез икона "Export" става експортиране на ценоразписи към MS Excel, OpenOffice или към други външни
програми.
Доставчици

Има отделни ценоразписи за клиенти и доставчици и в двете групи няма ограничение за броя
ценоразписи, които могат да бъдат въведени.
Общи данни
Ценоразпис
Общи данни

На страница "Общи данни" се въвежда информация относно код и название на ценовите групи, които са
зададени по доставчици.
При добавяне на нов ценоразпис трябва да му се зададе название на страница "Общи данни".
Код
Название

Код
В това поле се въвежда кодът на ценовата листа - с дължина до 9 знака.
Название
В това поле се въвежда названието на ценовата листа - с дължина до 40 знака.
Ценоразпис

На страница "Ценоразпис" се въвежда информация относно цените на номенклатурните позиции, които
имат артикулен код.
Ценоразписът се отнася само за артикули, т.е. там, където има дефинирани артикули, може да има
такъв ценоразпис. Ако няма артикули, не може да има ценоразпис.
Таблица номенклатури
Таблица номенклатурни позиции

Таблица номенклатури
В списъка с номенклатури се появяват само такива, за които в номенклатурната дефиниция е маркирано
"Категория артикули".
В номенклатурната дефиниция трябва да е маркирано, че тази номенклатура формира категория
артикули. Независимо от това, дали е избран начин за кодиране „свободно" или „с префикс", трябва да е
формираща категория артикули.
Таблица номенклатурни позиции

В списъка на тази таблица автоматично се попълват само тези артикули, за които в номенклатурната
дефиниция е маркирано "Категория артикули", но без цена.
Цената трябва допълнително да се зададе.
Ценова позиция

Ценова позиция
На този екран има изведена информация за артикула, чиято цена може да се въведе в поле „Цена".
Ако за някой артикул полето остане непопълнено, програмата ще използва цената от партидата.
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Функции
Добавяне

Чрез икона "Добавяне" става въвеждане на нови ценови листи в базата с данни. Попълват се
съответните входни полета:
Общи данни
Общи данни

На страница "Общи данни" се въвежда информация относно код и название на ценовите групи, които са
зададени по доставчици.
При добавяне на нов ценоразпис трябва да му се зададе название на страница "Общи данни".
Код
Название

Код
В това поле се въвежда кодът на ценовата листа. - с дължина до 9 знака.
Название
В това поле се въвежда названието на ценовата листа. - с дължина до 40 знака.
Редактиране

С помощта на функция "Редактиране" се редактират данните, въведени в полетата на страница "Общи
данни" и "Ценоразпис", аналогично на функцията "Добавяне"
Триене

Чрез икона "Триене" става изтриването на въведената от потребителя ценова листа.
Изход

Икона за изход от текущия и връщане към предишен екран.
Гъвкаво изобразяване на цените
Изобразяване на цените в списъка на партидите при въвеждане на документи

При въвеждането на документи има гъвкаво изобразяване на цените.
Вътрешни документи
Изходящи документи
Входящи документи

Вътрешни документи
При вътрешните документи винаги се показва цената от самата партида.
Изходящи документи
При изходящите документи се показва цената на артикула от ценоразписа, избран за съответния
клиент. Ако за клиента не е избрана ценова група, се показва цената на артикула от ценоразписа,
избран за съответната група клиенти.
Ако нито за клиента, нито за групата клиенти, не е избрана ценова група, се показва цената от
партидата.
Ако е избрана ценова листа, но в нея цената на конкретния артикул не е попълнена, се показва цената
от партидата.
Входящи документи
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При входящите документи се показва цената на артикула от ценоразписа, избран за съответния
доставчик. Ако за доставчика не е избрана ценова група, се показва цената на артикула от ценоразписа,
избран за съответната група клиенти.
Ако нито за доставчика, нито за групата доставчици, не е избрана ценова група, се показва цената от
партидата.
Ако е избрана ценова листа, но в нея цената на конкретния артикул не е попълнена, се показва цената
от партидата.
Изобразяване на цените при въвеждане на заявки към доставчици
При гъвкавото изобразяване на цените при въвеждането на заявки към доставчици цената на артикула се попълва
в полето "Очаквана цена"

За разлика от документите при заявките цената остава непопълнена, ако не е избрана ценова листа за
доставчика или групата доставчици.

Основни дефиниции
Работа с типове документи
Автоматичното контиране в БИЗНЕС НАВИГАТОР е базирано на работата с документи, а не на
въвеждане на счетоводни статии. Параметрите на въвежданите документи се дефинират
предварително като типове документи, които обхващат най-често използваните документи. В тях като
стойности по подразбиране се задават и сметките, по които ще се осчетоводяват сумите на
документите. Така при въвеждане на счетоводните записвания потребителят има предварително
зададена по-голямата част от счетоводната информация и въвежда само най-необходимите данни.
Въвеждането на данни се съкращава наполовина, а и се избягват много грешки при обработка на
еднотипни операции.
Документен подход на работа

Документният подход на работа спестява време на потребителя при въвеждането и осчетоводяването
на данните. Въвеждат се не счетоводни статии, а документи. В типовете документи предварително се
дефинират най-важните данни, които се повтарят при всеки документ от този тип. Различните типове
документи се обработват различно при осчетоводяването, като повечето операции са зададени
предварително и се управляват автоматично. Типовете документи всъщност представляват шаблони за
въвеждане на документи, свързани с определени счетоводни операции. Автоматичното контиране,
зададено в типовете документи, е на две нива - потребителско и вътрешно.
Но автоматичното контиране не обхваща всички случаи. Има документи, които не е необходимо да
бъдат контирани предварително, например за еднократни операции, които са по-специфични. В този
случай може или при въвеждането да се промени предварително зададената контировка, или да се
използва тип документ, който не е контиран.
Автоматичното контиране има следните нива:
Потребителско контиране
Вътрешно контиране

Потребителско контиране
Потребителското ниво на автоматично контиране се дефинира в типовете документи. Указаните в
типовете документи сметки се предлагат като стойности по подразбиране на оператора при въвеждане
на документите. Така и оператори, които не знаят счетоводните сметки, въвеждат правилно операциите
и контировките. Задават се стойности по подразбиране на типа документ, които винаги могат да бъдат
променени, но които много облекчават работата при въвеждането. Например входящите приходни
ордери са контирани еднозначно от програмата. Те са дефинирани като входящо плащане по кредит на
клиент, по дебит на сметката за каса. По този начин при въвеждане на такъв тип документи е
необходимо само да въведем клиента или да го изберем от списъка на всички клиенти и да въведем
платената сума. Всички контировки са предварително зададени, така че грешка в такъв документ почти
не е възможна.
Вътрешно контиране
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Вътрешното контиране е зададено в други видове базови данни като данъци, операции и др. Това са
скритите контировки на сметките, които участват в тези типове базови данни. То не може да се види
конкретно в типа документ и може да се промени, само ако се променят свързаните с него данни.
Типове документи

След избор на меню "Типове документи" на екрана се появява списък на всички типове документи,
дефинирани в системата.
Списъкът е сортиран по кода на типовете документи. Кодът на типа документ е зададен като
съкращение на името, от което лесно можете да се ориентирате за какъв документ става въпрос. Преди
името на някои типове документи има знак плюс или минус в зависимост от това, дали те са за входящи
или изходящи операции от гледна точка на фирмата, която обработваме. Това са документи за сделки с
клиенти и доставчици.
Примерни съкращения на типове документи са:
-ФД - Данъчна фактура, изходяща;
+ПКО - Приходен касов ордер, входящ.
Данните за типовете документи се попълват в съответните входни полета.
Входни полета

При създаване или редактиране на тип документ е необходимо въвеждане или корекция на данните в
полетата на страници "Общи данни", "По подразбиране" и "Схеми на плащане" и "Други" и екран
"Допълнителни параметри".
Общи данни
Код

Въвежда се код на типа документ. Кодът има дължина 10 знака. В него се въвежда кратко съкращение
на името на типа документ, което да напомня за същността на документа. В таблицата със списъка на
типовете документи те се сортират по този код. Полето е задължително за въвеждане.
Име

В това входно поле въведете пълното име на типа документ. Пълното име има дължина до 30 знака.
Полето е задължително за въвеждане.
Посока

Това е входно поле за задаване на посоката на типа документ. Посоката определя типа на данните и на
тяхното осчетоводяване. От нея зависят и някои от въвежданията в следващите входни полета.
Посоката на типа документ се избира от таблица. По отношение на посоката или направлението на
документите в БИЗНЕС НАВИГАТОР се различават следните типове:
•

Входящи - тези видове документи, които са издадени от доставчици или клиенти, така че
операциите по тях засягат взаимоотношения с контрагенти. Например входяща фактура от
доставчик или входящо плащане от клиент.

•

Изходящи - тези видове документи, които са издадени от нашата фирма за външни доставчици
или клиенти, така че операциите по тях засягат взаимоотношения с контрагенти. Например
изходяща фактура за клиент или изходящо плащане към доставчик.

•

Вътрешни документи - не засягат отношения с контрагенти, а операции, вътрешни за фирмата.
Например отпускането на аванс на подотчетно лице не засяга контрагентите и се задава с
разходен касов ордер - вътрешен.

Клас

В това поле въведете класа на този тип документ, който редактирате в момента. Класът на типа
документ зависи от неговата посока (направление). Различаваме следните класове на типа документ,
когато се отнася до входящи и изходящи операции:
•

Фактура - този клас документи дефинира входящите и изходящите документи, които съдържат
информация относно вида, количеството, цената на стоките или услугите и сумата, която трябва
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да се заплати към или от контрагента. Фактурите дефинират сделката и вида на стоките или
услугите, за които тя се отнася. Този клас от документи се отразява в дневниците по ДДС.
•

Плащане - този вид външни документи служи за въвеждане на необходимата информация при
плащане по фактура. За да свържете плащането с фактурата, използвайте функцията за
изравняване на отворени позиции.

•

Предплащане - този вид външен документ се използва за въвеждане на сумата, която е
предплатена, преди да се изпрати фактурата за даден вид стоки на клиента. Предплащането има
значение главно при плащане на данъка по метода "При реализация", който не е въведен в
българското законодателство. Затова в БИЗНЕС НАВИГАТОР предплащането се третира като
плащане, с което се създава нова отворена позиция. За да свържете предплащането със
съответната фактура, използвайте функцията за изравняване на отворени позиции.

•

Нормален документ - при вътрешните документи различаваме само вид нормален документ. Този
клас документи дефинира стандартните типове документи, които са вътрешни за счетоводството.
Вие можете да дефинирате различни видове документи от този клас, които да отговарят на
условията във вашата фирма. Вътрешните документи могат да се дефинират като контирани по
едната или по двете сметки в документа или като неконтирани.

Вид по ДДС

Когато дефинираме документ от тип "Фактура" с посока изходящ или входящ, е необходимо да се укаже
"Вид по ДДС".
Можете да избирате от следните възможности за вид по ДДС, които съответстват на изискванията на
ЗДДС:
•

Няма

•

Опростена фактура

•

Опростено Дебитно известие

•

Опростено Кредитно известие

•

Данъчна фактура

•

Данъчно Дебитно известие

•

Данъчно Кредитно известие

•

Единен административен документ

•

Отчет за продажбите

•

Протокол или друг.

Когато не искаме документът да участва в дневника на покупките или продажбите, в това поле трябва
да укажем "Няма".
Позицията "Отчет за продажбите" се избира само при документи с посока "Изходящ", клас "Фактура".
Много кореспондиращи сметки

Това поле автоматизира въвеждането на документи. С този параметър може предварително да се укаже
дали документите от този тип да бъдат едноредови или многоредови, т.е. с много кореспондиращи
сметки. Може да се избира от следните възможности:
−

По желание - позволява при въвеждане на документите полето "Много кореспондиращи сметки" да
се маркира в момента и да се въвеждат много позиции. Удобно е да се задава за документи, които
стандартно се въвеждат като едноредови и рядко се въвеждат като многоредови.

−

Винаги - документи с избрана стойност "Винаги" се въвеждат винаги като многоредови, независимо
дали са с една позиция или повече. Това се налага в случаите, когато стандартно документите са с
много позиции и рядко се срещат едноредови.
"Винаги" се посочва при работа с четец на щрих-код.
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−

Никога - задава се за документи, в които е забранено въвеждане на много редове или позиции.

−

Много към много - този параметър е необходим за някои от автоматичните операции на БИЗНЕС
НАВИГАТОР. При тях автоматично се съгласуват партидите по сметките от дебитната и кредитната
страна на документа, както е например при автоматичното изписване на стоки. Условието е в такива
случаи сметките по дебит и по кредит да са с еднаква аналитичност.

Клас на сумата

Това входно поле задава класа на сумата на основната сметка в счетоводния документ. В него се
задава от коя страна на сметката да бъде осчетоводена въведената в документа сума - по дебитната
или по кредитната. Винаги стойността на класа на сумата се указва за основната сметка. Клиентите и
доставчиците винаги са основни сметки в документите, което позволява сделките по тях да се следят
автоматично с отворените позиции. Кореспондиращата сметка, която може да бъде една или много, или
една сметка с много позиции, се осчетоводява от обратната страна.
Имате на разположение следните варианти:
−

Дебит - основната сметка на документа е контирана по дебитната страна.

−

Кредит - основната сметка на документа е контирана по кредитната страна.

Клас на сметката

БИЗНЕС НАВИГАТОР поддържа европейските стандарти за разграничаване на сметките на 3 класа основни (материални), сметки за клиенти и сметки за доставчици. Сметките за контрагентите са
персонални за всеки клиент или доставчик, но се обработват като равноправни с другите сметки от
сметкоплана. За тях е възможно всеки момент да се направят справки в оборотните ведомости,
главната книга и др. както за всяка отделна сметка от сметкоплана. Те се разглеждат като
самостоятелни сметки, а обобщаването на информацията по сметките от сметкоплана става през
групите на контрагентите, в които се дефинират сборните сметки.
В това входно поле дефинирате от кой клас да бъдат сметките, които ще се използват при
осчетоводяване на сумата на този тип документ. Можете да избирате между следните класове сметки:
−

Материална - като материални или основни сметки се дефинират всички сметки от сметкоплана,
които се задават в екрана по подразбиране.

−

Клиент - с този вид се дефинират операции по контрагенти, които купуват от нас. Такива типове
документи са изходящите фактури или входящите плащания.

−

Доставчик - с този вид се дефинират операции по контрагенти , от които купуваме. Такива типове
документи са входящите фактури или изходящите плащания.

Количество

Стойностите на това поле определят дали при аналитични сметки с партиди по количествено отчитане
ще се въвежда количество или само операции по стойност. Тази функция позволява за някои операции,
които засягат само стойностите на партидите и не променят количеството, да се изключва количеството
и да се въвеждат само стойностни операции. Това са например преоценките на материалните запаси,
ревалоризацията на дълготрайните активи и др.
Възможните стойности за количествено въвеждане са:
−

Да - количеството е разрешено.

−

Не - количеството ще бъде забранено и ще се въвеждат данни само по стойност. Въвеждане на
стойностни операции при партиди с количествено отчитане се допуска в случаите на преоценка на
активи или в други случаи, разрешени от закона.

−

Калкулативно - използва се при автоматичните операции "Калкулация на себестойност" и
"Амортизации по наработка" на БИЗНЕС НАВИГАТОР.

Режим осчетоводяване

В това поле се дефинира режимът на осчетоводяване на сумата на документите.
Осчетоводяването може да бъде отложено или незабавно.
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−

Отложено – принципът на отложено осчетоводяване на данните позволява въвеждането на данни
да се отдели от реалното записване на информацията в счетоводните сметки. Така е възможно
документите първо да се въведат, да се проверят и едва след това да се осчетоводят

−

Незабавно - при добавяне на нов документ осчетоводяването му става в момент на
потвърждаване. Няма проблем, ако е необходимо, този документ след това да се деактивира, да
се
направят
корекции
и
да
се
осчетоводи
отново.
Незабавното осчетоводяване се отнася само до въвеждането на нов документ, но не и до
редактирането
на
вече
въведен
документ.
Винаги можете да се превключи един тип документ от отложено към незабавно осчетоводяване и
обратно. Това няма никакво влияние върху вече въведените данни.

В БИЗНЕС НАВИГАТОР е реализиран.
Режимът осчетоводяване на сумата може да бъде бруто или нето и зависи от данните на данъците, ако
те са въведени в документа. Режим бруто-нето се попълва автоматично, след като се избере данък за
документа.
Значението на типа осчетоводяване на сумата на документа е следното:
−

Бруто - сумата на данъка се съдържа в сумата на документа, т.е. сумата на документа се въвежда
с включена сума на данъка. За документи без въведен данък тази стойност се задава по
подразбиране.

−

Нето - сумата на данъка не е включена в сумата на документа, т.е. сумата на данъка трябва да се
добави към нетната сума на документа.

Курс чужда валута

Това входно поле задавате при работа с документи в чужда валута. Това са главно документи за сделки
в чужда валута - фактури и плащания. В документите за покупко-продажба на валута се използва
количеството за задаване на валутата. Можете да избирате от следните видове валутни курсове:
•

Без чужда валута, ако за документа не е необходимо въвеждане на чужда валута

•

Курс основен купува

•

Курс основен продава

•

Курс допълнителен купува

•

Курс допълнителен продава

•

Курс втори допълнителен купува

•

Курс втори допълнителен продава.

При дефиниране на документи в чужда валута видовете валутни курсове се получават от данните за
валутата. Можете да работите едновременно с тези 6 вида курсове за един ден, но за всеки документ
трябва да зададете по кой от курсовете ще се преизчисляват сумите.
Забрана за осчетоводяване

Използва се за документи, които само ще се отпечатват, но няма да се правят счетоводни записвания
по тях. Това могат да бъдат например проформа фактури (оферти), които не водят до сделка, а са само
за информация, стокови разписки, по които стоките вече са заведени в склада с фактурите за покупки и
др.
Информация за дилъра

Настройка на документа с дилър или без. Наличието на отметка в карето позволява в момент на
фактуриране да се избере и дилърът, който обслужва съответните клиенти. В резултат на това в меню
"Отчети – Главна книга – Синтетични журнали" или "Опис на документите" се получава допълнителна
информация по дилъри.
Отпечатване

Задава се начинът на отпечатване на документи от този тип. Можете да избирате различни начини на
отпечатване в зависимост от характера на документа. В зависимост от начините на отпечатване се
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използват автоматичните операции "Фактуриране", "Отпечатване на касови документи" и "Отпечатване
на банкови документи".
Имате следните възможности за избор на начини на печат на документи:
−

При вътрешни документи:
• Касов ордер
• Вносна бележка
• - Нареждане-разписка
• - Други.

−

При документи от типа "Фактура":
• Входяща фактура
• Изходяща фактура
• Изходяща фактура в чужда валута
• Изходяща фактура нетни цени
• Изходяща фактура в чужда валута, нетни цени
• Изходяща фактура с отстъпки

−

При документи от тип "Плащане":
• - Разходен касов ордер
• - Платежно нареждане
• - Вносна бележка
• - Приходен касов
• - Незабавно инкасо.

В алтернативна валута

Ако карето е маркирано, документът се отпечатва едновременно в национална и в алтернативна валута.
Засега функцията работи при документи с много кореспондиращи сметки, без допълнителни отстъпки и
акцизи.
Телебанкиране

Телебанкирането е функция, предназначена за платежните нареждания
Функцията "Телебанкиране" използва основно настройките в типовете документи, които вече са
направени за отпечатването на платежните документи.
Касовите документи не се включват в таблицата за електронно банкиране. Такива са например
документите за разходен касов ордер и за вносна бележка. Вносна бележка или вносна бележка към
бюджета не се обработват с телебанкиране.
Режим
Подрежим

Режим
Режимът на телебанкиране се избира от списък, в който се включват разработените с програмата
nvteleb.exe режими на електронно банкиране. В повечето случаи името на режима съдържа и името на
банката, за която той се отнася.
Код
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Кодът на режима е поредният му номер в таблицата и се задава автоматично от програмата.
Название
В това поле се попълва името на банката, към която се подават платежните документи.
Заглавие
В това поле се попълва името на заглавния файл, както това е посочено в изискванията на банката.
Името може да бъде формула или название в кавички. Например името на файла може да съдържа
името на фирмата, която подава данни в банката и други данни според изискванията на банката.
Име на файла
Когато обработващата банка има изискване файлът, който й се подава, да се състои фактически от два
файла – единият е само за информация в началото – заглавието, а другият съдържа конкретната
информация за отделните документи, в това поле се попълва името на този втори файл – следващите
след заглавието редове.
Двата файла може да имат различен формат.
Брой символи в реда
В полето са попълва броят на символите в реда на заглавието.
Детайл
В полето са попълва броят на символите в следващите редове.
Този файл може да се различава по дължина от заглавния. Това се определя от изискванията на
банката.
Име на файла
Когато обработващата банка има изискване файлът, който й се подава, да се състои фактически от два
файла – единият е само за информация в началото – заглавието, а другият съдържа конкретната
информация за отделните документи, в това поле се попълва името на този втори файл – следващите
след заглавието редове.
Двата файла може да имат различен формат.
Брой символи в реда
В полето са попълва броят на символите в следващите редове.
Този файл може да се различава по дължина от заглавния. Това се определя от изискванията на банката.

Ctrl-Z за край на файла
Някои банки ползват формат на файла, при който се поставя означение Ctr-Z за край на файла.
Маркира се, ако има поставено такова изискване.
Формат на текста
В това поле се избира форматът на текста според изискванията, поставени от банката,
респ.потребителя.
Може да се посочи формат чрез маркиране на една от двете възможности:
š Windows
š DOS
Когато е маркиран формат • Windows, в колона "Формат на текста" се появява стойност 0, а когато е
маркиран • DOS, стойността е 1.
Подрежим
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Необходимо е да се избере и подрежим на телебанкиране, защото е възможно в един файл, с едно
подаване към банката, да се запишат различни видове банкови документи, които съдържат различна
информация в различни полета.
Някои банки позволяват това, други не. Това зависи от конкретния формат на текстовия файл, в който
се записва информацията.
Възможно е в един файл да има и нареждания за кредитен превод, и нареждания за незабавен дебит
(инкасо), и плащания към бюджета. Затова за различните типове документи се избира различен
подрежим, в които да се запише информацията на различни видове банкови документи.
Ако банката не позволява това, тогава за всеки тип документ се правят различни режими на
телебанкиране с по един подрежим. Тогава в списъка на подрежимите ще има само един подрежим.
Подрежимът на телебанкиране се избира от падащ списък, в който се включват разработените с
програмата nvteleb.exe режими на електронно банкиране.
По подразбиране

В тези полета се въвеждат стойностите по подразбиране на типа документ, които ще бъдат попълнени и
предложени на потребителя по време на въвеждането. Тези стойности могат да се променят или
изтриват по време на въвеждането на счетоводните документи, но попълнените тук данни
автоматизират въвеждането на еднотипни операции.
Тези параметри са запазени, за да има възможност да се работи едновременно и по новия, и по стария
закон за ДДС,
Тук се задават данните за вида и ставката на данъка, за операцията по ДДС (по стария закон) и за
режимите на номериране.
Сметка

В това входно поле въведете кода на сметката, която да бъде заложена в документа при въвеждането
на данните. Полето трябва да се използва само тогава, когато искате да специфицирате една и съща
сметка за всички въвеждани документи от този тип.
Например касовите документи винаги са контирани по сметката 501 Каса.
Можете направо да напишете кода на сметката, ако го знаете. Ако въведете невалиден код на сметка,
БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага списъка на сметкоплана, от който да изберете сметка.
Сметката, заложена в типа документ, се предлага автоматично, но винаги може да се промени при
въвеждането, ако не е фиксирана.
−

Чистене - ако искате за изтриете сметката, зададена по подразбиране като контировка на този тип
документ, натиснете бутон "Чистене".

−

Фиксирана - ако желаете да фиксирате сметката в документа така, че операторът да не може да я
променя при въвеждането, маркирайте отметката в това поле. То забранява промяната на
сметката в документа. Удобно е за въвеждане на документи от оператори, които нямат
счетоводна грамотност и не се интересуват от сметките. Условието за използване на полето е да
има зададена сметка в предходното поле.

Кореспондираща сметка

В това входно поле въведете номера на кореспондиращата сметка, която да бъде предложена от
системата при въвеждането на документи от този тип. Използвайте кореспондираща сметка само
тогава, когато искате да специфицирате една и съща кореспондираща сметка за всички въвеждани
документи от този тип.
При работа с четец на щрих-код трябва да се избере кореспондираща сметка. Кореспондиращата
сметка трябва да е конкретната сметка, от която ще се фактурира, а не сборна сметка.
Дефинирането на сметка и кореспондираща сметка в типа документ определя еднозначно неговата
контировка.
Кореспондиращата сметка се предлага автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР при въвеждането, но
винаги може да се промени, ако не е маркирана отметката "Фиксирана".
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−

Чистене - ако искате за изтриете кореспондиращата сметка, зададена по подразбиране в типа
документ, натиснете бутон "Чистене".

−

Фиксирана - ако желаете да фиксирате кореспондиращата сметка в документа така, че операторът
да не може да я променя, маркирайте отметката в това поле. То забранява промяната на
кореспондиращата сметка в документа.

Удобно е за въвеждане на документи от оператори, които нямат счетоводна грамотност и не се
интересуват от сметките.
Данък

В това входно поле изберете данъка, който да се покаже автоматично при въвеждането на документи от
този тип. Полето трябва да се използва само тогава, когато искате да дефинирате един и същ данък за
всички въвеждани документи от този тип. Фиксиран данък за документите е ДДС. Данъкът се предлага
автоматично от системата при въвеждането, но може да се промени или изтрие.
Данъци и начисления по партиди

Отметката "Данъци и начисления по партиди" управлява автоматичното зареждане на данъците,
зададени в партидите, при въвеждането на многоредови документи.
При маркирано поле "Данъци и начисления по партиди" акцизите или отстъпките, зададени в данните на
съответната партида, се включват автоматично в поддокумента.
Ако полето не е маркирано, функцията не е активна. Автоматичното зареждане не се изпълнява, но
можете да въвеждате данъците в поддокументите ръчно.
Операция

Това входно поле се използва за задаване на статистически операции, по които ще се отчитат данните
по този тип документ. Операциите се дефинират при данните за текстовите константи поотделно за
входящите, за изходящите или за вътрешните документи.
Посредством операциите се задават обработките на данните по аналитични признаци за ДДС, които са
задължителни за извеждане на дневниците по ДДС според изискванията на законодателството. В
шаблоните са зададени операции за входящите и изходящите документи според видовете сделки за
ДДС, съответстващи на актуалното състояние на видовете сделки по ЗДДС.
Режими на номериране

Режимите на номериране управляват автоматичното следене на номерата на документите, което е
много удобно при компютърното фактуриране. Спазват се изискванията на ЗДДС за последователни 10значни номера, без дублиране и пропуски.
Режимите на номериране могат да се дефинират като общи за даден клас документи, така че и
фактурите, и данъчните дебитни и кредитни известия да се задават с тези последователни номера. Те
могат да се включват или да се изключват в зависимост от това, дали желаем автоматична номерация
или не. Изключването става с натискане на бутон "Чистене".
Примерни режими на номериране, от които избирате, са:
−

Фактури и данъчни известия - използва се като режим на номериране на всички документи от тип
"Изходяща фактура". Може да бъде включен в данъчни и опростени фактури, в данъчни дебитни и
кредитни известия, които подлежат на обща номерация според изискванията на Закона за ДДС.

−

Приходни касови ордери - използва се за автоматичното номериране на всички видове приходни
ордери - входящи и вътрешни.

−

Разходни касови ордери - използва се за номериране на разходните касови ордери - изходящи и
вътрешни.

Редактиране на поддокументи

Това поле показва по какъв начин ще се извършва редактирането на многото редове на документи с
много кореспондиращи сметки. Имате възможност да избирате дали ще въвеждате поддокументите
направо в таблицата със списъка на позициите или на отделен екран.
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Редактирането на поддокументи в документ с много кореспондиращи сметки е оптимизирано с
възможността да се редактира направо в таблицата. Същевременно е запазена възможността да се
редактира в отделна екранна форма, както в предишните версии.
Редактирането в таблицата е активно само при добавяне на нов ред. При редактиране на съществуващ
поддокумент винаги се извиква екранна форма. Освен това в типа документ може да се укаже и
добавянето на нов ред да става с екранна форма, както в предишните версии. Документи с много
кореспондиращи сметки от типа "много към много" винаги се редактират само с екранна форма.
Валидни стойности за въвеждане на многоредови документи са:
В таблицата

—

В екрана за въвеждане на поддокумента въвеждането става направо в таблицата.
Отделните позиции на поддокумента се въвеждат направо в таблицата, без да се извиква допълнителен
екран. Това улеснява работата при въвеждането, като дава възможност да се работи предимно с
клавиатурата. Значително ускорява работата при фактуриране.
Полетата, които се редактират в таблицата, са:
−

Кореспондираща сметка;

−

Количество;

−

Цена;

−

Сума.

Обработката им е същата, както в екранната форма.
За придвижване между полетата се използват клавишите Tab и Shift+Tab. При натискане на клавиш
Enter редактирането приключва . При натискане на клавиш Tab от последното поле (сума) се приключва
текущият ред и автоматично се добавя нов ред. Това е особено удобно при документи с много редове.
В случаите, когато кореспондиращата сметка не е аналитична, аналитичността й не е количествена или
в типа документ е указано "Количество - не", полетата "Количество" и "Цена" са забранени за
въвеждане.
—

Отделен екран

При многоредовите документи отделните редове на документа се въвеждат с извикване на отделен
екран както в по-старите версии. При многоредови документи с избрана позиция "Много към много" в
полето за много кореспондиращи сметки, които искат съгласуване на данните по партиди, въвеждането
на позициите е винаги чрез отделен екран.
Свързване към ОП

Този параметър управлява автоматичното създаване на отворени позиции при входящите и изходящите
документи, което ускорява въвеждането. Активен е за само за документи от клас "Фактура".
Позволява автоматично създаване на нова сделка при въвеждане на нова фактура, към която след това
автоматично да се свърже плащането, създадено автоматично от програмата с икона "Плащане на
фактура" от основния екран за въвеждане.
Можете да избирате от следните възможности за свързване към отворената позиция на фактурите:
—

По избор

При този начин на работа потребителят сам създава отворената позиция, след като въведе фактурата.
Предлага се възможност за избор на отворената позиция (сделката) при въвеждането на документите и
за обединяване на много документи в една сделка.
След като се въведе фактурата, на екрана се показва справката за активните сделки на този клиент или
доставчик. Избират се бутоните "Нова ОП" при започване на нова сделка или "Обединяване" за
включване към започната сделка.
—

Нова ОП и справка
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При избиране на този начин на въвеждане на фактури автоматично се създава нова отворена позиция,
като след това се показва справка с информация за сделката. Справката е полезна за контролиране на
въведените суми, преди документът да бъде осчетоводен. Справката съдържа информация за
отварящия документ, т.е. този, който започва сделката, неговите номер, дата, сума за изравняване,
срок, брой документи, напомняния и състояние.
Този начин на работа ускорява двойно фактурирането, като за всяка фактура винаги автоматично се
създава нова отворена позиция.
—

Нова ОП без справка

Към фактурата автоматично се създава нова отворена позиция (сделка), без да се предлага екранна
форма с информация за нея. При приключване на въвеждането на документа не се появява
информация за тази сделка.
Този параметър дава възможност за ускоряване работата при фактуриране, като операторът не
разглежда информацията за сделката, а само въвежда фактурата. Това е удобно при фактури, които
винаги се плащат в брой, и плащането става автоматично с иконата "Плащане по фактура" от основния
екран за въвеждане на документи. Ако обаче искате да проследите какви суми сте въвели, можете
специално да извикате информацията за отворената позиция или с десния бутон на мишката, или от
меню "Документи".
Тази настройка е важна и при импорт на документи, експортирани от БИЗНЕС НАВИГАТОР (с *.nav
файл). Програмата може автоматично да създава нова отворена позиция за всяка входяща и изходяща
фактура, ако в настройката "Свързване към ОП" е избрана опцията "• Нова ОП и справка" или "• Нова
ОП без справка". Ако е избрана опция "•По избор", ОП не се създава при импорта.
В този случай е важна настройката на типа документ в приемащата (в която се импортират документите)
фирма, а не във фирмата, от която се експортират документите
Въвеждане с четец на щрих-код

Полето е предназначено за задължителната предварителна настройка на типа документ, с цел работа с
четец на щрих-код.
За целта се поставя отметка в полето "Въвеждане с четец на щрих-код".
Търговски център

В това поле се избира търговски център от предварително дефинираните в меню "Базови данни –
Аналитичности – Търговски центрове".
Операциите, свързани с продажбите от този търговски център, се извършват с типове документи,
създадени за конкретния център.
Начално състояние

Настройката позволява с един тип документ да се изготви оферта, която след потвърждаване да стане
поръчка и впоследствие фактура.
• Оферта
Маркирането на позиция "Оферта" дава възможност да се премине през всички етапи от офериране до
издаване на фактура.
• Поръчка
Маркирането на позиция "Поръчка" дава възможност преди издаване на фактура да се изготви поръчка
без преминаване през етап оферта.
• Фактура
Маркирането на позиция "Фактура" дава възможност да се работи директно с фактури, без да се
минават етапите на поръчка и оферта.
Платежен документ

Този параметър позволява да се дефинира платежният документ, с който БИЗНЕС НАВИГАТОР ще
плаща фактурата с автоматичната операция "Плащане по фактура" от основния екран за въвеждане.
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Тази възможност е валидна за документи от клас фактура. Зададеният тук тип документ се генерира
автоматично като платежен документ по входящите или изходящите фактури от избрания тип документ.
Тази автоматична операция може да се използва както при фактури, които се плащат в брой, така и при
плащане по банков път. Но за двата начина на плащане са необходими два различни типа документи фактура с плащане в брой и фактура с плащане по банков път.
Само автоматично добавяне

Този параметър позволява да се дефинират платежни документи, които не могат да се въвеждат ръчно,
а само с автоматичната функция "Плащане по фактура" от иконата на основния екран за въвеждане на
документи. Тази възможност е валидна за документи от клас плащане.
Страница "ДДС"

На тази страница се задават новите параметри на типовете документи за отчитането на ДДС за 2007 г.
при редактиране на данните за типа документ.
Тази страница се появява само за входящите и изходящи документи.
В отделни подстраници (Tab) се показват параметрите за обработка на типовете документи до 2006г. и
отделно новите параметри след 2007 г.
След 2007 г.

На страницата "ДДС - След 2007" се задават параметрите, които се обработват след 01.01.2007 г. както
следва
Вид по ДДС
Видът по ДДС се избира от списък с възможни стойности, дефинирани в програмата съгласно изискванията на
новия ППЗДДС. Списъкът е различен в зависимост от посоката на типа документ - входящ или изходящ.
Операция по ДДС

Операцията по ДДС се избира от списък.
Възможните операции според новите изисквания за 2007 г. са въведени в програмата предварително,
така че не е необходимо да се съставя списък на операциите.
Дефинират се отделни типове документи за всяка операция, по която ще има въвеждане на документи.
По тази операция ще се попълнят новите дневници и отчети по ДДС за 2007 г.
Данните за операцията, зададени в типа документ, важат само по подразбиране. Те могат да се
променят при въвеждането на документа.
Осчетоводяване само на данъка
Този параметър се отнася само за протоколи, по които не бива да се осчетоводява нищо друго освен данъкът.

Трябва да се използва само в протоколите за ВОП и за тези по чл.82 от ЗДДС.
Този параметър се задава по подразбиране в типа документ, но може да се промени в документа.
Основание за начисляване/ неначисляване на ДДС

Основанието за начисляване/неначисляване на данък или за начислен данък с нулева ставка се
появява на екрана с пълно и кратко наименование. То се избира от списък на основанията.
Редактирането на основанията за начисляване/ неначисляване на данъка става в меню "Базови данни Фирмени данни - Основания за начисляване/ неначисляване на ДДС".
Списъкът съдържа най-често срещаните основания на начисляване/ неначисляване на ДДС, като след
това може да се допълва и редактира.
Основанието може да се зададе както в тип документ с данък, така и в тип документ без данък. Когато
документът е фактура, основанието за неначисляване се отпечатва само ако документът е без данък
или ако има данък със ставка 0%.
Когато документът е протокол, основанието за начисляване се отпечатва задължително.
Тези основания се задават по подразбиране в типовете документи, като могат да бъдат редактирани и в
конкретния документ при въвеждането.
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Документ по ЗДДС 2007

С този параметър се управлява кои документи от списъка с типове документи да се появяват до 2006 г.,
и кои - от 2007 г. Това се отнася само за документи от клас "Фактура", входящи и изходящи.
Ако се маркира, че документът се използва само по ЗДДС за 2007 г., той няма да се показва в списъка с
типове документи при въвеждане на данни за 2006 г. Също така документи, които не са маркирани с
този параметър, няма да се показват в списъка с типове документи при въвеждане на данни за 2007 г.
В типа документ, на страница "ДДС" е добавена опция "Документ по ЗДДС 2007".
Тя се отнася само за входящите и изходящи документи от клас "Фактура" и няма влияние върху
плащанията и вътрешните документи.
Когато се създава нов документ и трябва да се избере тип документ от списъка, в зависимост от това
дали се въвежда в период преди или след 01.01.2007, в списъка ще се покажат само част от типовете
документи с клас фактура.
Преди 01.01.2007 ще се покажат само тези, в които "Документ по ЗДДС 2007" не е маркирано.
След 01.01.2007 ще се покажат само тези, в които "Документ по ЗДДС 2007" е маркирано.
Задължителен текст в дневника по ЗДДС

Ако тази опция е маркирана, счетоводният текст от този тип документ задължително ще се попълни в
дневника по ЗДДС в колона "Вид на стоката или обхват и вид на услугата", независимо дали е
маркирана опцията "В дневника по ЗДДС с включен текст за вид по ДДС "Отчет за продажбите"".
До 2006 г.

На страницата "ДДС - До 2006" е заложен параметърът "Вид по ДДС".
В него са запазени данните за вид по ДДС на типа документ, както са били до 31.12.2006 г.
Схеми за генериране на протоколи за ВОП

С помощта на стрелките на тази страница се разрешават/забраняват дефинираните схеми за
генериране на протоколи за ВОП за съответния тип документ.
Схеми на плащане

Страница "Схеми на плащане" има в дефиницията на типа документ, ако той е от клас "Фактура"
(нормално това са фактури, митнически декларации, данъчни дебитни и кредитни известия).
На тази страница можете да укажете за конкретния тип документ кои схеми са разрешени и кои - не.
За всеки тип документ можете да разрешите една схема, много схеми, или да не разрешите нито една.
Очевидно при входящите фактури се показват изходящите схеми на плащане, и обратно, при
изходящите фактури се показват входящите схеми на плащане.
За да разрешите, респективно забраните определена схема на плащане, трябва да я маркирате и с
помощта на стрелката в желаната посока да я преместите от едното поле в другото.
Други

На страница "Други" има възможност да маркирате опциите
−

Забранено място на съставяне

−

Забранен съставител/получател от фирмата

−

Забранен съставител/получател от контрагента

и тогава в документа полетата, предвидени за тези данни, няма да се визуализират.
Документ по закона за акцизите

В това поле се поставя отметка при настройка на типовете документи, за да осигурите правилна
обработка на данните за акцизите.
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Програмата обработва само тези типове документи, които са маркирани тук, че са документи по ЗАДС, и
за които са избрани съответните стойности за попълване.
След поставянето на отметка в това поле се появяват следните допълнителни полета за попълване:
Начин на постъпване
Предназначение
Вид по ЗАДС

Маркираните в типа документ стойности за начин на постъпване и предназначение се записват като
стойности по подразбиране в базовите данни, които след това могат да бъдат променяни при
въвеждането на документите.
Условието е в типа документ да бъде указано, че документът се отчита по закона за акцизите.
Начин на постъпване
Полето "Начин на постъпване" се използва за документи, с които се заприходяват акцизни стоки в
данъчния склад.
Това могат да бъдат или входящи документи от тип "Фактура", или вътрешни документи с много
кореспондиращи сметки по дебита на сметката за склад.
За такъв тип документи се маркира една от следните стойности:
− Под режим отложено плащане на акциз
− Произведени в данъчния склад
− Придобити по друг начин
− С платен акциз
− С опростен придружителен документ.
Предназначение
Предназначението се използва за извеждане на акцизни стоки от данъчния склад. Предназначенията са
фиксирани в Правилника за прилагане на ЗАДС и са заложени като стойности в Бизнес Навигатор.
Документите, които трябва да се използват за отчитане на операциите по извеждане на акцизни стоки
могат да бъдат изходящи, от тип "Фактура", или вътрешни.
В полето "Предназначение" от списък се избира една от възможните стойности, които съответстват на
изискванията за попълване на дневника и декларацията на акцизите.
В зависимост от предназначението Бизнес Навигатор определя, дали данъкът е дължим или е
недължим по закона за акцизите.
Тази информация служи за извеждане в справките.
Вид по ЗАДС
Полето "Вид по ЗАДС" е предназначено за отпечатването на акцизните данъчни документи.
В това поле може да се избере начин на отпечатване измежду следните опции:
-

няма

-

акцизен данъчен документ

-

акцизно дебитно известие

-

акцизно кредитно известие
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Документите, които могат да се отпечатват, са изходящи фактури и вътрешни документи по дебит. И в
двата случая кореспондиращата сметка трябва да е сметка за продажби или сметка за склад от
съответния данъчен склад. И в двата случая документът трябва да е с много кореспондиращи сметки.
Когато се отпечатва вътрешен документ, по инструкция данните за получателя се оставят непопълнени.
Интрастат

Тук се задават необходимите параметри за отчитане на Интрастат.
Тази страница се появява само за фирмите, маркирани с отметка в полето "Фирмата е Интрастат
оператор".
За всеки тип документ на страница "Интрастат" се попълват следните полета:

- Не се отчита по Интрастат
Това поле се маркира в случаите, когато този тип документ трябва да се изключи от обработката на
данни за Интрастат.

- Група полета "По подразбиране"
В тази група полета се задават стойности по подразбиране, различни от зададените във фирмените
данни. Тези стойности имат приоритет и ще се попълнят първи при въвеждането на нови документи.
За въведените вече документи без информация за Интрастат е предвиден бутон за прехвърляне на
тези данни в документа.
Ако не са дефинирани стойности по премълчаване в типа документ, при въвеждането на документите в
зависимост от посоката Бизнес Навигатор попълва стойностите по подразбиране от данните на
фирмата.

Попълват се следните полета:
- Вид сделка
- Статистическа процедура
- Условия на доставка
- Вид транспорт
- Регион на произход/ потребление
Стойностите за всяко от тези полета се избират от списък с предварително въведени данни като набор
от всички възможни стойности, определени в нормативната база.
За тези полета е предвиден бутон "Чистене" за изчистване на вече избраните стойности, изобразен като
кръстче след стойността на полето.

Допълнително се попълват данните в полето "Националност на транспортното средство". Може да се
маркира стойност по подразбиране от следните две възможности:
- Страна на контрагента
- България.
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Бележки

За въвеждане на описание към типовете документи можете да добавите свободен текст с дължина 10
реда, всеки ред с по 60 знака. Тези данни могат да се видят само на екрана за редактиране на типовете
документи и са удобни за описание на специфичните операции, обслужвани с този тип документ.
Експорт и импорт на типове документи

Изберете от менюто "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи". Натиснете бутона
"Експорт" и маркирайте тези типове документи, които искате да експортирате. Задайте име на файла и
натиснете "OК". За импортиране влезте в другата фирма и в таблицата на типовете документи
натиснете бутона "Импорт" и изберете файла. Необходимо е сметките по подразбиране, данъците,
режимите на номериране и операциите, които са дефинирани в първата фирма, да са дефинирани по
същия начин и във втората. След импорта влезте в типа документ, проверете и ако е необходимо,
коригирайте настройките.
Допълнителни параметри

Дефинирането на допълнителни данни към типа документ става от бутона "Допълнителни параметри".
За да се улесни обработката на документите или да се направи връзка към външни програми например програми за отпечатване на фактури, за връзка с касов апарат и т.н., в типовете документи и в
самите документи могат да се въвеждат следните видове допълнителни параметри:
• Параметри в документ
• Параметри в поддокументи
• Режими отпечатване
• Данъци в документ
• Данъци в поддокумент
• Заглавия при печат
• Полета в поддокумент
• Полета в документ.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР чрез допълнителна програма дизайнер на документи е възможно самият
потребител свободно да редактира формата и съдържанието на отпечатваните документи. За да
използвате тази възможност на БИЗНЕС НАВИГАТОР, трябва в меню "Отпечатване" да добавите нов
режим на отпечатване.
Когато документът се отпечатва, визуализирането на полетата "Име" и "Стойност" на всички
допълнителни параметри, въведени в страница "Документи", става при наличие на отметка в карето
"Отпечатване на допълнителните параметри" на страница "Заглавия при печат". Отпечатването става
само при това състояние на документа, при което е маркирано карето, и не важи за касовите и банкови
документи.
Параметри в документ

Тук можете да укажете до 20 допълнителни параметъра, които да се въвеждат в документа.
Допълнителните параметри на документа определят начините на отпечатване, които ще се използват от
функцията "Специално отпечатване", връзки към касов апарат и други служебни параметри на
документите.
При добавяне или редактиране на допълнителните параметри за документа се появява екран със
следните полета:
Тип документ
Тип параметър
Код
Име
Стойност
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Константа
Брой символи
В алтернативна валута
Избор от списък
Номер поред

Тип документ
Това е служебният код на типа документ, намиращ се в базата данни. В това поле се зарежда
автоматично служебният номер на избрания тип документ. Не се препоръчва този номер да се променя.
Той служи само за служебна информация. Отключващият бутон под формата на катинар, намиращ се
до полето, може да промени кода на типа документ.
Тип параметър
Това е служебен код на типа параметър. По подразбиране се зарежда стойност 1 и означава, че се
отнася за допълнителни параметри към документа в типа документ.
Код
Кодът се задава автоматично при добавяне на даден тип допълнителен параметър в документа.
Възможно е потребителят да промени тази последователност от типове параметри, като промени
автоматично зададения код.
Това ще се отрази на използването на допълнителните пара метри . Например може да промени
външния вид на документа, отпечатан с функцията "Специално отпечатване".
Име
Название, което се използва при въвеждане или избор на този допълнителен параметър на документа.
Стойност
Това е поле, в което се съдържа свободен текст. Това са данни, които се зареждат като стойност по
подразбиране в документа, но могат да се променят, ако параметърът не е константа.
Ако има въведен текст в това поле и е маркирана отметката "Константа", при въвеждане на документа
този текст не може да се променя. Ако няма отметка пред полето "Константа", но има въведен текст в
това поле, той се предлага във въвеждания документ като стойност по подразбиране, но може да се
промени в процеса на работа. Трета възможност е полето да не се попълва в допълнителните
параметри на документа. Тогава неговото въвеждане става при въвеждане на документа.
Константа
Отметка, която указва, че стойността не може да се променя от оператора в момента на въвеждането на
данните. При маркирана отметка "Константа" стойността се зарежда автоматично в данните на
документа. Промяната на тази стойност става само от допълнителните параметри за типа документ.
Брой символи
Полето се въвежда само за допълнителни параметри, които не са константа. Задава се дължината на
полето за въвеждане. Може да приема стойности от 1 до 40 знака.
В алтернативна валута
За да се отпечата документ, генериран чрез дизайнера на отчети в алтернативна валута и суми по нея,
е необходимо карето "В алтернативна валута" да е маркирано.
Избор от списък
Маркирането на това поле дава възможност за избор на допълнителни параметри в документи, които за
улеснение се избират от списък. Когато това поле е маркирано, стават достъпни полето "Номенклатура"
и карето с название "От списъка се използва".
• Номенклатура
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С помощта на бутона вдясно от полето се извиква екран, от който се избира съществуваща в БИЗНЕС
НАВИГАТОР номенклатура или се дава възможност да бъде създадена нова номенклатурна
дефиниция.
• От списъка се използва
Чрез маркиране с мишката се посочва кой параметър на номенклатурата ще бъде използван като
допълнителен. Възможностите, от които може да бъде избрана една, са:
−

Название,

−

Код,

−

Артикулен код или

−

Щрих код.

Номер поред
Както при телебанкирането, така и при отпечатването на банкови документи, поредният номер на
параметъра е критично важен и трябва точно да съответства на номерата, които са описани.
Поле "Номер поред" се използва при сгрешени кодове на параметрите.
Грешките са се получили при "поправен ред на поредните номера", така че да се получат
последователни кодове на параметрите, въпреки че след това банковите документи започват да се
отпечатват неправилно. След като това вече е сторено, не е възможно номерата да се променят, за да
съответстват на описанието, защото това би повредило вече въведените данни.
В поле "Номер поред" могат да се въведат правилните поредни номера на параметри.
Ако полето е попълнено, програмата взема поредния номер на параметъра от него. Ако не е попълнено,
взема за пореден номер кода на параметъра.
Ако кодовете на параметрите са променяни, трябва в полето "Номер поред" да се въведат правилните
номера на всеки сгрешен параметър на всеки тип документ, който ще се използва за телебанкиране.
Параметри в поддокумент

Тук можете да укажете до 5 допълнителни параметъра за поддокументите, също както при параметрите
на документите. При въвеждане на нов параметър или редактиране на съществуващ се въвеждат
следните входни полета:
Тип документ
Тип параметър
Код
Константа
Брой символи
Име
Стойност
Номер поред

Тип документ
Това е служебният код на избрания тип документ, за чийто поддокументи ще се отнасят тези
допълнителни параметри. Този код е служебният номер на типа документ, който се зарежда
автоматично.
Не се препоръчва този номер да се променя. Бутонът, оформен като катинар, намиращ се до полето,
може да отключи полето за въвеждане. Той се използва в случаите, когато погрешка тези допълнителни
параметри са въведени към друг тип документ.
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Тип параметър
Тук се зарежда служебен код на типа параметър. По подразбиране се зарежда стойност 2 и означава, че
се отнася за допълнителните параметри към поддокументите в този тип документ.
Код
Кодът се задава автоматично като пореден номер при добавяне на нов допълнителен параметър в
поддокументите. С промяната на кода може да се промени последователността от типове параметри в
поддокументите. Така може да се управлява редът на въвеждане на параметрите или външният вид на
документ, отпечатан с функцията "Специално отпечатване".
Константа
Отметка, която указва, че стойността не може да се променя от оператора при въвеждането на данните.
Стойността на този параметър се зарежда автоматично в данните на поддокументите. Промяна на
стойността е възможна само в допълнителните параметри на типа документ.
Брой символи
Задава широчината на полето за въвеждане. Възможни стойности са от 1 до 40 знака. Това поле се
въвежда само за допълнителни параметри към поддокументите, които не са константа.
Име
Название на допълнителния параметър на типа документ. То се използва за описание на параметъра
при въвеждане или печат на документа.
Стойност
Това е поле, което съдържа свободен текст. Ако има въведен текст в това поле и наличие на отметка в
полето "Константа", този текст не може да се променя при въвеждане на документа.
Ако няма отметка пред полето "Константа", но има въведен текст в това поле, той се предлага като
стойност по подразбиране и може да се промени при въвеждане на документа.
Трета възможност е полето да не се попълва в допълнителните параметри на поддокумента. Тогава
стойността на параметъра се задава при въвеждане на документа.
Номер поред
Както при телебанкирането, така и при отпечатването на банкови документи, поредният номер на
параметъра е критично важен и трябва точно да съответства на номерата, които са описани.
Поле "Номер поред" се използва при сгрешени кодове на параметрите.
Грешките са се получили при "поправен ред на поредните номера", така че да се получат
последователни кодове на параметрите, въпреки че след това банковите документи започват да се
отпечатват неправилно. След като това вече е сторено, не е възможно номерата да се променят, за да
съответстват на описанието, защото това би повредило вече въведените данни.
В поле "Номер поред" могат да се въведат правилните поредни номера на параметри.
Ако полето е попълнено, програмата взема поредния номер на параметъра от него. Ако не е попълнено,
взема за пореден номер кода на параметъра.
Ако кодовете на параметрите са променяни, трябва в полето "Номер поред" да се въведат правилните
номера на всеки сгрешен параметър на всеки тип документ, който ще се използва за телебанкиране.
Режими отпечатване

Тук можете да укажете неограничен брой допълнителни параметри за отпечатване на документи от този
тип. Тези допълнителни параметри са необходими при функцията "Специално отпечатване", която
извиква форми, създадени с външна програма (Report Writer). Допълнителните параметри при
отпечатване извикват формата на разпечатката с параметри, необходими за правилното й изпълнение.
Когато документът се отпечатва не със стандартния бутон "Печат", а с бутона "Специално отпечатване"
(с изобразен на него друг принтер), БИЗНЕС НАВИГАТОР извежда съдържанието на документа във
временен файл и предава управлението на външна програма, която трябва да обработи и отпечата
590

документа. Ако режимът на отпечатване е един, операцията се извършва веднага. Ако режимите са
повече, се показва меню, от което можем да изберем режим на отпечатване. Всеки режим на
отпечатване се задава като отделен допълнителен параметър.
За всеки режим на отпечатване се задават:
Тип документ
Тип параметър
Код
Име
Команда
В алтернативна валута

Тип документ
Това е служебният код на типа документ, намиращ се в базата данни, който ще се отпечатва чрез
функцията "Специално отпечатване". Този код се зарежда автоматично според избрания тип документ.
Не се препоръчва той да се променя. При избор на друг тип документ се зарежда неговият служебен
номер.
За служебни цели може да се наложи промяна на типа документ, за който се отнася този параметър.
Бутонът под формата на катинар, намиращ се до полето, отключва полето за въвеждане.
Тип параметър
Това е служебен код на типа параметър. По подразбиране за допълнителните параметри при
отпечатване се зарежда стойност 3. Това означава, че този допълнителен параметър се отнася за
специалното отпечатване на документи от този тип.
Код
Кодът е поредният номер на параметъра в списъка. Той се задава автоматично при добавяне на нов
режим на отпечатване. Възможно е потребителят да промени последователността на режимите при
специалното отпечатване, като зададе ръчно кода на параметъра.
Име
Название, което се използва при печат. Показва се в менюто на функцията за специалното отпечатване,
ако са дефинирани няколко типа отпечатване на този тип документ.
Команда
Команден ред за задаване на името на външната програма за отпечатване, видът на печата и
допълнителни параметри, специфични за нея.
Например за връзка с касов апарат "Самсунг ER250", "Датекс МР500" или "Датекс МР 500Т" задаваме
команден ред за програмата nvcash.exe, който може да бъде различен за различните марки касови
апарати.
За отпечатване фактура във вида, необходим за МЕТРО Кеш енд Кери, въвеждаме команда:
C55prntx.exe METRO.TXR MetroInvoice /W.
Конкретният формат на командата винаги е специфичен за конкретната програма.
В алтернативна валута
Ако карето "В алтернативна валута" е маркирано, БИЗНЕС НАВИГАТОР използва полетата за чужда
валута и суми в чужда валута на междинния файл, който се изпраща към дизайнера на документи, за да
попълни алтернативната валута и сумите по нея.
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Данъци в документ

Въведеният списък от данъци и отстъпки се включва автоматично в общите начисления на документа.
Въведените тук данъци трябва да имат зададена сметка за осчетоводяване, за да може БИЗНЕС
НАВИГАТОР да ги осчетоводи като кореспондираща сметка към основната сметка на документа. Това
могат да бъдат например отстъпки за плащане в брой, които не се отнасят за конкретната стока, а за
цялата сума на документа.
Тип документ
Тип параметър
Код
Име
Данък

Тип документ
Това е служебният код на типа документ, намиращ се в базата данни, за който се отнасят въведените
начисления. Този код се получава автоматично, но може и да се промени. За целта се натиска бутонът
катинар, намиращ се до полето за код. След промяната на кода на типа документ този допълнителен
параметър ще се добави в данните за другия тип документ, чийто код сме задали в това поле.
Желателно е не да се променя кодът на типа документ, а допълнителните параметри да се въвеждат
към избрания тип документ.
Тип параметър
Зарежда се служебният код на типа параметър. По подразбиране стойността за всички параметри от тип
"Данъци в документа" е 4. Това означава, че този тип параметър се отнася за допълнителни данъци,
които ще се включат автоматично при въвеждане на документи от този тип.
Код
Кодът на типа параметър се задава автоматично при добавяне на нов данък или отстъпка към списъка с
общи начисления на типа документ.
Име
Название на използвания данък или отстъпка в документа. Въвежда се свободен текст. Името се ползва
при отпечатване на изходящи фактури с указан тип отпечатване "Изх. фактура с отстъпки".
Данък
Натиснете бутона, означен с три точки след полето за данък, за да извикате списъка на данъците. От
списъка изберете данък, който ще се включва автоматично в общите начисления на документа. След
избора на данъка от списъка в полето се изписва служебният код на този данък.
Данъците, зададени като допълнителни параметри в документа, трябва задължително да са
дефинирани със сметка за осчетоводяване. В противен случай при осчетоводяване на документа ще
получите съобщение за ненамерена данъчна сметка.
Данъци в поддокумент

Въведеният списък от данъци и отстъпки се включва автоматично в поддокументите на въвеждания тип
документ. Тези данъци се отнасят до всички редове на документа.
Тип документ
Тип параметър
Код
Име
Данък
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Тип документ
Това е служебният код на типа документ, намиращ се в базата данни, за който се отнасят въведените
начисления. Този код се получава автоматично, но може и да се промени. За целта се натиска бутонът
катинар, намиращ се до полето за код.
След промяната на кода на типа документ този допълнителен параметър ще се добави в данните за
другия тип документ, чийто код сме задали в това поле.
Желателно е не да се променя кодът на типа документ, а допълнителните параметри да се въвеждат
към избрания тип документ.
Тип параметър
Това е служебен код на типа параметър. По подразбиране е 5 и означава, че се отнася за допълнителни
начисления, включени автоматично в поддокументите.
Код
Кодът на типа параметър се задава автоматично при добавяне на ново начисление в поддокументите.
Това е неговият пореден номер в списъка от параметри.
Име
Название на използвания данък или отстъпка в документа. Въвежда се свободен текст. При избор на
режим на отпечатване "Изх. фактура с отстъпки" графата с начисления в документа включва три колони,
за три включени данъка или отстъпки в поддокумента. Отпечатват се до 8 символа от това
наименование.
Данък
От предоставения списък се избира данък, който се включва автоматично към партидите в
поддокументите. Изборът става след натискане на бутона до полето данък. След избора му в полето се
изписва служебният код на този данък.
Заглавия при печат

Страницата съдържа следните полета
•

Тип документ

•

Тип параметър

•

Код

•

Име

•

Стойност

•

Лого

•

Отпечатване на допълнителните параметри,

които се попълват, респективно променят след въвеждане на данните с натискане на икона "Добавяне",
респ. "Редактиране".
От страница "Заглавия при печат" в поле "Стойност" се въвеждат различни заглавия, които се
използват при отпечатване в различните състояния на документа. Възможните състояния на документа
са:
•

неосчетоводен

•

осчетоводен

•

сторниран

•

недовършен

•

поръчка
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•

оферта.

Ако за някое състояние не е въведено заглавие, то се използва названието на типа документ.
Задаването на заглавия не е задължително.
В поле "Лого" се задава името на графичен файл с картинка, определена за този тип документ. Файлът
може да се избере също така, като се натисне бутонът

вдясно от това поле.

Тук се избира лого, което ще се отпечатва с този тип документ при всяко негово състояние. Може да се
избере различна картинка за оферта, поръчка, неосчетоводена и осчетоводена фактура. Избраното тук
лого има предимство пред логото, избрано в меню "Базови данни - Основни дефиниции - Стойности по
премълчаване - Документи".
Като лого на фактурата може да се използва картинка от тип BMP, JPG, GIF или WMF.
Графичният файл, съдържащ логото, трябва да се намира в същата директория, в която е инсталирана
базата данни на Бизнес Навигатор.
Логото се отпечатва в горната част на листа, като лента с височина 2.5 см и с широчина, равна на широчината на
фактурата. Ако е необходимо, картинката се разтяга или свива, така че да влезе в тези граници. Самата фактура се
отмества надолу на същото разстояние.

При наличие на отметка в карето "Отпечатване на допълнителните параметри", когато документът
се отпечата, се визуализират полетата "Име" и "Стойност" на всички допълнителни параметри,
въведени в страница "Документи". Отпечатването става само при това състояние на документа, при
което е маркирано карето, и не важи за касовите и банкови документи.
Полета в поддокумент

В това поле не се въвежда нищо. То се попълва чрез изчисляване на формула при специалното
отпечатване на документа.
Можем да зададем до 20 допълнителни полета в поддокумента. В дизайнера на документи тези полета
не са именовани, а номерирани.
В екрана за дефиниране на допълнителното поле има таблица на полетата от базата данни, които
можем да използваме във формулата. Начинът на използване на формулите е същият, както при
експорта на справки. Синтаксисът и вградените функции са описани в хелпа на дизайнера.
При специалното отпечатване допълнителните полета се попълват според поредния си номер, а не
според кода. Тоест, ако например имаме три полета с непоредни кодове 1, 3 и 7, те ще попълнят в
позиции 1, 2 и 3 на експортирания документ.
Полета в документ

В това поле не се въвежда нищо. То се попълва чрез изчисляване на формула при специалното
отпечатване на документа.
Можем да зададем до 20 допълнителни полета в документа. В дизайнера на документи тези полета не
са именовани, а номерирани.
В екрана за дефиниране на допълнителното поле има таблица на полетата от базата данни, които
можем да използваме във формулата. Начинът на използване на формулите е същият, както при
експорта на справки. Синтаксисът и вградените функции са описани в хелпа на дизайнера.
При специалното отпечатване допълнителните полета се попълват според поредния си номер, а не
според кода. Тоест, ако например имаме три полета с непоредни кодове 1, 3 и 7, те ще попълнят в
позиции 1, 2 и 3 на експортирания документ.
Функции
Добавяне

За дефиниране на нови типове документи имате на разположение бутон "Добавяне" в таблицата със
списъка на типовете документи или клавиш Ins (Insert).
Винаги можете да добавите собствени документи, но добавянето на нов тип документ изисква добро
вникване в структурата на документа. Разгледайте обаче подробно описанието на параметрите, които
се описват във входните полета, за да си спестите неприятностите от дефинирането на неправилни
документи. Затова, ако се нуждаете от създаване на нов документ, по-добре използвайте възможността
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да копирате близък такъв. След това редактирайте документа спрямо вашите изисквания. Промените в
структурата му ще бъдат по-малко.
Друга възможност е да използвате бутон "Импорт" за импортиране на създадени от фирмата
производител или в друга фирма готови типове документи.
Редактиране

За редактиране на типа документ позиционирайте курсора върху желания запис в таблицата.
Разглеждане или редактиране на типовете документи се активира с бутон "Редактиране" или с клавиш
Enter.
Достъпни са всички полета, характеризиращи документа, при условие че този тип документ не е
използван досега. Ако има въведени документи по този тип документ, само определени полета в екрана
"Общите данни"са достъпни за редактиране. Това са "Вид по ДДС" и "Отпечатване". В екрана "По
подразбиране" всички полета са достъпни за редактиране.
Триене

Предвидена е възможност документи, по които няма записвания, да могат да се трият. Позиционирайте
се на ненужния документ и натиснете икона "Триене" или клавиш Del(Delete).
Тази процедура не е предвидена за масово изтриване, тъй като не се знае в кой момент документът ще
потрябва. Освен това има и типове документи, които са необходими за автоматичните операции на
БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Копиране

Чрез бутон "Копиране" можете да използвате вече създаден документ, да го копирате под друго име и
само малко да го промените. Така си спестявате половината работа по дефиниране на тип документ и
се предпазвате от непредвидени грешки.
Когато натиснете бутон "Копиране", на екрана се появява формата за копиране на тип документ.
Копиране на
Като

Копиране на
В това поле излизат името и кодът на избрания вече тип документ, който ще копирате, например:
-ФД - Данъчна фактура
Това поле се показва само като справочна информация. В него се зарежда избраният за копиране
документ.
Като
Код:
Име:
Тук първо попълвате кода на новия документ в 10 знака. Въведете разбираем код, по който ще
въвеждате документите. След това натиснете клавиш Тab или позиционирайте мишката в полето за
попълване на името на новия документ. След като сте попълнили данните, натиснете бутон "ОК".
Сега новият документ вече е записан в списъка на типовете документи. Той съдържа данните на
документа, от който е копиран. Ако искаме да променим нещо в него, натискаме бутон "Редактиране" и
го променяме. След промяната можем да го използваме с новото му предназначение.
Ако потвърдите екрана с невъведени данни за код и име, ще запишете празен документ, който ще се
появи без име в списъка.
Експорт

Импортът и експортът на типове документи са едно улеснение при прехвърляне на готови типове
документи от една фирма в друга. БИЗНЕС НАВИГАТОР записва файловете в специален формат така,
че да може безпроблемно при импорта да ги прехвърли в базата данни на другата фирма.
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От меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи" натиснете бутона "Експорт". На
екрана се показва списък на всички типове документи на тази фирма, от който трябва да изберете
документите, които ще експортирате. Маркирайте с мишката тези типове документи, които искате да
експортирате - един или няколко. Маркираните данни се оцветяват с по-тъмен цвят.
В полето "Файл" задайте име на файла на латиница с 5 букви и натиснете "OК". Напишете такова име,
по което след това ще търсите този файл при импорта в другата фирма.
Имената на файловете за експортиране на типове документи започват винаги с префикс TYP. Той се
зарежда автоматично от програмата и не може да се променя. След него трябва да напишем името на
файла, до 5 знака с букви на латиница или цифри. Следва разширението на файла, което е заредено
автоматично и за всички видове данни е .NAV. Това разширение показва формата на файла, който е
специален за БИЗНЕС НАВИГАТОР. Всички файлове, в които са експортирани типове документи,
започват със съкращението TYP и имат разширение .NAV.
След като зададем името на файла за запис на данните, маркираните документи ще се запишат в
указания файл, откъдето след това могат да се импортират в друга фирма.
Ако е маркирана отметката "Изпращане по е-mail", след експорта този файл веднага ще се изпрати на
адреса, указан в съответното поле на страница "Други" от меню "Базови данни – Основни дефиниции –
Стойности по подразбиране"
Импорт

Импортирането на типовете документи позволява, създадени в друга фирма или от разработчика на
БИЗНЕС НАВИГАТОР типове документи, да се прехвърлят безпроблемно във фирмата, в която
работим. Тази функция е удобна за импортиране на създадени от разработчиците типове документи,
които улесняват работата с автоматичните операции, или при дефиниране на нови параметри при
промяна на законодателството.
За импортиране на типове документи от файл влезте в другата фирма и от таблицата със списъка на
типове документи натиснете бутона "Импорт". Появява се екран за избор на файла, от който ще
импортираме. Всички файлове, в които са експортирани типове документи, започват със съкращението
TYP и имат разширение .NAV.
В полето за избор на файл се зарежда автоматично стойност:
typ*.nav
Изберете този файл, който е необходим и който сте указали при функцията "Експорт". Той се появява
автоматично в таблицата под името на файла. Трябва да го маркирате и да го изберете.
След избор на файла данните от него се прехвърлят автоматично в списъка с типовете документи.
Наблюдавайте внимателно екрана по време на импорта, за да разгледате съобщенията за грешки, ако
нещо не е зададено правилно. За правилно импортиране на типовете документи е необходимо сметките
по подразбиране, данъците, режимите на номериране и операциите, които са дефинирани в първата
фирма, да са дефинирани по същия начин и във втората.
След импорта влезте в типа документ, проверете го и ако е необходимо, коригирайте настройките.
Данъци и отстъпки
Данъци

Параметрите на данъците, които се въвеждат в тази точка от менюто, управляват въвеждането и
автоматичното им осчетоводяване в БИЗНЕС НАВИГАТОР.
След избор на точка "Данъци" от меню "Базови данни – Основни дефиниции" на екрана се появява
списък на всички данъци, въведени в БИЗНЕС НАВИГАТОР. Списъкът е сортиран по съкращението
(кода) на данъка. От списъка можете да избирате следните функции:
Входни полета
Общи данни
Съкращение

В това поле въведете съкращение на името на данъка. Съкращението може да бъде произволен текст с
дължина до 10 знака. По това съкращение ще бъде сортиран списъкът на въведените в БИЗНЕС
НАВИГАТОР данъци. Полето е задължително за въвеждане.
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Препоръчваме в съкращението да въведете и ставката на данъка за тези данъци, които не са с
променлива ставка. Така при справки, които използват само съкращенията на данъка, ще можете да
виждате и ставката му, без да се налага да правите специална справка за нея.
Име

В това поле въведете пълното име на данъка. Наименованието може да бъде произволен текст с
дължина до 40 знака. В името можете също да укажете и процента (ставката) на данъка. Полето е
задължително за въвеждане.
Тип

В това поле се въвежда типът на изчисляване на данъка. От избрания тип на данъка зависят данните в
другите входни полета. Типовете данъци се избират от таблица със следните възможности:
Процентен

Тези данъци се изчисляват като процент от данъчната основа. При процентните данъци се активира
полето "База за данъка", където се избира видът на данъчната основа.
Базата на данъка (данъчната основа) може да бъде равна на счетоводната сума на документа. Ако
трябва данъкът да се изчисли върху друга данъчна основа, можете да изберете или въведената в
полето "База 1" сума, или сумата, получена от произведението на сумите, въведени в полетата на "База
1" и "База 2".
При процентните данъци се попълват също и полетата "Условия за плащане", "Начин на изчисляване",
"Вид осчетоводяване" и "Данъчна ставка". Полето "Начин на изчисляване" се попълва само за
процентните данъци.
Количествен

Има голям брой данъци, които се изчисляват не върху счетоводната сума, а на база на закупеното или
продаденото количество, като акцизи, отстъпки и др. Данъчната основа на количествените данъци е
въведеното в документа количество. Ставката може да бъде процент или сума.
Данъкът се изчислява, като данъчната ставка се умножи по количеството в документа. Могат да се
използват и данъци с по-сложно изчисляване, които се пресмятат като произведение от количества и
данъчната ставка. В този случай можете да изберете данъчната основа да бъде или равна на
зададената в полето "База 1" стойност, или на произведението от стойностите в полета "База 1" и "База
2".
В първия случай данъчната основа, зададена в полето "База 1", се умножава по данъчната ставка, за да
се получи сумата на данъка. Данните в полето "База 1" служат за задаване на количеството, което е
необходимо за изчисляване на данъка. Ако в документа има въведено количество, програмата
автоматично попълва полето "База 1" с него като стойност по подразбиране, която може да се промени
по време на въвеждането.
Данъчната ставка се задава в данните на данъка. Ако данъчната ставка е различна за различните стоки,
а искате да дефинирате само един данък, в този случай използвайте втората възможност. Изберете за
данъчна основа произведението в полетата "База 1*База 2". Въведете базата за данъка като две
стойности в полетата "База 1" и "База 2". В полето "База 1" въведете количеството, а в "База 2" променливата данъчна ставка. В полето "Ставка" въведете стойност 1. Резултатът от изчисляването на
данъка е данъчната сума.
Задаваната като произведение от стойностите в полетата "База 1" и "База 2" данъчна база може да се
използва и в случаите, когато данъкът зависи от други количествени единици (например бутилки вместо
литри). Данъчната основа тогава се изчислява като произведение от количества. След това следва
изчисляване на данъчната сума по ставката на данъка.
Удобно е някои данъци, като например акцизите, да се изчисляват на базата на алтернативна мерна
единица, което опростява начините на изчисляване и дефиниране на данъците. Алтернативната мерна
единица се задава в партидите. Така акцизът се задава като процент върху количеството за
алтернативната мерна единица, а програмата автоматично превръща въведеното количество в мерната
единица за акциза. В алтернативната мерна единица е зададен коефициентът на преизчисляване на
данъчната основа, така че процентът да се начисли върху правилното количество.
Можем да вземем пример с акциз върху бутилки от 0,7 литра за алкохолни напитки. Процентът на
акциза се задава на литри, в партидата на стоката се задава алтернативна мерна единица литър.
Бутилките са с коефициент на преизчисляване 0.7 спрямо литъра. При въвеждането въвеждаме
ставката на акциза, преизчислена за бутилките, като в справките БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично ще
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преизчисли данъчната основа като за литри, ако поискаме справката в алтернативната мерна единица.
В този случай избягваме двойното въвеждане на количествата в полетата "База 1" и "База 2".
За количествените данъци се прескачат полетата "Условия за плащане" и "Вид осчетоводяване".
Фиксиран

Такъв тип данъци са предимно различни видове такси. Затова при тях входното поле "База за данък" е
блокирано и се прескача при въвеждане на входните полета.
Данъчната сума на фиксираните данъци е зададена твърдо в основните данни. Този вид данък не
зависи от базата на данъка, а се начислява винаги като твърда сума, която е равна на данъчната
ставка. Въведената в полето "Ставка" сума представлява сумата на данъка.
С променлива ставка

Особеното при този вид данък е променливата стойност на ставката в различните документи. Това е
процентен данък, на който ставката не е фиксирана, а може да се променя при въвеждане на документа.
Ако въведем ставка при дефиниране на данъка, тя се попълва като стойност по подразбиране на
документа. В процеса на въвеждане ставката може да се променя.
При този вид данъци може да се зададе данъчната основа да бъде равна на сумата на документа или
на въведената в "База 1" сума. Изберете базата на данъка да бъде равна на сумата в полето "База 1",
когато базата на данъка е различна от счетоводната сума на документа.
При този вид данък се попълват и полетата: "Платим", "Тип сума", "Категория".
База за данък

Базата на данъка е стойността, от която се изчислява данъкът. Другият термин за база е данъчна
основа, както е възприето в нормативните документи за ДДС. Като данъчна основа в нормалния случай
се използва счетоводната сума на документа. В БИЗНЕС НАВИГА ТОР могат да се задават различни
бази за данъка. В зависимост от типа данък имате възможност да избирате от следните видове бази:
Сума на документа

За данъчна основа на този вид данък се използва счетоводната сума на документа. БИЗНЕС
НАВИГАТОР автоматично изчислява данъка по тази сума, като я умножава по ставката на данъка.
Този вид база за данък е нормалният случай, който се приема по подразбиране при задаване на
параметрите на данъците.
База 1

Ако изберем данъчната основа да бъде "База 1", тогава при въвеждане на документа полето "Данъчна
основа" се освобождава за въвеждане. Полето База 1 се задава за такива данъци, чиято данъчна
основа е различна от счетоводната сума на документа.
База 1*База 2

Полето за база на данъка като произведение на "База 1*База 2" се използва при процентните данъци с
твърда и с променлива ставка, както и при количествените данъци. При тях данъчната основа е
произведението от сумите, въведени в полетата База 1 и База 2.
При въвеждане на документа трябва да въведем данни в двете входни полета - "База 1" и "База 2". При
изчисляване на данъчната основа БИЗНЕС НАВИГАТОР ще умножи сумите в двете полета. Получената
сума представлява данъчната основа.
Полето "База 2" се задава само във връзка с полето "База 1" и не може да се използва самостоятелно.
Платим

Това входно поле дефинира условията, при които трябва да се извърши плащането на данъка. Имате
възможност да избирате от таблица следните видове условия за плащане на данъци:
Незабавно

Плащането на данъка става веднага след осчетоводяването на фактурата. По европейските стандарти
този принцип се нарича принцип на споразумението. При него в момента, в който се споразумеем за
извършване на сделка, данъкът става дължим към държавните органи. Плащането на данъка към
държавата се извършва незабавно.
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Това е валидното условие за плащане на ДДС според българското законодателство. Данъкът се внася в
момента на получаване или издаване на фактурата независимо дали тя е платена или не. Затова ДДС
се осчетоводява веднага и по данъчната сметка, откъдето следват и задълженията към данъчните
служби на държавата.
При реализация

Плащането на данъка и неговото осчетоводяване по данъчните сметки става едва след издължаването
на клиентите или след погасяване на задължението към доставчиците. Този принцип изчаква
приключването на сделката и едва тогава тя се смята за реализирана. Данъкът по тази фактура ще
бъде осчетоводена по данъчните сметки едва при пристигане на плащането.
Плащането на данъка при реализация на сделката се извършва по принципа на изчакването. При него
данъкът се осчетоводява първо по чакаща сметка. Едва след като пристигне плащането, се извършва
прехвърляне на осчетоводяването по действителната данъчна сметка.
Начин на изчисляване

Това поле се попълва при дефиниране само на процентни данъци. Тук имате възможност да изберете
от таблица следните видове изчисляване на данъка:
Над 100
Този вид изчисляване дефинира данъка като процент от данъчната основа. Изчисляването му се
извършва по следната формула:
Сума на данъка = (База за данък * Данъчна ставка) / 100.
Под 100
Този вид изчисляване също се отнася за процентните данъци, но изчисляването се извършва по
следната формула:
Сума на данъка =(База за данък*Данъчна ставка) /
(100 - Данъчна ставка)
В този случай се предполага, че данъчната основа включва данъка, и затова трябва да се отдели от
него. С използване на формула "Под сто" се получава крайната цена на стоките, с включен в нея данък.
Тип сума

Това входно поле дефинира вида въвеждане и осчетоводяване на сумата на данъка. Знакът за
бруто/нето на сумата на данъка се взема предвид при осчетоводяването на сумите по основната
сметката и на данъците по данъчната сметка. Той има значение при въвеждане на сумите в
документите. В зависимост от типа на сумата на данъка, зададен общо за документа, се определя дали
сумата на данъка се съдържа в данъчната основа, или се добавя към нея, за да се получи общата сума
на документа.
Типът на сумата има значение и при въвеждане на много отстъпки, които се задават към една отделна
позиция на фактурите. Сумата за бруто или нето е една за целия ред, а не се изчислява за всяка
отстъпка поотделно. Така ако първата отстъпка за този ред се избере от вид, който се изчислява върху
нетната сума, БИЗНЕС НАВИГАТОР не позволява следващите отстъпки в този ред на фактурата да
бъдат върху брутната сума. Този тип сума е един за отделната позиция на фактурата, а не за всяка
отстъпка поотделно. Затова, ако избираме отстъпките от списък, в него се зареждат само тези, които са
със същия тип сума - бруто или нето, избран за първата отстъпка.
Този начин на работа засяга само този ред на фактурата, защото можете да въвеждате много отстъпки
към всеки ред - за количество, за промоция и т.н. За следващия ред отстъпките могат да бъдат други.
Ако имате в един ред на фактурата и отстъпка, и акциз, трябва също да ги дефинирате с еднакъв тип
сума брутна или нетна. Така БИЗНЕС НАВИГАТОР ще изчисли правилните резултати независимо от
броя на данъците и отстъпките за всеки ред на фактурата. Отделно се начисляват и отстъпки и данъци,
които са общи за целия документ, като например отстъпка за плащане в брой.
Можете да изберете типа на данъчната сума от списък със следните възможности:
Бруто

Типът сума на данъка "Бруто" означава, че сумата на данъка се съдържа в сумата на документа или в
данъчната основа.
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Нето

Типът сума на данъка "Нето" означава, че данъчната основа (сумата на документа) не съдържа сумата
на данъка.
Категория

Това поле указва категорията на данъка. Въведени са три категории данъци: ДДС, акциз и отстъпка. За
тези, които не са специфицирани, е оставена категорията "Няма". Желателно е за всеки данък да
укажете категорията, към която се отнася. Категорията на данъка е необходима за групиране на
данъците в справките, които се показват по видове данъци, а така също и за автоматизирано
въвеждане, изчисляване и осчетоводяване на данъците.
Полето е много важно при акцизите, защото според изискванията на ППЗДДС в дневниците за ДДС се
включва допълнителна колонка за тях. Ако акцизите не са с указана категория на данъка, информацията
за тях няма да се включи в дневниците по ДДС. При въвеждане на документ с много кореспондиращи
сметки, ако в поддокументите е указан акциз, той ще се сумира автоматично в основния документ. Ако
не е указана категория на данъците, трябва да обобщавате сумата на акцизите ръчно и да я запишете
на основния екран за въвеждане.
Удобно е категориите данъци да се използват и за отстъпките, така че да се автоматизира въвеждането
на отстъпки в документа.
За въведени вече данъци е предвидена смяна на категорията с отключване на това поле с иконата за
ключ след него. Категориите данъци се избират от списък със следните стойности:
Няма

Тази категория се избира за видове данъци, които не са ДДС, акциз или отстъпка. Това е стойност по
подразбиране, която се зарежда автоматично при добавяне на нов данък.
Ако имате по-стари версии на БИЗНЕС НАВИГАТОР, всички данъци ще бъдат с категория "Няма".
Трябва да смените настройката според вида да данъка, за да използвате новите възможности за
контекстно-чувствително въвеждане и осчетоводяване на данъци и отстъпки.
ДДС

Тази категория данъци се избира за всички видове данък добавена стойност - както за покупки, така и за
продажби.
За ДДС е важна и отметката в полето "Верижен данък". Ако имате документи с много редове, в които се
въвеждат и други категории данъци - акцизи и отстъпки, данъчната основа за ДДС се изчислява в
зависимост от данните за другите видове данъци.
Ако маркираме полето "Верижен данък", тогава полето "Приоритет" се зарежда със стойност, равна на
1. Това показва, че този данък е с по-висок приоритет и ще се изчислява след другите данъци. Първо ще
се начислят отстъпките и акцизите, и едва тогава върху преизчислената сума ще се начисли ДДС.
Акциз

Категорията "Акциз" определя отчитането на акцизите в отделна колонка на дневниците по ДДС. Освен
това при въвеждане на документи с много редове, в които е включен акциз, общата сума на акцизите се
обобщава от отделните редове и се извежда за справка на първия екран за въвеждане на документи..
За да получите правилна информация в дневника по ДДС за акцизите, не пропускайте да им укажете
категорията на данъка. За въведени вече данъци е предвидена смяна на категорията с отключване на
това поле с иконата за ключ след него.
Отстъпка

Тази категория данъци има специална обработка от версия 5.07 на БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Автоматизирано е въвеждането на отстъпки, пресмятането им една спрямо друга, осчетоводяването и
справките за тях. Добавени са възможности за въвеждане на много отстъпки и данъци към отделните
редове на документа или общо за целия документ.
Отстъпките могат да се указват и в данните на партидите, като след това автоматично се зареждат на
екрана за въвеждане на редовете на документа.
Удобно е при отстъпките да се използват и групите на данъците, които се указват в текстовите
константи. По групите можем да обобщаваме справките за отстъпките.
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Група

Въведете тук номера на групата на данъка. Групите на данъците се указват в меню "Базови данни –
Фирмени данни – Текстови константи". Там те се задават по категории данъци, така че можете да
дефинирате отделни групи данъци за ДДС, за акцизите, за отстъпките и за другите данъци. Групите за
всяка категория данък се задават като списък. След това можете да избирате справката за данъците,
която се извиква от меню "Отчети – Аналитични журнали – Данъци и отстъпки". Справката може да се
подрежда сортирана по групи, така че да можете да използвате само обобщената информация в
групите. Групата на данъка може да се променя всеки момент, независимо дали данъкът е въведен и
осчетоводен или не.
Ставка

Въведете в това поле размера на данъчната ставка. Ставката може да бъде сума или процент. В полето
се въвежда реално число с дължина 8 знака, с 6 знака след десетичната запетая. Полето е
задължително за въвеждане.
За количество

В това поле се въвежда количеството, за което се отнася посочената в съответното поле ставка при
обработка на акцизни данъчни складове.
Мярка

С този бутон се избират мерните единици, с която се работи при отчитане на акцизни стоки.
В нормативната база за акцизите тези мерни единици са точно определени за конкретния вид акцизна
стока.
При неправилно дефинирана мерна единица излиза съобщение за грешка:
Мерната
единица
трябва
да
GJО GRM KGM PCE LTR TNE HLT

е

една

от

следните:

Непълен данъчен кредит

Тази опция се включва, когато от платения данък има част, която не се признава за данъчен кредит.
В появяващото се след това поле "Процент" са въвежда частта от платения данък, която не се признава
за данъчен кредит.
Верижен данък

Полето за верижен данък определя приоритетите на изчисляване на данъците, ако в един документ са
въведени много данъци. БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично подрежда данъците по тези приоритети при
въвеждането или изчисляването им в редовете на документите. Организира се автоматично тяхната
последователност като редове на поддокумента. Така данъци, които се начисляват, след като е
изчислена сумата на другите данъци, ще бъдат пресметнати правилно.
Това е много важно за пресмятане на ДДС, ако в документа има отстъпки и акцизи по отделните стоки.
ДДС винаги се обявява като верижен данък, защото неговата данъчна основа се смята, след като към
сумата на документа са добавени акцизите и са извадени отстъпките. Маркирането на полето "Верижен
данък" автоматично поставя стойността на полето "Приоритет", равна на 1. За неверижни данъци тази
стойност е 0.
При наличие на отметка пред полето "Верижен данък" данъчната основа, върху която се начислява така
дефинираният данък, е сумата след всички начисления.
Приоритет

Стойностите на това поле зависят от данните в полето "Верижен данък". Ако е маркирано, че данъкът е
верижен, тогава неговият приоритет става равен на 1. По подразбиране за неверижните данъци
стойността на това поле е 0. Чрез приоритета се задава връзката между отделните видове данъци. По
него програмата ги подрежда автоматично на екрана за въвеждане.
Например ако имате отстъпки и ДДС на отделните редове на фактурата с различна ставка за
различните стоки, в таблицата за данъци на поддокумента ДДС ще се подреди автоматично най-отзад в
списъка. Това става независимо дали първо ще въведете ДДС, а след това отстъпката, или обратно.
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Бележки

В бележките могат да се въвеждат допълнителни обяснения към данъците и тяхното използване.
Въвеждат се като свободен текст на 10 реда, всеки с по 60 знака.
Сметки

На този екран се дефинират сметките, по които автоматично ще се осчетоводяват данъците. Ако
въведете невалидна сметка, на екрана се появява таблица със списък на данъчните сметки, от който
избирате желаната. Ако въведете номер на сметка, която съществува в списъка, таблицата за избор не
се появява.
На този екран се въвеждат следните видове сметки за данъци:
Осчетоводяване

В това поле се въвежда данъчната сметка, по която ще се осчетоводява този данък. Ако въведете
невалидна сметка, на екрана се появява таблица със записаните в системата данъчни сметки. Полето
може и да не се попълни, ако искаме с този данък да се увеличи или намали стойността по основната
сметка, а не той да се осчетоводява по отделна сметка. Това важи за отстъпките и надценките към
стойността на стоките, които не желаем да отчитаме в отделна сметка.
Въвеждането в това поле е задължително и когато данъкът е от тип "Отстъпка", но ще се въвежда към
общата сума на документа. Такива са например отстъпките за плащане в брой. Те не зависят от
конкретните стоки, които продаваме, а от общата сума на документа. В този случай БИЗНЕС
НАВИГАТОР трябва да осчетоводи сумата на данъка по сметка, която да бъде кореспондираща на
основната сметка. Например при продажбите можем да дефинираме подсметка на 702 Продажби на
стоки, в която да се отразяват сумите на дадените общи отстъпки.
Изчакване

Това поле се използва само при данъци, на които на екрана "Общи данни" в полето "Платим" е указана
стойност "При реализация". Това са такива данъци, които се осчетоводяват по сметките едва когато
фактурата се плати. Преди реализацията сумата на данъка ще се осчетоводи по тази специална чакаща
сметка.
Осчетоводяването по основната данъчна сметка става с плащането на фактурата и изравняването на
отворената позиция или с приключване на сделката. Тогава БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично
прехвърля сумата от чакащата в основната сметка.
Сконто

В това входно поле въведете кореспондиращата сметка за осчетоводяване на разликите между сумата
на данъка на фактурата и плащането, ако на клиента е начислена отстъпка за плащане в рамките на
зададения при условията за плащане срок (сконто).
Сметките за сконто служат за осчетоводяване на отстъпките за плащане в определен срок, които са
указани в условията на плащане на контрагентите. При начисляване на такава отстъпка е необходимо
да се върне и от сумата на данъка, който е бил начислен във фактурата, преди да е било направено
плащането. Сумата на сделката трябва да се коригира с тази сума на данъка. По основната данъчна
сметка трябва да се осчетоводи данък върху окончателната сума, след като са приспаднати отстъпките.
В този случай счетоводната сума на фактурата се намалява със сумата на отстъпката, а данъкът е бил
начислен предварително върху цялата сума на фактурата. Следователно и данъкът трябва да се
намали в съответствие с намалената данъчна основа. Сумата за данъка се намалява с начисления
върху сумата на отстъпката (сконтото) данък.
Този начин на работа е възможен само при данъци, които се плащат при реализация, а не незабавно. В
нашата страна този метод на отчитане на ДДС не е приложим, затова не е необходимо да указвате
сметка за осчетоводяване на разликата на данъка, произтичаща от начисленото сконто.
Остатъци

В това входно поле въведете кореспондиращата сметка за осчетоводяване на разликите в данъка,
произлезли от остатъците вследствие на начисленото сконто в счетоводните суми на фактурата и на
плащането. При преизчисляване на сумите на данъка вследствие на дадени отстъпки разликите между
предишната и окончателната сума на данъка се осчетоводяват по въведената тук сметка.
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Този начин на работа е възможен само при данъци, които се плащат при реализация, а не незабавно. В
нашата страна този метод на отчитане на ДДС не е приложим, затова не е необходимо да указвате
сметка за осчетоводяване на разликата на данъка, произтичаща от начисленото сконто.
Статистика

В това входно поле дефинирате статистическа сметка, в която да се обобщават данните от начислените
данъци от избрания тип. В статистическата сметка на данъка се осчетоводява данъчната основа, която
е необходима, например за отчитане на суми с различна данъчна основа. Различната данъчна основа
за ДДС се въвежда в документа и се осчетоводява по статистическата сметка.
Статистическа сметка можете да зададете например при акцизите, ако искате да имате информация за
данъчната основа на начислените от системата акцизи.
Функции
Добавяне

За дефиниране на нови данъци се използва бутон "Добавяне" или клавиш Ins(Insert). В БИЗНЕС
НАВИГАТОР акцизите и отстъпките също се третират като данък. Ако работите с начисления от този
вид, добавянето им става в това меню. Винаги можете да добавите нови типове данъци и да ги
използвате след това.
Редактиране

За да редактирате или да разгледате параметрите на данъците, позиционирайте курсора върху желания
запис в таблицата и натиснете бутон "Редактиране" или клавиш Enter.
Ако данъкът не е бил използван досега, всички негови входни полета са достъпни за редактиране. Ако
има въведени документи с този вид данък, редактирането на входните полета не е допустимо. Тези
полета са маркирани в по-светъл цвят и не са достъпни за въвеждане.
След изтриване на документите, в които този данък е бил използван, полетата стават достъпни за
редактиране.
Триене

Предвидена е възможността данъци, по които няма записвания, да могат да се трият. Позиционирайте
се на ненужния данък и натиснете бутон "Триене" или клавиш Del(Delete). Трябва да потвърдите
съобщението с предупреждението за изтриване на данъка с бутон "Да". Ако погрешка сте извикали
данъка за изтриване, можете да се откажете, като натиснете бутон "Не".
Триенето на използван данък е забранено, тъй като това ще повлияе на вече въведени или
осчетоводени данни. Тази процедура не е предвидена за масово изтриване, тъй като не се знае в кой
момент данъкът ще потрябва.
Export в MS Excel, OpenOffice или файл

Чрез бутон "Export" се експортира списъкът на данъците към MS Excel, OpenOffice или текстов файл за
връзка към други външни програми. В менюто, което се показва след натискане на бутон "Export",
трябва да укажете в коя програма желаете да се експортират данните. БИЗНЕС НАВИГАТОР
автоматично отваря тази програма, например MS Excel, и прехвърля списъка в нея.Това е и една
възможност за разпечатване на списъка от данъци в БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Изход

Чрез този бутон се излиза от списъка с данъците и потребителят се връща в основния работен екран.
Копиране

Чрез бутон "Копиране" можете да използвате вече създаден данък, да го копирате под друго име и да го
промените. Така си спестявате половината работа по дефиниране на нов данък и се предпазвате от
непредвидени грешки. Позиционирате се на данъка, който желаете да копирате, и натиснете бутон
"Копиране". На екрана се появява формата за копиране на данък със следната информация:
Копиране на:
Като:

Копиране на:
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В това поле се изписват кодът и името на избрания данък, който ще копирате. Например:
Копиране на: ДДСк 20%

ДДС, кредит 20%

Това поле се показва само за справка.
Като:
Поле за въвеждане на данните на новия данък. Въвеждат се последователно следните данни:
• Код:
• Име:
Първо попълнете кода на новия данък в 10 знака. Натиснете клавиш Тab или позиционирайте мишката в
полето за име и попълнете името на новия данък. После натиснете бутон "ОК". Сега новият данък е
записан в списъка на данъците. Той съдържа данните на данъка, от който е копиран.
След като копирате даден данък, трябва да редактирате неговите данни. Обикновено се редактира
ставката на новия данък. Задаването само на код и име на новия данък не променя неговата ставка.
Трябва да се редактират параметрите на новия данък. Тази функция е много полезна при добавяне на
нова ставка на даден вид данък, защото в този случай само коригирате ставката, без да се налага да
въвеждате данните във всички входни полета.
Експорт

Тази функция експортира списъка с данъци в специален, вътрешен за БИЗНЕС НАВИГАТОР файл,
откъдето данните могат да се импортират в друга фирма. Импортът става направо от програмата. Само
отивате в другата фирма и натискате бутон "Импорт" от екрана с данъците. БИЗНЕС НАВИГАТОР
направо ги записва в списъка с данъци на новата фирма.
От меню "Данъци" натиснете бутон "Експорт". На екрана се показва списъкът на всички данъци.
Маркирайте с мишката тези данъци, които искате да експортирате.
В поле "Файл" трябва да запишете името на файла, в който желаете да запишете данъците. Имената на
файловете за данъци започват винаги със съкращение TAX, след което следва името, което можете да
въвеждате. Въведете още до 5 символа на латиница или цифри. Името на файла се образува от тази
комбинация по следния начин:
TAX12345.NAV.
По това име ще избирате файла в другата фирма, където ще импортирате данните. Данните се
записват във формат, който веднага може да се импортира в друга фирма. Операцията се приключва с
натискане на бутон "OК".
Тази функция е много полезна при промяна на ставките на данъците, направени в нормативната база.
Тя позволява разработчиците да създадат направо новите данъци, откъдето всички клиенти на БИЗНЕС
НАВИГАТОР да могат да ги прехвърлят направо в данните на обработваните фирми. Обикновено в
новите версии са включени и готовите файлове. Във файла Readme.txt на всяка нова версия са описани
новостите и как те да се прехвърлят във фирмите.
Импорт

Тази операция е обратна на функцията "Експорт". За да импортирате данъци, те първо трябва да се
експортират от друга фирма във файл.
За импортиране на данъци натиснете бутон "Импорт" от списъка с данъци. Показва се екран за избор на
файла, от който ще прехвърляме данъците. В екрана за избор на файл програмата зарежда
автоматично тези имена на файлове, които започват с префикс TAX и имат разширение NAV. В полето
за име на файл се зарежда следното:
tax*.nav.
Трябва да изберем този файл, който сме задали при експорта в другата фирма, например
TAX12345.NAV.
След избора на файла за импорт данъците се прехвърлят в списъка на новата фирма.
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Наблюдавайте внимателно екрана по време на импорта, за да не получите съобщение за грешка. Тези
съобщения показват каква точно е причината данъците да не могат да се импортират. В повечето
случаи причината е в сметките за осчетоводяване на данъците. Необходимо е сметките за
осчетоводяване на данъците, които се импортират, да бъдат дефинирани по същия начин, както в
първата фирма. Първо проверете дали тези сметки съществуват в сметкоплана на новата фирма, в
която ще импортирате. Ако не ги намирате там, добавете ги. Едва след това импортирайте данъците.
Ако всичко е наред, новите данъци ще се запишат автоматично в списъка.
При импортиране на данъци, създадени от разработчика на БИЗНЕС НАВИГАТОР, прочетете
внимателно инструкциите във файла Readme.txt. Ако за новите данъци трябва да дефинирате нови
сметки, направете първо това. Така гарантирате безпроблемно прехвърляне на данните за новите
данъци в обработваната фирма.
Дефиниции на отчети
В БИЗНЕС НАВИГАТОР счетоводните отчети се дефинират като класификации с помощта на
генератора на отчети. При това дефинирате не само списък с всички сметки, подредени по определен
начин , а също и йерархията на отделните групи в отчета. Така не е проблем да дефинирате баланса
или друг вид счетоводен отчет, който в момента ви е необходим, според индивидуалните особености на
вашата фирма.
Ако извикате тази функция от главното меню, на екрана се показва екран с името на фирмата и
наименование "Дефиниции на отчети". Той съдържа списък на всички дефинирани в БИЗНЕС
НАВИГАТОР отчети и икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене", "Export" и "Изход", както и бутони
"Експорт" и "Импорт".
Отчетите са сортирани по автоматично зададения им от системата код. Кодът получава последователна
номерация по реда на въвеждане на отчетите. От таблицата можете да избирате стари отчети за
корекция, да добавяте нови отчети, като за улеснение копирате съществуващ, а също така и да
изтривате отчети, които не са ви необходими. С помощта на тази функция дефинирате името и типа на
отчета.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР са дефинирани отчетите: Баланс, Отчет за приходите и разходите, Данъчна
декларация по ДДС, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал, Данъчна декларация по
ДДС с бланка. Тези отчети са задължителни за водене на счетоводството и се използват при
приключване на счетоводните периоди, както и за извеждане на справочната информация на системата.
Попълват се следните входни полета:
Код на отчета

Програмата предлага автоматично пореден номер или код на отчета, който може да се променя. Полето
за код позволява дължина от два знака.
Име на отчета

В това поле можете да въведете произволен текст за име на отчета. Името на отчета може да има
дължина до 40 знака. Въвеждането в това поле е задължително.
Колона - Заглавие на дясната (втора колона) и на лявата (първа колона) страна на отчета. Генераторът
на отчети позволява две колони при създаване на таблиците, чиито имена фигурират в отчета, и се
задава в дефиницията на отчета. Тук се попълват заглавията на двете колонки на отчета, на дясната и
на лявата страна. Например при баланса в тези колонки се попълват данните за предходната и за
текущата година. Заглавията на лявата и на дясната колона на отчета се въвеждат като произволен
текст с дължина до 15 знака.
Копиране

Чрез бутон "Копиране" може да се копира вече създаден отчет и след това да се редактира според
изискванията на всеки потребител. Тази функция позволява сами да създаваме отчет, който в
последствие да променим, без да пропуснем някои подробности.
Експорт на отчети във форматирана таблица на MS Excel

Отчетите, създадени с генератора на отчети, могат да се извеждат или в обща таблица на MS Excel,
както досега, или във форматирана таблица. За целта в диалога "Дефиниции на отчети" има нов
параметър: "Експорт към MS Excel", който може да приема стойности те "Обща таблица" и "Специална
таблица". Ако укажете "Обща таблица", таблицата е NAVTABLE.XLT. Ако укажете "Специална таблица",
трябва да въведете името на таблицата. Тя трябва да бъде предварително форматирана и запомнена
като шаблон на MS Excel (.xlt).
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Ако за даден отчет е указано "Специална таблица", то в структурата на отчета на всеки ред трябва да се
укаже в коя клетка на таблицата да се експортира. Адресите на клетките се указват по схемата номер на
ред-номер на колона, т.е. клетка B7 съответства на ред 7, колона 2. Ако поне единият номер е нула,
адресът се смята за нулев.
От всеки ред се експортират три елемента: Название, Лява стойност и Дясна стойност. За всеки
елемент се задава отделен адрес на клетката. Ако адресът е нулев, този елемент не се експортира. Ако
в някой ред и трите адреса са нулеви, целият ред не се експортира.
Бележки

Можем да въвеждаме бележки към всеки зададен отчет.
Дефиниране на формули (величини)

На втората страница след попълването на данните за заглавията на двете колони на отчета следва
описанието на самите формули, които ще се използват за изчисляване на отчетните данни. Тук трябва
да бъдат описани всички възможни комбинации за изчисляване на отчетните данни, тъй като тези
дефинирани начини на изчисляване след това само се избират за отделните позиции на отчета. При
това е възможно тези начини да са предварително дефинирани за отчета.
Тези формули се описват като алгоритъм на изчисляване и като наименование при създаването на
съответния вид отчет, като след това при дефинирането на всяка една позиция на този отчет може да
се избере по коя от тези формули ще се извършва изчисляването на стойностите за тази позиция. Така
те служат като входни величини за изчисляване на съответните позиции на отчета, които ще се
попълват автоматично в съответните колони. Изборът им в съответните позиции става по въведеното
наименование, като например салдо, актив, пасив, приход, разход или друг вид входна величина.
Задаваните в дефиницията на отчетите формули за изчисляване могат да бъдат до 22 вида, като за
целта се попълва показваната на екрана таблица. Поотделно се въвеждат данните за лявата и дясната
колона на отчета. Ако едната колона трябва да бъде празна, за нея не се попълват данни за формули за
изчисляване.
При попълването на данните формулите на входните величини могат да се избират от таблица със
следните възможности:
№

Съкращение

1
2
3

КД
КK
КС (= КД-КК)

4

-КС (= КК-КД)

5
6
7

НД
НК
НС (= НД-НК)

8

-НС (=
НД)
КС-НС
НС-КС

9
1
0
1
1
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НК-

КС-НС
ако<0)

(0

1
2

НС-КС
ако<0)

(0

1
3
1
4
1

КД-НД
КК-НК
ОД

Значение
Крайно салдо ДЕБИТ
Крайно салдо КРЕДИТ
Крайно салдо: (+) ако е ДЕБИТ, (-)
ако е КРЕДИТ
Крайно салдо: (-) ако е ДЕБИТ, (+)
ако е КРЕДИТ
Начално салдо ДЕБИТ
Начално салдо КРЕДИТ
Начално салдо: (+) ако е ДЕБИТ, (-)
ако е КРЕДИТ
Начално салдо: (-) ако е ДЕБИТ, (+)
ако е КРЕДИТ
Крайно салдо - Начално салдо
Начално салдо - Крайно салдо
Крайно салдо - Начално салдо,
характеризиращи тези изменения
са: 0 ако е < 0, т. е. Само за
положителните стойности
Начално салдо - Крайно салдо, 0
ако е < 0, т.е. само за
положителните стойности
Крайно салдо ДЕБИТ - Начално
салдо ДЕБИТ
Крайно салдо КРЕДИТ - Начално
салдо КРЕДИТ
ДЕБИТ Оборот

5
1
6
1
7
1
8
1
9

ОК

КРЕДИТ Оборот

ОД-ОК

ДЕБИТ Оборот - КРЕДИТ Оборот

ОК-ОД

КРЕДИТ Оборот - ДЕБИТ Оборот

ОД-ОК
ако<0)

(0

2
0

ОК-ОД
ако<0)

(0

5
1
5
2

ДКор

ДЕБИТ Оборот - КРЕДИТ Оборот, 0
ако е < 0, т.е. само за
положителните стойности
КРЕДИТ Оборот - ДЕБИТ Оборот, 0
ако е < 0, т.е. само за
положителните стойности
Дебитна кореспонденция

ККор

Кредитна кореспонденция

С последните две величини генераторът на отчети може да изчислява кореспонденциите на една
сметка с друга сметка. В самата позиция на отчета освен сметка може да се зададе и кореспондираща
сметка. Кореспондиращата сметка може да бъде сборна сметка, при което резултатът се получава чрез
сумиране на кореспонденциите с всичките й подсметки. Ако кореспондиращата сметка е сборна сметка
за група клиенти или доставчици, резултатът се получава чрез сумиране на кореспонденциите с всички
клиенти или доставчици от групата.
Основната сметка също може да бъде сборна сметка, но не може да е сборна сметка за група клиенти
или доставчици. Задаването на кореспондираща сметка няма никакъв ефект, ако формулата е различна
от ДКор и ККор.
Извикването на таблицата става с въвеждане на несъществуващ номер на формула, т.е. при въвеждане
на номер, по-голям от 20 и различен от 51 и 52. Ако обаче въведете стойност 0, това означава, че за
тази колона няма да се изчислява стойност по гореописаните формули.
Въвежданите в дефиницията на отчета начини на изчисляване на стойностите могат да се избират при
всяка една позиция на отчетната форма, като за всяка позиция имате право да избирате различен начин
на изчисляване. Това е необходимо например при дефиниране на отделните позиции на баланса,
където за всяка позиция можете да изберете дали ще се попълва стойността на актива, на пасива или
на коректива по съответната сметка.
Баланс

Използва се за дефиниране на баланса като най-важния отчет на системата. Съдържа подробно
активната и пасивната страна на баланса по отделни позиции, които описват подробно движението на
активите на предприятието и техния произход. Тази форма на баланса се използва при автоматичното
извеждане на баланса на предприятието в края на отчетната година. След дефиниране на отчета се
дефинират и величините на отчета, операцията и формулата, според които участва в отчета. В този
отчет участват величините, Актив, Пасив и Коректив съответно със своите формули.
Отчет за приходи и разходи

Използва се за дефиниране на отчета за приходите и разходите по отделни позиции, които показват
финансовия резултат на предприятието. Основните използвани величини са Разходи, Приходи,
Намаление, Увеличение, Отрицателно изменение и Положително изменение в зависимост от характера
на съответната сметка и как влияе тя върху отчета за приходите и разходите. Величините, участващи в
този отчет, са Дебит оборот, Кредит оборот, Кредит оборот - Дебит оборот, Дебитна кореспонденция и
Кредитна кореспонденция със съответстващите им формули.
Данъчна декларация по ДДС

Този отчет е много необходим за фирмите, регистрирани по ДДС. В него участват статистическите
сметки и данъчните сметки, по които има записване за отчетния период, те се включват с Кредитен или
Дебитен оборот. На базата на този отчет се попълва декларацията по ДДС. Величините, участващи в
този отчет, са Дебит Оборот и кредит Оборот със съответните формули.
Печатната форма е точно копие на бланката на данъчната декларация, която се попълва при
представяне на ДДС в данъчните служби.

607

Отчет на паричните потоци

С този отчет може да се проследят наличностите и движението на паричните средства на фирмите за
отчетния период. В него участват постъпленията от основната дейност, финансовата дейност и от
извънредни операции, както и плащанията от основната, финансовата и извънредна дейност.
Величините с формулите, участващи в тези отчети, са: Начална наличност, Крайна наличност, Дебитна
кореспонденция, Кредитна кореспонденция, Дебитен оборот и Кредитен оборот.
Отчет за собствения капитал

Този отчет дава счетоводна информация за състоянието на собствения капитал на фирмата и
измененията в насока на увеличение или намаление, произтичащи от преоценка, промяна или
трансформация на съответна друга форма на собствения капитал. Величините, характеризиращи тези
изменения, са Начален дебит, Краен дебит, Дебитна кореспонденция, Кредитна кореспонденция,
Начален Кредит, Краен кредит, Увеличение, Намаление, Оборот дебит, Оборот кредит.
Отчети
С помощта на тази функция можете да дефинирате различни счетоводни отчети с техните отделни
позиции. Самите отчети като вид, име и входните величини към тях се задават в точката на менюто
"Дефиниции на отчети".
Когато изберете тази функция от менюто, се появява екран, аналогичен на този при "Дефиниции на
отчети". Тук иконата "Триене" е неактивна и има икона "ОК". След като сте се позиционирали и сте
маркирали желания отчет, с нея можете да потвърдите избора си и да отворите екрана със структурата
на отчета.
Появява се екран "Структура на отчета" с името на фирмата, която обработвате, и името на избрания
отчет. Екранът съдържа икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене", "Export", "Местене", "Копиране",
настройки на координатите за експорт чрез стрелки "Нагоре, "Надолу", "Надясно", "Наляво", "Ред 1,
колона 1" и "Изход". Таблицата в долната част на екрана съдържа следните колони: "Код", "Ниво", "Име",
"Сметка", "Величина", "Коресп.сметка", "Име - ред, колона", "Ляво - ред, колона", "Дясно - ред, колона" и
"Формула".
В отчетните форми имате възможност да въвеждате йерархични групи, да описвате подробно
отделните групи и да ги свързвате със сметките от сметкоплана, както и да описвате различни формули
при изчисляване на съответните позиции на отчета.
При дефиниране на формата на нов счетоводен отчет трябва първо да започнете с най-ниската степен
на детайлизация. Тази степен се отбелязва с точка (.) във входното поле "Код". В справочното поле за
ниво на детайлизация се показва ниво 0. От това ниво нататък можете да продължите изграждането на
отчета.
Ако позиционирате курсора на йерархична група от ниво "0" и натиснете клавиш Ins(Insert) или
съответния бутон "Добавяне", можете да дефинирате позиция с ниво на детайлизация "1". Ако от
позиция с ниво на детайлизация "1" натиснете клавиш Ins(Insert) или бутон "Добавяне", можете да
дефинирате група с ниво на детайлизация "2", и т.н. Освен това при дефиниране на всяка позиция
имате възможност да свържете всяко ниво или йерархична група със съответната сметка от
сметкоплана.
С помощта на икона "Добавяне" или "Редактиране" можете да добавяте нови позиции или редактирате
съдържанието на съществуващи. След избирането на тези икони се появява екран "Позиция в отчет",
който съдържа 3 странички - "Общи данни", "Стойности" и "Експорт".
Общи данни
Код на позиция на отчета
Ниво на позиция на отчета
Име на позиция на отчета
Невалидна

Код на позиция на отчета
В това поле въведете код на йерархичната група. Кодът е буквен или цифров с дължина 2 знака.
Йерархичните групи не се номерират автоматично от програмата, за да имате възможност да
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дефинирате отчетите си според индивидуалните особености на вашата фирма. При това няма значение
дали въвеждате номерата последователно един след друг. След въвеждане на следваща йерархична
група отчетите се сортират отново по номера в последователен ред. Полето е задължително за
въвеждане.
Можем да използваме символа "?", за да задаваме неявно съответния символ от кода на текущата
позиция.
Ниво на позиция на отчета
Нивото е информационно и показва мястото на позицията в йерархичната група.
Име на позиция на отчета
Въведете в това входно поле името на йерархичната група. Името може да бъде с дължина до 60 знака.
Полето е задължително за въвеждане. Ако не е въведено име на групата, а е избрана сметка, свързана
към тази група, то в това поле автоматично се попълва името на сметката.
Невалидна
Карето "Невалидна" в дефиницията на тази позиция е маркирано, когато при импорта на позицията е
имало грешка. Ако импортираният балансов отчет използва сметка или партида, която липсва в текущия
сметкоплан, програмата издава съобщение, но не спира импорта.
Позициите, при импорта на които е имало грешка, остават с непопълнен номер на сметка или партида и
се маркират като невалидни в структурата на отчета с помощта на червена отметка.
При опит да се използва отчет, който съдържа некоректни позиции, програмата издава съобщение за
грешка и не попълва отчета.
Преди да се използва такъв отчет, е необходимо да се направят съответните корекции в сметкоплана и
на всяка некоректна позиция да се укаже от коя сметка или партида тя трябва да взима данни. След
това трябва да се размаркира карето "Невалидна" в дефиницията на тази позиция.
Стойности
Сметка
Кореспондираща сметка
Операция
Величина
Текстов резултат
Формула

Сметка
В това входно поле въведете сметката, която е свързана с тази йерархична група. Ако искате да
изберете сметката от списък на всички записани в системата сметки, трябва да позиционирате курсора
върху предназначения за тази цел бутон и да натиснете Enter или левия бутон на мишката. От списъка
изберете сметката, която да свържете с тази йерархична група. За изтриване на сметка от йерархична
група просто изтрийте номера на сметката от това входно поле.
С цел да получите по-добро подреждане на създаваните от вас класификации и верни данни без
дублиране на позиции, ви препоръчваме да свързвате сметките само към най-ниското ниво на
детайлизация на отчета.
Кореспондираща сметка
С този бутон се задава кореспондиращата сметка при отчети, свързани с кореспонденции между две
сметки. От списъка на сметките се избира кореспондиращата сметка при зададената кореспонденция.
−

Партида

Кореспонденцията може да бъде и само по определена партида от кореспондиращата сметка.
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Операция
Ако има зададена кореспондираща сметка, се активира поле "Операция", което позволява да се
кореспондира и по определена операция.
Величина
В това входно поле изберете величината, която се използва за попълване на данните на тази позиция
на отчета. Величините за изчисляване на отделните позиции на отчета се дефинират при създаване на
отчетните форми. Те могат да се задават с различни формули, използващи данните от салдата или от
оборотите на сметките за съответния период. При задаване на величините на отчета вие имате право
да ги избирате от таблица с всички възможни стойности, дефинирани предварително в съответния
отчет. За целта позиционирайте курсора върху съответния бутон стрелка след позицията "Величина" и
натиснете клавиш Enter или левия бутон на мишката, за да извикате таблицата. Например:
−

Код:

101

−

Име:

Основен капитал

−

Величина:

Салдо

Величините, участващи в изчисляване на стойностите на различните отчети, са различни и се
дефинират от салдата или оборотите по сметките при дефиниране на отчетните форми
Текстов резултат
Маркира се, когато в полето трябва да се получи текст.
Формула

Освен съответните входни величини, с които се задават какви данни ще се използват от сметката,
свързана към съответната позиция на отчета (салда, обороти, разлики и др.), могат да се дефинират и
формули за изчисляване на резултати от няколко позиции на отчетите.
В това поле можете да задавате формулата, по която ще се изчисляват коефициенти или други
величини от данните в другите позиции на отчета. Задаването на формулите става посредством
въвеждането им.
Това може да стане като обратен полски запис - например коефициентът за изчисляване на данъчния
кредит в данъчната декларация:
#А1 #А2 + #А1 #А2 + #А3 + :
т.е. позиция А1 се сумира с позиция А2 и се дели на сумата от позиция А1 + А2 + А3. Ако запишем този
израз на ръка, това би изглеждало така: (А1 + А2) / (А1 + А2 + А3).
В полето "Формула" коефициентът може да се запише и така, което е по-улеснено:
!(#А1 + #А2) / (#А1 + #А2 + #А3)
Формулите могат да се задават и в нормален ред, без да се използва обратен полски запис.
Можем да използваме символа "?", за да задаваме неявно съответния символ от кода на текущата
позиция.
Например #??21 във формулата на позиция 2131 ще даде стойността на позиция 2121, а същият израз
във формулата на позиция 3244 ще даде стойността на позиция 3221.
Това позволява например в отчет, който съдържа много подобни блокове, да създадем един блок и
после да го копираме, без да се налага да преработваме формулите на всяко копие. Също така се
улеснява поддръжката при евентуални бъдещи промени.
Експорт в MS Excel

Ако във функцията "Дефиниции на отчети" сме задали Специална таблица за Експорт в MS Excel, то в
тази позиция задаваме в кои Ред, Колона, Лява или Дясна страна да се експортира информацията от
тази позиция.
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Местене

избраната и маркирана позиция се премества като подчинена на
С помощта на икона "Местене"
друга позиция. При това автоматично се променят както кодът, така и нивото на вложеност, а също така
автоматично се преместват и всички позиции, подчинени на избраната.
Копиране

С помощта на икона "Копиране"
избраната и маркирана позиция, заедно с цялото дърво на
подчинените й позиции се копира като подчинена на друга позиция. При това автоматично се променят
както кодът, така и нивото на вложеност.
Настройка на координатите за експорт

Икони за настройка на координатите за експорт:

Представляват четири бутона, с които координатите за експорт могат да се местят нагоре-надолу и
наляво-надясно.
Синхронно се променят и координатите на всички подчинени позиции. Местенето не действа ако дадена
координата е нула.
Ако координатата е нула, можем да й зададем начална стойност от страницата "Експорт" при
редактиране на позицията в отчета.
С бутона "Ред 1, Колона 1"
стойност.

можем да зададем начална стойност на координатите на лявата

Експорт, Импорт на отчети

Тези бутони позволяват да се прехвърлят вече създадените отчети от фирма във фирма. Новите
отчети, създадени в програмата, автоматично се актуализират в шаблоните с актуализиране на
версиите на програмата и всеки може да ги ползва.
Като се влезе в отчетите на някои от шаблоните, всеки може да експортира оттам желания отчет в
произволен файл с разширение *.nav и след като влезе в собствената фирма, да импортира отчета от
същия файл. При създадени нови отчети от фирмата могат да се прехвърлят направо чрез бутона
Импорт.
Например:
Импортирайте Отчет за паричния поток и Отчет за собствения капитал съответно от файловете
RерOPP*.NAV и RерOSK*.NAV, които ще намерите в директория NAV. Старите клиенти могат също да
импортират подобрен вариант на Отчета за приходите и разходите от файла RерOPR*.NAV. Както
знаете, импортът става от меню "Базови данни – Основни дефиниции – Дефиниции на отчети –
Импорт". Aко при импортирането му имате съобщения за грешки в "Accounts.dat", това означава, че
вашият индивидуален сметкоплан е непълен и липсват някои сметки, които са предвидени в разделите
на отчета.
Програмата спира на реда и извежда съобщение за грешка при импортиране, като посочва и кода на
липсващата сметка - Acc=Номер на сметка.
След импорта направете необходимите корекции в сметкоплана на вашата фирма. Същевременно
трябва да се актуализират позициите в отчетите, които са съдържали липсващи сметки.
Стойности по премълчаване
Под тази точка от менюто се дефинират стандартни стойности, които са валидни за всички функции на
счетоводството. Тези стойности определят важни счетоводни процеси на фирмата и се задават при
започване на работа с БИЗНЕС НАВИГАТОР веднага след инсталиране на програмата. След като са
дефинирани веднъж, тези стойности е целесъобразно да не бъдат променяни, тъй като счетоводните
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операции, за които те се отнасят, ще бъдат извършени със старите стойности. Трудно е при промяна на
тези данни да бъде доказано предишното им състояние, което може да доведе до усложнения.
След избор на тази точка от менюто "Основни дефиниции" на екрана се появява форма за въвеждане
на стойностите по подразбиране за фирмата. Екранът е разделен на следните страници:
Общи данни

На страницата "Общи данни" се попълват следните входни полета:
Страна
Място на издаване на документи
Съставител
Дължина на данъчен номер
Дължина на ЕИК
Сборна сметка, включена в номерата на клиенти/доставчици
Названия на чужд език
ДДС за туристически услуги
Допустимо забавено отчитане документ по ДДС, месеци
Забранена проверка за дублирани номера на документи
Забранена проверка за дублирани номера на платежни документи
Проверка за дублирани документи, започвайки от дата

Страна
Въведете тук кода на страната за обработваната фирма. Кодът на страната е нейното международно
признато съкращение. Страната трябва предварително да бъде въведена в базовите данни.
Ако въведете невалиден код на страната или натиснете бутона за избор след полето за код, на екрана
ще се появи списъкът на въведените страни. От списъка можете да изберете желаната страна или ако я
няма, да я добавите. По подразбиране в данните на всички шаблони е зададена страна BG България.
Това е и страната, която програмата ще попълва автоматично при създаване на нов документ. По този
начин избор от таблицата се налага само в случаите, когато мястото на създаване е различно от
зададеното по премълчаване.
Място на издаване на документи
В това поле можете да укажете населеното място, което програмата да попълва автоматично при
създаване на нов документ. По този начин избор от таблицата се налага само в случаите, когато
мястото на създаване е различно от зададеното по премълчаване.
Съставител
В това поле можете да укажете името на съставителя, което програмата да попълва автоматично при
създаване на нов документ. По този начин избор от таблицата се налага само в случаите, когато
мястото на създаване е различно от зададеното по премълчаване.
Дължина на данъчен номер
В това поле се задава размерът на полето, в което се попълва данъчният номер на фирмата, на
клиентите и на доставчиците. По подразбиране е зададена дължина 10 знака, каквито са изискванията
на ЗДДС. Максималната дължина на полето е 15 знака.
Дължина на ЕИК
В това поле се задава размерът на полето, в което се попълва ЕИК на фирмата, на клиентите и на
доставчиците. По подразбиране е дефинирана дължина на ЕИК 13 знака поради по-дългите номера за
поделенията на фирмите. Максималната дължина на полето е 15 знака.
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Сборна сметка, включена в номерата на клиенти/доставчици
Това поле се маркира само като отметка. При наличие на отметка в полето, към кода на всеки клиент
или доставчик се включва и номерът на сборната му сметка, затворен в скоби. Това е валидно за всички
екрани и справки на БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Названия на чужд език
Това поле се маркира само като отметка. При наличие на отметка в полето БИЗНЕС НАВИГАТОР
позволява названията на базовите данни и счетоводните текстове на документите да се въвеждат на
два езика - български и чужд. Тази функция се отнася за фирми, които се нуждаят от счетоводни отчети
на два езика. Названията на чужд език са предвидени за експорт на справките към MS Excel, OpenOffice
или текстов файл.
ДДС за туристически услуги
Опцията "ДДС за туристически услуги" трябва да бъде маркирана, за да знае програмата, че трябва да
извършва някои обработки по начин, различен от нормалния. Това е само в случай, че фирмата прилага
специалния ред на облагане на доставките с туристически услуги, регламентиран в ЗДДС. Това се
отнася само за фирми, които ще прилагат реда на облагане по нормативните изисквания на ЗДДС.
Допустимо забавено отчитане документ по ДДС, месеци
Този параметър влияе на броя месеци, които програмата позволява да се избират за забавено отчитане
на документ по ДДС.
В данните на документа след избиране на бутон „Други данни", на страница ДДС в диалоговата кутия
„Период по ДДС" се поставя отметка пред опцията „Различен от периода на осчетоводяване" и в
зависимост от посочения брой месеци допустимо забавяне се избира период по ДДС.
Забранена проверка за дублирани номера на документи
Може да се окаже, че е по-добре изцяло или само в някои случаи да се забрани проверката за
дублирани номера,.
Ако се постави отметка това каре "Забранена проверка за дублирани номера на документи", проверката
за дублирани номера е изцяло забранена, независимо какво ще маркирате в другите две карета.
Ако се промени тази настройка, при следващото влизане в тази фирма ще се извърши преиндексиране
на документите. Новите настройки ще влязат в сила едва след преиндексирането.
Забранена проверка за дублирани номера на платежни документи
Ако се постави отметка в това каре - "Забранена проверка за дублирани номера на платежни
документи", се забранява проверката за дублирани номера на всички входящи и изходящи платежни
документи.
Ако се промени тази настройка, при следващото влизане в тази фирма ще се извърши преиндексиране
на документите. Новите настройки ще влязат в сила едва след преиндексирането.
Проверка за дублирани документи, започвайки от дата
Тук може да се въведе дата, от която да започва проверката за дублирани номера. Всички документи,
по-стари от тази дата, няма да се проверяват.
Например, ако от 1.01.2007 е започнало номерирането на фактурите отново от 0000000001, може да се
зададе тази дата, за да се избегнат съобщенията за дублиране на номерата с фактурите, които са били
номерирани по стария ЗДДС.
Ако се промени някоя от тези настройки, при следващото влизане в тази фирма ще се извърши
преиндексиране на документите. Новите настройки ще влязат в сила едва след преиндексирането.
Сметки
Сконто

Задават се сметки за автоматично осчетоводяване на отстъпки за плащане в определен срок, които се
дефинират като условия за плащане в сделките с контрагентите. Сметките за сконто са следните
видове:
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Сконто за клиенти

В това поле се задава специално дефинирана сконтова сметка за дебитори, която ще се използва за
осчетоводяване на сконтото, дадено на клиентите при предсрочно плащане. По тази сметка
автоматично ще се осчетоводяват отстъпките за плащане в определен срок, дадени на клиентите и
отчетени автоматично в отворените позиции на БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Сметките, от които избираме, трябва предварително да бъдат зададени в базовите данни като сконтови
сметки. Ако въведете в полето невалидна сметка, на екрана ще се появи списък на всички сконтови
сметки, от който да изберете желаната сметка. Ако нямате дефинирани сконтови сметки в списъка на
сметките, таблицата за избор ще бъде празна. Осчетоводяването по сконтовата сметка за клиенти
става автоматично от програмата при приключване на отворените позиции, без участието на
счетоводителя.
Сконто за доставчици

В това поле се задава сконтовата сметка за кредитори, която ще се използва за автоматично
осчетоводяване на сконтото при предсрочно плащане по сделки с доставчици.
Сметките, от които избираме, трябва предварително да бъдат зададени в базовите данни като сконтови
сметки. Ако въведете в полето невалидна сметка, на екрана ще се появи списък с всички възможни
сметки от този вид, от който да изберете желаната сметка. Ако нямате дефинирани сконтови сметки в
списъка на сметките, таблицата за избор ще бъде празна.
Осчетоводяването по сконтовата сметка за доставчици става автоматично от програмата при
приключване на отворените позиции без участието на счетоводителя.
Валутни разлики

Тук се задават сметките за автоматично осчетоводяване на валутните разлики, които се начисляват от
автоматичните операции "Валутни разлики" и "Преоценка на чужди валути".
Осчетоводяването на валутни разлики по съответните сметки за приход или за разход става
автоматично според конкретната операция. БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично смята сумите и ги
отнася по сметките без участието на счетоводителя.
Приходи от валутни разлики

В това поле се задава сметката, по която БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично ще осчетоводява
приходите от валутни операции. По подразбиране е зададена сметка 724 Приходи от валутни операции,
каквито са изискванията на националния сметкоплан.
Разходи от валутни разлики

В това поле се задава сметката, по която БИЗНЕС НАВИГАТОР ще осчетоводява автоматично
разходите от валутни операции. По подразбиране е зададена сметка 624 Разходи от валутни операции,
каквито са изискванията на националния сметкоплан.
Служебна кореспонденция

Тук се въвежда сметката за служебна кореспонденция, която се използва при автоматичната преоценка
на вземанията и задълженията в чужда валута на контрагентите.
Това е кореспондиращата сметка на документа, който се съставя автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Тя се използва само за служебна кореспонденция на счетоводните записвания, без да засяга салдата и
оборотите по тази сметка.
По подразбиране в това поле е зададена сметка 624 Разходи от валутни операции.
Документи

В тази функция са включени полета за задаване на типовете документи, които се използват при
автоматичната преоценка на вземанията и задълженията с контрагентите в чужда валута, както и за
дефиниране на метода за автоматичното изписване на стоки.
Типове документи

В полетата за типове документи се задават документите, които програмата ще използва при изпълнение
на автоматичната операция за преоценка на вземания и задължения от контрагенти в чужда валута.
Попълваме следните входни полета:
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Преоценка на вземания в ЧВ

Тук се дефинира типът на документа, който ще се използва от БИЗНЕС НАВИГАТОР при автоматичното
начисляване на валутните разлики от преоценка на вземания в чужда валута от клиенти или
доставчици. По подразбиране е зададен тип документ "+ПНЧВ Плат. нареждане в ЧВ, входящо".
Този тип документ задължително трябва да съществува в базата данни на типовете документи. Ако
документите, които са зададени в стойностите по премълчаване, не съществуват в списъка на типовете
документи, автоматичната операция не може да бъде изпълнена. В този случай програмата издава
съобщение за грешка, което показва, че такъв тип документ не съществува в списъка.
Преоценка на задължения в ЧВ

Тук се дефинира типът на документа, който ще се използва от БИЗНЕС НАВИГАТОР при автоматичното
начисляване на валутните разлики от преоценка на задължения в чужда валута към клиенти или
доставчици. По подразбиране е зададен тип документ "-ПНЧВ Плат. нареждане в ЧВ, входящо".
Този тип документ задължително трябва да съществува в базата данни на типовете документи. Ако
документите, които са зададени в стойностите по премълчаване, не съществуват в списъка на типовете
документи, автоматичната операция не може да бъде изпълнена. В този случай се издава съобщение за
грешка, което показва, че такъв тип документ не съществува в списъка.
Изписване на стоки

Тук се задава методът на изписване на стоки, който ще се използва в търговските фирми за
автоматичната операция "Изписване на стоки". Възможно е да променяте този режим в процеса на
работа. Това не влияе на вече направените и осчетоводени документи за изписване на стоки.
Избирате от следните методи на изписване, които се маркират с отметка:
Само при достатъчна наличност

Този метод означава, че програмата ще изпише стоките само тогава, когато необходимите количества
вече са заприходени в склада. Проверява се наличността на склада и ако тя е достатъчна, се изписват
стоките. Ако не е достатъчна, програмата не изпълнява автоматичната операция и не прави никакви
записвания в документа за автоматично изписване на продадените стоки.
Винаги, до наличното количество

При този метод БИЗНЕС НАВИГАТОР прави изписване на стоките само до наличното количество.
Когато количеството в склада не е достатъчно, изписването на стоки става само на количествата до
наличното количество. След заприходяване на останалите стоки може отново да се пусне
автоматичната операция за ново изписване, при която ще се изпишат автоматично останалите преди
това неизписани количества на продадените стоки.
Импорт от БН-Заплати

За клиентите, притежаващи БИЗНЕС НАВИГАТОР Заплати, е осъществено автоматично контиране и
осчетоводяване на данните от рекапитулацията на заплатите към БИЗНЕС НАВИГАТОР. Попълват се
следните полета:
Автоматично

При маркирана опция "Автоматично", БИЗНЕС НАВИГАТОР извършва всичко без участието на
потребителя. Тогава е задължително да се укаже директорията с данни за съответната фирма в
БИЗНЕС НАВИГАТОР Заплати, от която да се осъществява импортът. Това може да е и мрежова
директория, ако БИЗНЕС НАВИГАТОР Заплати е инсталиран на друг компютър, към който имаме достъп
по мрежата.
Ръчно

Ако е маркирана опцията "Ръчно", то потребителят в момента на импорта има възможност да избира
пътя, т.е. от кой диск и от коя директория да направи прехвърлянето на данни. Това е удобно, ако
БИЗНЕС НАВИГАТОР Заплати е инсталиран на друг компютър и е необходимо да се пренася
информация.
Файлът за обмен между двете програми се казва NZyymmdd.NAV и се записва в директорията с данни
на съответната фирма в БИЗНЕС НАВИГАТОР Заплати.
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Директория

Параметърът "Директория" определя откъде БИЗНЕС НАВИГАТОР ще импортира данните.
Тип документ

Полето "Тип документ:" се попълва задължително. Указва се типът документ, който ще се използва за
импорт на данни. Това трябва да е вътрешен документ, с кореспонденции "Много към много". За
улеснение такъв документ може да се импортира от файла TYPZAPL.NAV.
Цени на артикулите само от ценоразпис

Когато тази опция е маркирана и програмата не намери цена в ценоразписа, не се използва цената от
партидата, а програмата оставя цената непопълнена.
Забранена проверка за нулев данък

Когато е поставена отметка в това поле, проверката от страна на БИЗНЕС НАВИГАТОР при въвеждане
на данък със ставка 0 е изключена.
Ако при редактиране на документ се маркира данък "Различен от изчисления", стойността на данъка за
този документ може да се промени. Това обикновено се използва в случай на неправилно начислен
данък при фактури за доставка.
БИЗНЕС НАВИГАТОР проверява все пак дали е въведена някаква стойност на данъка, а той не е изтрит
погрешка. Ако стойността му е нула, програмата отново попълва изчислената сума на данъка.
Когато потребителят иска сумата на данъка да е нула, но все пак да е зададен тип на данъка заради
дневника по ДДС, правилният подход е да се дефинира данък със ставка 0. За целта е добавена
възможност проверката да се изключи, като се маркира карето "Забранена проверка за нулев данък".
Тази забрана важи за всички потребители в мрежата, но само за конкретната фирма. Ако потребителят
иска да я приложи и за други фирми, в тях трябва да извършим същата настройка.
Лого във фактурите

В това поле се въвежда името на графичния файл, съдържащ логото на фирмата, което трябва да се
постави на съответния документ. Файлът може да се избере също така, като се натисне бутонът
вдясно от това поле.
Като лого на фактурата може да се използва картинка от тип BMP, JPG, GIF или WMF.
Графичният файл, съдържащ логото, трябва да се намира в същата директория, в която е инсталирана
базата данни на Бизнес Навигатор.
Логото се отпечатва в горната част на листа, като лента с височина 2.5 см и с широчина, равна на
широчината на фактурата. Ако е необходимо, картинката се разтяга или свива, така че да влезе в тези
граници. Самата фактура се отмества надолу на същото разстояние.
Ако искаме за даден тип документ да използваме друга картинка, можем да я зададем в "Базови данни Основни дефиниции - Типове документи - Допълнителни параметри - Заглавия при печат" да изберем
лого, което ще се отпечатва с този тип документ при всяко състояние на документа. Можем да изберем
различна картинка за оферта, поръчка, неосчетоводена и осчетоводена фактура. Избраното тук лого
има предимство пред логото, избрано в "Стойности по премълчаване"
Подпис на съставителя

В това диалогово поле може да се избере дали във фактурата текстът "Подпис на съставителя" да се
отпечатва отляво или отдясно на листа.
За целта трябва да поставите отметка в поле "Отляво" или "Отдясно".
По подразбиране подписът на съставителя се отпечатва отляво, а подписът на получателя, ако е
включен - отдясно.
Подпис на получателя

В това диалогово поле може да се посочи дали във фактурата да се отпечатва или да не се отпечатва
текст "Подпис на получателя".
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За целта трябва да се избере "Да" или "Не".
По подразбиране се отпечатва подпис на получателя.
Съдържание на функцията "Други"

В тази страница са включени полета за дата, от която се попълват дневниците по ДДС, команден ред за
e-mail и режими на експортиране както и други функции.
ДДС - По ППЗДДС от 1999 г. започва от

В това поле се задава датата, от когато според ППЗДДС е променен форматът за предаване на
дневниците по ЗДДС на магнитен носител - 01.03.1999. Програмата автоматично разпознава дали
записвате дневник за период преди 01.03.1999 или след тази дата и избира правилния формат на
записа. Всичко е автоматично и не изисква допълнителни грижи.
ДДС - По ППЗДДС от 2006 г. започва от

В това поле се задава датата, от която дневниците, декларацията и файловете по ДДС се подават
според изискванията на промените в ППЗДДС от 2006 год.
По подразбиране тази дата е 1.02.2006 г. Ако се наложи, можете да се промени за всяка фирма
поотделно.
Според отчетния период БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично определя дали форматът на файловете и
на дневниците трябва да бъде старият – до промените в ППЗДДС 2006 или новият – според промените
в ППЗДДС 2006 г.
Дневници могат да се отпечатват безпроблемно за минало време във стария формат, както и да се
направят файловете за минал период в стария формат.
Команден ред за e-mail

В това поле се задава командата за автоматично изпращане на експортирани данни по e-mail от
БИЗНЕС НАВИГАТОР. Достатъчно е само да маркирате полето "Изпращане по e-mail след експорта",
когато експортирате данните, и БИЗНЕС НАВИГАТОР ще изпрати файловете на указания електронен
адрес.
Полето се попълва, ако сте абонирани към някоя от електронните пощи, които могат да се управляват с
команден ред. По този команден ред БИЗНЕС НАВИГАТОР може автоматично да изпраща експортирани
данни по е-mail, например папки или др. данни директно от клоновете на фирмата, без да се налага
операторът да използва ръчно електронната поща.
Команден ред за е-фактура

В това поле се задава командата за автоматичен експорт на е-фактура от главния работен екран с
помощта на иконата за е-фактура

.

Натискането на този бутон извиква програмата nvefact.exe и предава като параметър режима на
експорт. По подразбиране това е nvefact.exe Efaktura
Тази настройка важи за всички типове изходящи фактури, които се експортират с бутон "еФактура".
След като се експортира фактурата, се показва съобщение с информация за това, че документът е
експортиран и за името на документа и директорията, в която е записан. Директорията, в която се
записват е-фактурите, е поддиректория efact на съответната директория на фирмата и в нея има
поддиректории за всеки ден.
Без проверка за неденоминирана цена на ДА

Когато в това поле има поставена отметка, се изключва проверката за разликата между оригиналната
начална стойност на дълготрайния актив (тази при закупуването му) и началната стойност за
обработваната година.
При съставянето на амортизационен план за определена година БИЗНЕС НАВИГАТОР проверява дали
тази разлика не е прекалено голяма. Прекалено голямата разлика обикновено е признак за някаква
грешка и в този случай програмата я коригира, като възстановява оригиналната начална стойност.
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Разликата се приема за прекалено голяма, ако съотношението между оригиналната и текущата начална
стойност излиза извън обхвата от 0.01 до 100 пъти.
Но понякога такава разлика може да бъде и нормална. По-конкретно, ако активът е закупен преди
деноминацията, а впоследствие е извършена промяна в началната стойност поради основен ремонт,
преоценка и т.н., тази проверка не позволява да се коригира началната стойност в историята на
дълготрайния актив.
В такъв случай проверката може да се изключи чрез поставяне на отметка в полето пред "Без проверка
за неденоминирана цена на ДА".
Тази настройка важи за всички потребители в мрежата, но само за конкретната фирма. Ако искаме да я
използваме и в друга фирма, трябва да се извършат настройки по същия начин и в другата (другите)
фирма(и).
Забранено редактиране на цял екран

Когато тази опция е маркирана, при работа в мрежа може да се предотвратят ситуации, в които един
потребител отваря на цял екран големи папки, и с това забавя не само собствената си работа, но и
работата на всички останали.
За да влезе в сила тази настройка, трябва след поставяне на маркировката да се излезе от фирмата и
да се влезе отново.
Настройката трябва да се направи за всяка фирма поотделно, и важи за всички потребители в мрежата.
Сортиране по колони на основния екран

Тази опция служи за забрана на сортирането по колони на основния екран.
Сортирането по подразбиране е по колоната "Код". Ако папката е голяма и е избрана друга колона за
сортиране, това става значително по-бавно. При работа в мрежа с помощта на тази опция отговорникът
на системата може да предотврати ситуации, при които някой оператор е избрал друга колона за
сортиране в голяма папка, като с това се забавя работата на всички останали.
По подразбиране полето е маркирано и може да се извършва сортиране по колони на основния екран.
За да се забрани сортирането, полето трябва да се размаркира.
Настройката влиза в сила, след като се излезе от фирмата и след това отново се влезе в нея.
Настройката трябва да се направи за всяка фирма поотделно, и важи за всички потребители в мрежата.
При импорт: Обновяване на адресната информация

Когато е маркирана тази опция, при нов импорт от *.NAV файл се извършва обновяваване на адресната
информация на по-рано импортирани клиенти и доставчици.
Така се предоставя възможност при импорт на клиенти и доставчици от *.NAV файл адресната
информация не само на новите, но и на по-рано импортираните клиенти и доставчици да се
синхронизира с тази във фирмата, от която е направен експортът.
По подразбиране при импорт се добавя само адресната информация на новите клиенти и доставчици.
За да може при импорта да се извърши и синхронизация на вече импортираната по-рано адресна
информация, трябва тази опция да е маркирана.
Ако тази опция е включена, при импорт на клиенти и доставчици от "Базови данни - Сметкоплан Клиенти", респективно от "Базови данни - Сметкоплан - Доставчици", ще се прехвърлят всички промени
в адресната информация, които са били направени междувременно във фирмата, от която е
експортиран *.NAV файлът.

Внимание: при това обаче ще бъдат заличени всички промени в адресната информация, които са били
направени междувременно във фирмата, в която се извършва импортът.
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Режими на експортиране

Тази функция улеснява прехвърлянето на нови формуляри за отпечатване на документи и справки,
разработени от Комерс Финанс АД.
При избиране на този бутон се отваря екран "Режими на експортиране" с две страници – "Потребителски
режими" и "Вградени режими".
В този екран има икони "Редактиране", "Триене", "Изход" и бутони "Експорт" и "Импорт".
След натискане на бутона "Режими на експортиране" от екран "Други" на стойностите по подразбиране
се появява екран, свързан със специалните режими на отпечатване на документи и справки в БИЗНЕС
НАВИГАТОР. Изборът на формулярите става от бутон "Импорт" на екрана, след което избираме името
на файла, от който да импортираме.
След избор на файла всички отчети, които се съдържат в него, се импортират автоматично и ще можете
да ги използвате безпроблемно. Можете да ги разгледате от съответната точка от менюто "Базови
данни – Основни дефиниции – Отчети".
Бутон "Импорт"
Файлове за импортиране
Бутон "Експорт"

Бутон "Импорт"
От бутон "Импорт", се импортират за печат различни нови формуляри. Например могат да се
импортират формулярите на различни видове балансови отчети, които могат да се разпечатват веднага
в необходимия според изискванията на нормативната база формат.
Файлове за импортиране
Файловете, от които се импортират отчети и документи, започват със съкращение EXР и завършват с
разширение .NAV. За целта след натискане на бутона "Импорт" изберете например файл
EXPDDS*s.NAV. Този файл съдържа новите формуляри на данъчната декларация по ДДС и годишната
данъчна декларация по ДДС, които могат да се разпечатат дори да не сте си закупили лиценз за MS
Excel, каквито бяха по-старите варианти на тези справки.
Бутон "Експорт"
От бутон "Експорт", се експортират формуляри, аталогично на работата с бутон "Импорт".
Страница "Потребителски режими"

На страница "Потребителски режими" се намира таблица с дефинираните от потребителя режими на
експорт.
Тук можете да се промени или изтрие съществуващ такъв.
При маркиране на определен режим и избор на икона "Редактиране" се отваря екран "Режим на експорт"
с подстраници:
-

Общи данни

-

Формат на полетата

-

Формули

-

Допълнителни

На страница "Общи данни" има следните полета:
-

Название - Наименование на конкретния режим.

-

Група "Формат на файла"
Ÿ Заглавни редове - Ако е маркиран, първият ред от файла ще съдържа имената на полетата.
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Ÿ Типове на полетата - Ако е маркиран, вторият (или първият, ако заглавните редове са
изключени) ред от файла ще съдържа информация за типа на полетата и използвания за
тяхното представяне формат.
Ÿ Всички полета включени - Ако не е маркиран, на страницата "Полета" можете да изберете
кои полета да се експортират и кои не. В противен случай програмата експортира всички
полета.
Ÿ Група "Разделители"
Ÿ

Разделител запетайка(*.CSV) - Стандартен формат, при който полетата са отделени
със запетайки. Обичайното (но не задължително) разширение на файла е .CSV.

Ÿ

Разделител табулация(*.TXT) - Стандартен формат, при който полетата са отделени
със знак за табулация. Обичайното (но не задължително) разширение на файла е
.TXT.

Ÿ

Друг разделител - Нестандартен формат. В полето "ASCII код на разделителя"
трябва да укажете с какъв символ да се разделят полетата. Разширението на файла
трябва да се съобрази с особеностите на програмата, която ще го обработва след
това.

-

Име на файла – Име на файла, в който ще се запише експортираната информация. По
подразбиране програмата го създава в директорията, в която са вашите данни (обикновено
C:\NAV). Ако укажете пълния път към файла, той ще се създаде в съответната директория. Името
на файла трябва да включва и съответното разширение. БИЗНЕС НАВИГАТОР не поставя
разширение по подразбиране.

-

Име на отчета

-

Команден ред – Име на изпълнимия файл (EXE, .COM или .BAT) на програмата, на която да се
предаде експортираният файл за по-нататъшна обработка. Ако не е указан пълният път, търсенето
става в следния ред:
• Текущата директория
• Директорията на Windows
• Системната директория на Windows
• Всички директории от командата PATH.
След името на изпълнимия файл можете да включите различни параметри, които да се предадат
на външната програма чрез командния ред. Те очевидно зависят от спецификациите на самата
програма. Името на експортирания файл ще бъде добавено автоматично в края на командния ред,
разделено с интервал.
Ако външната програма има по-специален синтаксис на командния ред, може да не е удачно
името на експортирания файл да се поставя в края на командния ред. В такъв случай можете да го
включите на произволно място, като използвате макропараметъра %f% или %F%. Програмата ще
замести името на изпълнимия файл на това място, вместо да го добавя накрая.
Ако оставите този ред празен, БИЗНЕС НАВИГАТОР няма да вика външна програма. Вместо това
само ще запише експортирания файл върху диска.

-

Стартиране от менюто

На страница "Формат на полетата" има следните полета:
-

Задължителни кавички – Ако е маркиран, всяко поле е оградено в кавички. В противен случай
програмата огражда в кавички само тези полета, за които това е необходимо (например, които
съдържат запетайки).

-

Подравняване отляво – Ако е маркиран, всяко поле се подравнява отляво. В противен случай в
зависимост от формата полето може да е подравнено отляво или отдясно.

-

Група "Префикси по тип на полето" – В зависимост от особеностите на програмата, към която
експортираме, може да се наложи да включим в самите данни указател за техния тип. Това става,

620

като добавим в началото на съответното поле символ (префикс), различен за различните типове
данни. Най-често това се налага при експорт към електронни таблици, които се опитват да
определят автоматично вида на всяко поле. Възможните видове данни са:
• Число
• Текст
• Дата
• Време.
-

Група "Десетичен разделител". Възможните видове разделители са:
• Точка
• Запетайка

На страница "Формули" има таблица със следните колони:
-

Номер на полето

-

Име на полето

-

Формула

На страница "Допълнителни" има следните полета:
• Име
• Формат
Страница "Вградени режими"

На страница "Вградени режими" се извършват настройки на MS Excel" и OpenOffice.
Тя има две подстраници „Excel" и "OpenOffice", на които могат да се настроят специфичните особености
при експорт към двете програми.
Подстраница "Excel"

На подстраница "Excel" има следните полета
-

Група "Начин на експортиране". Възможните начини на експортиране са:
• Чрез междинен файл
• Чрез OLE

-

Път към EXCEL.EXE:

-

Име на таблицата (OLE):

Подстраница "OpenOffice"

На подстраница "OpenOffice" има следните полета
-

Група "Начин на експортиране". Възможните начини на експортиране са:
• Чрез междинен файл
• Директно

-

Път към SOFFICE.EXE:

-

Име на таблицата:

Начинът на експортиране: може да бъде "Чрез междинен файл" или "Директно". Смисълът им е същият
както настройките за Excel "Чрез междинен файл" или "Чрез OLE".
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Име на таблицата. Смисълът е същият както настройката за Excel "Име на таблицата". Ако е избран
начин на експортиране "Директно" и това поле не е попълнено, се създава нова таблица.
Ако в настройките не е избран пътят към изпълнимия файл на OpenOffice - SOFFICE.EXE, програмата
ще опита директен експорт независимо от настройката "Начин на експортиране".
Директният експорт е малко по-бавен, но осигурява по-добро разпознаване на типа на данните в
съответните колонки на таблицата.
Национална валута

Екранът управлява вида на националната валута, както и нейното съотношение за различни периоди от
време, ако е била деноминирана или има въведена алтернативна валута.
БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява със задаване на съотношението на валутите преди и след
деноминация или при преминаване към друг вид валута (евро) стойностите по всички операции да се
преобразуват автоматично от единия вид валута в другия.
Деноминирането на лева се разглеждаше като смяна на националната валута, като се абстрахираме от
формалното запазване на названието на валутата.
С въвеждане на алтернативна валута като допълнение на националната валута БИЗНЕС НАВИГАТОР е
напълно готова за преминаване към евровалутата.
Главната цел на алтернативната валута, е да се подготви преминаването към евровалутата. Като
алтернативна валута може да се укаже всяка валута, към която левът има фиксирано съотношение, при
което отчетните форми ще се извеждат както в национална валута, така и преизчислени спрямо
зададения от потребителя коефициент на алтернативната валута.
Списък

След избор на страница "Национална валута" се появява списък с валидните състояния на
националната валута в зависимост от периодите. Таблицата съдържа данни в колоните "От дата",
"Номинален фактор", "Съкращение", "Наименование".
При задаване на вида на националната валута данните се съхраняват по периоди, което позволява
обратимост при въвеждане на данни за минало време и извеждане на справки. Ако въведем данни за
смяна на валутата за стар период, БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично преобразува справките.
Данните се редактират в списък със стандартни функции за "Добавяне", "Редактиране" и "Триене", които
се показват като икони на екрана.
При необходимост от деноминация на лева или при работа с алтернативна валута, която няма
фиксирано съотношение към лева, в списъка е необходимо да има два, а може и повече записа.
Например при деноминация:
1. Наименование:
Съкращение:
2. Наименование:
Съкращение:
От дата:
1000.00 ст. лв.

Стари лева
ст. лв.
Нови лева
лв.
dd.mm.уууу
преди dd.mm.уууу

стават
1.00 лв.

след dd.mm.уууу

В този случай "Номинален фактор" за периода "преди dd.mm.уууу" ще бъде установен 0.001, а за
периода "след dd.mm.уууу" - 1.00. Номиналният фактор се изчислява автоматично от БИЗНЕС
НАВИГАТОР в зависимост от въведеното съотношение на валутите за периода. Ако обработвате и постари периоди, какъвто ще бъде случаят при преминаване към евровалута, програмата ще преизчисли и
номиналния коефициент на старите периоди съобразно стойностите в новия период. Така

622

съотношението между двете валути се запазва, като има възможност стойностите за всички периоди
автоматично да се преизчисляват в евровалута.
Общи данни

Чрез икони "Добавяне" и "Редактиране" се показва екран за въвеждане или редактиране на данни.
Наименование
Съкращение
От дата
Преди
Стават.........след

Наименование
Въведете името на националната валута, например "Български лева". Националната валута не бива да
бъде задавана като чужда валута в базовите данни на системата. Въвежда се свободен текст. За
периода преди деноминацията препоръчваме "Стари лева".
Съкращение
Въведете в това поле съкращението на националната валута, както искате то да се показва на екрана,
например "лв.". Можете да използвате международно признатото съкращение или да въведете
произволна комбинация така, както желаете националната валута да се извежда от програмата и да се
отпечатва в справките.
За периода преди деноминацията препоръчваме "ст. лв.".
От дата
Това поле е предвидено за задаване на датата на деноминация на валутата или датата на преминаване
от една валута към друга. Полето се използва и когато потребителят работи с алтернативна валута, но
указва различни коефициенти на алтернативната валута спрямо националната за различните периоди
на работа.
От падащия списък се избира валиден период, който е дефиниран в базовите данни на фирмата, но
неактивиран или деактивиран.
На базата на стойностите в следващите полета за съответния период се изчислява номинален
коефициент за валутата и се записва в данните за периода. При осчетоводяването БИЗНЕС
НАВИГАТОР автоматично отчита тези стойности и автоматично преизчислява сумите от една валута в
друга.
Преди
Тук се задава съотношението на валутите "преди dd.mm.уууу" и "след dd.mm.уууу".
Стават.........след
Тук се задава стойността на националната валута "след dd.mm.уууу".
Алтернативна валута

Алтернативната валута се въвежда като допълнение към националната валута. Въвеждането на
алтернативна валута не е задължително. Може изобщо да не се прави или да се направи на по-късен
етап. Алтернативната валута не се отразява на въвежданите данни, а само на извежданите отчети.
Главната цел на алтернативната валута, е да се подготви преминаването към евровалутата. Като
алтернативна валута може да се укаже всяка валута, към която левът има фиксирано съотношение, при
което отчетните форми ще се извеждат както в национална валута, така и преизчислени спрямо
зададения от потребителя коефициент на алтернативната валута.
За валути, към които съотношението на лева не е фиксирано, е възможно да използвате приблизителен
курс за период, като за всеки период указвате нова национална валута и съответно нова алтернативна
валута с нов коефициент.
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Наименование
Съкращение
Коефициент

Наименование
Въведете името на алтернативната валута, например "евро".
Съкращение
След маркиране на карето "В алтернативна валута" във всички отчетни форми на БИЗНЕС НАВИГАТОР
в това поле въведете съкращението на алтернативна валута, както искате то да се показва в справките.
Можете да използвате международно признатото съкращение на валутата или пък да въведете
произволна комбинация така, както желаете алтернативната валута да се извежда от програмата и да
се отпечатва в справките.
Коефициент
В това поле въведете коефициента за преобразуване от националната валута към алтернативна
валута.
За валути, към които съотношението на лева не е фиксирано, е възможно да се използва
приблизителен курс за периода, като за всеки период се указва нова национална валута (български
лева в съотношение 1:1) и нова алтернативна валута с нов коефициент.
Режими на номериране
Режимите на номериране позволяват автоматично номериране и водене на документите по определени,
предварително дефинирани начини на тяхното номериране.
Режимите на номериране са удобни при фактуриране от програмната система БИЗНЕС НАВИГАТОР,
както и при автоматично издаване на касови документи. Освен наличните в шаблоните начини на
номериране на документи можете да създавате и собствени режими на номериране, по които след това
да селектирате информацията.
Ако изберете точката "Режими на номериране" на меню "Базови данни – Основни дефиниции", на
екрана се показват дефинираните в БИЗНЕС НАВИГАТОР режими на номериране. Стандартно в
системата има зададени следните режими на номериране:
1. Фактури и данъчни известия;
2. Приходни касови ордери;
3. Разходни касови ордери;
4. Вносни бележки;
5. Нареждания - разписки;
6. Платежни нареждания;
7. Искания за незабавно инкасо.
От таблицата със списъка на режимите на номериране имате възможност да редактирате
предварително дефинирани режими, да изтривате или да добавяте режими на номериране.
За добавяне или редактиране на режимите на номериране използвайте стандартните за БИЗНЕС
НАВИГАТОР клавиши Ins(Insert) или Enter, или бутони "Добавяне" и "Редактиране" от долната част на
таблицата. При изпълнение на тази функция на екрана се показва формата за редактиране на режимите
на номериране.
Попълвате следните полета:
Код
Име
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Следва зона за въвеждане "Отпечатване" с входни полета:
Брой копия
Надписи
Режим на изтриване
Разрядност
Последен номер
Заети номера

Код
Кодът на режимите на номериране се задава автоматично от програмата и се показва на екрана само
като справка. Кодовете на режимите на номериране се номерират последователно по възходящ ред.
Име
Въведете в това поле наименованието на този режим на номериране.
Брой копия
Задава се броят копия за отпечатване, ако желаете да отпечатвате изходящи документи.
Валидните стойности са от 1 до 5 копия.
Надписи
Под полето за брой копия се намират 5 полета, номерирани последователно от 1 до 5. В тези полета
задавате наименованието на всеки един екземпляр. Наименованието на копията от документите се
задава като текст с дължина 20 знака.
Наименованието на всеки екземпляр от документите, които ще се отпечатват, е съществено при
издаването на фактури от БИЗНЕС НАВИГАТОР. В първото поле на режима на номериране "Фактури и
данъчни известия" можете да зададете изисквания от Закона за ДДС гриф "Оригинал" при отпечатване
на данъчните фактури.
За следващите екземпляри можем да зададем например следните наименования: "Копие 1", "Копие 2",
"Копие 3" и т. н.
Режим на изтриване
Полето представлява диалогова кутия с възможности както следва:
O
2 Свободно
O

3 Само отговорник

O

9 Забранено

В него се задава дали да се разреши изтриването на документи от този режим на номериране или не.
Това е особено важно при автоматично издаване на данъчни фактури от БИЗНЕС НАВИГАТОР, тъй като
според изискванията на Закона за ДДС номерата на тези фактури, данъчни дебитни и данъчни кредитни
известия трябва да бъдат последователни 10-значни номера без дублиране и пропуски, със спазена
хронология. За да се спазят тези изисквания при работа с оператори с по-ниска квалификация, е
необходимо изтриването на такива документи или да бъде забранено, или да се разреши само на
отговорника на системата.
Разрядност
Задава големината на номера на документите от този режим на номериране. Валидни стойности са от 1
до 15.
Ако например зададем разрядност на номера на документа 10 знака, тогава знаците преди текущия
номер ще бъдат попълнени с водещи нули преди номера.
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Данни за разрядност се задават поотделно за номерата на документите и номерата на формулярите.
Последен номер
Ако номерът на документите от този режим трябва да започва не от 1, а от някой достигнат до момента
номер, тогава можете в това поле да въведете номера, до който е стигнала номерацията. При
въвеждане на документи от този режим на номериране те започват от следващия номер.
Заети номера
След приключване на въвежданията по този екран и натискане на бутона "ОК" на екрана се появява
таблица за попълване на заетите номера. В тази таблица можете да попълвате до 10 интервала на
заети номера. Това е необходимо, ако например фактурирате и от кочан, и от компютъра. Задават се
интервали за пропускане на номера при автоматичното номериране със стойности от... (номер) до...
(номер). Интервалите се задават както за номерата на документите, така и за номерата на
формулярите.
Схеми на плащане
След нормативното въвеждане на ДДС сметките са възможни различни варианти на плащане например плащане на цялата сума по разплащателна сметка; плащане на стойността на сделката по
разпл.сметка, а на ДДС - по ДДС сметката; плащане на стойността на сделката в брой, а на ДДС - по
ДДС сметката. Освен това плащанията могат да стават от/към различни разплащателни и ДДС сметки, и
от различни каси.
За да описваме тези варианти е въведено понятието "Схема на плащане".
Таблицата на схемите на плащане се намира в меню "Базови данни – Основни дефиниции – Схеми на
плащане".
Таблицата съдържа следните колони:
−

Код - последователен номер на схемата на плащане, дава се автоматично от програмата;

−

Название - името на схемата на плащане;

−

Основно плащане
• Код - код на документа, с който се извършва основното плащане
• Название - име на документа, с който се извършва основното плащане

−

ДДС плащане
• Код - код на документа, с който се извършва ДДС плащането
• Название - име на документа, с който се извършва ДДС плащането

Има две категории схеми на плащане: входящи и изходящи, за плащане съответно по изходящите и по
входящите фактури. Таблиците на тези две категории са разпределени в двете страници на екрана "Име
на фирмата" [Схеми на плащане].
При първо влизане във фирмата програмата автоматично ще създаде схеми на плащане,
съответстващи на досегашните платежни документи, асоциирани с фактурите за автоматичното
плащане.
Необходимо е да дефинираме поне един нов тип документ за изходящите плащания от ДДС сметката.
Най-лесно това ще стане, като копирате документа -ПН "Платежно нареждане, изходящо" като нов тип ПНддс "Платежно нареждане, ДДС сметка" и в дефиницията на новия тип документ смените
кореспондиращата сметка на 5091. Ако имате повече от една ДДС сметка, трябва да създадете по един
такъв документ за всяка от тях.
Ако въвеждате плащане по ДДС сметка ръчно, а не чрез бутона "Плащане по фактура", трябва да
укажем на програмата, че това е ДДС плащане, за да може при отпечатване на платежното нареждане
да използва ДДС сметката вместо разплащателната сметка. За целта при въвеждане на документа
натискаме бутона "Други данни" и на страницата "Допълнителни данни" маркираме карето "Плащане по
ДДС сметка".
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Добавяне

За да въведем нова схема на плащане, трябва да изберем страницата, която отговаря на категорията входящи или изходящи схеми на плащане.
След това с натискане на икона "Добавяне" извикваме екран [Схема на плащане]. В зависимост от
избраната страница е маркирана посоката на плащането, като не е разрешен достъп до опцията.
Поле "Код" се попълва автоматично от програмата със следващия по ред номер на схема на плащане. В
поле "Название" даваме име на схемата на плащане с дължина до 50 знака.
В дефиницията на схемата на плащане можем да въведем и два типа платежни документи:
• за основното плащане и
• за ДДС плащането.
Типовете платежни документи избираме с помощта на бутон от падащ списък, където те са изброени в
табличен вид по название и код.
Вторият тип платежен документ не е задължителен, и ако го пропуснем, плащането ще става изцяло с
първия документ. Тоест, цялата сума ще се плати по разплащателната сметка или в брой.
Ако изберем тип документ за ДДС плащане, програмата ще раздели сумата на фактурата на стойност на
сделката и ДДС и ще генерира за стойността на сделката платежен документ от първия тип за сумата на
ДДС - от втория тип.
Редактиране

С помощта на икона "Редактиране" извикваме екран [Схема на плащане].
Можем да извършим корекции в полетата "Название", "Основно плащане" и "ДДС плащане", като
ползваме и данните от падащите списъци.
Изтриване

За да изтрием определена схема на плащане, трябва да я маркираме в таблицата на страница
"Входящи" или "Изходящи" и да изберем икона "Изтриване"
Програмата ни пита дали сме сигурни, че желаем да изтрием маркирания ред и ако потвърдим - схемата
на плащане се изтрива.
Категории папки
Категориите папки се използват за улеснение на работата с определени видове документи и за контрол
на нивата на достъп на операторите до тях. Те позволяват да се налагат допълнителни ограничения
върху типовете документи, които ще се използват в папката, и върху операторите, които ще работят в
нея.
За да може да се управляват категориите папки, в програмата трябва да се влезе с парола на
администратор и след това да се избере съответната фирма.
След избиране на функция "Категории папки" се отваря екран "Категории папки".
Той съдържа икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене", "Изход" и "Експорт", локатор както и таблица с
колони
•

Код

•

Име.

Категориите папки се дефинират с код и име на категорията.
Често използвана възможност е имената на категориите папки да съвпадат с имената на физическите
папки, в които се съхраняват документите, като "Банка", "Каса", "Клиенти", "Доставчици" и т.н.
Няма проблем в даден месец да се създават много папки от една и съща категория.
Ако няма създадени категории папки, папките се създават без указана категория.
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Добавяне

Когато се избере икона "Добавяне" се отваря екран "за добавяне на данните на категорията папка.
Той съдържа икони "ОК" и "Отказ" като и полета "Код", "Име" и диалогова кутия "Ограничение по" с
полета "Типове документи" и "Оператори".
Кодът се задава автоматично от програмата.
В поле "Име" са въвежда името на категорията папки с дължина до 40 знака.
В диалоговата кутия "Ограничение по" чрез маркиране се посочва за какво се отнася ограничението на
достъпа – за определени типове документи или за определени оператори.
Типове документи

Когато на страница "Общи данни" се постави отметка в поле "Типове документи", се появява страница
"Типове документи".
С ограничаване на достъпа до определени типове документи се цели да се улесни работата на
операторите, като се укажат типовете документи, които могат да се избират при работа с определена
категория папки. Така при работа с тази папка се избира само от тези видове документи, които са
достъпни в тази папка, а не от списъка с всички възможни документи.
На тази страница има полета "Разрешени" и "Забранени" както и стрелки за преместване наляво и
надясно.
Маркират се типовете документи и с помощта на стрелките се преместват в съответното поле.
Възможно е маркиране на по повече от един тип документ.
Ако за папката е указано ограничение по типове документи, при въвеждане на нов документ се показват
само разрешените типове документи.
Оператори

Когато на страница "Общи данни" се постави отметка в поле "Оператори", се появява страница
"Оператори".
На тази страница има полета "Разрешени" и "Забранени" както и стрелки за преместване наляво и
надясно.
Имената на операторите се маркират и с помощта на стрелките се преместват в съответното поле.
Възможно е маркиране на по повече от един оператор.
Освен общия достъп до папката за всеки оператор може да се задават детайлни права за различните
дейности при работа с документи. Те са:
•

Добавяне

•

Редактиране

•

Триене

•

Осчетоводяване

•

Деактивиране

•

Сторниране

•

Отпечатване

Местенето на документ в друга папка изисква достъп за редактиране.
По подразбиране операторът получава всички права, след което можете да изключите част от тях
Посочва се операторът, чиито права ще се редактират, в списъка на пола "Разрешени" и неговото име
се появява под "Парва на достъп". След това се маркират или размаркират съответните карета в
групата "Права на достъп".
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Ако операторът се опита да извърши действие, за което няма право, програмата издава съобщение
"Access denied". При осчетоводяване на период се прескачат папките, за които операторът няма право
за осчетоводяване.
В основния екран на фирмата операторът вижда само тези папки, до които има достъп.
Редактиране

След избиране на икона "Редактиране" могат да се редактират вече въведени данни за права на достъп
до типове документи и на оператори.
Триене

След избиране на икона "Триене" могат да се изтриват вече въведени данни за права на достъп до
типове документи и имена на оператори.
Експорт

Чрез икона "Export" става експортиране на данните от таблицата за категории папки към MS Excel,
OpenOffice или към други външни програми.
Чрез тази икона става експортиране и към дизайнера на отчети. Програмата за дизайнер на отчети се
стартира в режим на редактиране. Чрез дизайнера на отчети потребителят има възможност да добавя
нов отчет или да редактира съществуващ.
Локатор

В зависимост от това, коя колона от таблицата с категории папки е избрана за сортиране, с помощта на
специалното поле "Търси" на локатора може да се търси определена категория папки по код или по име.
Търсенето става, като в полето на локатора се въведе част от търсения стринг (или целият стринг) и се
натисне клавиша Tab.
Схеми за генериране на протоколи за ВОП
Протоколите за ВОП да се генерират автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР по предварително
дефинирани схеми. Преди това трябва да са дефинирани типове документи за входящ и изходящ
протокол за ВОП.
В това меню се дефинират схемите за автоматично съставяне на протоколи за ВОП от Бизнес
Навигатор по съществуваща входяща фактура.
При дефиниране на нова схема за генериране на протокол за ВОП се попълват следните полета:

-

Код - номерацията е автоматична и продължава от тази на схемите на плащане;

-

Название - попълва се името на схемата;

-

Изходящ протокол - избира се от списък, в който се показват само изходящи типове документи, от
вид по ДДС "Протокол или друг";

-

Входящ протокол - избира се от списък, в който се показват само входящи типове документи, от вид
по ДДС "Протокол или друг".

Тези схеми се избират в типа документ "Входяща фактура", на страница "ДДС - След 2007". По тях
програмата автоматично генерира протоколите за ВОП, като взема за база входящата фактура в чужда
валута.
Ако фактура в чужда валута е за вътреобщностно придобиване, то в дневниците се включва типът
документ "Протокол за ВОП".

Фирмени данни
Адреси
Данните за адресите се използват при задаването на информацията за съответния партньор. В
адресните данни се съдържа информация за адреса, за лицето за контакт с този партньор и за
данъчния номер, както и за ЕИК на контрагента. Адресите се въвеждат и поддържат поотделно за всяка
фирма. Данните за адресите се обработват и въвеждат отделно от данните за дебитори (клиенти) и
кредитори (доставчици).
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Така е възможно дадена фирма да бъде въведена в адресните данни, а след това да се дефинира и
като дебитор (клиент), и като кредитор (доставчик), без да е необходимо адресните данни да се
въвеждат два пъти. Адресните данни служат и като информация за други отдели и приложни области и
могат да се обработват съвсем самостоятелно, тъй като те нямат непосредствено въздействие върху
счетоводната информация на системата.
При редактиране на адресите най-напред се появява списъкът на всички адреси, записани в системата,
сортирани по критерия за търсене. По подразбиране списъкът е по азбучен ред.
Ако знаете кода на адреса на търсеното лице или фирма, изберете търсене по код. Кодовете се задават
автоматично от системата в последователността на въвеждането на адресите и не могат да бъдат
променяни от потребителя.
Според новите изисквания от 2007 г. за нов данъчен номер на фирмата ще се смята ЕИК (единния
идентификационен код), или ЕГН на лицето, или ЛНЧ, или служебен номер на НАП, плюс буквите "BG".
С натискането на този бутон за автоматично попълване на новите данъчни номера "Попълване на
идентификационен номер по ДДС" старото поле за данъчен номер, който вече не е необходим, се
попълва с данните за новия идентификационен номер по ДДС.
При въвеждане и редактиране на адресите използвате следните области на въвеждане със следните
групи полета:
Код на адреса

В това справочно поле се показва на екрана кодът на адреса. Кодовете на адресите се номерират
автоматично от програмата по реда на тяхното въвеждане. Кодът на адреса не може да бъде променян.
Име на адреса

Въведете в това входно поле името на фирмата или на лицето, което ще запишете в списъка. Името
трябва да бъде с дължина до 32 знака. Полето е задължително за въвеждане.
МОЛ

В това поле се въвежда името на лицето за контакт или на партньора от тази фирма. Това поле се
попълва само за информация. То е с дължина до 32 знака. Ако фактурирате от програмата БИЗНЕС
НАВИГАТОР, данните от това поле се попълват в полето "МОЛ:" (Материалноотговорно лице) на
изходящата фактура при нейното издаване на клиента.
ЕИК или ЕГН

В това поле се въвежда единният идентификационен код ЕИК на фирмата или ЕГН на лице, в
зависимост от вида на регистрацията.
В полето могат да се въведат до 13 знака.
При въвеждане на ЕИК-а или ЕГН програмата прави формална проверка за валидност на ЕИК или ЕГН
по контролно число.
Ако проверката покаже грешен ЕИК или ЕГН, се издава съобщение за грешка, но с възможност по
желание да се продължи със същия ЕИК или ЕГН независимо от грешката.
Идентификационен номер по ДДС

Използва се за задаване на идентификационния номер по ДДС на фирмата. Идентификационният
номер може да се зададе веднъж в данните за адресите и след това само да се използва при
дефиниране на клиенти или доставчици с този адрес или при дефиниране на контрагентите по различни
сметки за обобщаване на информацията.
Идентификационен номер по закона за акцизите

В това поле са попълва служебният номер по регистрацията съгласно ЗАДС;
Обръщение

В това поле въвеждате обръщението на адреса. Обръщението се задава за кореспонденцията с този
адрес. Имате възможност да изберете обръщението от списък в текстовите константи на системата. За
целта е необходимо да се позиционирате върху съответния бутон стрелка, който се намира след полето
"Обръщение", и да натиснете клавиш Enter или левия бутон на мишката. От показаната таблица можете
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да избирате обръщението или да добавите нови обръщения. Въвеждането на обръщение не е
задължително и може да се пропусне.
Код на страната

В това поле въвеждате международно признатото съкращение на страната. Ако въведете валиден код
на страна, тогава курсорът се позиционира на полето "Пощенски код на населеното място" и вие можете
да продължите въвеждането по-нататък. При въвеждане на невалиден код на страна на екрана се
появява списък на въведените в системата страни. От таблицата можете да изберете желаната страна.
Ако страната не е записана в таблицата, имате възможност да я добавите и след това да я изберете за
този адрес.
Пощенски код

В това поле се въвежда пощенският код на населеното място. Ако въведете пощенски код, който вече е
записан в системата, то на екрана автоматично се появява името на това населено място.
Град

Това поле се показва автоматично след въвеждане на правилен пощенски код или след избор на
населеното място от таблица. Името на населеното място може да се въведе и директно в полето.
Адрес

Въведете тук адреса на фирмата или на лицето, като зададете улица и номер в 32 знака. Полето не е
задължително за въвеждане.
Чужди валути
БИЗНЕС НАВИГАТОР ви дава възможност за въвеждане на счетоводните суми в чужда валута, които
след това се преизчисляват в национална валута по съответния вид курс. Затова в базовите данни е
необходимо да въведете информацията за видовете чужда валута, за валутните курсове и т.н., които
можете да дефинирате с помощта на тази функция.
При въвеждането на чуждата валута трябва да имате предвид въведената в данните за тази фирма
национална валута. Националната валута се дефинира във функцията "Стойности по премълчаване" на
менюто за основните счетоводни данни. От дефинираната национална валута зависят курсовете на
чуждата валута. Националната валута не бива да бъде зададена в списъка на чуждите валути.
При обработката на чуждата валута най-напред влизате в таблицата със списъка на всички въведени в
системата видове валути. Валутите в таблицата са сортирани по код на валутата. Кодът на валутата
представлява международно признатото съкращение на чуждата валута.
При избор на една от функциите за редактиране или добавяне на валута на екрана се показва формата
за редактиране на чуждата валута. Формата се показва или след избиране на определена валута от
таблицата със списъка на валутите, или чрез натискане на клавиш Ins(Insert) или съответния бутон за
добавяне на нов вид валута. От тази форма можете или да промените дефиницията на валутата, или
посредством бутон "Курсове" да извикате за обработка валутните курсове за този вид валута.
Общи данни

Във формата попълвате следните входни полета:
Код
Название
Курсове

Код
В това входно поле се въвежда кодът на чуждата валута, която искате да съхраните в системата. Кодът
на чуждата валута е идентичен с международно признатото съкращение на валутата и е с дължина до 3
знака. Таблицата със списъка на чуждите валути е сортирана по този текстов код.
Название
В това входно поле въведете пълното наименование на чуждата валута. Името на валутата може да
бъде с дължина до 30 знака.
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Курсове
В това поле се въвеждат броят на единиците, за които се отнасят курсовете за тази чужда валута. Тази
стойност задава единиците чужда валута, които ще се обменят срещу една единица от националната
валута. Единиците за преизчисляване се умножават по курса на чуждата валута при преизчисляване на
стойностите. Броят на единиците за преизчисляване се задава с число с дължина до 8 знака.
Въвеждането в това поле не е задължително. Ако няма определен коефициент, се въвежда стойност 1.
Курсове

Изборът на тази функция става от страница "Курсове". На тази страница се показва таблица със списъка
на всички курсове за тази чужда валута, които сте въвели в базата данни на БИЗНЕС НАВИГАТОР,
сортирани по датата на валутния курс. В таблицата могат да се въвеждат и редактират данни. При тези
операции се попълват следните входни полета:
Дата

В това поле въведете датата, за която е валиден курсът на валутата. В таблицата записите са
сортирани по тази дата. Информацията е много важна за преизчисляването на счетоводните суми от
чужда в национална валута. Въвеждането в това поле е задължително.
Валутни курсове

За валутните курсове попълвате данните за курс купува и курс продава на съответната чужда валута за
избрания от вас ден. Различаваме основен курс, допълнителен курс и втори допълнителен курс на
чуждите валути. Това деление на курсовете е условно, така че трите вида курсове за един ден могат да
имат и друг смисъл при конкретните обработки, например курсове на различни банки.
Видовете курсове на чуждата валута, които ще бъдат използвани конкретно за преизчисляване на
чуждата в национална валута, се указват при типовете документи. Там те са дефинирани
предварително като вид курс, като се избира един от описаните шест вида курсове. При въвеждането на
конкретния документ видът на курса вече е зададен, така че потребителят трябва само да избере
датата на курса на чуждата валута. Въвеждането на курсовете на чуждата валута става в реални числа,
с точност до шест знака след десетичната точка. Основните курсове на чуждата валута са
задължителни за въвеждане. Другите видове курсове се задават само по избор. Системата за следене
на разплащанията обработва различни случаи на документи във валута по различни курсове, като
отчита и валутната разлика по предвидената за тази цел сметка за валутни разлики.
Курсове на чужди валути
Екранът "Курсове на чужди валути" дава възможност да се проследят валутите и техните курсове, които
са въведени във фирмата. В горната част е таблицата с валутите. В нея се маркира валутата, след
което в долната таблица автоматично се извежда информацията за курсовете на тази валута.
С помощта на иконите "Добавяне", "Редактиране" и "Триене" могат да се извършват съответните
операции директно в полетата и редовете на таблицата в долната част на екрана. Същите функции се
изпълняват и от менюто, което се извиква с десния бутон на мишката.
Периоди и години
С помощта на тази функция имате възможност свободно да задавате периоди и години за съответната
фирма. БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява на потребителя да дефинира периоди и години без всякакви
ограничения за това. Можете да работите едновременно с неограничен брой периоди и счетоводни
години.
Финансови години

Финансовите години съдържат данни за началната и крайната дата на годината, за броя на
финансовите периоди за тази година и за състоянието на финансовата година. Тези данни се показват
на екрана под формата на таблица, ако от менюто "Базови данни – Фирмени данни" изберете точката
"Периоди и години".
Данните за финансовите години не могат да бъдат изтривани и да се променят, след като са
активирани. Данните за стари години могат да бъдат реорганизирани от предвидената за тази цел
функция на главното меню на БИЗНЕС НАВИГАТОР. Закриването на годините става автоматично след
закриване на всички периоди в тях. Данните за приключени години не могат да бъдат променяни. Затова
годините, които имат статус "Закрити", не се показват в таблицата за въвеждане.

632

Можете да дефинирате финансови години за неопределен бъдещ период от време без никакви
ограничения. Финансовите години могат да не съвпадат с календарните години. Вие можете да
дефинирате произволно началната и крайната дата на годината. В таблицата със списъка на
финансовите години се показва информацията за началната и крайната дата на годината, за броя на
периодите в нея и за нейното състояние. Броят на периодите се изчислява автоматично от въведените
данни за периоди и служи само за информация.
За коригиране на данните на вече създадена финансова година позиционирайте курсора върху желания
запис от таблицата и натиснете клавиш Enter или бутон "Редактиране". На екрана се появява формата
за редактиране на финансовата година.
При дефиниране на нови финансови години натиснете клавиш Ins(Insert) или бутон "Добавяне" от
таблицата. На екрана се появява формата за въвеждане на данните за нова финансова година.
Можете да редактирате само полетата "Начална дата" и "Крайна дата" на финансовата година. При
промяна на данните за работна финансова година имайте предвид, че можете да променяте само
данните за нейните периоди, и то само ако те не са активирани.
Във формата ще намерите следните справочни и входни полета:
Общи данни

Справочно поле с начална и крайна дата на съответната финансова година, за която са валидни тези
периоди. Можете едновременно да обработвате неограничен брой периоди.
Начална дата

Началната дата на годината е началната дата на първия период на тази счетоводна година и трябва да
следва последователно след крайната дата на предишната година. Въведете тук дата във валиден
формат.
Крайна дата

Крайната дата на годината е крайната дата на последния период на тази счетоводна година и трябва да
следва след началната дата на годината. Въведете тук дата във валиден формат.
Състояние

В това поле се показва актуалното състояние на счетоводната година. Това поле се попълва
автоматично със следните стойности:
1. Неактивирана - за години, по които още не е започнала счетоводната работа. Например
нововъведени години или такива, началната дата на които се намира след крайната дата на
работната година.
2. Работна - за счетоводна година, която се обработва в момента. Възможна е едновременна работа
в неограничен брой счетоводни години без ограничения на работните периоди в тях.
3. Закрита - за приключените счетоводни години, т.е. години, за чиито периоди е изпълнена
функцията "Закрит период".
Справочните полета за състоянието на годините и периодите ви улесняват при въвеждането на данните
за нови периоди и години.
Коефициент за частичен данъчен кредит

Коефициентът за частичен данъчен кредит се задава в данните на годината, а не се изчислява
автоматично от програмата.
Необходим е за изчисляване на резултата в Справката-декларация по ДДС.
Изчисленият коефициент се въвежда като число с 2 знака след десетичната точка.
Ако няма зададен коефициент за частичен данъчен кредит в годината, тогава той се задава в данните на периода.
При изчисляване на резултата по Справката-декларация за ДДС програмата първо проверява за наличието на този
коефициент в данните за годината. Ако там няма коефициент, което се случва напр. при новосъздадените фирми,
се взема коефициента от данните на периода.

Ако нямате сделки с частичен данъчен кредит, въведете стойност 1 в полето "Коефициент за частичен
данъчен кредит" в данните на годината, или 0, ако сте въвели данните за коефициента в периодите.
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Периоди

След като сте въвели данните за финансовата година, можете да въведете данните за периодите на
тази година. Данните за периоди са свързани непременно с финансовата година. Затова не можете да
обработвате данните за периодите от отделна точка от менюто, а само от бутон "Периоди" при
обработка на финансовите години.
Счетоводните периоди определят разграничаването на оборотите по сметките за определен период от
време. Броят на периодите е неограничен за всяка финансова година. Задайте в данните за годините
толкова финансови периоди, колкото действително са ви необ ходими. Периодите нямат ограничение за
времето, за което те се отнасят, и могат да се дефинират произволно. Те могат да се задават в
системата само в хронологична последователност един след друг.
След избор на финансовата година и извикване на функцията за обработка на периоди от бутон
"Периоди" на екрана се показва списък на всички периоди, въведени за тази финансова година. За всяка
финансова година можете да добавяте, да изтривате или да коригирате периодите. Използвайте за тези
функции стандартните функционални клавиши и бутони, използвани в БИЗНЕС НАВИГАТОР. За
въвеждане или корекция на данните за периодите на екрана се показва формата за редактиране на
данните за периоди със следните полета:
Начална дата

Началната дата на периода е единственото входно поле в тази форма. Вие трябва да зададете само
началната дата на периода, за да го дефинирате еднозначно в системата. Крайната дата на периода
зависи от началната дата на следващия период и от началната и крайната дата на годината.
Крайна дата

Крайната дата на периода се изчислява автоматично. Тя зависи от началната дата на следващия
период и от крайната дата на годината.
При корекция на данните за периодите нямате възможност да редактирате данните за активните или
приключените периоди.
За да изтриете период, натиснете клавиш Del(Delete) или активирайте бутон "Триене" от таблицата,
след като сте позиционирали курсора на желания период. На екрана се появява формата с данните за
този период и предупреждение, че периодът ще бъде изтрит. За потвърждаване на изтриването
натиснете клавиш Enter или бутон "ОК", а ако искате да се откажете от изтриването - клавиш Esc или
бутон "Отказ". След изтриване на някой период се извършва автоматично преномериране на останалите
периоди, както и автоматично преизчисляване на техните крайни дати. Активни или приключени
периоди не бива да бъдат изтривани.
Коефициент за частичен данъчен кредит

Коефициентът за частичен данъчен кредит се задава в данните на периода, ако не е зададен в данните
на годината.
Той не се изчислява автоматично от програмата.
Необходим е за изчисляване на резултата в Справката-декларация по ДДС.
Изчисленият коефициент се въвежда като число с 2 знака след десетичната точка.
При изчисляване на резултата по Справката-декларация за ДДС програмата първо проверява за наличието на този
коефициент в данните за годината. Ако там няма коефициент, което се случва напр. при новосъздадените фирми,
се взема коефициента от данните на периода.

Ако нямате сделки с частичен данъчен кредит, въведете стойност 1 в полето "Коефициент за частичен
данъчен кредит" в данните на годината, или 0, ако сте въвели данните за коефициента в периодите.
Условия на плащане
От условията за плащане зависи изчисляването на падежа (срока за плащане) на отворената позиция.
Условията за плащане съдържат данни както за сроковете за плащането на нетната сума на фактурата,
така и два срока за начисляване на различен процент отстъпка при плащане по фактурата преди
определения срок. Посочените в тази функция данни служат като стойности по подразбиране при
въвеждането на счетоводните документи, т.е. те представят стандартните условия за плащане при
въвеждане на фактури и плащания, които винаги могат да бъдат променени. Следователно условията
за плащане могат да се задават и записват индивидуално за всяка отворена позиция.
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След избора на точката от менюто "Условия за плащане" на екрана се появява списъкът на всички
условия за плащане, които сте записали в системата. Списъкът е сортиран по автоматично задавания
код на условията за плащане при тяхното автоматично номериране от системата. След натискане на
клавиш Enter или Ins(Insert), или съответния бутон от таблицата на екрана се появява форма за
редактиране на условията на плащане, в която попълвате следните входни полета:
Код

Кодът на условията за плащане е техният номер в системата. Той може да бъде валиден номер със
стойност от 1 до 99. Програмата номерира автоматично условията за плащане в списъка. Потребителят
няма право да променя автоматично зададените от програмата номера.
Дни за сконто 1

Това входно поле определя срока, в който клиентът получава максимална отстъпка (сконто) от сумата
на фактурата. Дните за сконто 1 се изчисляват от началната дата на срока за плащане. Въведената тук
стойност за дни за сконто 1 трябва да се зададе като число със стойност от 1 до 300. Полето се въвежда
само по избор.
Процент за сконто 1

Това входно поле определя процента на максимална отстъпка (сконто), която клиентът получава от
сумата на фактурата. Процентите за сконто 1 се изчисляват според дните за този срок, считано от
началната дата на срока за плащане. Въведената тук стойност за процент за сконто 1 трябва да се
зададе като число със стойност от 1 до 99. Полето се въвежда само по избор.
Дни за сконто 2

Това входно поле определя срока, в който клиентът получава минимална отстъпка (сконто) от сумата на
фактурата. Дните за сконто 2 се изчисляват от началната дата на срока за плащане. Въведената тук
стойност за дни за сконто 2 трябва да се зададе като число със стойност от 1 до 300, но да бъде поголяма от въведената в полето "Дни за сконто 1" стойност. Полето се въвежда само по избор.
Процент за сконто 2

Това входно поле определя процента, който клиентът получава като минимална отстъпка (сконто) от
сумата на фактурата. Въведената тук стойност за процент за сконто 2 трябва да се зададе като число
със стойност от 1 до 99, но да бъде по-малка от въведената в полето "Процент за сконто 1" стойност.
Полето се въвежда само по избор.
Дни без отстъпка (без сконто)

Това е входно поле за въвеждане на максималния брой дни, в които клиентът трябва да плати
фактурата. Дните без сконто се изчисляват от началната дата на срока за плащане. Въведената тук
стойност трябва да се зададе като число със стойност от 1 до 365, но да бъде по-голяма от въведената
в полето "Дни за сконто 2" стойност. Това поле се въвежда задължително.
Банково закъснение на фактурата

Това е поле за въвеждане на брой на дните, които са необходими на банката за обработка и трансфер
на фактурата, докато тя стигне от доставчика до клиента. Банковият срок се използва в програмата за
контролиране на процента на отстъпката за клиента при плащане преди изтичане на срока. Тази
стойност се прибавя към датата на фактурата и след това се изчислява срокът за даване на отстъпка.
Стойността в това поле трябва да бъде валидна стойност между 1 и 99. Полето е задължително за
въвеждане.
Режими на напомняне
Когато изберете точка "Напомняния" от менюто, се отваря екран "Режими на напомняне". Той съдържа
икони "Добавяне", "Редактиране", "Изтриване" и "Изход", както и таблица с колони, по които може да се
сортира
-

Режим

-

Име

Ако работите за първи път с тази функция, ще видите в таблицата данните, които са въведени за ваше
улеснение при инсталирането на системата. С инсталирането на програмата за тази функция са
въведени данни, които вие веднага можете да използвате, или ако е необходимо, да промените според
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вашите особености. Списъкът на режимите на предупрежденията е сортиран по автоматично задавания
от системата код.
Потребителят може да задава неограничен брой режими на напомняне в базата данни.
За всеки клиент се избира различен режим на напомняне. Това става в меню "Базови данни –
Сметкоплан – Клиенти – Условия на плащане – Режими на напомняне". По подразбиране в данните на
клиента се предлага първият режим. Обработките на клиента се извършват според режима, който е
избран за него.
При добавяне или редактиране на ниво на предупреждение се попълват следните входни полета:
Режим
Име
Език
Ниво на предупреждение
Бележки

С помощта на тази функция можете в БИЗНЕС НАВИГАТОР да запишете текстовете на
предупрежденията при просрочване на сроковете за плащане, които се издават автоматично от
системата. Текстовете за предупрежденията са различни за различните нива на предупреждение. При
въвеждане на данните за отделните нива на предупрежденията трябва да си изясните следните
основни въпроси:
−

През какви периоди от време клиентът ще получава съответните предупреждения;

−

Колко пъти даден клиент ще получи едно и също предупреждение, след което да се премине към
следващата стъпка.

За да въведете нивата на предупреждения и текстовете на предупредителните писма, изберете найнапред точката "Напомняния" от менюто "Фирмени данни". На екрана се появява списъкът на всички
режими на предупреждения, които са записани в базовите данни.
От таблицата със списъка на режимите на предупрежденията имате възможност да задавате
съответните нива на предупреждения за този режим. За тази цел натиснете бутон "Нива" от екрана за
редактиране на режимите, след като предварително позиционирате курсора върху режима на
предупрежденията, който искате да редактирате. След това на екрана се появява таблица с нивата на
предупреждения за този режим. В таблицата можете да въвеждате нови нива или да коригирате старите
данни. Нивата на предупрежденията се номерират автоматично от програмата по реда на тяхното
въвеждане. Ако дадено ниво на предупреждение бъде изтрито, то следващото въведено ниво получава
не номера на изтритото ниво, а следващия номер в списъка. Но вие винаги можете да редактирате
зададено вече ниво, ако ви трябва последователно номериране в списъка.
Режим
Справочно поле за кода на режима на предупрежденията.
Име
Входно поле за името на режима на предупрежденията. Името се задава в 20 знака.
Език
Входно поле за езика, на който да бъдат издавани предупрежденията от този режим. При натискане на
бутона стрелка на екрана се показва таблица на езиците, от която можете да изберете желания език.
Избраният тук език не оказва влияние при работа с дизайнера на напомняния.
Ниво на предупреждение

Отваря се екран "Нива на предупреждение", съдържащ икони "Добавяне", "Редактиране", "Изтриване",
"Избор" и "Изход", както и таблица с колони, по които може да се сортира:
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Ниво

-

Име

-

Дни

-

Повторения

При добавяне или редактиране на ниво на предупреждение се отваря екран "Напомняне" със страници
-

Общи данни

-

Текст

На страница "Общи данни" има следните полета:
Ниво
Име на нивото на предупреждение
Дни до следващото ниво
Повторения
Език
Име на RPT- файла
На страница "Текст" се задава текстът на писмото на това ниво на предупреждение.

Ниво
Пореден номер на нивото.
Име на нивото на предупреждение
В това входно поле въведете името на нивото на предупреждение. Името може да бъде произволен
текст с дължина 12 знака.
Това поле е задължително за въвеждане.
Дни до следващото ниво

Числото тук показва през какъв интервал време ще става повтарянето на изпращането на писма за това
ниво. От това зависи и кога ще се премине към следващото ниво на предупреждения.
Ако това ниво се повтаря повече от един път, например два пъти, при първото писмо не се сменя нивото
на предупреждение. На това ниво следващо ниво се явява пак първо ниво.
На второто повторение на това ниво се сменя нивото на предупреждение на отворената позиция и
следващото отпечатване ще бъде вече на писмо от второ ниво.
Ако имаме пет пъти да се повтори, за първите четири отпечатвания следващото ниво ще бъде пак
същото ниво. На петото отпечатване следващото ниво на отворената позиция ще стане второ ниво.
Принципът е, че когато се отпечата напомняне, програмата проверява дали има още повторения на
това ниво, ако има, отбелязва броя на повторенията, без да сменя нивото. Само променя датата на
следващото напомняне. Останалите писма ще бъдат пак на същото ниво.
Ако няма повече останали повторения на това ниво, тогава програмата преминава към следващото ниво
и също променя датата на следващото отпечатване. Следващото писмо ще бъде от следващото ниво.
Например: 1-во ниво се повтаря 5 пъти през 14 дни, след това се отива на 2-ро ниво.
Полето е задължително за въвеждане.
Повторения

Указва се стойност на броя на повторенията на това ниво на предупреждения.
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Броят на повторенията е важен при автоматичното издаване на предупреждения. Това всъщност е
броят на предупредителните писма, които трябва да се отпечатат за това ниво на предупреждения.
Числото указва колко пъти ще се повтаря изпращането на писма за това ниво на предупреждение.
Можем да искаме да повторим няколко пъти същото писмо на клиента, преди да минем към по-строги
формулировки.
Отпечатването на писмата се брои при всяко извикване на функцията от меню "Отчети – Следене на
разплащанията – Изпращане на напомняния".
След отпечатването на всички предупреждения от този вид се спира издаването на тези
предупреждения до изтичането на срока на тази степен на предупреждения.
След това се преминава към по-високо ниво на предупреждения.
Текст на предупредителното писмо

В това поле се въвежда текстът на предупредителното писмо.
Дължината на писмото може да бъде 15 реда, всеки с по 60 знака.
Полето не е задължително за въвеждане.
В началото на писмото се изписват данните на фирмата.
Въведеният тук текст се отпечатва след тях.
Под текста следва справката за неизплатените задължения – документ
отворената позиция.

по документ и общо за

При издаване само на извлечения от сметките не е необходимо въвеждане на текст.
Когато се работи с дизайнера на напомняния, този текст го няма, трябва потребителят да въведе
желания текст.
В дизайнера на напомняния има също така възможност да се направи самият текст на писмото така, че
вътре в него да се вмъкват данните на клиента. Това става, като в текста се избере полето да бъде с
функцията MailMerge от маската.
Това става по следния начин: Първо текстът се редактира според желанието на потребителя. Може да
се копира например от някое напомняне. В текста трябва да се сложи съответното име на полето, напр.
deb:name1 – име на фирмата. За да се отпечата с вмъкване на данните от базата данни на клиента,
полето трябва да е оградено със знак «, после названието на полето и накрая », « deb:name1»
Език
Полето "Език" не е достъпно за попълване. В него автоматично е зададен избраният в режима на напомняне език,
той не се избира от нивото. Може да се види най-отгоре на таблицата с нивата на предупреждения.

Езикът има значение за обръщенията към лицето за контакти. Обръщенията, които сме избрали за клиента,
съответно се променят в зависимост от езика, който е избран. Защото там пише "Г-н", Mr., Mrs.…" според
езика, който е избран.
Име на RPT- файла
В това поле се задава името на RPT файла, в който е набран текстът, който да се разпечатва
автоматично, когато на екрана "Отпечатване на напомнящи писма" от меню "Отчети – Следена на
разплащанията – Отпечатване на напомнящи писма" не е маркирано нито "Всички режими" нито "Всички
нива".
Тогава дизайнерът на напомняния не предлага да бъде избран формуляр, а автоматично отива на
печат, като използва полето "Име на RPT файла" в дефиницията на избраното ниво на избрания режим
на напомняне.
Ако това поле не е попълнено, дизайнерът на напомняния предлага да бъде избран формуляр, както в
общия случай.
Бележки
Тук се описва служебно за какво се отнася нивото. Тези бележки не се отпечатват при изпращане на
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писмата.
Текстови константи
Текстовите константи дефинират важна информация в БИЗНЕС НАВИГАТОР, която е свързана с
осчетоводяването или с базовите данни.
При избор на точката от менюто "Текстови константи" най-напред на екрана се появява таблица за
избиране на типа на текстовите константи. От таблицата избирате описаните типове текстови константи.
След избор на типа на текстовата константа на екрана се появява списък на всички въведени текстови
константи от този тип. В горната част на таблицата е показан типът на текстовите константи.
Счетоводни текстове
Поздравления
Езици
Тип мярка
Формули
Операции
Групи данъци

Счетоводни текстове
Счетоводните текстове улесняват вашата работа при въвеждането на счетоводните документи.
Поздравления
Текстовете на поздравления служат като улеснение при въвеждане на данните за адресите. При
адресите имате възможност да изберете желаното обръщение от списъка на всички текстове за
обръщения. При този избор в таблицата се показват само съкращенията на обръщенията, с цел да се
отговори на възприетите изисквания за тяхното представяне.
Езици
Езиците също се дефинират като текстови константи в БИЗНЕС НАВИГАТОР. Езиците се използват при
задаване на предупредителни писма за неплатени отворени позиции. Както при обръщенията, в
таблицата за избор на езика се извеждат само съкращенията.
Тип мярка
Посредством този вид текстови константи се задават типовете на измерваните величини за
количествата, които ще се дефинират допълнително при аналитичното отчитане на тези количества по
партиди.
Типовете мерки можете да редактирате от предвидената за тази цел точка от менюто "Базови данни –
Аналитичности – Измервани величини".
Формули
Предвижда се дефиниране на списък на формули при изчисляване на позициите на счетоводните
отчети.
Операции

Операциите служат за събиране на статистическа информация от въвежданите типове документи. В
операцията имате възможност да задавате като параметър и статистическа сметка, където да се
обобщава информацията от този клас документи. Операциите са групирани по посоката на типовете
документи и могат да бъдат входящи, изходящи и вътрешни.
1. Вътрешни операции
Вътрешните операции служат за обобщаване на информацията от въведените вътрешни документи.
2. Входящи операции
639

Във входящите операции въвеждате обобщение на данните от входящите документи и плащания по
дейности на паричния поток. В базовите данни по подразбиране са зададени видовете сделки за
отчитане на ДДС. Можете да извиквате дневниците на позициите по тези операции, като информацията
в тях се подрежда в отделни колонки.
3. Изходящи операции
Като изходящи операции са дефинирани видовете сделки и плащания по дейности на паричния поток и
за отчитане на ДДС. По тези видове сделки се отчитат дневниците на продажбите. Тук се обработват и
специфичните за ДДС в туризма фактури без аналитична информация.
Код на текстовата константа
Кодът на текстовата константа е нейният пореден номер в списъка. Той може да бъде валидно число от
1 до 99.
Програмата номерира автоматично текстовите константи в списъка. Потребителят няма право да
редактира този код.
Номерирането се извършва вътре в типа на текстовата константа. Вие можете да имате еднакви номера
на константи от различните типове.
Име
В това входно поле задавате името на текстовата константа. Името може да бъде с дължина до 10
знака. Полето не е задължително за въвеждане.
Параметър
В това входно поле задавате съкращението на текстовата константа. Съкращението може да бъде с
дължина до 10 знака. Полето не е задължително за въвеждане.
Ако текстовите константи са от тип "Операция", включващи входящите, изходящите и вътрешните
операции, в това поле се задава номерът на статистическата сметка, по която ще се обобщава
информацията от тези операции.
Групи данъци

Параметърът "Група" може да се използва за допълнителни обобщения в справката "Аналитични
журнали - Данъци и начисления".
За всяка категория начисления групите се дефинират отделно. Разрешено е да се променят в движение
групите на данъка, дори по него вече да има операции. Това не влияе на осчетоводяванията. Трябва,
разбира се, да се има предвид, че промяната на групите ще повлияе на обобщенията в справката
"Аналитични журнали - Данъци и начисления".
Ако при дефинирането на данъка е пропусната категорията, програмата ще разреши да се укаже
категория дори за данъци, които вече са използувани. Тази възможност трябва да се използва
внимателно, защото, първо, при следващото влизане вече с указана категория полето ще бъде
забранено, и второ, защото при влизане в документ, където този данък е използван, е възможно в
документа да настъпят промени. Предпочитаният подход е да изтриете документите, в които данъкът се
използва, и тогава да промените категорията.
Групите данъци са:
-

групи други данъци

-

групи ДДС

-

групи акцизи

-

групи отстъпки

Основание за начисляване/неначисляване на ДДС
В този екран се извършва редактирането на основанията за начисляване/ неначисляване на данъка.
Списъкът в екрана се зарежда автоматично от програмата първоначално с най-често срещаните
основания на начисляване/ неначисляване на ДДС. След това той може да се допълва и редактира.
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Основанието може да се зададе както в тип документ с данък, така и в тип документ без данък. Когато
документът е фактура, основанието за неначисляване се отпечатва само ако документът е без данък,
или ако има данък със ставка 0%.
Когато документът е протокол, основанието за начисляване се отпечатва задължително.
Тези основания се задават по подразбиране в типовете документи, като могат да бъдат редактирани и в
конкретния документ при въвеждането.
Съставители на документи
При избиране на тази точка от менюто се появява екран "Име на фирмата [Съставители на документи]",
който има иконите "Добавяне", "Редактиране", "Триене" и "Изход" и таблица с имената на лицата и
полета:
• Код
• Име и фамилия
• ЕГН.
Имената на съставителите са подредени по код или по име. Подреждането е по избор според това, коя
страница - "По код" или "По име" от този екран е избрана с щракване на мишката.
В таблицата имена на съставители се добавят с помощта на икона "Добавяне", като след избирането й
се появява нов ред непосредствено след маркирания и се попълват полетата "Код", "Име и фамилия и
"ЕГН".
С помощта на икона "Редактиране" се извършват корекции непосредствено в маркираните полета.
С помощта на икона "Триене" се изтриват маркираните редове.
При избиране на икона "Изход" се връщаме в основния работен екран.
Бележки
От тази точка от менюто можете да добавите допълнителните текстове. Допълнителните текстове се
използват при въвеждането на счетоводни документи като текстове, които обясняват счетоводната
операция или излизат като лице, което трябва да получи стоката, или като обяснение на операцията.
Ако в тази точка на менюто въведете имената на лицата, които трябва да излизат като подотчетни лица
или като лица, които подписват фактурите, ще можете да ги използвате при въвеждане на счетоводните
документи. Информацията в таблицата е сортирана по азбучен ред, така че ще можете да използвате
това за по-лесно намиране на информацията.
При избор на тази точка от менюто на екрана се показва таблица, в която в горната част има следните
полета:
— Префикс

— Група

Прескочете тези полета. Те съдържат само служебна информация.
От таблицата със списъка на бележките към счетоводните документи можете да добавяте, да
редактирате или да триете информация. Формата за добавяне или редактиране на бележки съдържа
само едно входно поле, в което имате възможност да въвеждате информация в 10 реда, всеки с по 60
знака.
Бележките служат за допълнителна информация в счетоводните документи главно при използване на
екстрите за отпечатване на документи. При касовите ордери тази информация може да се използва за
въвеждане на паспортни данни на лицето, което получава суми от касата. При фактурите тази
информация излиза като допълнителен ред след другите данни и там може да се изведе лицето, което е
съставило фактурата, да се опишат допълнителните условия за плащане на фактурите и др.
Оператори
Тази позиция на менюто се визуализира, само когато във фирмата се влезе като администратор. Оттук
се управлява администрирането на достъпа на операторите на БИЗНЕС НАВИГАТОР на ниво работа
със сметки.
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Разрешени/Забранени

От тази точка на менюто се отваря екран "Оператори", на който с помощта на стрелките могат да се
избират операторите, за които ще има или не забрана за достъп до сметки от сметкоплана.
Това става, като имената на операторите се маркират и със стрелките се насочват към съответното
поле.
Екранът съдържа полета "Разрешени", "Забранени", икони "Наляво", "Надясно", "ОК" и "Отказ".
Достъп до сметки

От тази точка на менюто се отваря екран "Локални оператори". Той съдържа икони "Редактиране",
"Триене", "Изход" и таблица с колони
•

Код

•

Име

•

Ограничен достъп до сметки

Кодът се задава автоматично от програмата.
В колона "Име" се изписват имената на операторите, които са посочени в поле "Забранени" на екран
"Оператори".
Операторите, за които не е маркирано "Ограничен достъп до сметки", имат достъп до всички сметки от
сметкоплана.
Редактиране

След избор на икона "Редактиране" се отваря екран "Локален оператор" с икони "ОК" и "Отказ".
Той съдържа страница "Общи данни"
Общи данни

Страница "Общи данни" съдържа полета
•

Код

•

Пълно име

•

Име

•

Длъжност

•

Ниво

•

Ограничен достъп до сметка

Ако се постави отметка в полето "Ограничен достъп до сметка", се появява страница "Сметки".
Операторите, за които не е маркирано "Ограничен достъп до сметки", имат достъп до всички сметки от
сметкоплана.
Сметки

Страница "Сметки съдържа икони "ОК", "Отказ", "Добавяне", "Редактиране" и "Триене" както и таблица с
колони
•

Номер

•

Име

Добавяне
Редактиране
Триене
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Добавяне

След избор на икона "Добавяне" се отваря екран "Достъп до сметка". Той съдържа полета "Оператор" и
"Сметка", икони "ОК" и "Отказ".
В поле "Оператор" автоматично се извежда кодът на оператора, за който ще се определят сметките, до
които няма да има достъп.
В поле "Сметка" с помощта на бутона за избор от падащ списък от сметкоплана на фирмата се избират
последователно една по една сметките, които се допускат за достъп на съответния оператор. След
потвърждаване с бутон "ОК" те се появяват като редове в таблицата на страница "Сметки".
Разрешеният достъп до сборната сметка не означава разрешен достъп до подсметките.
Редактиране

С помощта на икона "Редактиране" се редактират редовете в таблицата.
Триене

С икона "Триене" се изтриват редове от таблицата.
Триене

С икона "Триене" се изтриват редове от таблицата.

Общи данни
Банки
Базата данни за банките е еднаква за всички фирми, работещи с БИЗНЕС НАВИГАТОР. Всички промени
в тези данни засягат всички обработвани фирми. Банките се записват в системата с техните код и име.
Тези входни полета се попълват по следния начин:
Данните за банките могат да се извикат посредством предвидения за тази цел бутон стрелка, който
извиква таблицата със списъка на всички банки, записани в системата. Сортирането на таблицата може
да се извършва или по код, или по име на банките. То зависи от зададения критерий за търсене на
банките.
Име
Банков код

Име
Входно поле за въвеждане или коригиране на името на банката. Името може да бъде с дължина до 40
знака.
Банков код
В това входно поле се въвежда номерът на банката в списъка. Той може да бъде валиден номер от 1 до
999. Програмата номерира автоматично банките в списъка, но потребителят може да коригира
автоматично зададените номера.
Данните за банков код, който е по-голям от тази дължина, могат да се попълват и в данните за
клиентите и доставчиците, както и в данните за фирмата. За тази цел е предвидено допълнително поле,
което се попълва след въвеждането на банковата сметка на клиента, доставчика или фирмата.
Страни
С помощта на тази функция можете в БИЗНЕС НАВИГАТОР да дефинирате страните за адресите.
Ако от менюто "Общи данни" изберете точката "Страни", на екрана се появява списък на всички
въведени в системата страни. Страните са сортирани по техния международно признат код.
Ако натиснете клавиш Enter или Ins(Insert), или съответния бутон от таблицата, на екрана се появява
форма за редактиране на страна.

643

Изтриването на страните става с помощта на клавиш Dеl(Delete) или бутон "Триене". Моля, имайте
предвид, че данните за страните са общи за всички фирми. Проверете първо данните, преди да
изтриете някоя страна.
Във формата можете да въвеждате данни в следните входни полета:
Код
Име
ЕС
Телефонен код

Код
В това входно поле се въвежда международно признатият код (съкращение) на страната.
Кодът е текстово поле с дължина 2 знака. Това поле е задължително за въвеждане.
При отчитането на държавата на произход или на потребление на стоките от Интрастат операторите
има изискване да се използват международно-признатите кодовете на страните, които съдържат 2
знака. За целта в Бизнес Навигатор са въведени международните кодовете на всички страни.
Трябва да се има предвид, че новите кодове на страните са буквени, изписани на латиница, и са
двузначни. Ако има стари кодове с три знака или с друго съкращение (напр. на кирилица), но за същата
страна, те няма да се изтрият от програмата, а ще останат също в списъка на страните.
Трябва да се провери дали за тези старите кодове на страни има въведени градове.
Ако има, е добре да се изтрие новопоявилата се страна с правилен двузначен код, а на старата страна
да се редактира кодът. Не можете да има две страни с еднакъв код. Така ще се запази връзката към
градовете на страната, което е особено важно, ако тези градове са използвани в адресните данни.
Име
В това входно поле въведете името на страната, която искате да запишете в списъка. Името може да
има дължина до 32 знака. Полето е задължително за въвеждане.
ЕС
Полето "ЕС" е попълнено със стойност "Y" за страните, които са членки на Европейския съюз. За
останалите страни това поле не е попълнено.
Тъй като за Интрастат се отчитат операциите със страните от ЕС, това поле е особено важно при
извеждане на отчетите по Интрастат.
Ако са редактирани старите данни на страни с новия код поради наличие на градове и адреси за тях,
трябва да се провери дали правилно е попълнено това поле.
Телефонен код
В това входно поле въведете телефонния код за избиране на страната. Полето може да бъде с дължина
до 4 знака. Това поле се въвежда само по избор.
Населени места и пощенски кодове
С помощта на тази функция можете да дефинирате базата данни за населените места и пощенските им
кодове по страни.
При избора или редактирането на населените места най-напред от таблица избирате страната, за която
те се отнасят. След това се показва списъкът на населените места в тази страна, сортирани по име.
Ако от таблицата със списъка на населените места натиснете клавиш Del(Delete) или бутон "Триене",
можете да изтриете избраното населено място. Преди изтриването на екрана се появява формата с
всички данни за това населено място. Ако наистина искате да изтриете населеното място, потвърдете с
натискане на клавиш Enter или бутон "OK". В противен случай натиснете клавиш Esc или бутон "Отказ",
за да се откажете от изтриването. Тъй като населените места се водят общо за всички фирми, които се
обработват с БИЗНЕС НАВИГАТОР, ви препоръчваме във версията за работа с много фирми да не
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изтривате населени места, ако не сте сигурни, че те не се използват в данните на други фирми. Затова
проверете първо данните, преди да изтриете населеното място.
При натискане на клавиш Enter или Ins(Insert) или бутон от таблицата на екрана се появява форма за
редактиране на населените места, в която се въвеждат данни в следните полета:
Име
Пощенски код
Телефонен код

Име
В това входно поле задавате името на населеното място, което искате да запишете в списъка. Името на
населеното място е текстово поле с дължина 30 знака. Таблицата със списъка на населените места се
сортира по това име. Полето е задължително за въвеждане.
Пощенски код
В това поле въвеждате пощенския код на населеното място. Въведете тук 8-значен номер. Таблицата
със списъка на населените места се сортира по страна и по пощенските кодове на населените места.
Това означава, че вие можете да въвеждате населени места с еднакви пощенски кодове за различните
страни. Само в рамките на страната пощенските кодове не бива да се повтарят. Това поле е
задължително за въвеждане.
Телефонен код
В това входно поле задавате телефонния код за набиране на населеното място. Полето може да има
дължина до 7 знака. Полето се въвежда само по избор.
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Автоматични операции
Дълготрайни активи и амортизации
Основни понятия
Дълготрайни активи са инвестираните средства на предприятието, които участват в текущата му
производствена дейност за по-дълъг период от време и пренасят на части своята стойност върху
стойността на произведените продукти. Дълготрайни активи са и инвестираните средства с цел
натрупване или увеличаване на собствения капитал чрез лихви, ренти и други възнаграждения.
В процеса на използване дълготрайните активи се амортизират, като стойността им се пренася в
стойността на произвеждания продукт, т.е. амортизацията на активите се включва в разходите за
производство, услуги и др. Всяко предприятие разработва и утвърждава амортизационен план, в който
за всеки дълготраен актив се определят началната стойност, приетият срок за използване или срокът на
годност на актива, датата на придобиване, датата на въвеждане в експлоатация, амортизационната
норма, амортизационната квота и други показатели. В годишния счетоводен отчет всяко предприятие
посочва избрания метод. Амортизационната сума, която следва да се включи в разходите, се определя
от отчетната стойност на актива и полезния срок на годност на дълготрайните активи.
Амортизации се начисляват на дълготрайни материални и нематериални активи с изключение на земи,
гори, паметници на културата, както и на напълно амортизираните активи.
Основни методи на амортизация биват линеен и нелинеен. Към нелинейните методи на амортизация се
отнасят: константно-дегресивен, неравномерно-дегресивен, неравномерно-прогресивен, метод на
сумата на числата, метод по наработка. Методът по наработка се използва главно за автотранспортните
средства. Амортизациите могат да се определят на базата на изминатия пробег в километри.
В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството амортизациите се отчитат чрез
корективните сметки на група 24 - сметка 241 за материалните дълготрайни активи и сметка 242 за
нематериалните дълготрайни активи. За всички счетоводни сметки от група 20 и 21 отчитането може да
се организира чрез подсметки и по партиди (аналитично) за всеки дълготраен актив.
Групирането на дълготрайните активи като материални, нематериални и финансови се извършва в
съответствие с изискванията на Закона за счетоводството. В Националния сметкоплан сметките за
дълготрайни активи са разделени на групи по следния начин:
Група 20 - Дълготрайни материални активи
Група 21 - Дълготрайни нематериални активи
Група 22 - Дългосрочни финансови активи
Цена на придобиване
Справедлива цена
Цена в нотариален акт
Себестойност
Продажна цена
Балансова стойност
Ликвидационна стойност
Амортизационна квота
Цена на придобиване

Цената на придобиване на дълготраен актив е:
• Покупната цена, намалена с размера на изплатения ДДС, ако е с право на данъчен кредит.
• Извършените разходи, свързани с доставката и монтажа.
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• Изплатени суми за проучване, проектиране, строителство.
Справедлива цена

Цена при безвъзмездно получен актив или установени излишъци.
Цена в нотариален акт

Цена за придобитите по нотариален ред активи.
Себестойност

Себестойността на дълготраен актив се определя от фактически извършените основни производствени
разходи за придобиването му.
Продажна цена

Продажната цена е паричната сума, която би могла да се получи в момента на продажба на
дълготрайния актив.
Балансова стойност

Балансовата стойност е разликата между първоначалната стойност на даден дълготраен актив и
начислените до момента на отчитането амортизации.
Ликвидационна стойност

Ликвидационна стойност е предполагаемата цена, която евентуален купувач би дал към момента на
изтичане на приетия срок на използване на съответния дълготраен актив, коригирана с
предполагаемите разходи по ликвидацията.
Амортизационна квота

Амортизационната квота е част от амортизационната сума на актива, разпределена между отчетните
периоди, и зависи от прилаганите методи на амортизация и условията в предприятието.
Дефиниране на сметки за дълготрайни активи в БИЗНЕС НАВИГАТОР
Използването на автоматичната операция "Дълготрайни активи и амортизации" в БИЗНЕС НАВИГАТОР
облекчава дейността по воденето на дълготрайните материални и нематериални активи, съставянето
на годишния амортизационен план и осчетоводяването на амортизациите по периоди.
Сметките за материални и нематериални дълготрайни активи се дефинират аналитични по видове
дълготрайни активи, както това е направено в предоставените заедно с програмата шаблони. В
типовете аналитичност за сметките за дълготрайни активи е указано, че аналитичността е от вид
"Дълготрайни активи", което е индикация за програмата да включи зададените по този начин партиди в
амортизационния план.
Сметките от групи 241 и 242 са зададени като сборни, като техните подсметки са дефинирани като
корективни сметки на всяка една от сметките от 20 и 21 група. При дефинирането на подсметките на 24
група са спазени дори и номерата на съответстващите сметки от група 20 и 21. Сметките по група 24 са
дефинирани като корективни на съответните им базови сметки от група 20. Затова корективните сметки
автоматично приемат аналитичността на базовите сметки. Създаването на партидите в корективната
сметка става автоматично при въвеждането им в базовата сметка.
Дефиниране на аналитичностите на сметките за дълготрайните активи
Трябва да обърнем внимание на дефинирането на аналитичностите на сметките за дълготрайни активи,
тъй като от аналитичността зависи използването на автоматичната операция "Дълготрайни активи и
амортизации". В програмата предварително са дефинирани сметките и съответните аналитичности за
дълготрайните активи. Разглеждането на типа аналитичност може да стане директно при редактиране
на сметката, ако към нея няма направени партиди. За тази цел натискаме с мишката бутон
"Аналитичност". БИЗНЕС НАВИГАТОР показва списък на дефинираните типове аналитичности. От
визуализирания списък може да се избере подходяща аналитичност, която да се прикачи към сметката,
или да се позиционираме върху избрана аналитичност и да я разгледаме посредством натискане на
бутон "Редактиране".
Аналогично разглеждането на типовете аналитичност може да стане от меню "Базови данни –
Аналитичности – Типове аналитичност".
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Броят на признаците показва каква е структурата на партидите на сметката, т.е. как точно ще се водят
партидите на дълготрайните активи - само по име или по име и местонахождение и т.н. Аналитичност с
един признак означава, че номенклатурата ще се състои от един списък - например наименованията на
активите, а при наличие на два признака номенклатурата ще включва комбинация от два списъка например името на актива и обекта, в който се намира. Партидата в случая може да изглежда по
следния начин: "Касов апарат/Склад "Младост"". Нека разгледаме по-подробно тези характеристики на
типовете аналитичност, които са важни за отчитане на дълготрайните активи.
Тип аналитичност

Типът аналитичност се задава като количествен, защото дълготрайните активи задължително се
отчитат с количество и стойност. При първоначалното въвеждане активите също се въвеждат с
количество и стойност.
Вид аналитичност

Видът на аналитичността задължително трябва да бъде "Дълготрайни активи". От видовете
аналитичност зависят различните начини на отчитане на партидите по сметките в БИЗНЕС
НАВИГАТОР. Посредством тези видове аналитичност се управлява и включването на наличните в
програмата автоматични операции. Автоматичните операции за дълготрайните активи няма да работят,
ако видът на аналитичността на сметката е различен от: "Дълготрайни активи".
Брой признаци

Броят на признаците определя структурата на сметките, по които ще се отчитат съответните партиди. В
БИЗНЕС НАВИГАТОР имате възможност да дефинирате аналитичностите с един, с два признака или с
три признака в зависимост от това, дали ще се използва само един списък, по който ще се търсят
партидите, или ще се използва комбинация от два и повече признака.
При комбинация от два признака се дефинират например дълготрайните активи по обекти, а при
използването на три признака дълготрайните активи биха могли да се дефинират по вид ДМА, по обект
и по материално отговорно лице. Така един вид актив може да се заведе по различни обекти или по
различни материално отговорни лица (МОЛ). За тази цел не е необходимо да се въвежда два пъти, а
само се създават партиди на актива в комбинация с първия обект или МОЛ и след това на същия актив
в комбинация с втория обект или МОЛ и т.н.
Особености на типа аналитичност "Машини и оборудване"

Тип:

Количествен

Вид:

Дълготрайни активи

Брой
признаци:

1

Основен:

Машини и оборудване

В примера аналитичността "Машини и оборудване" е дефинирана с един признак, основен, който
включва номенклатурата на машините.
Номенклатурата, която е дефинирана като признак в аналитичността, представлява списъка на
активите, които ще участват в сметките от група 20 и в корективната сметка. Самата номенклатура, или
списъкът, по който се завеждат активите, могат да се дефинират на различни нива на групиране,
например по групи, подгрупи и видове активи.
В примера номенклатурата на машините е дефинирана като списък на едно ниво.
При по-сложни структури на аналитичност на дълготрайните активи на фирмата и при по-подробно
счетоводно отчитане на дълготрайните активи аналитичността на сметката за съответните активи, в
случая за машини и оборудване, може да се организира по по-сложен начин. Номенклатурата на
машините, съоръженията и оборудването може да се дефинира до четири нива на групиране, например
по групи, подгрупи, подподгрупи и видове дълготрайни активи.
Структурната номенклатура с три нива на групиране може да се дефинира по следния начин:
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Дефиниране на сложна аналитичност с два признака

Освен дефиниране на номенклатура с по-сложна структура по групи, подгрупи и видове може да се
направи и по-сложна аналитичност на сметката, ако се използват две номенклатури. Например може
номенклатурата на активите, в случая на машини и оборудване, да се групира с номенклатурата на
обектите.
В този случай аналитичността на сметката е дефинирана с два признака.
Признаците, които образуват аналитичността на сметките, представляват списъци от различни позиции,
които в БИЗНЕС НАВИГАТОР се дефинират като номенклатури. Всяка номенклатура може да се
структурира с до 4 нива на групиране. В случая номенклатурата на машините е дефинирана на 1 ниво,
по видове, номенклатурата на обектите е дефинирана също като списък на едно ниво, т.е. само с
имената на обектите.
Аналогично биха могли да се дефинират и аналитичности с три признака.
По този начин се дефинират аналитичностите и на другите сметки за дълготрайни активи.
Примерна структура на аналитичност с два признака

Име:

Машини и оборудване

Тип:

Количествен

Вид:

Дълготрайни активи

Брой
признаци:

2

Основен признак: Машини и оборудване
Спомагателен признак: Обекти
Основен признак: Машини и оборудване

Име:

Машини и оборудване

Тип:

Количествен

Кодиране:

Автоматично

Брой нива:

1

Брой символи:
Мерна единица:

4
Броя

Спомагателен признак: Обекти

Име:

Обекти

Тип:

Описателен

Кодиране:

Автоматично
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Брой нива:

1

Брой символи:
Мерна единица:

2
Броя

Дефиниране на корективните сметки от група 24
Корективните сметки се дефинират, така че да съответстват на сметките от група 20. Например за
сметка 207 Машини и оборудване е създадена корективна сметка 2417 Амортизации на машини и
оборудване. Корективната сметка 241 е дефинирана като сборна, а за всяка група дълготрайни активи
от група 20 е създадена корективна подсметка.
При корективните сметки освен сборната сметка се задава и основната, на която тази сметка е
корективна. Всяка корективна сметка трябва да бъде дефинирана със същата аналитичност, с която е
дефинирана съответната базова сметка. Не е необходимо да се обръща специално внимание на
аналитичността при корективните сметки. Достатъчно е само да се избере базовата сметка на тази
корективната сметка. При избора на базова сметка корективната сметка приема автоматично нейната
аналитичност.
При въвеждане на партида по основната сметка програмата автоматично създава партида и по
корективната сметка.
Когато изтрием партида от основната сметка, програмата автоматично изтрива дълготрайния актив и
партидата от корективната сметка.
Примерна структура на корективна сметка

Име на сметката: Амортизации на машини и оборудване
Име:

Амортизации на машини и оборудване

Режим:

Корективна

Тип:

Нормална

Аналитичност:

Машини и оборудване

Свързани
сметки:
Подсметка на:

241

Корективна на:

207

След дефинирането на структурата на сметките може да се започне със задаването на данните за
самите партиди.
Дефиниране на стил на амортизация

Дефинирането на стил на амортизация става в "Базови данни - Дълготрайни активи - Стилове на
амортизация". След избирането на тази функция се появява екран с името на фирмата и наименование
"Стилове на амортизация".
Той съдържа иконите "Добавяне", "Редактиране", "Триене" и "Изход", както и таблица с колони:
Код, Название, Метод,
местоположенията.
С икона "Добавяне"

Коефициент,

Интервал,

Стартиране

в

период,

Номенклатура

на

, натискане на клавиш Ins(Insert) или с натискане на десен бутон на мишката и

избиране на команда Insert
могат да се дефинират до 5 стила на амортизация.
Програмата създава автоматично два стила: счетоводна амортизация и данъчна амортизация. Целта е
параметрите на данъчно признатата амортизация да могат да се задават независимо и да може да се
избира например нелинеен метод за данъчно призната амортизация.
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В дефиницията на стила могат да се укажат стойности по подразбиране за амортизациите на
дълготрайните активи по този стил.
По всеки стил може да се съставя амортизационен план, но реално начисляване на амортизации се
извършва само по първия стил. Затова счетоводната амортизация трябва задължително да е първа в
списъка.
Ако за счетоводната амортизация е избран метод, различен от линейния, или срок различен от този,
определен в закона за съответната група основни средства, в данъчния амортизационен план ще се
изчисли превишение на счетоводната амортизация над данъчната или превишение на данъчната
амортизация над счетоводната.
Редактирането на стил на амортизация става след маркиране на съответния стил в таблицата - с икона
"Редактиране"

, чрез двукратно щракване с мишката или след натискане на десен бутон на

мишката и избиране на команда Change

.

Стилът на амортизация се описва със следните параметри:
Код
Название
Номенклатура на местоположенията
Разрешени ревалоризации
Метод по подразбиране
Коефициент
Интервал, месеци
Начало в период
Действие след края на срока за годност
Код

Кодът на стила трябва да е число от 1 до 5, като не трябва да има пропуски. Тоест, ако имате три стила,
кодовете им задължително трябва да са 1, 2, 3.
Название

В това поле се въвежда названието на стила на амортизация. Счетоводната амортизация трябва
задължително да е първа в списъка.
Номенклатура на местоположенията

Избира се само за първия стил и важи за всички стилове. Тук указваме коя номенклатура от списъка на
номенклатурите ще използваме като допълнителен параметър за характеризиране на дълготрайните
активи. Основното предназначение е да се указва местоположението на основното средство, но е
възможно да се използва и по друг начин.
Разрешени ревалоризации

Ако това каре е маркирано, програмата изчислява ревалоризации на дълготрайните активи по този стил.
Метод по подразбиране

При добавяне на нов актив, по подразбиране автоматично ще му се задава този метод. Ако искате за
конкретния актив методът да е друг, можете да го смените в дефиницията на самия актив. Всеки актив
може да има различни методи по различните стилове.
Коефициент
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Коефициент на ускорение по подразбиране за константно-дегресивния метод.
Интервал, месеци

• 1
• 3
• 6
• 12.
Задава се месечен, тримесечен, полугодишен или годишен интервал за начисляване на амортизациите.
По българските стандарти интервалът е месечен. Другите стойности могат да се използват от чужди
фирми, които трябва да изчисляват планови амортизации по стандартите на съответната страна.
Начало в период

−

Същия

−

Следващия.

Тук се указва се дали амортизациите на въведеното в експлоатация основно средство започват в същия
период, или в периода, следващ въвеждането му в експлоатация. По българските стандарти трябва да
бъде в следващия период. Другите стойности могат да се използват от чужди фирми, които трябва да
изчисляват планови амортизации по стандартите на съответната страна.
Действие след края на срока за годност

Тук се указва какво става с основно средство, което е изчерпало срока си на годност, но начислените
амортизации все още не са равни на амортизационната сума.
Има три варианта:
−

Продължава до изчерпване на остатъчната стойност. Програмата ще продължи да начислява
амортизации в следващите месеци по същата амортизационна норма, докато остатъчната
стойност стане нула.

−

Начислява остатъчната стойност в последния период (временно забранено).

−

Спира начисляването. По-нататъшните действия върху този актив трябва да се извършат с ръчна
операция.

В предишните версии БИЗНЕС НАВИГАТОР винаги работеше по първия вариант (до изчерпване на
остатъчната стойност).
Въвеждане на данни за партиди на дълготрайните активи
Въвеждането на тези данни може да стане от меню "Базови данни – Сметкоплан – Партиди" или
едновременно със задаването на началните салда или на данните за новозакупените активи с
въвеждане на документите.
Данните за използваните дълготрайни активи се въвеждат в данните за партидите. Сметките за
дълготрайни активи са групирани по видове активи, така че може да се създаде отделна аналитичност
за всеки вид дълготраен актив, както това е направено в данните на предоставените шаблони в
БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Дефинирането на партидите става по един от следните начини:
1. От меню "Базови данни" – Сметкоплан – Партиди".
2. От данните за сметката, като от меню "Базови данни – Сметкоплан – Сметки", изберем сметката за
редактиране и активираме бутон "Партиди".
3. С въвеждане на данните в самия документ, където едновременно със счетоводната информация
веднага се въвежда дълготрайният актив като партида на съответната сметка.

652

Независимо откъде се въвеждат данните за партидите, след дефинирането на дълготрайния актив като
партида въвеждането на неговата цена и потвърждаване с икона "ОК" на екрана се появява форма за
въвеждане на данни, необходима за амортизационния план на този актив (индивидуален картон на
всеки дълготраен актив). Цената, която се въвежда в партидата, автоматично става начална стойност на
дълготрайния актив.
Дълготраен актив - индивидуален картон

На екран "Дълготраен актив" се попълват входни полета за всеки дълготраен актив. На база на тези
данни за дълготрайните активи се съставя амортизационен план. Част от тези параметри са общи,
останалите са индивидуални за различните стилове на амортизация.
Общи параметри са:
−

Инвентарен номер

−

Дата на придобиване

−

Дата на въвеждане в експлоатация

−

Дата на отписване

−

Местонахождение.

Индивидуално за всеки стил можете да укажете:
−

Срок на амортизация в месеци

−

Не се използва в този план
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−

Начална стойност

−

Ликвидационна стойност

−

Метод на амортизация

−

Ревалоризация: Индивидуален коефициент за годината.

Използвайте възможността да зададете различни параметри за различните стилове на амортизация.
Тъй като за данъчните амортизации не се правят осчетоводявания, то се налага корекциите на данъчно
признатите амортизации да станат само в данните на актива, без да се засягат направените
осчетоводявания за счетоводната амортизация.
Инвентарен номер

Тук се въвежда инвентарният номер на дълготрайния актив, ако той фигурира в инвентарната книга с
номер, различен от кода му, като партида в сметката. Инвентарният номер на актива излиза като
информация в амортизационния план.
Дата на:

• Придобиване - Датата, на която е закупен или придобит активът.
• Въвеждане в експлоатация - Датата на въвеждане в експлоатация може да бъде равна на датата на
придобиване, ако експлоатацията на това основно средство е започнала веднага. Ако
експлоатацията е започнала по-късно, тогава амортизацията се начислява от датата на въвеждане
в експлоатация, а не от датата на придобиване на актива.
• Отписване - Датата на отписване на актива след бракуване, продажба или др.
Ако дата на отписване се зададе тук в картона, а не в стила на амортизация, тя ще се използва за
всички стилове - и счетоводната, и данъчната амортизация.
Данъчно призната

При активи, за които са ползвани преференции за признаването им като разход в годината на
закупуването, е необходимо специално да се укаже, че те нямат данъчно призната амортизация. Това
става с включване или изключване на отметката за данъчно признатата амортизация.
Код партида

Кодът на партидата на дълготрайния актив се попълва автоматично от програмата.
Код кореспондираща партида

Кодът на корективната партида на дълготрайния актив се попълва автоматично от програмата.
Счетоводна

На тази страница се попълват следните полета:
Срок на амортизация, месеци
Не се използва в този план
Начална стойност
Ликвидационна стойност
Метод на амортизация
Местонахождение
Срок на амортизация, месеци

В това поле въвеждаме срока на амортизация в месеци, например 5 години - 60 месеца, а за
административна сграда срокът на амортизация е 4% или 25 години, 25 години, умножени по 12 месеца,
се равнява на 300 месеца. От него и от параметрите на стила програмата изчислява датите на начало и
край на амортизацията.
Не се използва в този план
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Когато това поле е маркирано на страницата на счетоводната амортизация, активът няма да фигурира в
счетоводния амортизационен план, но ще се включи в данъчния. Това е в случай, че счетоводният праг
на същественост е определен над стойността, която е данъчно призната. Тогава активите, чиято
стойност е по-ниска от този праг, но по-висока от данъчно признатата, трябва да се включат в данъчния
амортизационен план като данъчни дълготрайни активи. Данъчните дълготрайни активи се завеждат
само като партиди по сметките, без да се осчетоводяват. Параметрите за данъчния амортизационен
план се завеждат в картона на актива и в данъчния стил на амортизация. Препоръчваме да въведете
този актив като партида в тази счетоводна сметка, в която бихте го въвели, ако не беше отнесен като
разход.
Начална стойност

Това е стойността, за която е закупен активът и която е посочена в полето "Цена" на партидата.
Ликвидационна стойност

Това е предполагаемата стойност, която се очаква да се получи от дълготраен актив при изтичане на
срока на амортизация, след извеждането му от употреба.
Метод на амортизация

Чрез маркиране на полето пред съответния метод той бива избран и в зависимост от неговите
изисквания се отварят полета за специфични параметри на метода.
Линеен
Константно-дегресивен
Неравномерно-дегресивен
Неравномерно-прогресивен
Метод на сумата на числата
По наработка
Лихвен метод
Линеен

По подразбиране дълготрайните активи се въвеждат с линеен метод на амортизация.
Характерно за този метод е, че годишните амортизационни квоти за целия амортизационен период са
еднакви.
При този метод на работа в БИЗНЕС НАВИГАТОР в диалоговото поле "Дата на:" задължително се
попълват следните входни полета: "Придобиване", "Въвеждане в експлоатация", "Срок на амортизация,
месеци", а така също и полето "Начална стойност".
Константно-дегресивен

Това е метод на снижаващия се остатък. При този метод се задава коефициент на ускорение, който да
изразява изискванията за ускорено амортизиране на дълготрайните материални активи съобразно
възприетата амортизационна политика.
При този метод освен полета "Придобиване", "Въвеждане в експлоатация", "Срок на амортизация,
месеци" и "Начална стойност" се попълва и поле за въвеждане на коефициента на ускорение. Това поле
се активира автоматично при избора на "Константно-дегресивен" метод на амортизация.
Неравномерно-дегресивен

Това е метод, при който годишната амортизационна норма се определя с намаляващ темп, с ускорение
в началните години на използване на дълготрайния материален актив.
При този метод се попълват полета "Придобиване", "Въвеждане в експлоатация", "Срок на амортизация,
месеци" и "Начална стойност", а след избора на "Неравномерно-дегресивен" метод се активират
допълнителни полета, в които се попълват процентите (неравномерни) по години. Има възможност за
задаване на такива намаляващи проценти за интервал от 10 години.
Неравномерно-прогресивен
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При този метод на амортизиране амортизационната квота в първата година е най-малка, а през
следващите години нараства постепенно така, че пълното амортизиране да се извърши в определения
амортизационен срок. Прогресивният нелинеен метод е приложим в предприятия, в които се усвоява
постепенно производственият капацитет.
При този метод се попълват полета "Придобиване", "Въвеждане в експлоатация", "Срок на амортизация,
месеци" и "Начална стойност", а след избора на "Неравномерно-прогресивен" метод се активират
допълнителни полета, в които се попълват процентите (неравномерни) по години. Има възможност за
задаване на такива намаляващи проценти за интервал от 10 години.
Метод на сумата на числата

При този дегресивен нелинеен метод амортизационната норма за всяка година се определя, като броят
на годините до края на амортизационния срок се раздели на сумата на числата на годините в приетия от
предприятието амортизационен срок.
По наработка

При този метод се попълват както данните за линеен метод, така и данните за наработката за срока на
годност в абсолютни единици. Единиците могат да бъдат пробег в километри, пробег в хиляди км, брой
произведена продукция и др.
При този метод се попълват полета "Придобиване", "Въвеждане в експлоатация", "Срок на амортизация,
месеци" и полето "Начална стойност", а след избор на позиция "По наработка" БИЗНЕС НАВИГАТОР
визуализира диалогов прозорец за въвеждане на наработката за срока на годност.
От данните за линейния метод за този актив се съставя амортизационен план, а самото начисляване на
амортизацията става по метода на наработката.
Разликата на този метод от останалите е, че съставянето на амортизационния план е по линеен метод,
а набирането на амортизационните суми става по метода на наработка. При сравняването на данните,
изчислени в амортизационния план по линеен метод и реално набраната амортизация по метода на
наработка, се получава разлика между счетоводната и данъчно признатата амортизационна квота.
Лихвен метод

Лихвеният метод на амортизация на дълготрайни активи се използва в счетоводството на чуждестранни
фирми, респ. на техните представителства у нас. В някои държави този метод на амортизация е
отхвърлен от счетоводната практика.
Местонахождение

Местонахождение за даден дълготраен актив можете да изберете с помощта на бутона до падащия
списък при следните условия:
• в стила на амортизация е избрана номенклатура на местоположенията
• за всеки актив е указано местоположението му
• дефинирана е аналитичност на местоположенията с един признак - същия, който е избран в стила
на амортизация.
Данъчна

На тази страница се попълват следните полета:
Срок на амортизация, месеци
Не се използва в този план
Начална стойност
Ликвидационна стойност
Метод на амортизация
Местонахождение
Срок на амортизация, месеци
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В това поле въвеждаме срока на амортизация в месеци, например 5 години - 60 месеца, а за
административна сграда срокът на амортизация е 4% или 25 години, 25 години, умножени по 12 месеца,
се равнява на 300 месеца. От него и от параметрите на стила програмата изчислява датите на начало и
край на амортизацията.
Не се използва в този план

Когато това поле е маркирано на страницата на данъчната амортизация, активът няма да фигурира в
данъчния амортизационен план.
Начална стойност

Това е стойността, за която е закупен активът и която е посочена в полето "Цена" на партидата.
Ликвидационна стойност

Това е предполагаемата стойност, която се очаква да се получи от дълготраен актив при изтичане на
срока на амортизация след извеждането му от употреба.
Метод на амортизация

Чрез маркиране на полето пред съответния метод той бива избран и в зависимост от неговите
изисквания се отварят полета за специфични параметри на метода.
Линеен
Константно-дегресивен
Неравномерно-дегресивен
Неравномерно-прогресивен
Метод на сумата на числата
По наработка
Лихвен метод
Линеен

По подразбиране дълготрайните активи се въвеждат с линеен метод на амортизация. Характерно за
този метод е, че годишните амортизационни квоти за целия амортизационен период са еднакви.
При този метод на работа в БИЗНЕС НАВИГАТОР в диалоговото поле "Дата на:" задължително се
попълват следните входни полета: "Придобиване", "Въвеждане в експлоатация", "Срок на амортизация,
месеци", а така също и полето "Начална стойност".
Константно-дегресивен

Това е метод на снижаващия се остатък. При този метод се задава коефициент на ускорение, който да
изразява изискванията за ускорено амортизиране на дълготрайните материални активи съобразно
възприетата амортизационна политика.
При този метод освен полета "Придобиване", "Въвеждане в експлоатация", "Срок на амортизация,
месеци" и "Начална стойност" се попълва и поле за въвеждане на коефициента на ускорение. Това поле
се активира автоматично при избора на "Константно-дегресивен" метод на амортизация.
Неравномерно-дегресивен

Това е метод, при който годишната амортизационна норма се определя с намаляващ темп, с ускорение
в началните години на използване на дълготрайния материален актив.
При този метод се попълват полета "Придобиване", "Въвеждане в експлоатация", "Срок на амортизация,
месеци" и "Начална стойност", а след избора на "Неравномерно-дегресивен" метод се активират
допълнителни полета, в които се попълват процентите (неравномерни) по години. Има възможност за
задаване на такива намаляващи проценти за интервал от 10 години.
Неравномерно-прогресивен
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При този метод на амортизиране амортизационната квота в първата година е най-малка, а през
следващите години нараства постепенно така, че пълното амортизиране да се извърши в определения
амортизационен срок. Прогресивният нелинеен метод е приложим в предприятия, в които се усвоява
постепенно производственият капацитет.
При този метод се попълват полета "Придобиване", "Въвеждане в експлоатация", "Срок на амортизация,
месеци" и "Начална стойност", а след избора на "Неравномерно-прогресивен" метод се активират
допълнителни полета, в които се попълват процентите (неравномерни) по години. Има възможност за
задаване на такива намаляващи проценти за интервал от 10 години.
Метод на сумата на числата

При този дегресивен нелинеен метод амортизационната норма за всяка година се определя, като броят
на годините до края на амортизационния срок се раздели на сумата на числата на годините в приетия от
предприятието амортизационен срок.
По наработка

При този метод се попълват както данните за линеен метод, така и данните за наработката за срока на
годност в абсолютни единици. Единиците могат да бъдат пробег в километри, пробег в хиляди км, брой
произведена продукция и др.
При този метод се попълват полета "Придобиване", "Въвеждане в експлоатация", "Срок на амортизация,
месеци" и полето "Начална стойност", а след избор на позиция "По наработка" БИЗНЕС НАВИГАТОР
визуализира диалогов прозорец за въвеждане на наработката за срока на годност.
От данните за линейния метод за този актив се съставя амортизационен план, а самото начисляване на
амортизацията става по метода на наработката.
Разликата на този метод от останалите е, че съставянето на амортизационния план е по линеен метод,
а набирането на амортизационните суми става по метода на наработка. При сравняването на данните,
изчислени в амортизационния план по линеен метод и реално набраната амортизация по метода на
наработка, се получава разлика между счетоводната и данъчно признатата амортизационна квота.
Лихвен метод

Лихвеният метод на амортизация на дълготрайни активи се използва в счетоводството на чуждестранни
фирми, респ. на техните представителства у нас. В някои държави този метод на амортизация е
отхвърлен от счетоводната практика.
Местонахождение

Местонахождение за даден дълготраен актив можете да изберете с помощта на бутона да падащия
списък при следните условия:
•

в стила на амортизация е избрана номенклатура на местоположенията

•

за всеки актив е указано местоположението му

•

дефинирана е аналитичност на местоположенията с един признак - същия, който е избран в стила
на амортизация

Отписване и преоценка

За да се отпише един дълготраен актив, трябва да се въведе датата на отписване. Използва се
предвиденото за тази цел поле "Отписване" на индивидуалния картон на актива или в стила на
амортизация.
Отписването може да стане както след изтичане на полезния срок на годност, така и преди него. Ако
след тази дата не трябва да се начислява амортизация на този актив, е необходимо балансовата му
стойност да бъде равна на нула.
Отписване на актив преди изтичане на срока на годност

Преди изтичане на срока на годност един актив може да се отпише счетоводно и/или данъчно.
За целта се използва поле "Дата на отписване" в историята на актива, поотделно за счетоводната и
данъчната амортизация.
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Така вече има три полета "Дата на отписване":
-

поле в картона на актива

-

поле в страницата "Счетоводна амортизация"

-

поле в страницата "Данъчна амортизация"

които могат се използват при работа с дълготрайните активи.
Ако датата на отписване се зададе в картона, а не в стила, тя ще се използва за всички стилове - и
счетоводната, и данъчната амортизация.
Ако активите продължават да се водят само в данъчния амортизационен план, трябва да се направи
следното:
- Датата на отписване на актива се оставя непопълнена в картона на актива и важи за всички
стилове. Ако датата на отписване се попълни общо за актива, датите, които са указани поотделно
за счетоводната и данъчната амортизация не се вземат предвид.
- Датата на отписване се задава само в стила за счетоводната амортизация. Така този актив ще се
изключи от счетоводния амортизационен план, но ще остане в данъчния.
Стъпките на работа са следните:
1. Начисляват се амортизации. Документите се осчетоводяват.
2. Задава се датата на отписване на актива.
3. Съставя се амортизационен план.
4. Съставят се счетоводни записвания за отписване на начислената до момента амортизация на
този актив.
5. Съставят се счетоводната статия за отписване на остатъчната стойност на актива.
Документите, с които са направени тези счетоводни записвания, трябва да се осчетоводят.
Следващия месец отново трябва да пуснете амортизационен план и след това документа за
начисляване на амортизациите. В месеца, следващ датата на отписване, не би трябвало да се
начислява амортизация за отписания актив.
Отписване на актив след изтичане на полезния срок на годност

БИЗНЕС НАВИГАТОР следи кога изтича срокът на годност на дълготрайните активи и кога балансовата
стойност става равна на нула. Тогава програмата спира да начислява амортизации на тези активи.
За дата на отписване следва да се посочи дата от последния месец, в който е начислена амортизация
на този актив. След това се правят необходимите счетоводни записи за отписването.
Редактиране на данните на дълготрайния актив
След първоначалното въвеждане на дълготрайния актив, когато влезете да редактирате параметрите
му, вместо самите индивидуални параметри се показва таблица със стойностите на тези параметри по
години. По този начин можете да указвате различни параметри за всяка следваща година.
Разбира се, тази възможност трябва да се използва предпазливо, и да се правят само смислени
промени.
Например, нормално е да смените местонахождението на актива в следващата година.
Честа практика е да се задава коефициент на ревалоризация 1.00 за годината, през която е закупен
активът, а за следващите години да се ревалоризира нормално в съответствие с таблицата. В този
случай трябва да зададете индивидуален коефициент за първата година, и да махнете отметката за
следващите години.
Принципно е възможно да променим метода на амортизация и/или срока на амортизация, но това не е
тривиална операция, и трябва да е добре обоснована.
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Редактирането на параметрите на дълготрайния актив може да стане или от таблицата на партидите,
или от меню "Базови данни – Дълготрайни активи", функция "Дълготрайни активи" или функция
"Амортизационен план".

Счетоводна

На тази страница е изведена таблица на счетоводната амортизация с данните на дълготрайния актив по
години, която съдържа следните колони:
• Метод - номер на метода на амортизация на съответния дълготраен актив
• Мес. квота - Тези данни не се въвеждат от счетоводителя, а се показват като справка на екрана
след съставянето на амортизационен план за дълготрайните активи. Данните, от които зависят тези
квоти, се показват по-подробно в амортизационния план. Това са главно методът на амортизация,
срок на годност, датите на въвеждане в експлоатация и т.н.
• Местонахождение - колоните на тази група се попълват при следните условия:
− в стила на амортизация е избрана номенклатура на местоположенията;
− за всеки актив е указано местоположението му;
− дефинирана е аналитичност на местоположенията с един признак - същия, който е избран в
стила на амортизация.
Колоните съдържат следната информация:
• код - код на местоположението на дълготрайния актив
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• име - на местоположението на дълготрайния актив.
Данъчна

На тази страница е изведена таблица на данъчната амортизация с данните на дълготрайния актив по
години, която съдържа следните колони:
• Метод - номер на метода на амортизация на съответния дълготраен актив
• Мес. квота - Тези данни не се въвеждат от счетоводителя, а се показват като справка на екрана
след съставянето на амортизационен план за дълготрайните активи. Данните, от които зависят тези
квоти, се показват по-подробно в амортизационния план. Това са главно методът на амортизация,
срок на годност, датите на въвеждане в експлоатация и т.н.
• Местонахождение - колоните на тази група се попълват при следните условия:
− в стила на амортизация е избрана номенклатура на местоположенията;
− за всеки актив е указано местоположението му;
− дефинирана е аналитичност на местоположенията с един признак - същия, който е избран в
стила на амортизация;
Колоните съдържат следната информация:
• код - код на местоположението на дълготрайния актив
• име - на местоположението на дълготрайния актив.
Данни за дълготрайния актив за конкретната година

Чрез двукратно щракване с мишката върху реда на съответната година можете да указвате различни
параметри за нея.
Инвентарен номер

В това поле се извежда инвентарният номер на дълготрайния актив, който е въведен в неговия
индивидуален картон. Тук този номер не може да се редактира. Вдясно от полето с инвентарния номер
се изписва името на дълготрайния актив.
Срок на амортизация, месеци

В това поле редактираме срока на амортизация в месеци, например 5 години - 60 месеца, а за
административна сграда срокът на амортизация е 4% или 25 години, 25 години, умножени по 12 месеца,
се равнява на 300 месеца. От него и от параметрите на стила програмата изчислява датите на начало и
край на амортизацията.
Начало

В зависимост от данните в индивидуалния картон на дълготрайния актив и заложените в стила на
амортизация параметри програмата попълва датата в това поле.
Край

В зависимост от данните в индивидуалния картон на дълготрайния актив и заложените в стила на
амортизация параметри програмата попълва датата в това поле.
Отписване
В поле "Дата на отписване" в историята на актива, се указват отделни дати на отписване на всеки стил на
амортизация - поотделно за счетоводната и данъчната амортизация

Активите, отписани от счетоводния амортизационен план, напр. поради промяна в стойностния праг на
същественост или поради брак, продължават да се водят в данъчния амортизационен план. За да се
отрази тази ситуация в БИЗНЕС НАВИГАТОР, е необходимо да се укажат различни дати на отписване
на актива в различните стилове на амортизация - отделно за счетоводната, отделно за данъчната
амортизация.
Ако зададете дата на отписване в картона, а не в стила, тя ще се използва за всички стилове - и
счетоводната, и данъчната амортизация.
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Ако активите продължават да се водят само в данъчния амортизационен план, трябва да се направи
следното:
−

Датата на отписване на актива се оставя непопълнена в картона на актива и важи за всички
стилове. Ако датата на отписване се попълни общо за актива, датите, които са указани поотделно
за счетоводната и данъчната амортизация не се вземат предвид.

−

Датата на отписване се задава само в стила за счетоводната амортизация. Така този актив ще се
изключи от счетоводния амортизационен план, но ще остане в данъчния.

Начална стойност

Това е цената на придобиване на дълготрайния актив (същата, която е посочена в полето "Цена" на
партидата). При промяна на стойността на дълготрайния актив като например повишаването й
вследствие на ремонт, ъпгрейд и т.н. в това поле се въвежда променената стойност на актива в
периода, в който е извършена промяната. Различна начална стойност може да се задава за всяка
година от срока на амортизация на дълготрайния актив.
Ликвидационна стойност

Това е предполагаемата стойност, която се очаква да се получи от дълготраен актив при изтичане на
срока на амортизация, след извеждането му от употреба.
Метод на амортизация

Чрез маркиране на полето пред съответния метод той бива избран и в зависимост от неговите
изисквания се отварят полета за специфични параметри на метода.
Линеен
Константно-дегресивен
Неравномерно-дегресивен
Неравномерно-прогресивен
Метод на сумата на числата
По наработка
Лихвен метод
Линеен с фиксирана крайна дата
Линеен

По подразбиране дълготрайните активи се въвеждат с линеен метод на амортизация.
Характерно за този метод е, че годишните амортизационни квоти за целия амортизационен период са
еднакви.
При този метод на работа в БИЗНЕС НАВИГАТОР в диалоговото поле "Дата на:" задължително се
попълват следните входни полета: "Придобиване", "Въвеждане в експлоатация", "Срок на амортизация,
месеци", а така също и полето "Начална стойност".
Константно-дегресивен

Това е метод на снижаващия се остатък. При този метод се задава коефициент на ускорение, който да
изразява изискванията за ускорено амортизиране на дълготрайните материални активи съобразно
възприетата амортизационна политика.
При този метод освен полета "Придобиване", "Въвеждане в експлоатация", "Срок на амортизация,
месеци" и "Начална стойност" се попълва и поле за въвеждане на коефициента на ускорение. Това поле
се активира автоматично при избора на "Константно-дегресивен" метод на амортизация.
Неравномерно-дегресивен

Това е метод, при който годишната амортизационна норма се определя с намаляващ темп, с ускорение
в началните години на използване на дълготрайния материален актив.
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При този метод се попълват полета "Придобиване", "Въвеждане в експлоатация", "Срок на амортизация,
месеци" и "Начална стойност", а след избора на "Неравномерно-дегресивен" метод се активират
допълнителни полета, в които се попълват процентите (неравномерни) по години. Има възможност за
задаване на такива намаляващи проценти за интервал от 10 години, като разрядността, с която се
задават процентите по години, е увеличена на 6 знака след десетичната точка.
При неравномерните методи на амортизация в алгоритъма на изчисляване е включена допълнителна
проверка, дали изчислената амортизация не надвишава амортизируемата стойност на актива. При това
програмата не допуска начисляване на по-голяма амортизационна сума отколкото е необходимо до
изчерпване на балансовата стойност на актива.
В резултат на това, ако в последната година укажете например 50%, макар че 85% от общата
амортизация вече е начислена в предишните години, програмата ще начисли само останалите 15%. При
отпечатване на амортизационния план обаче годишната амортизационна норма ще бъде тази, която сте
задали, макар че амортизационната квота е ограничена до по-малко от изчисленото число.
Неравномерно-прогресивен

При този метод на амортизиране амортизационната квота в първата година е най-малка, а през
следващите години нараства постепенно така, че пълното амортизиране да се извърши в определения
амортизационен срок. Прогресивният нелинеен метод е приложим в предприятия, в които се усвоява
постепенно производственият капацитет.
При този метод се попълват полета "Придобиване", "Въвеждане в експлоатация", "Срок на амортизация,
месеци" и "Начална стойност", а след избора на "Неравномерно-прогресивен" метод се активират
допълнителни полета, в които се попълват процентите (неравномерни) по години. Има възможност за
задаване на такива намаляващи проценти за интервал от 10 години като разрядността, с която се
задават процентите по години, е увеличена на 6 знака след десетичната точка.
При неравномерните методи на амортизация в алгоритъма на изчисляване е включена допълнителна
проверка, дали изчислената амортизация не надвишава амортизируемата стойност на актива. При това
програмата не допуска начисляване на по-голяма амортизационна сума отколкото е необходимо до
изчерпване на балансовата стойност на актива.
В резултат на това, ако в последната година укажете например 50%, макар че 85% от общата
амортизация вече е начислена в предишните години, програмата ще начисли само останалите 15%. При
отпечатване на амортизационния план обаче годишната амортизационна норма ще бъде тази, която сте
задали, макар че амортизационната квота е ограничена до по-малко от изчисленото число.
Метод на сумата на числата

При този дегресивен нелинеен метод амортизационната норма за всяка година се определя, като броят
на годините до края на амортизационния срок се раздели на сумата на числата на годините в приетия от
предприятието амортизационен срок.
По наработка

При този метод се попълват както данните за линеен метод, така и данните за наработката за срока на
годност в абсолютни единици. Единиците могат да бъдат пробег в километри, пробег в хиляди км, брой
произведена продукция и др.
При този метод се попълват полета "Придобиване", "Въвеждане в експлоатация", "Срок на амортизация,
месеци" и полето "Начална стойност", а след избор на позиция "По наработка" БИЗНЕС НАВИГАТОР
визуализира диалогов прозорец за въвеждане на наработката за срока на годност.
От данните за линейния метод за този актив се съставя амортизационен план, а самото начисляване на
амортизацията става по метода на наработката.
Разликата на този метод от останалите е, че съставянето на амортизационния план е по линеен метод,
а набирането на амортизационните суми става по метода на наработка. При сравняването на данните,
изчислени в амортизационния план по линеен метод и реално набраната амортизация по метода на
наработка, се получава разлика между счетоводната и данъчно признатата амортизационна квота.
Лихвен метод

Лихвеният метод на амортизация на дълготрайни активи се използва в счетоводството на чуждестранни
фирми, респ. на техните представителства у нас. В някои държави този метод на амортизация е
отхвърлен от счетоводната практика.
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Линеен с фиксирана крайна дата
Този метод е въведен във връзка с изискванията на данъчния амортизационен план с цел автоматично
изчисляване на процентите на амортизация при линеен метод с променен срок на амортизация. Добавен е в
параметрите за амортизация на основните средства.

В случаите, когато основното средство е заведено с дадена начална стойност и срок на амортизация,
които остават непроменени до отписването му, този метод е еквивалентен на линейния метод на
амортизация.
С новите възможности на дълготрайните активи параметрите на амортизациите на активите могат да се
променят всяка година. Затова при избран линеен метод на амортизация, ако в следваща година се
промени срокът на амортизация и/или началната стойност на основното средство, се получават разлики
в изчислените амортизации.
В новия линеен метод с фиксирана крайна дата амортизационните квоти се преизчисляват така, че
остатъкът от амортизируемата сума да се разпредели равномерно за оставащите периоди до края на
срока на годност на дълготрайния актив. В този случай трябва да промените срокът на амортизация,
като го съгласувате с крайната дата, до която трябва да завърши начисляването на амортизацията на
актива.
При този метод има разлика и в изчисляването на остатъка от амортизируемата сума. Остатъкът се
изчислява теоретично, година по година, като набраната до момента амортизация се изчислява по
същия този метод.
При този метод не се използва сумата на набраната по счетоводните сметки амортизация. Набраната
амортизация също се изчислява теоретично, година по година. При изчисляването на набраната
амортизация за всяка година се използват срокът на амортизация, началната стойност и
ликвидационната стойност, зададени в историята на основното средство именно за тази година. Ако те
не са еднакви, ще се получат различни квоти за различните години. Ако са еднакви, резултатът е
еднакъв с този на линейния метод.
На практика този метод е нелинеен, освен в случая, когато началната стойност и срокът на амортизация
остават непроменени до отписването на актива.
В международните счетоводни стандарти няма такъв метод. В БИЗНЕС НАВИГАТОР той е създаден с
цел да се улесни практическата работа при преоценка на активите и при промяна на срока на годност
вследствие например на промяна на нормативно признатите амортизационни норми, в частност за полесно водене на данъчния амортизационен план.
Решението дали да се ползва този метод, или да бъдат предпочетени по-трудоемките, но стандартни
неравномерно-прогресивен и неравномерно-дегресивен методи е изцяло приоритет на потребителя.
Начална амортизация

Полето "Начална амортизация" съществува само в данъчния стил.
В някои случаи признатата до момента данъчна амортизация може да се различава от изчислената
(вследствие на преоценки на активи, смяна на методи на амортизация и др.).
За обработването на тези случаи се използва това поле, като в него се въвежда само разликата на
призната данъчна амортизация в сравнение с изчислената.
Стойността може да бъде положителна или отрицателна. Въведената тук стойност ще се добави към
изчислената данъчна амортизация при съставянето на данъчния амортизационен план.
Ревалоризация
Индивидуален коефициент за годината
До тази година
За тази година
Индивидуален коефициент за годината

Ако бъде маркирана тази опция, за съответния дълготраен актив ще бъде избран различен от
посочения в таблицата на коефициентите на ДМА по години коефициент. Тогава става достъпно полето
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"За тази година", където трябва да бъде въведен индивидуалният коефициент за избраната година на
този дълготраен актив.
До тази година

В това справочно поле е изведена информация за натрупания до момента коефициент на
ревалоризация на дълготрайния актив и тя не подлежи на редактиране.
За тази година

Ако е маркирано полето "Индивидуален коефициент за годината", в това поле можете да зададете
стойността на индивидуалния коефициент на дълготрайния актив за тази година.
Местонахождение

В това поле можете да редактирате местонахождението на дълготрайния актив за конкретната година.
Местонахождението на дълготрайния актив можете да ползвате както за сортировка така и за
аналитично начисляване на амортизациите по местоположения.
Практическа работа с дълготрайни активи
Практическата работа в БИЗНЕС НАВИГАТОР по сметките за отчитане на дълготрайни активи и на
набраните по корективните сметки амортизационни отчисления най-често се свежда до изпълнение на
описаните по-долу стъпки.
Въвеждане на началните салда по сметките от група 20

Въвеждането на началните салда по дълготрайните активи се извършва със счетоводни документи.
Едновременно с въвеждането на началното салдо могат да се създават партиди и да се въвеждат
данни за амортизационния план. Използват се вътрешни документи, като например тип документ
"ВК-Вътрешен по кредит" или тип документ "ВД-Вътрешен по дебит" в зависимост от това, дали ще
въвеждат салда за основните или за корективните сметки. Не трябва да се избира документ само по
стойност, защото за дълготрайните активи е задължително да се въведат и техните количества.
При въвеждане на начални салда по сметки от група 20 задължително се използва тип документ
"ВК-Вътрешен по кредит". От кредитната страна на документа е основна сметка 001 Отваряне на
баланс, а в дебитната страна се задава сметка от група 20, след това се маркира карето "Много КС" Много кореспондиращи сметки.
Системата предлага два подхода при въвеждането на началните салда по сметките от група 20 или 21.
Автоматичен подход при въвеждането на начални салда по сметките за ДА

Системата предлага автоматичен подход при въвеждане на началните салда по сметките за
дълготрайни активи. Чрез него се спестява време и се намаляват възможностите за грешки. За целта е
необходимо първо да дефинираме партидите по сметките, като добавим такива от меню "Базови данни
– Сметкоплан – Партиди". В този случай първо дефинираме партидите и попълваме всички необходими
полета в картона на партидата.
В папката за начални салда въвеждаме документ "ВК-Вътрешен по кредит", който се попълва
автоматично от програмата с началните салда по сметките. Стъпките на работа са следните:
1. От меню "Базови данни – Сметкоплан – Партиди" се въвежда информация за партидите по
сметките от група 20 или 21. С въвеждането на дълготрайните активи по партидите на основните
сметки автоматично става и въвеждането по партидите на корективните сметки
2. От меню "Базови данни – Дълготрайни активи – Коефициенти за ДМА по години" системата
прочита коефициентите за ревалоризация на активите и ги обвързва към съответните партиди.
3. Създаваме папка "Начални салда" за периода, от който искаме да започнем работа с БИЗНЕС
НАВИГАТОР. След позициониране върху новосъздадената папка се натиска икона "Добавяне".
4. От списъка с типовете документи избираме документ "ВК - Вътрешен по кредит".
5. Попълваме този документ със следните данни: "Дата на документа", "Номер на документа", в
кредита избираме сметка "001 Отваряне на баланс", която ни служи само за първоначално
въвеждане на салдата или оборотите по сметките. В дебитната страна указваме една от сметките
за дълготрайни активи, например 207 Машини и оборудване, и след това маркираме полето
"Много КС".
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6. След маркиране на много кореспондиращи партиди по една аналитична сметка натискаме бутон
"ОК". От екрана с поддокументи се избира бутон "Автоматични операции".
7. Избираме функцията "Начално въвеждане". Тази функция е достъпна само за сметки, чиято
аналитичност е зададена от тип "Дълготрайни активи". Програмата автоматично завежда всички
партиди по избраната сметка с количество единица и дефинираната в картона на партидата
начална стойност.
В случай че някои от партидите са с количество различно от 1, се прави корекция в полето за
количество.
При дефиниране на първоначалната стойност на дълготрайния актив в картона на партидата винаги се
посочва цената за един брой от този актив. При съставянето на амортизационен план и в документите
за начално салдо тази цена се умножава по зададеното количество.
Въвеждане на начални салда по сметките за ДА с едновременно създаване на партиди по сметките

В папката за начални салда се добавя документ "ВК-Вътрешен по кредит". По кредита посочваме сметка
001 Отваряне на баланс. В дебитната страна указваме сметка от група 20 или 21, например сметка 207
Машини и оборудване, и след това трябва да маркираме карето "Много КС". Потвърждаваме с "ОК"
основния екран на документа.
От екрана с поддокументи създаваме една по една партидите по сметка 207 Машини и оборудване.
За ваше улеснение следва описание на последователността на необходимите за това стъпки:
1. С икона "Добавяне" от списъка с партиди, влизаме в номенклатурата "Машини и оборудване".
Отново с икона "Добавяне" създаваме номенклатурна позиция.
2. Въвеждаме името.
3. Указваме подходяща мерна единица (тя може да се зададе и по подразбиране на
номенклатурата).
4. Потвърждаваме с бутон "ОК".
5. От екрана с номенклатури избираме отново тази позиция и я потвърждаваме, за да стане партида.
6. За всяка създадена партида се попълва картон с подробна информация за използвания метод на
амортизация, инвентарния номер, амортизационния срок в месеци - счетоводен и данъчно
признат, датата на придобиване, датата на въвеждане в експлоатация, началната стойност.
Въведената информация се потвърждава с бутон "ОК".
7. Следва въвеждане на новосъздадената партида в документа за начално салдо с количеството и
цена. Позиционираме се на партидата и я избираме. Попълваме полето за количество и цена.
Цената на актива е равна на неговата първоначална стойност. Тя може да се извика от партидата
и да се попълни автоматично в документа посредством активиране на бутона, намиращ се след
полето за цена (при екранна форма на документа), или след редактиране на реда в поддокумента
(при таблична форма на документа).
Така се въвеждат един по един всички активи по сметката, която е зададена на основния екран на
документа за начално салдо.
Въвеждане на началните салда по корективните сметки

Въвеждането на началните кредитни салда по корективните сметки за всеки дълготраен актив е
следващата стъпка, която трябва да се изпълни. За улеснение и удобство системата автоматично
създава партидите по корективните сметки, като се използва информацията от въведените данни по
сметките на група 20 и 21.
Въвеждане

В папката за начални салда въведете тип документ "ВД - Вътрешен по дебит". В дебитна страна
изберете сметка "001 Отваряне на баланс", а в кредитната изберете корективна сметка от група 20 или
21. Маркирайте карето "Много КС" - Много кореспондиращи сметки. На втория екран с поддокументи
чрез икона "Добавяне" за всеки дълготраен актив се въвеждат данните по партидите за набраното
изхабяване до момента на въвеждане. При ръчно задаване на информацията за всеки дълготраен актив
е необходимо да се избере партида от списъка с партидите на тази сметка и да се въведе набраното до
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момента изхабяване. Операцията е аналогична на въвеждането на началните салда по основните
сметки.
Автоматично въвеждане на начални салда по корективните сметки

По същия начин, както при началните салда на основните сметки, може да се използва автоматичното
начално въвеждане на амортизациите по корективните сметки. В случая улеснението е това, че
програмата попълва автоматично партидите на съответната корективна сметка с количество 1 и
стойност 0. Програмата не може автоматично да заведе набраното до момента изхабяване, тъй като в
много случаи то не е равно на изчисленото изхабяване в амортизационния план. Причината е в смяна
на методите на амортизация, грешки в изчисленията. Затова е необходимо след автоматичното
попълване на данните за партидите от програмата счетоводителят да заведе по всяка позиция
набраното до момента изхабяване. Автоматичното въвеждане става отново от екрана с поддокументи,
бутон "Автоматични операции", "Начално въвеждане".
Осчетоводяване на документите

Следващата стъпка след въвеждането на началните салда по сметките за дълготрайни активи е
осчетоводяването на документите. В зависимост от настройката в типа документ осчетоводяването
може да бъде отложено или незабавно. Изборът се прави от меню "Базови данни – Основни дефиниции
– Типове документи". При избор на отложено осчетоводяване, след въвеждане документите трябва да
се осчетоводят.
Осчетоводяването може да стане както за всеки отделен документ, така и за избрана папка или за
избран период.
Осчетоводяват се документите, съдържащи данни по основните и корективните сметки на отчитаните
дълготрайни активи.
Съставяне на амортизационен план

Съставянето на амортизационен план става от меню "Базови данни – Дълготрайни активи –
Амортизационен план". Когато изберете тази функция, се появява екран с името на фирмата и название
"Амортизационен план".
На екрана има икони
"Export",

"Счетоводен амортизационен план",

"Търсене" и

"Данъчен амортизационен план",

"Изход".

В средната си част екранът има списък на годините (въведени в "Базови данни" - Фирмени данни" "Периоди и години"), от който избирате за коя година да бъде планът и полета за избор на различни
варианти на показване на амортизационния план.
Долната част на екрана има две страници - "Счетоводна" и "Данъчна", както и таблица с групи данни.
От списъка на годините избирате за коя година да бъде планът. Може да се избира година в бъдещ
период и която може да не е активна в меню "Базови данни – Фирмени данни – Периоди и години". След
избора на година програмата създава за всеки ДА запис за амортизационния план. Така може да се
проследи история на водене на всеки ДА.
Ако при определен дълготраен актив се водят повече от един брой ДА, амортизационните квоти се
определят за толкова броя, колкото са били в началото на годината, или при първоначалното
заприхождаване на дълготрайния актив, ако той е придобит през същата година.
За всеки стил на амортизация има съответна страница, в която можете да видите амортизационния
план за този стил.
Освен това можете да изберете сортировка по сметки и номера на партидите, по инвентарен номер или
по код на основното средство.
В таблицата се показват само тези активи, за които са изчислени ненулеви амортизации за съответната
година. За различните стилове това условие може да се изпълнява по различен начин за различните
активи.
Ако от полетата за избор маркирате "Покажи всички" ще се покажат и активите с нулева амортизация.
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Полето "Ограничен по време" позволява да съставите план, изчислен не за цялата година, а за част от
месеците от началото на годината до избран от вас месец.
Полето "Сравнителен план" позволява да се сравняват амортизационните планове, съставени по два
стила. Първи стил е този, чиято страница е избрана в момента, а вторият се избира от отделен списък.
Сравнителните данни не се показват в таблицата, а се експортират и могат след това да се обработват
с дизайнера на отчети, Excel, или друга външна програма.

С избиране на иконата
се отпечатва счетоводният амортизационен план, а с
– данъчният
амортизационен план в познатия ви формат. Това означава, че независимо от това какво сте избрали в
таблицата, планът се отпечатва за счетоводната и данъчната амортизация за цялата година и само за
активите, които имат амортизации. Резултат: Появява се екран с файл fixasset.log. В този файл се
съдържа пълната информация по партидите на дълготрайните активи.
Други формати на отпечатване и амортизационен план за други стилове можете да зададете в
дизайнера на отчети.
Амортизационният план, съставян от БИЗНЕС НАВИГАТОР, съдържа всички необходими реквизити по
счетоводния стандарт. Всяка една промяна в партидите по сметките, отчитащи дълготрайните активи,
при новозакупени, бракувани или отписани основни средства, налага съставянето на нов
амортизационен план. За тази цел е необходимо след всяко завеждане и осчетоводяване на нов актив
по сметките за дълготрайни активи да се извиква съставянето на амортизационен план, за да може този
актив да се включи в амортизационния план и за него в следващите периоди да се отчита автоматично
амортизацията. Същото важи за отписването на активи, както и за смяна на метода на амортизация.
Отчитане на амортизационните отчисления

Амортизационните отчисления се генерират автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР. Те се отнасят за
конкретен период, за всеки един дълготраен актив. Начислените амортизации са на базата на
съставения амортизационен план. Амортизациите по наработка се начисляват с отделен документ за
амортизация, тъй като при тях специално се задава реалната стойност на наработката за този период от
време.
Начисляване на амортизации

Начисляването на амортизациите става автоматично по всички сметки за дълготрайните активи.
Стъпките за работа са следните:
1. За всеки период създаваме или избираме работна папка. Ако е необходимо, може да се създаде
специална папка "Амортизации".
2. В избраната папка се въвежда документ за набраните амортизации през този период. За тази цел
от списъка на типовете документи може да се избере създаденият за случая тип документ
"АМОРТ-Амортизации на дълготрайни активи". Типът документ "АМОРТ-Амортизации на
дълготрайни активи" е вътрешен документ, с много кореспондиращи сметки - "Винаги", с
количеството - "Не". Документът е контиран автоматично по дебита на сметка "603 Разходи за
амортизация", а в кредита е предвидено да участват много кореспондиращи сметки от група 241
или 242.
Документът е без количество, тъй като начисляването на амортизацията не променя количеството
на заведените по сметката активи, а само увеличава стойността на набраното изхабяване на тези
активи по корективните сметки.
3. След избор на типа документ "АМОРТ-Амортизации на дълготрайни активи" от основния екран на
документа се попълва неговата дата, която обикновено е последният ден от обработвания период
и номерът на документа. Документът е контиран по дебитна сметка 603 и по кредит на много
кореспондиращи сметки - " Много КС".
БИЗНЕС НАВИГАТОР начислява автоматично амортизациите по всички сметки за дълготрайни активи.
Основният екран на документа се потвърждава с бутон "ОК". На екрана с поддокументи избираме бутон
"Автоматични операции", "Амортизации на дълготр. активи" и натискаме бутон "ОК".
Системата автоматично създава записвания по партидите на всички корективни сметки, използвайки
реквизитите на амортизационния план на предприятието. Попълването на документа става автоматично
от програмата, като дори не е необходимо да се указват сметките, по които това да става. Необходимо е
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само през всеки отчетен период да се създава по един документ за амортизациите, в който да се
набират автоматично сумите от месечната амортизационна квота за всяка партида.
Всеки месец преди начисляването на амортизации е задължително да се пуска амортизационен план,
за да се включват в него и новозакупени или отписани активи.
Ако под дадения инвентарен номер се водят повече от един актив, амортизационните квоти се
определят за толкова броя, колкото са били в началото на месеца, за който се начисляват
амортизациите. Това означава, че ако отпишете част от тези бройки, в амортизационния план това ще
се отрази в следващата година, но при действителното начисляване на амортизациите ще се отрази в
месеца, следваща отписването, и програмата ще начисли амортизации само за останалите активи.
Начисляване на амортизации по наработка

За начисляване на амортизации по наработка се добавя нов тип документ.
За целта от меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи" се позиционирайте на тип
документ "ВД - Вътрешен по дебит" и натиснете бутон "Копиране". Копирайте го с ново име например:
"АМнар - Амортизация по наработка". Потвърдете новосъздадения тип документ. С икона "Редактиране"
влезте в дефиницията му. Необходимо е да се направят следните настройки: в поле "Много
кореспондиращи сметки" посочвате "По желание", а в поле "Количество" задавате "Калкулативно".
Предварително типът документ може да бъде контиран. Това става от страница "По подразбиране", като
в поле "Сметка" се въвежда 603 Разходи за амортизация.
За всяка сметка, в която има партиди, дефинирани с метод на амортизация "По наработка", трябва да
се пусне отделен документ.
Документът "АМнар - Амортизация по наработка" се попълва по дебит на сметка 603 Разходи за
амортизация, а по кредит се задава конкретната корективна сметка. Задължително се маркира полето
"Много КС" (например 2415 Амортизация на транспортни средства, и маркирате полето "Много КС").
След потвърждаване основния екран на документа се натиска бутон "Автоматични операции". От него
се избира позиция "Амортизация по наработка".
Програмата автоматично попълва квотата (в поле "Цена"), по която става начисляване на
амортизацията по наработка.
Тази квота е изчислена на базата на зададените данни за наработката за полезния срок на годност за
една абсолютна единица. При начисляването на амортизацията в поле "Количество" потребителят
въвежда изминатия пробег в км или количеството произведена продукция от конкретния дълготраен
актив за конкретния период, за който се начислява амортизация.
Аналитично начисляване на амортизациите по местоположения

За да начислявате амортизации на дълготрайните активи по тяхното местоположение, е необходимо да
се спазят следните условия:
−

В стила на амортизация да е избрана номенклатура на местоположенията (обекти, поделения,
разходни центрове и т.н.).

−

За всеки актив да е указано местоположението му.

−

Да е дефинирана аналитичност на местоположенията с един признак - същия, който е избран в
стила на амортизация.

−

Сметката "Разходи за амортизация" (или нейна подсметка) да бъде дефинирана аналитична по
местонахождение.

−

В типа документ за начисляване на амортизации в полето "Много кореспондиращи сметки" да е
указано "Много към много".

Обърнете внимание на това, че ако ползвате тази възможност, задължително трябва да са указани
местоположенията на всички активи.
За активи, които нямат указано местоположение, програмата издава съобщение за грешка и не
начислява амортизация.
Ако вече сте начислявали амортизации синтетично и искате да преминете към аналитично начисляване,
процедирайте по следния начин:
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а) Сменете номера на сметка 603 "Разходи за амортизация" на 6032 "Разходи за амортизация синтетично".
б) Въведете нова сметка 603 "Разходи за амортизация". Тя трябва да е активна, сборна.
в) Направете сметка 6032 подсметка на 603.
г) Въведете нова сметка 6031 "Разходи за амортизация по местонахождения". Тя трябва да е активна,
аналитична по местонахождения, подсметка на 603.
д) Копирайте типа документ "АМОРТ" под ново име, например "АМОРТ-М". Оттук нататък ще
начислявате амортизации с новия документ.
е) В типа документ "АМОРТ-М" променете полето "Много кореспондиращи сметки" на "Много към
много", а полето "Сметка" - на 6031.
ж) В "Базови данни - Основни дефиниции - Отчети" проверете всички отчети, които съдържат сметка
603, и там, където тя автоматично се е променила на 6032, сложете отново 603. Вместо това
можете да изтриете отчетите и да ги импортирате отново, по този начин ще премахнете
направените в тях промени.
Автоматично съгласуване на местоположението на дълготрайни активи с аналитичността

Ако за даден дълготраен актив не е указано местоположение, програмата проверява дали
номенклатурата на местоположенията не се използва като втори или трети признак в аналитичността на
съответната сметка. Ако това е така, местоположението се попълва от съответния признак в партидата.
Тази проверка се извършва при съставяне на амортизационния план.
При дълготрайни активи, които имат указано местоположение, то не се променя, дори ако е различно от
това в партидата. Това позволява да се сменя местоположението на ДА, без да се отписва и завежда
наново.
Проверка за начална стойност на актива

При съставянето на амортизационен план за определена година БИЗНЕС НАВИГАТОР проверява дали
разликата между оригиналната начална стойност на актива (тази при закупуването му) и началната
стойност за обработваната година не е прекалено голяма. Прекалено голямата разлика обикновено е
признак за някаква грешка и в този случай програмата я коригира, като възстановява оригиналната
начална стойност. Разликата се приема за прекалено голяма, ако съотношението м/у оригиналната и
текущата начална стойност излиза извън обхвата от 0.01 до 100.
Но понякога такава разлика може да бъде и нормална. По-конкретно, ако активът е закупен преди
деноминацията, а впоследствие е извършена промяна в началната стойност поради основен ремонт,
преоценка и т.н, тази проверка не позволява да се коригира началната стойност в историята на
дълготрайния актив.
В такъв случай проверката може да се изключи от меню "Базови данни – Основни дефиниции –
Стойности по премълчаване – Други" чрез поставяне на отметка в полето пред "Без проверка за
неденоминирана цена на ДА".
Тази настройка важи за всички потребители в мрежата, но само за конкретната фирма. Ако искаме да я
използваме и в друга фирма, трябва да се извършат настройки по същия начин и в другата (другите)
фирма(и).
Справки по сметките за дълготрайни активи и амортизации
Всички справки по сметките на дълготрайните активи могат да се изведат от меню "Отчети". Справките
за дълготрайни активи не се различават особено от тези по другите сметки. Може да се извикат
следните справки за основните или за корективните сметки.
Главна книга за една сметка

Главната книга извежда информацията по една сметка и за всички сметки.
Има възможност за обобщаване на стойностите по клиенти или доставчици чрез включване на
отметките в полета "Общо клиенти" и "Общо доставчици", когато справката е по "Кореспонденции".
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Главната книга за една сметка показва всички движения по избрана сметка за определен период от
време. Съдържа информация за движенията по сметката в количествено и в стойностно изражение.
Главната книга за една сметка може да се извика като справка в следните варианти:
Хронологична

Хронологичната главна книга подрежда движенията по сметките в хронологичен ред по
последователност на осчетоводяване. При нея могат да се извикат както основните сметки за
дълготрайните активи, така и корективните сметки. Извикването на хронологична главна книга става от
меню "Отчети – Главна книга – За една сметка". Задава се период, избира се видът сметка.
Възможностите при отчета са:
1. Кореспонденция на разглежданата сметка с всички "Материални сметки", с всички "Клиенти",
"Доставчици" или "Сборни сметки", за целия избран период или от дата до дата.
2. Кореспонденция на разглежданата сметка с конкретна материална сметка, конкретен клиент или
конкретен доставчик, за целия избран период или за интервал от дата до дата.
3. От страница "Сборни сметки" се виждат всички косвени кореспонденции на избраната сборна
сметка. Записванията са натрупване от записите по всички подсметки на дадената счетоводна
сметка.
4. С партиди по кореспондиращите сметки или без партиди - зависи дали има или няма отметка на
полето "С партиди".
5. Наличието на отметка в карето "В алтернативна валута" преизчислява отчета от национална в
алтернативна валута. Името на използваната валута се изписва в заглавието на отчета. Ако не е
въведена алтернативна валута, маркирането на карето няма резултат.
Разглеждане на документ
Отпечатване
Печат с история на салдата
Export

Когато справката се визуализира на екран, съдържа следните полета:
Сметка
Национална валута
Чужда валута
Количество
Цена
Мярка
Тип
Документ
Дата
Папка
Период
Статия
Ред
Текст
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Разглеждане на документ

В горната част на екрана се намира икона "Разглеждане на документ" във вид на разтворена книжка.
Чрез нея може да се разгледа документът, с който е съставено дадено счетоводно записване. Трябва да
се позиционирате на конкретна кореспондираща сметка и да натиснете с мишката иконата за
разглеждане.
Отпечатване

Разпечатването на справката става от икона "Печат". Тя съдържа данни за кореспондиращата сметка,
сумите по дебит и по кредит за всяка операция в лева или в чужда валута, дата на документа, номер на
папката, в която се намира документът, съкращението на типа документ, номер на документа, с който е
съставена счетоводната статия, и периода в който е създаден документът.
Печат с история на салдата

Чрез иконата " Печат с история на салдата" се съставя същата справка, но при отпечатването след
всяка операция на отделен ред се проследява салдото по разглежданата сметка.
Export

Чрез икона "Export" става експортиране на полетата в хронологичната главна книга към MS Excel,
OpenOffice, Дизайнер на отчети или към други външни програми.
Сметка

Отразява се кореспондиращата сметка по всяка счетоводна операция.
Национална валута

Отразява стойностите по дебит и кредит от всяка счетоводна операция в национална валута.
Чужда валута

Отразява стойностите по дебит и кредит от всяка счетоводна операция в чужда валута, както и вида
чужда валута, ако използваният документ е в чужда валута.
Количество

Отразява се количеството по дебит и кредит от всяка счетоводна операция, ако партидата е
количествена.
Цена

Отразява се единичната цена на партидата по отделните счетоводни операции.
Мярка

Отразява се мерната единица за конкретната партида, ако е количествена.
Тип

Показва се кодът на типа документ, с който е направено съответното счетоводно записване.
Документ

Отразява номера на документа, с който е направено съответното счетоводно записване.
Дата

Датата на документа на счетоводното записване.
Папка

Отразява се номерът на папката, в която се намира документът, с който е направено съответното
счетоводно записване.
Период

Показва началната дата на периода, в който е направено съответното счетоводно записване.
Статия
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Номерът на счетоводната статия, която е създадена при осчетоводяването на конкретното счетоводно
записване.
Ред

Номерът на реда, който се формира в отчета при осчетоводяването на конкретното счетоводно
записване.
Текст

Визуализира се счетоводният текст от документа, с който е направено счетоводното записване.
По кореспонденции

Главната книга по кореспонденции подрежда информацията за всички записвания по избраната сметка
не в хронологичен ред, а по кореспондиращи сметки. Извикването на този вид справка става за период и
за избрана сметка. При отпечатването на главната книга по кореспонденции може да се отпечата
подробна справка за всяко едно записване или обобщена справка само с общите суми по
кореспондиращата сметка. За целта се използват иконите "Сбито" и "Подробно" под формата на
стрелки.
Има възможност за обобщаване на стойностите по клиенти или доставчици чрез включване на
отметките в полета "Общо клиенти" и "Общо доставчици".
Главна книга за всички сметки

Тази справка показва движението за всички сметки през избран отчетен период. Отразява информация
за всяка една сметка в кореспонденция с всички останали сметки, с които е кореспондирала през
периода. Чрез икона "Филтър" може да се селектират само данни за сметките за дълготрайни активи.
Аналитични журнали

Аналитичните журнали показват записванията само по аналитичните сметки в количество и в стойност.
За справка на движенията по отделните видове дълготрайни активи могат да се използват следните
видове аналитични журнали:
По Сметки

Аналитичният журнал по сметки извежда движенията за всички партиди по една аналитична сметка за
избран период. Отчитат се движенията както в стойностно, така и в количествено изражение. Има
информация и за мярката, по която са заведени количествата по сметките.
При стартиране на справката трябва да се посочи периодът, за който искате да проследите движенията
по сметките. Програмата показва на екрана всички аналитични сметки, по които има движение за
избрания период. От този списък можете да посочите конкретна сметка. Натискате с мишката два пъти
върху нея.
Наличието на отметка в карето "В алтернативна валута" преизчислява отчета от национална в
алтернативна валута. Името на използваната валута се изписва в заглавието на отчета. Ако не е
въведена алтернативна валута, маркирането на карето няма резултат.
С икона "Филтър" информацията може да се селектира само за конкретна номенклатура или само за
конкретна кореспонденция. Разпечатването на справката става от икона "Печат".
Аналогично на главната книга тук също могат да се проследят движенията по сметките за дълготрайни
активи хронологично или по кореспонденции. За целта трябва да се избере съответната страница в
таблицата в долната част на екрана. Информацията може да се представи в сбит или подробен вид с
помощта на иконите "Сбито" и "Подробно".
В полетата на екрана се предлага следната информация:
Сметка
Кор. сметка
Стойност
Количество
Цена
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Мярка
Тип документ
Номер на документа
Дата на документа
Папка
Период
Статия
Ред
Текст
Сметка

Тук се визуализират партидите по избраната за разглеждане аналитична сметка.
Кор. сметка

Срещу всяка партида от поле "Сметка" се отразява кореспондиращата й сметка в дадена счетоводна
операция.
Стойност

Отразява стойностите по дебит и кредит от всяка счетоводна операция в национална валута.
Количество

Отразява се количеството по дебит и кредит от всяка счетоводна операция, ако партидата е
количествена.
Цена

Отразява се единичната цена за партидата по отделните счетоводни операции.
Мярка

Отразява се мерната единица за количествена партида.
Тип документ

Показва се съкращението на типа документ, с който е направено съответното счетоводно записване.
Номер на документа

Отразява се номерът на документа, с който е направено съответното счетоводно записване.
Дата на документа

Показва се датата на документа, с който е направено съответното счетоводно записване.
Папка

Отразява се номерът на папката, в която се намира документът, с който е направено съответното
счетоводно записване.
Период

Показва периода, в който е направена счетоводната операция.
Статия

Номерът на счетоводната статия, която е създадена при осчетоводяването на конкретното счетоводно
записване.
Ред
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Номерът на реда, който се формира в отчета при осчетоводяването на конкретното счетоводно
записване.
Текст

Визуализира се счетоводният текст от типа документ, с който е направено съответното счетоводно
записване.
По Партиди

Аналитичният журнал по партиди показва информация за период, за конкретната партида по избраната
сметка. Могат да се проследят записванията за една партида по хронология и по отделни
кореспонденции.
С икона "Разглеждане на документ" може да се разгледа документът, с който е съставено счетоводното
записване.
Чрез икона "Филтър" от справката могат да се селектират определени позиции по кореспонденции на
избраната партида.
Наличието на отметка в карето "В алтернативна валута" преизчислява отчета от национална в
алтернативна валута. Името на използваната валута се изписва в заглавието на отчета. Ако не е
въведена алтернативна валута, маркирането на карето няма резултат.
Чрез избиране на съответната страница в таблицата в долната част на екрана могат да се проследят
движенията по партиди хронологично или по кореспонденции.
Оборотни ведомости

Оборотните ведомости показват обобщена информация за период, за интервал от периоди или за
година, в количествено и в стойностно изражение. За справка за оборотите по сметките или по
партидите на дълготрайните активи могат да се използват всички видове оборотни ведомости.
За Материални сметки

Избира се за период, интервал от периоди или за година. Чрез икона "Филтър" могат да се маркират
само сметките за дълготрайните активи, като се зададе интервал от сметки, които да бъдат включени в
справката.
Наличието на отметка в карето "В алтернативна валута" преизчислява стойностите на отчета от
национална в алтернативна валута. Името на използваната валута се изписва в заглавието на отчета.
Ако не е въведена алтернативна валута, маркирането на карето няма резултат.
За Сметка по периоди

Извежда информацията за салдата и оборотите на избрана сметка за всички периоди, през които е
използвана.
Наличието на отметка в карето "В алтернативна валута" преизчислява стойностите на отчета от
национална в алтернативна валута. Името на използваната валута се изписва в заглавието на отчета.
Ако не е въведена алтернативна валута, маркирането на карето няма резултат.
За Аналитична сметка

Оборотната ведомост за аналитична сметка показва състоянието на партидите по сметката. Оборотната
ведомост за аналитична сметка се извежда за период, за интервал от периоди или за финансова
година. Извежда информацията за всички аналитични партиди на тази сметка. Чрез икона "Филтър"
могат да се изберат само отделни групи дълготрайните активи или да се селектират други признаци на
аналитичността на сметката.
Наличието на отметка в карето "В алтернативна валута" преизчислява стойностите на отчета от
национална в алтернативна валута. Името на използваната валута се изписва в заглавието на отчета.
Ако не е въведена алтернативна валута, маркирането на карето няма резултат.
За Партида по периоди

Показва информацията за избраната партида по посочената аналитична сметка за всички периоди, в
които е използвана. Информацията е в стойностно и количествено изражение.
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Наличието на отметка в карето "В алтернативна валута" преизчислява стойностите на отчета от
национална в алтернативна валута. Името на използваната валута се изписва в заглавието на отчета.
Ако не е въведена алтернативна валута, маркирането на карето няма резултат.
За Номенклатура по сметки

Оборотна ведомост по номенклатура дава информация за салдата и оборотите на номенклатурните
позиции на дълготрайните активи, които участват като партиди на сметките за дълготрайни активи.
Справката отразява движението по всички сметки, които са дефинирани с аналитичност, в която е
включена тази номенклатура. Тази справка позволява за всеки период, интервал от периоди или година
да се получи информация за балансовите стойности на партидите на дълготрайните активи, като се
изчисли разликата между началната стойност на актива, която се отчита по дебита на основната сметка
от група 20 или 21, и набраното до момента изхабяване, което се отчита по кредита на корективната
сметка от група 241 или 242.
Тази справка дава прегледна информация за всеки дълготраен актив по отношение на началната
стойност, набраното до момента изхабяване и остатъчната стойност на съответния дълготраен актив.
Извеждането на тази справка става, като се избере период, интервал от периоди или година. След това
се посочва номенклатурата, за която трябва да се изведе справката.
Визуализират се всички позиции от тази номенклатура, като пред всяка една от тях има знак (+).
Разтваря се знакът плюс (+) и се показват всички сметки, в които участва разглежданата номенклатурна
позиция.
Наличието на отметка в карето "В алтернативна валута" преизчислява стойностите на отчета от
национална в алтернативна валута. Името на използваната валута се изписва в заглавието на отчета.
Ако не е въведена алтернативна валута, маркирането на карето няма резултат.

Валутни разлики
Основни понятия
БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява автоматично начисляване на валутната разлика при операции с чужда
валута, както и автоматичното й отчитане като финансов приход или финансов разход по съответните
сметки.
Валутният курс като пазарна цена на една валута, изразена в друга валута, е динамична величина.
Съгласно дефинициите на закона за счетоводството, националния сметкоплан и националните и
международните счетоводни стандарти, третиращи въпроса с чуждата валута, се прилагат следните
основни понятия:
Обменен курс

Обменният курс е съотношението, по което валутите на две страни се обменят в даден момент.
Обменният курс на БНБ за конкретен ден е централен курс. Обменният курс на БНБ към датата на
съставянето на годишния отчет е заключителен курс.
Срочен курс

Срочните сделки се вписват в счетоводните документи по обменен курс, посочен в договор за обмяна на
две валути на бъдеща дата, валидна за този договор.
Оценка на активи и пасиви в чужда валута

Основно място при отчитане на валутните сделки заема въпросът за оценката на паричните активи и
пасиви в чуждестранна валута. Това са наличните парични средства в брой или по сметки в банки, както
и вземанията и задълженията, подлежащи на изплащане. Оценката на паричните активи и пасиви
зависи от момента на прилагането й през отчетния период и от фазата на кръгооборота на капитала.
Различаваме три вида оценка съгласно нормативната база:
1. Текуща оценка при придобиване на парични активи и пасиви.
2. Текуща оценка при потребление на парични активи и пасиви. В този случай валутата се третира
като стока, която може да се купува и продава, както и да се разменя срещу други стоки.
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3. Периодична преоценка съгласно чл. 24 от Закона за счетоводството, където паричните средства,
вземанията и задълженията се преоценяват по централния курс на БНБ в края на отчетния
период.
Счетоводното отчитане на сделките в чужда валута по същество се свежда до прилагане на следните
правила за оценка на тези сделки:
• Паричните средства в чуждестранна валута, постъпили по сметките от група 50, се отчитат по
курса на придобиване, валиден в деня на операцията.
• Вземанията и задълженията в чуждестранна валута да се записват по съответните сметки по
централния курс на БНБ, валиден в деня на тяхното възникване.
• За отчитане изразходването на парични средства във валута се прилага среднопретеглен курс при
вътрешно прехвърляне по сметки или централен курс при потребление на валута.
Курсовете, използвани при възникването на вземания и задължения, трябва да се съпоставят с
курсовете, по които те се изплащат, и да се определят курсовите разлики.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР са въведени понятията основна и допълнителна валутна разлика, които отчитат
различните начини на оценка на валутата при нейното изразходване.
Основна валутна разлика

При изразходване на наличната валута по сметките за парични средства във валута и при подотчетни
лица във валута се прилага оценката на валутата по нейната средна цена. Средната цена на всеки вид
валута се изчислява автоматично от програмата при осчетоводяване на всяка операция и е актуална
всеки един момент. Като основна валутна разлика в БИЗНЕС НАВИГАТОР се отчита разликата между
средната цена на придобита валута и цената при изразходването й.
Допълнителна валутна разлика

Допълнителна валутна разлика се отчита само при сделки в чужда валута с контрагенти. Разликата в
курсовете между датата на възникване и датата на уреждане (погасяване) на валутна сделка поражда
курсова разлика. Тази разлика се отчита автоматично от програмата при закриване на сделката, като тя
се нарича допълнителна валутна разлика.
Получените курсови разлики се осчетоводяват автоматично от програмата или като финансови приходи,
или като финансови разходи по валутни операции. Контирането и осчетоводяването по сметките за
приходи и разходи от валутни операции става автоматично, без участието на счетоводителя.
Дефиниране на сметки, отчитани в чужда валута
Сметките за отчитане на прихода или разхода от валутни операции се задават еднократно в БИЗНЕС
НАВИГАТОР. След това програмата сама се грижи да начислява по тях съответните резултати от всяка
валутна операция. С използването на понятията основна и допълнителна валутна разлика е избегнато
компенсирането на приходи и разходи от валутни операции и е възможно документално да се обоснове
всяко счетоводно записване по тези автоматични операции.
Контировката на тези сметки за осчетоводяване на приходите или на разходите от валутни операции се
задават в меню "Базови данни – Основни дефиниции – Стойности по премълчаване – Сметки". Задават
се съответно сметките за приходи от валутни операции и сметката за разходи от валутни операции.
Обикновено според Националния сметкоплан се задават следните сметки:
За финансовите разходи от валутни операции - сметка 624 Разходи по валутни операции.
За финансовите приходи от валутни операции - сметка 724 Приходи от валутни операции.
Във връзка с автоматичната преоценка на вземанията и задълженията БИЗНЕС НАВИГАТОР използва
за служебна кореспонденция сметка 624.
Тези сметки трябва да са създадени като такива в списъка на сметките. Те не се задават като
аналитични сметки по видове валути, тъй като отчитането по тях става съвсем автоматично от
програмата, без участието на счетоводителя.
Уреждане плащането на валутните сделки обикновено се извършва чрез сметките на "Каса във валута"
или "Банка във валута", но е възможно и използване на сметките на "Подотчетни лица", "Акредитиви във
валута" и др. За правилното отчитане на валутните разлики, възникващи при изразходването на валута,
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е необходимо дефиниране на използваните валутните сметки да бъде с аналитичност от тип "Чужди
валути".
Дефиниция на сметки, с които се отчитат валутни операции
Сметка 504 "Разплащателна сметка във валута"
Сметка 502 "Каса във валута"
Сметка 422 "Подотчетни лица"
Сметка 4221 "Подотчетни лица - лева"
Сметка 4222 "Подотчетни лица - валута"

Сметка 504 "Разплащателна сметка във валута"
Код:

504

Име:

Разплащателна
валута

Тип:

Активна

Режим:

Нормална

Аналитичност:

Чужди валути

сметка

във

Ако сметката се води с подсметки по видове банки, е необходимо сметка 504 - Разплащателна
сметка във валута, да се дефинира като сборна сметка, а за нейните подсметки да се използва
аналитичността "Чужди валути".
Сметка 502 "Каса във валута"
Код:

502

Име:

Каса във валута

Тип:

Активна

Режим:

Нормална

Аналитичност:

Чужди валути

Сметка 422 "Подотчетни лица"
Код:

422

Име:

Подотчетни лица

Тип:

Пасивна

Режим:

Сборна

Сметка 4221 "Подотчетни лица - лева"
Код:

4221

Име:

Подотчетни лица - лв.

Тип:

Пасивна

Режим:

Нормална

Аналитичност:

Подотчетни лица в лева

Свързани сметки

Подсметка на: 422

Сметка 4222 "Подотчетни лица - валута"
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Код:

4222

Име:

Подотчетни лица - валута

Тип:

Пасивна

Режим:

Нормална

Аналитичност:

Подотчетни лица във валута

Свързани сметки

Подсметка на: 422

Дефиниция на аналитичности за сметките в чужди валути
Аналитичност: Чужди валути
Аналитичност: Подотчетни лица - валута
Аналитичност: Чужди валути

Име:

Чужди валути

Тип:

Количествен

Вид:

Чужди валути

Брой признаци:

1 (един)

Основен признак:

Чужди валути

Аналитичност: Подотчетни лица - валута

Име:

Подотчетни лица - валута

Тип:

Количествен

Вид:

Чужди валути

Брой признаци:

2 (два)

Основен:

Чужди валути

Спомагателен:

Подотчетни лица

Дефиниция на използвани номенклатури в сметките за чужди валути

Номенклатурите, които се използват в аналитичностите, се дефинират като признаци към всяка
аналитичност. В аналитичността е възможно да се комбинират до три признака.
Номенклатура "Чужди валути"
Номенклатура "Подотчетни лица"

При комбинирането на номенклатурата на чуждите валути и подотчетните лица отчитането на
подотчетните лица във валута се извършва по партиди с количества на конкретна чужда валута и по
лица. Това позволява използване на тези сметки във валутни сделки и автоматичното отчитане на
възникващите курсови разлики при работа с тях.
Номенклатура "Чужди валути"

Номенклатурата "Чужди валути" е служебна. Тя има следната дефиниция:
Име:

Чужди валути

Съкращение:

ЧВ

Тип:

Количествен

Кодиране:

Автоматично
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Брой нива:

1 (едно) Чужди валути

Измервана
величина:

Валута

Мерна единица:

Бройки

Номенклатура "Подотчетни лица"

Име:

Подотчетни лица

Тип:

Описателен

Кодиране:

Автоматично

Брой нива:

1 (едно) Подотчетни лица

Дефиниране на сметки, отчитани само в чужда валута

В БИЗНЕС НАВИГАТОР има възможност да се дефинират сметки, които да се водят само в чужда
валута, без левова равностойност. Това е удобно за чужди фирми, които имат операции, които се
отчитат във валута само по сметките от чуждестранния сметкоплан и не се отчитат в лева по
българския сметкоплан.
За целта се използват документи, в които е указано, че ползват чужда валута по някои от 6-те възможни
курса.
Тези сметки се указват при дефинирането като валутни, т.е. не с аналитичност "Чужди валути".
В дефиницията на сметката се задава видът валута, в която ще се отчита тази сметка. Нека разгледаме
дефиницията на една примерна задбалансова сметка:
Общи свойства
Свързани сметки
Общи свойства

Код:

924

Име:

Чужди финансови активи във
валута

Тип:

Активна

Режим:

Нормална

Аналитичност:

Няма

Свързани сметки

Чужда валута:

USD

Дефиниране на сметки за автоматично контиране на валутни разлики

Сметките за автоматично начисляване на валутните разлики се задават в меню "Базови данни –
Основни дефиниции – Стойности по премълчаване". В тази точка от менюто се задават сметките, по
които програмата ще контира автоматично приходите и разходите от валутни операции. Дефинират се
отделно сметката за приходи от валутни операции, отделно сметката за разходи от валутни операции.
Програмата следи всяка валутна операция и отнася автоматично всеки приход или разход по
съответната указана в тази точка от менюто сметка.
Стандартно за сметка за приходи се задава сметка 724 Приходи от валутни операции, а за разходите сметка 624 Разходи от валутни операции.
Тези сметки се дефинират еднократно като стойности по подразбиране и след това се използват във
всички случаи, когато е необходимо отчитане на валутни разлики по тях.
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Дефиниране на типове документи за работа с чужда валута
При работа с чужда валута може да се разграничи работа с документи, които се отнасят за
външнотърговски операции и се отчитат като документи в чужда валута, и работа с вътрешни
документи, по които се отчитат наличностите на парични средства във валута.
За външнотърговски сделки се използват документи в чужда валута, в които се задава курсът на
чуждата валута до 6 вида курса на една валута за един ден - основен, допълнителен и втори
допълнителен, всеки съответно с курс купува и курс продава. Така за всеки ден е възможно отчитане на
операции по 6 вида курса за една валута. С такива документи се отчитат вземанията и задълженията на
фирмата с контрагенти от чужбина, например при внос или износ на стоки, материали и др. Тези
документи пристигат или се издават от фирмата като документи в чужда валута. Съгласно изискванията
на Закона за счетоводството, счетоводните стандарти и другите нормативни документи те се отчитат
като документи в чужда валута, сумата на които се преизчислява в лева по курса, зададен в типа
документ за съответната дата.
Тези документи се дефинират като типовете документи с предварително зададен курс на чуждата
валута. При дефиниране на такъв тип документ в полето за чужда валута се избира валутата от
предварително зададените възможности за валутните курсове.
От списъка се избира курс, по който ще се отчитат операциите от този вид. Обикновено отчитането на
външнотърговските сделки става по централен курс на БНБ в деня на документа, така че от трите
възможности за валутни курсове избираме "основен купува" или "основен продава", т.е. този, в който е
въведен фиксингът на БНБ.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР не е зададено твърдо предназначението на валутните курсове, така че
потребителят сам определя кои курсове ще използва и с какво предназначение. Тъй като основният курс
е задължителен при въвеждане на курсовете за чуждата валута, а други два вида са допълнителни и
могат да се пропуснат, удобно е за дефиниране на фиксинга на БНБ да се избере един от основните
курсове - Основен курс-купува или Основен курс-продава.
В примерните данни на шаблоните, които получавате със закупуването на програмата, са използвани
основните курсове за дефиниране на типовете документи в чужда валута. Ако е необходимо да
използвате различни курсове на чуждата валута за един ден, тогава трябва да дефинирате типове
документи с някои от другите курсове (допълнителен или втори допълнителен). Използването на
видовете курсове на чуждата валута се настройва в "Базови данни", "Основни дефиниции", "Типове
документи".
Фактура в чужда валута, входяща

Дефинира се като входяща фактура, чрез която се сключва валутна сделка за стока или услуга, със
следните особености:
Страница:

Общи данни

Вид по ДДС:

Няма

Курс чужда валута:

Основен: купува

Страница:

По подразбиране

Операция:

Няма

Платежно нареждане в чужда валута, изходящо

Дефинира се като изходящо плащане, със следните особености:
Страница

Общи данни

Курс чужда валута:

Основен: продава

Чрез документи от този тип се урежда разплащането по валутни сделки. По същия начин може да се
дефинира и разходен касов ордер в чужда валута, изходящ, ако разплащането се извършва от касата
във валута.
При сделки с клиенти могат да се използват следните документи:
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Фактура в чужда валута, износ

Дефинира се като изходяща фактура, със следните особености:
Страница:

Общи данни

Вид по ДДС:

Данъчна фактура

Курс чужда валута:

Основен: купува

Страница:

По подразбиране

Операция:

Продажби: Износ

Фактура в чужда валута, изходяща освободени сделки

Чрез този документ се сключва валутна сделка за стока или услуга. Дефинира се като изходяща
фактура със следните особености.
Страница:

Общи данни

Вид по ДДС:

Опростена фактура

Курс чужда валута:

Основен: купува

Страница:

По подразбиране

Операция:

Продажби:
доставки

Освободени

Платежно нареждане в чужда валута, входящо

Урежда разплащането по валутната сделка. Отчита постъпило входящо плащане от клиент. Дефинира
се като входящо плащане със следните особености.
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Курс чужда валута:

Основен: купува

По същия начин може да се дефинира и разходен касов ордер в чужда валута, входящ, ако
разплащането е извършено през каса във валута.
Отчитане на операциите в чужда валута
Има няколко основни правила при работа с чужди валути. Тъй като програмата автоматично отчита
валутните разлики при работа с валути, е необходимо да се спазва определена хронология:
1. Винаги при изразходване на валута е необходимо да има достатъчна наличност от този вид
валута, за да могат правилно да се изчислят валутните разлики.
2. Документите, с които се извършват операции с чужди валути, да се осчетоводяват хронологично.
Винаги се осчетоводява първо приходът от даден вид валута и след това - разходът.
Вътрешни операции по прехвърляне на валута

Практическата работа по отношение на автоматичната операция "Валутни разлики" се свежда до
въвеждането на счетоводни документи, отчитащи различните видове операции по придобиване или
изразходване на валута, и за оценяване на валутата в зависимост от вида на операцията.
При работа с парични средства във валута, които се отчитат по сметките за парични средства на
фирмата, например за банковите сметки, валутата се третира като материален запас. Използват се
документи без зададен курс на чуждата валута. Отчитането на такива операции се извършва с
вътрешни документи, които отчитат движението на паричните средства от една сметка в друга.
В този случай тези сметки не се задават като сметки в чужда валута, защото в тях валутата се отчита
като количество (за валутната стойност) и стойност (за левовата равностойност). Това са сметки с
аналитичност "Чужди валути".
Изписването на валута и работата с нея става по общоприетите начини за работа с материални запаси.
Отчитането на валутните разлики за тези сметки става спрямо средната цена на валутата в момента на
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нейното изразходване. В документи от този вид се отчита само основна валутна разлика, която е
разликата между средната цена на валутата и курса в момента на изразходването й.
Например за операция по прехвърлянето на средства от разплащателна сметка във валута в
разплащателна сметка в лева или в каса във валута може да се използва един от следните типове
документи:
"Ббк-Банково бордеро кредит банка"
"Ббд-Банково бордеро дебит банка"
"ВК-Вътрешен по кредит"
"ВД-Вътрешен по дебит".
В поле "Количество" се въвежда количество на валутата, а в поле "Цена" - курсът в деня на операцията.
Отчитане вноса на стоките

Вносът на стоки отчита взаимоотношенията с доставчици от чужбина. Стоката се получава от чужбина,
придружена с фактура в чужда валута. За заприходяване на стоката от внос се отчита операцията като
входяща фактура в чужда валута. За дата на валутния курс се избира основният курс на БНБ на датата
на фактурата - основен купува, както това е описано в счетоводните стандарти.
При въвеждане на фактурата може да възникне или да не възникне валутна разлика в зависимост от
това, дали плащането по тази фактура е извършено преди нейното получаване или след това. В този
случай има значение датата на приключване на сделката, независимо дали сделката ще се приключи с
фактурата или с плащането.
Сделката се сключва с фактурата и се урежда с плащането

В този случай въвеждаме първо фактурата за внос, и то като документ с чужда валута, по който
задължението към доставчика се следи в чужда валута. За целта избираме тип документ
"+ФЧВ-Фактура в чужда валута, входяща". Валутния курс на фактурата задаваме по основния курс на
БНБ на датата на издаване на фактурата. С фактурата добавяме в отворените позиции "Нова ОП"
започване на нова сделка с доставчика от чужбина, която след това ще уредим с плащането.
За приключване на сделката въвеждаме изходящо платежно нареждане в чужда валута. Използваме
тип документ "-ПНЧВ-Платежно нареждане в чужда валута, изходящо". За валутния курс задаваме
основния курс на БНБ на датата на плащането.
При въвеждане на документа за плащането програмата веднага отразява основната валутна разлика,
която се образува от разликата между средната цена на валутата, по която тя се води в банковата
сметка, и курса в деня на изразходването й. Тази основна валутна разлика може да се проследи
веднага, ако извикаме бутон "Други данни". Тя е попълнена в полето "Основна валутна разлика".
След въвеждане на документа за плащането се показва списъкът на отворените позиции, т.е.
неуредените разплащания за този доставчик. Трябва да се обедини към отворената позиция, създадена
с въведената преди това фактура в чужда валута. За тази цел в списъка на отворените позиции за този
доставчик се позиционира върху фактурата, по която се плаща, и след това се натиска клавиш Enter или
бутон "Обединяване", за да присъединим плащането към фактурата. Ако плащането е със същата сума
във валута, каквато е била зададена във фактурата като задължение към доставчика, тогава в
отворената позиция сумата в чужда валута ще се изравни, а от разликата между курса на БНБ на датата
на фактурата и този на плащането ще възникне валутна разлика, която програмата ще осчетоводи
автоматично като допълнителна валутна разлика. Тази разлика се появява като сума за изравняване на
отворената позиция. Тя се показва в левова равностойност.
При осчетоводяване на документа на плащането програмата автоматично начислява сумата за
изравняване като приход или като разход от валутни операции и прави съответните записвания по
сметките 624 Разходи по валутни операции или 724 Приходи по валутни операции. Отчитането на
допълнителната валутна разлика става при осчетоводяването на документите. Ако документите не са
осчетоводени, тогава тази разлика не се показва в полето за допълнителна валутна разлика, тъй като
при неосчетоводените документи са възможни промени, които да се отразят на същността на сделката.
Сделката се сключва с предплащане и се урежда с фактура

Аналогично се постъпва и при въвеждане първо на предплащане в чужда валута към доставчика от
чужбина, а след това - уреждане на сделката с получената фактура в чужда валута. Тогава с документа
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на плащането се създава нова отворена позиция и програмата отразява само основната валутна
разлика между курса, по който се води наличната валута в момента, и курса, по който се изразходва.
При въвеждането и осчетоводяването на фактурата в чужда валута програмата ще отрази автоматично
допълнителна валутна разлика между датата на фактурата и датата на плащането. Както при
въвеждане първо на плащането, така и при изравняване на отворената позиция с фактурата сумата за
изравняване в чужда валута трябва да бъде 0, а сумата за изравняване в лева да се отнесе като
допълнителна валутна разлика.
Отчитане на валутни операции с контрагенти

При отчитане на сделки с контрагенти от чужбина може да има:
1. Сделки, които се отнасят за внос на стоки от чужбина и отчитат отношенията с доставчици от
чужбина.
2. Сделки, които се отнасят до износ на стоки в чужбина и отразяват отношенията с клиенти в
чужбина.
Всички операции, свързани с отношения с контрагенти извън страната, се отчитат с документи в чужда
валута. Тези документи са дефинирани с курс на чуждата валута, който може да се извика за
конкретната дата от таблицата със списъка на курсовете на конкретния вид валута. Този начин на
дефиниране на типовете документи позволява еднократно задаване на курса на валутата за всеки
конкретен ден и неговото многократно използване.
За по-сложните случаи, при договорни отношения с клиенти или доставчици от чужбина, е необходимо
да знаем следното:
1. Валутна разлика се отчита само при приключване на сделката с клиента или доставчика. Ако
сделката не е приключена, т.е. ако сумата за изравняване в отворената позиция във валута не е
нула, програмата няма да осчетоводи допълнителна валутна разлика по сделката
2. Ако отношенията с клиентите или доставчиците никога не се изравняват напълно, е необходимо
да изравним отворената позиция поне на тримесечие, за да отчетем възникналата от многото
операции валутна разлика. Това е удобно да стане с фиктивно плащане, което да изравни
например сумата на обобщената отворена позиция от много фактури, а останалата сума може да
се даде като отделен документ, който да създаде ново разплащане (отворена позиция) като
предплащане за следващи операции.
Отчитане износа на стоките

Аналогично на операциите по внос на стоки се отчита и износът на стоки към клиенти в чужбина. В
случая се работи с документи, отнасящи се до външни клиенти. Първо се издава фактура в чужда
валута на клиента в чужбина, след което се получава входящо плащане от клиента за погасяване на
неговото задължение.
Сделката се сключва с фактурата за износ

Сключването на сделката става с тип документ "-ФЧВ - Фактура за износ, изходяща". Този тип документ
е дефиниран като документ в чужда валута. Клиентът се задължава със сумата в чужда валута, като
курсът на фактурата се задава по основния курс на БНБ на датата на фактурата. С фактурата в чужда
валута се създава отворена позиция, която се следи както в лева, така и във валута.
При постъпване на плащането от клиента то постъпва по банковата сметка във валута като приход, така
че в този случай не се отчита основна валутна разлика. С този приход на валута се променя средната
цена на валутата в банковата сметка. Плащането от клиента се въвежда с тип документ
"+ПНЧВ-Платежно нареждане в чужда валута, входящо". При това се използва основният курс на БНБ
на датата на плащането. При изравняване на задължението на клиента с това плащане възниква
допълнителна валутна разлика между курса на датата на фактурата и курса на датата на плащането.
Програмата при осчетоводяване на документите ще отрази автоматично допълнителната валутна
разлика като приход или разход от валутни операции.
Сделката се сключва с предплащане от клиента

Аналогично се процедира при отчитане на предплащания от клиенти, за които след това се издава
фактура. В този случай уреждането на сделката става с фактурата. При закриване на задължението в
чужда валута, независимо дали това е станало с фактурата или с плащането, програмата автоматично
отнася сумата в лева като валутна разлика. В зависимост от конкретната операция валутната разлика
се осчетоводява или като приход, или като разход от валутни операции.
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Задължения (вземания) към чуждестранни контрагенти, които не могат да се закрият

Пример за текущо закриване на задължение към доставчик във валута с цел отчитане на валутна
разлика.
1. От меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи" се избира документ "+ФЧВ Фактура в чужда валута, входяща" и се копира като нов документ например: "ДИВР - Документ за
изравняване на валутен разчет". След това редактираме новосъздадения документ. От страница
"По подразбиране" в поле "Кореспондираща сметка" посочваме сметка 498.
2. Този тип документ се въвежда в определена папка с датата, на която се преценява, че трябва да
се отчете валутна разлика. По кредита се избира доставчикът, а по дебит - сметка 498. В полето за
валутата се избира видът валута, а като количество се посочва неравненото количество валута,
необходимо за закриването на разплащанията с този доставчик. Стойността на това количество
валута се завежда със знак минус(-). Курсът на валутата в този документ е курсът на датата, на
която трябва се отчете валутна разлика. Документът се потвърждава и се обединява с документа,
с който се води задължението във валута, което подлежи на изравняване в момента. Така
количеството валута за изравняване става нула, а стойността на валутната разлика се отразява
като сума за изравняване в лева. След осчетоводяването на този документ валутната разлика ще
се отрази по сметките 624 Разходи по валутни операции или 724 Приходи по валутни операции.
Стойността й може да се види от самия документ от бутон "Други данни", в поле "Допълнителна"
валутна разлика.
3. С цел отново да се генерира задължение към доставчика се въвежда отново същият тип документ
"ДИВР - Документ за изравняване на валутен разчет", попълнен със същите данни, но стойността
на задължението се въвежда със знак (+) и се създава нова отворена позиция.
По същия начин може да се подходи и при разчети с клиенти.
Отчитане на покупко-продажбата на валута

Сделки, свързани с покупко-продажба на валута, се въвеждат с вътрешни документи. По своята
същност тези операции представляват превръщането на един вид парични средства в друг вид, така че
в този случай няма операции с външни контрагенти. Дори и да се дефинира банката или валутното бюро
като доставчик, в този случай се процедира с валутата като с материален запас, така че задълженията
към доставчика се отразяват само в левова равностойност, тъй като това са сделки в страната, които
могат да се сключват само в национална валута.
Обикновено такива сделки се отчитат с вътрешни документи по договорения курс. В този случай може
да възникне валутна разлика между договорения курс при продажбата и средната цена на придобитата
валута, и то само при изразходването й. Системата автоматично отчита тази разлика като финансов
приход или разход. Операциите, които отчитат придобиването на валута, се отразяват само на средната
цена на валутата.
Валутни разлики възникват при изразходване на валута от сметките за наличната валута. При
въвеждане на документ за изразходване на валута се отразява курсът на датата на изразходването на
валутата. Програмата отчита автоматично валутна разлика между средната цена на валутата и курса на
изразходването й, като ги отразява като основна валутна разлика. Стойността на тази валутна разлика
може да се проследи в полето "Основна валутна разлика" на документа, което може да се разгледа от
бутон "Други данни".
Такива сделки се осчетоводяват с вътрешни документи със следните характеристики на страница
"Общи данни":
Поле

Стойност

Клас:
Клас на сумата:
Клас на сметката:
Количество:
Курс
чужда
валута:

Нормален
Дебит или Кредит
Материална
Да
Без чужда валута

Валутата по тези сметки се въвежда с количество и стойност. Курсът на чуждата валута се указва като
цена на валутата. Трябва да се отбележи, че при попълване реквизитите на такъв документ за цена на
изразходваната валута се посочва договореният курс на обмяната или продажбата.
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При изразходване на валута, т.е. при нейната продажба и превръщането й в лева, се отчита основна
валутна разлика между средната цена на валутата и курса на датата на изразходването й. Отчитането
на валутните разлики и отнасянето им автоматично или към приходите, или към разходите от валутни
операции става автоматично от програмата. При въвеждането на документите в папките автоматично
начислените от системата валутни разлики могат да се видят от бутон "Други данни".
Трябва да се внимава за промените на валутния курс при осчетоводяване на валута.
За правилното автоматично отчитане на валутните разлики е много важно последователното
хронологично осчетоводяване на всяка операция. Първо се осчетоводява приходът по валутни сметки и
след това - разходът на средства от валутните сметки.
За следене на промените в средния курс на валутите е удобно да се използва бутон "Справка", който
може да се извика от списъка на партидите на сметката, която обработваме в момента.
Вътрешно прехвърляне на валута по сметки в банки или каси

Отчитането на операциите по прехвърляне на валута от една сметка в друга най-общо става при
следните видове операции:
Отчитане на банкови комисионни

Банковите комисионни по сметките за парични средства във валута се отчитат по курс на БНБ за деня.
Такива сделки се осчетоводяват също с вътрешни документи, в чието поле за курс на чужда валута е
указано "Без чужда валута".
Курсова разлика ще се отчете между средната цена на валутата и курса на БНБ за деня на операцията.
Тя се отразява в самия документ в бутон "Други данни", в поле "Основна" валутна разлика. При
осчетоводяването му се отчита автоматично по сметките за валутни разлики.
Лихви във валута - начислени по фиксинга на БНБ за деня

Използват се също вътрешни документи, в чието поле за курс на чуждата валута е указано "Без чужда
валута", като за цена на валутата се посочва фиксингът на БНБ за деня. В този случай се придобива
валута и не се отчита курсова разлика, а придобитата валута ще повлияе на средната цена на валутата
в сметката след осчетоводяване на документа.
Прехвърляне на валута по сметки за банки или каси

И в този случай се използват документи, в чието поле за курс на чужда валута е указано "Без чужда
валута". Изписването на чуждата валута от едната сметка става по средна цена на валутата. Сметката,
от която се отписва валутата, трябва да бъде дефинирана като основна сметка в типа документ.
Извикването на средния курс на чуждата валута става с натискането на предвидения за тази цел бутон
"Цена".
При тази операция също не се отчита курсова разлика, а придобитата валута ще повлияе на средния
курс на придобитата валута в дебитираната валутна сметка (след осчетоводяване на документа).
Преоценка на чужда валута
Съгласно чл. 24 от Закона за счетоводството паричните средства, вземанията и задълженията се
преоценяват в края на всеки месец по фиксинг на БНБ.
Преоценка на сметки с аналитичност "Чужди валути

Преоценката на всички сметки с аналитичност "Чужди валути" става автоматично. Условията са
следните:
1. Активните сметки, които ще се преоценяват, да имат дебитно салдо в края на месеца.
2. Пасивните сметки, които ще се преоценяват, да имат кредитно салдо в края на месеца.
3. Да има зададен курс за всички използвани чужди валути в края на месеца в меню "Базови данни –
Фирмени данни – Чужди валути". Датата на този курс да съответства на датата на документите за
автоматична преоценка.
Ако се пропусне да се въведете курс на чуждата валута за преоценка, програмата дава съобщение, че
липсва курс за даден вид валута за съответната дата.
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На базата на зададените курсове на чуждата валута програмата преоценява всички сметки с
аналитичност "Чужди валути". Преоценява както активните, така и пасивните сметки.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР има два типа документи за преоценка:
• "ПреЧВзаг - Преоценка на чужди валути загуба" - за автоматична преоценка по сметка 624 Разходи
по валутни операции
• "ПреЧВпеч - Преоценка на чужди валути печалба" - за автоматична преоценка по сметка 724
Приходи от валутни операции
В края на всеки месец задължително се създават и двата документа.
Въвежда се курс на всички използвани валути за последния ден от месеца.
В предварително създадена папка с икона "Добавяне" от списъка с типовете документи избирате
документ "ПреЧВзаг - Преоценка на чужди валути загуба". Той е контиран по дебит на сметка 624
Разходи по валутни операции и по кредит на много кореспондиращи сметки. На основния екран се
попълва само датата на документа, която трябва да съответства на датата на предварително
въведения курс на чуждите валути. В поле сума "Нето" не се попълва нищо, документът се
потвърждава. На втория екран избирате бутон "Автоматични операции" и след това позицията
"Преоценка на чужди валути". В долната част на прозореца има две възможности:
Преоценка на:
• Активи
• Пасиви
Избирате първата
• Активи.
и потвърждавате. Така с този документ се преоценяват всички активни сметки, при които преоценката е
на загуба. Ако има такива сметки, програмата автоматично ги попълва в документа със съответната
стойност на преоценката. Ако няма преоценени активни сметки на загуба, в поддокумента не се появява
нищо, тогава документът може да се изтрие.
За да се преоценят и пасивните сметки, се избира същият тип документ и се работи по аналогичен
начин. Разликата е, че след като от бутон "Автоматични операции" изберете "Преоценка на чужди
валути", трябва да маркирате
• Пасиви.
След това документите се осчетоводяват.
В същата последователност се работи и с документа "ПреЧВпеч - Преоценка на чужди валути печалба",
съответно за активните и пасивните сметки.
Преоценка на вземания и задължения в чужда валута

Преоценката на вземанията и задълженията в чужда валута е автоматизирана.
Задължително се въвежда курсът на чуждата валута към последния ден от периода за всички видове
използвани валути.
Позиционира се на периода, за който се прави преоценката, и от основното меню се избира "Документи
– Автоматични операции – Преоценка: Вземания/Задължения".
Програмата сама си намира всички неуредени разплащания (отворени позиции) с контрагенти в чужда
валута и ги преоценява. Тя създава автоматично в разглеждания период папка "REVAL: дд.мм.гггг.", в
която за всяка преоценена отворена позиция за доставчици се създава по един документ "+ПНЧВ Платежно нареждане в чужда валута, входящо" и за клиенти "-ПНЧВ - Платежно нареждане в чужда
валута изходящо" - за преоценяване на вземанията от клиенти. Тези типове документи се съставят
автоматично със стойност нула, но валутната разлика е отразена в поле "Допълнителна валутна
разлика". Тази разлика може да се види чрез редактиране на документа и последващо натискане на
бутон "Други данни".
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При осчетоводяване на документите в тази папка валутните разлики се отнасят по сметки 624 Разходи
по валутни операции или по 724 Приходи от валутни операции.
Броят и видът на документите зависят от неприключилите сделки в чужди валути (откритите позиции за
всеки един контрагент). Документите са в чужди валути и сумата на документа за съответната валута е
нула. Всеки един документ е обединен с откритата позиция, която преоценява, като стойността на
допълнителната валутна разлика увеличава или намалява равностойността на валутния разчет.
Ако папката "REVAL" е празна, означава, че няма неприключени сделки в чужди валути, подлежащи на
преоценка, и тя може да се изтрие. Изтриването става чрез щракване с десния бутон на мишката, когато
сме се позиционирали върху папката, и след това избор на функция "Delete".
Справки по сметки, отчитащи валутните разлики
При използване на автоматичната операция "Валутни разлики" записванията по сметките за отчетените
курсови разлики като финансов приход или разход се извършват автоматично от системата. Данните за
сметките за валутни разлики автоматично се отразяват във всички видове отчети.
Хронологична (Дневник сметка)

Хронологичната главна книга подрежда движенията по сметките в хронологичен ред по
последователност на осчетоводяване. При нея могат да се разгледат хронологичните записвания по
сметките за отчитане на операциите с чужди валути. Извикването на хронологична главна книга става от
меню "Отчети – Главна книга – За една сметка". Задава се период, избира се видът сметка,
"Материални", "Клиенти", "Доставчици" или "Сборни сметки", след това се избира конкретна сметка.
С партиди
В алтернативна валута
Разглеждане на документ
Изход
Отпечатване
Печат с история на салдата
Филтър
Период
Export

След като справката се визуализира на екран, съдържа следните полета:
Сметка
Национална валута
Чужда валута
Количество
Цена
Мярка
Документ - Тип
Документ
Документ - Дата
Папка
Период

688

Счетоводна статия
Ред
Текст
С партиди

При наличие на отметка в карето "С партиди" в справката се визуализират и партидите на
кореспондиращите сметки.
В алтернативна валута

Наличието на отметка в карето "В алтернативна валута" преизчислява отчета от национална в
алтернативна валута. Името на използваната валута се изписва в заглавието на отчета. Ако не е
въведена алтернативна валута, маркирането на карето няма резултат.
Разглеждане на документ

Чрез икона "Разглеждане на документ", която е във вид на разтворена книжка, може да се разгледа
документът, с който е съставено дадено счетоводно записване. Трябва да се позиционирате на
конкретния ред и да натиснете с мишката иконата за разглеждане.
Изход

Икона за изход от справката.
Отпечатване

Икона за отпечатване на справката. Тази справка съдържа данни за кореспондиращата сметка, сумите
по дебит и по кредит за всяка операция в лева или в чужда валута, дата на документа, номер на
папката, в която се намира документът, съкращението на типа документ, номер на документа, с който е
съставена счетоводната статия, и периода, в който е създаден документът.
Печат с история на салдата

При използването на бутон "Печат с история на салдата" ще можете да отпечатате главната книга за
сметката с данните за начално салдо, оборотите по всяка операция и салдото за всяка една операция.
При отпечатването след всяка операция на отделен ред се проследява салдото по разглежданата
сметка.
Филтър

Чрез икона "Филтър" може да се селектира информацията по сметки, по дати и по валути. При извадка
по валути програмата показва и оборотите в съответната валута за избраната сметка. Чрез филтъра
може да се извежда информацията само по определен тип кореспондиращи сметки чрез избора на
съответния тип. Може да се избира от следния клас сметка - "Материални", "Клиенти" и "Доставчици".
След избора на "Клас сметка" можете да изберете и само отделна сметка, за която да извадите всички
кореспонденции за избрания период или година. Това става след натискане на бутон "Сметка".
Полето "От... До" позволява избор на определен интервал от дни, за които да се изведе главната книга.
"Чужда валута" - можете да изберете записванията по една чужда валута, като накрая на справката се
показва сумата на оборотите само в този вид валута. Много полезна справка при следене на оборотите
с контрагенти от чужбина.
При всяка селекция на информацията сумирането на оборотите по дебит и по кредит се извършва само
за избраната информация.
Период

От този бутон става изборът на период, интервал от периоди или финансова година, за която да се
визуализира справката.
Export

Чрез икона "Export" се експортират данните от главната книга към MS Excel, OpenOffice, Дизайнер на
отчети или текстов файл за връзка към други външни програми. В менюто, което се показва след
натискане на икона "Export", трябва да укажете в коя програма желаете да се експортират данните.
689

БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично отваря тази програма, например MS Excel, и прехвърля данните в
нея.
Сметка

Отразява кореспондиращата сметка на разглежданата по всяка счетоводна операция.
Национална валута

Отразява стойностите по дебит и кредит от всяка счетоводна операция в национална валута.
Чужда валута

Отразява стойностите по дебит и кредит от всяка счетоводна операция в чужда валута, както и вида
валута.
Количество

Отразява се количеството по дебит и кредит от всяка счетоводна операция, ако партидата е
количествена.
Цена

Отразява се единичната цена за партидата по отделните счетоводни операции.
Мярка

Отразява се мерната единица за конкретната партида, ако е количествена.
Документ - Тип

Показва се съкращението на типа документ, с който е направено съответното счетоводно записване.
Документ

Отразява се номерът на документа, с който е направено съответното счетоводно записване.
Документ - Дата

Датата на документа, с който е направено съответното счетоводно записване.
Папка

Отразява се номерът на папката, в която се намира документът, с който е направено съответното
счетоводно записване.
Период

Показва периода, в който е направено съответното счетоводно записване.
Счетоводна статия

Номерът на счетоводната статия, която е създадена при осчетоводяването на конкретното счетоводно
записване.
Ред

Номерът на реда, който се формира при осчетоводяването на конкретното счетоводно записване.
Текст

Визуализира се счетоводният текст от типа документ, с който е направено съответното счетоводно
записване.
По кореспонденции

Главната книга по кореспонденции подрежда информацията за всички записвания по избраната сметка
не в хронологичен ред, а по кореспондиращи сметки.
Извикването на този вид справка става за период и за избрана сметка. При отпечатването на главната
книга по кореспонденции може да се отпечата подробна справка с всяко едно записване или обобщена
справка само с общите суми по кореспондиращата сметка. За целта се използват иконите "Сбито" и
"Подробно" под формата на стрелки.
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Филтрирането на информацията при главната книга по кореспонденции става също както при
хронологичната по кореспондираща сметка, по дата и по вид чужда валута.
Главна книга за всички сметки

Тази справка показва движението за всички сметки през избран отчетен период. Отразява информация
за всяка една сметка в кореспонденция с всички останали сметки, с които е кореспондирала през
периода.
Аналитични журнали

Аналитичните журнали показват записванията само за аналитичните сметки в количество и стойност.
Аналитични журнали по сметки

Аналитичният журнал по сметки извежда движенията за всички партиди по една аналитична сметка за
избран период. Тук се отчитат движенията както в стойностно, така и в количествено изражение. Има
информация и за мярката, по която са заведени количествата по сметките.
При стартиране на справката трябва да се посочи периодът, за който искате да проследите движенията
по сметките. Програмата показва на екрана всички аналитични сметки, по които има движение за
избрания период. От този списък можете да изберете конкретна сметка, например 504 Разплащателна
сметка във валута или 502 Каса във валута, и натискате с мишката два пъти върху нея. Аналогично на
главната книга тук също могат да се проследят движенията хронологично или по кореспонденции.
Аналитични журнали по сметки - хронологичен

В полетата на екрана се предлага следната информация:
Сметка
Кореспондираща сметка
Стойност
Количество
Цена
Мярка
Тип
Номер
Дата
Папка
Период
Сметка

Тук се визуализират партидите по избраната за разглеждане аналитична сметка.
Кореспондираща сметка

Срещу партидата, която се визуализира в поле сметка, се изписва кореспондиращата й сметка от
дадена счетоводна операция.
Стойност

Отразява стойностите по дебит и кредит от всяка счетоводна операция в национална валута.
Количество

Отразява се количеството от даден вид валута по дебит и кредит от всяка счетоводна операция, ако
партидата е количествена.
Цена
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Отразява се цена за партидата, т.е. курсът на валутата по отделните счетоводни операции.
Мярка

Отразява се мерната единица за конкретната партида.
Тип

Показва се съкращението на типа документ, с който е направено съответното счетоводно записване.
Номер

Отразява се номерът на документа, с който е направено съответното счетоводно записване.
Дата

Датата на документа, с който е направено съответното счетоводно записване.
Папка

Отразява се номерът на папката, в която се намира документът, с който е направено съответното
счетоводно записване.
Период

Показва периода, в който е направена счетоводната операция.
Аналитични журнали по партиди

Аналогичен на аналитичния журнал по сметки, но показва информацията за период, за избраната
сметка и само за конкретна партида. Могат да се проследят записванията за една партида по
хронология и по отделни кореспонденции.
Оборотни ведомости

Оборотните ведомости показват обобщена информация за период, за интервал от периоди или за
година в количествено и в стойностно изражение. Справка за оборотите по сметките или по партидите
на валутата може да се прави от всички видове оборотни ведомости по следния начин:
Оборотни ведомости за Материални сметки
Оборотни ведомости за Сметка по периоди
Оборотни ведомости за Aналитична сметка
Оборотни ведомости за Партида по периоди
Оборотни ведомости за Номенклатура по сметки
Оборотни ведомости за Материални сметки

Избират се за период, интервал от периоди или за финансова година.
Чрез икона "Филтър" могат да се маркират само сметките за валутни разлики, като се зададе интервал
от сметки, които да бъдат включени или изключени от справката.
Оборотни ведомости за Сметка по периоди

Извежда информацията за салдата и оборотите на избрана сметка за всички периоди, през които е
използвана тази сметка.
Оборотни ведомости за Aналитична сметка

Оборотните ведомости за аналитични сметки показват състоянието на аналитичните партиди на
сметките. При оборотната ведомост за аналитична сметка се избира извеждане за период, за интервал
от периоди или за година. Извежда информацията за всички аналитични партиди на тази сметка. Чрез
икона "Филтър" могат да се маркират само отделни видове валути или други признаци на
аналитичността на сметката. От тази справка може да се проследяват средната цена за даден вид
валута, наличното количество и стойността в лева.
Оборотни ведомости за Партида по периоди
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Показва информацията за избраните аналитична сметка и партида за всички периоди, през които е
използвана тази партида.
Оборотни ведомости за Номенклатура по сметки

В справката "Оборотна ведомост за номенклатура по сметки" може да се проследят оборотите, салдата
и средната цена на всяка валута във всички сметки, в които тя участва като партида.

Отчитане на ДДС
Отчитането на ДДС с БИЗНЕС НАВИГАТОР е напълно автоматизирано, което позволява да се облекчи
максимално работата на счетоводителите и да се повиши ефективността на техния труд. Това става
възможно благодарение на възприетия подход в базовите данни на програмата да се залагат всички
необходими параметри за отчитане на ДДС - данъци, счетоводни сметки, операции. Те от своя страна
са обвързани с типовете документи, чрез които се отчита ДДС - данъчни фактури, данъчни дебитни и
кредитни известия и т.н.
За счетоводителя остава единствено да въведе самите първични документи, а програмата генерира
всичките справки и отчети, които се изискват от данъчното законодателство - дневник на покупките,
дневник на продажбите, справката-декларация, както и изготвянето на файл по ДДС.
Благодарение на документно-ориентирания подход на работа и автоматичното контиране в БИЗНЕС
НАВИГАТОР не е необходимо при въвеждане на документа да се указват счетоводните сметки,
използвани за отчитане на ДДС. В програмата е заложен принципът на автоматично осчетоводяване по
тези сметки. С осчетоводяването на въведен документ, например фактура, счетоводните статии се
съставят автоматично, като се правят записвания във всички журнали, като всеки документ се отразява
веднага в салдата и оборотите по сметките за текущия и за всички следващи периоди.
Версия 6.05 на Бизнес Навигатор позволява ЕДНОВРЕМЕННА работа при въвеждането
на документи и обработката им до 31.12.2006 г. по стария закон за ДДС, и след
2007 г. - по новия. Обработката става автоматично от програмата в зависимост от
периода, за който се отнасят документите.
Параметрите, които се отнасят за отчитането на ДДС от 01.01.2007г., са различни от досегашните и не
засягат познатия начин на работа на потребителите и въвежданите данни за минали периоди. За 2007 г.
е необходимо само да се направят минимални настройки на базовите данни и веднага ще започне
работа с програмата.
Основни понятия
Данък

Под данък в БИЗНЕС НАВИГАТОР се разбира позиция, дефинирана в списъка на данъците, която се
използва за автоматично отчитане на различни видове данъци. Сумата на данъка се получава по
предварително дефиниран в програмата начин - чрез умножение на определена база с някакъв процент;
чрез умножение на определена база с някакво число; твърдо фиксирана сума. За ДДС е валиден
първият вариант.
Данъчна основа

Стойността, върху която се начислява данък. По смисъла на ЗДДС данъчната основа включва митата и
акцизите на стоките.
База на данък

Свързана е с дефинирането на данъци в БИЗНЕС НАВИГАТОР и по същество определя върху каква
данъчна основа да стане изчисляването на данъчния размер - сума на документа, друга сума или
умножено количество по цена.
Видовете бази са "Сума на документа", "База1", "База1*База 2". Когато данъчната основа се различава
от сумата на документа, се избира "База1".
Третият вариант - "База1*База 2" - се избира при някои акцизи - например акциз за спиртни напитки,
който се изчислява въз основа на количество алкохол, алкохолен градус и сума на акциза за един
алкохолен градус.
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Категория данък

В БИЗНЕС НАВИГАТОР са въведени три категории данъци: "ДДС", "Акциз", "Отстъпка". За тези, които не
са специфицирани, е оставена категорията "Няма". Желателно е за всеки дефиниран данък да се укаже
категорията, към която се отнася (ако не е указана по подразбиране от програмата). Това е много важно
за акцизите, тъй като БИЗНЕС НАВИГАТОР отчита автоматично стойността им към данъчната основа.
Данъчна сметка

Това е сметка, указана в дефиницията на данъка, по която автоматично да става неговото
осчетоводяване.
Статистическа сметка

Това е сметка, която служи за натрупване на извънсчетоводна информация за нуждите на отчетите,
генерирани от програмата.
Операция

Операциите са помощни параметри, които служат за събиране на допълнителна информация по
колоните на дневниците за ДДС. В операциите се указва допълнителна статистическа сметка. Те могат
да се заложат по подразбиране в определен тип документи.
Вид по ДДС

Видът по ДДС е свързан с типовете документи, които влизат в дневниците по ДДС. Полето "Вид по
ДДС", включено към характеристиката на типовете документи, съответства на изискванията по ЗДДС и
може да приема следните стойности:
• Няма
• Опростена фактура
• Опр. Дебитно известие
• Опр. Кредит. известие
• Данъчна фактура
• Дан. Дебитно известие
• Дан. Кредитно известие
• Единен Адм. Документ
• Отчет за продажбите
• Протокол или друг документ
Съгласно ППЗДДС файлът за покупките не може да съдържа документ, който има вид по ДДС "Отчет за
продажбите".
Редактиране на данните на фирмата
При създаване на нова фирма трябва задължително да се попълни необходимата информация, която
се изисква при създаването на отчетите по ДДС.
Информацията, необходима за формулярите на отчети по ДДС, се въвежда на отделна страница "ДДС".
Полетата са разположени на екрана в групи.
Задължително се попълват датата на последната регистрация по ДДС и датата на
последното прекратяване .
В групата "Упълномощено лице по ДДС" се съдържат следните полета:
- Име - въвежда се името на лицето, което подава декларацията;
- Длъжност - въвежда се свободен текст;
- ЕГН - въвежда се валидно ЕГН на лицето, което подава декларацията.
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Добавена е допълнителна група полета "Лице, подаващо VIES декларацията" със следните полета:
- Лице - името на това лице се избира от списък на лицата, въведени в меню "Система". В таблицата
със списък на лицата могат да се добавят новите лица или да се редактират техните данни.
- Вид на лицето – маркира се дали избраното лице е "Представляващ" или "Пълномощник".
Двете групи полета се попълват поотделно и могат да съдържат данни на различни лица, тъй като
информацията за Справката-декларация по ДДС и за VIES-декларацията може да се подава поотделно
и по различно време.
В полето "Вид фирма" трябва да се избере между следните възможности:
1. Фирма без клонове,
2. Централно управление на фирма с клонове,
3. Централно управление на фирма с търговски офиси,
4. Клон или търговски офис.
Първата възможност следва да се избере за тези фирми, които нямат клонове или търговски офиси и
няма да правят обединяване на дневници и файлове по ДДС.
Втората и третата възможност се избират в централите на фирмите с клонове и търговски офиси,
където ще става обединяването на дневниците и файла по ДДС.
В клоновете или търговските офиси, чиито отчети ще се подават в централата за обединяване, се
избира четвъртата възможност, като програмата в специално поле предлага да въведем номера, който
е уникален за всеки клон или търговски офис.
Разликата между клон и търговски офис е, че номерът на клона се съдържа във файла по ДДС, а на
търговския офис - не.
Настройка на базовите данни
Сметки за отчитане на ДДС

Отчитането на разчетите по ДДС е напълно съобразено с изискванията на националното счетоводно
законодателство.
Използва се сметка 453 Разчети за данък върху добавената стойност. Към нея има открити следните
подсметки:
4531 Начислен данък за покупките
4532 Начислен данък за продажбите
4538 Данък за възстановяване
4539 Данък за внасяне.
Към сметка 4531 Начислен данък по покупките има открити две подсметки:
45311 Начислен данък за покупките, пълен кредит
45312 Начислен данък за покупките, частичен кредит.
Към сметка 4532 Начислен данък по продажбите има открити три подсметки:
45321 Начислен данък за продажбите
45322 Начислен данък по чл. 33 от ЗДДС
45323 Начислен ДДС по чл.61, 81, 82 от ЗДДС.
В сметкоплана са заложени и статистически сметки, които са създадени специално за нуждите на
програмата с оглед на генерира нето на справките и отчетите, изисквани от законодателството - дневник
на покупките, дневник на продажбите и справката-декларация.
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Към сметка 881 Статистика на покупките има следните подсметки:
881-01 Дан. основа на доставки и внос с пълен дан. кредит
881-02 Покупки: Сделки без право на ДК, чл. 24 ал. 3 от ЗДДС
881-03 Дан. основа на осв.дост., нерег.лица и дост. без право на ДК
881-04 Дан. основа на доставки с частичен данъчен кредит
881-05 Покупки: Вътрешен оборот по ЗДДС/1994 г.
За следенето на продажбите се използва сметка 882 Статистика на продажбите със следните
подсметки:
882-01 Дан. основа на облагаемите доставки
882-02 Продажби: Вътрешен оборот по ЗДДС/1994 г .
882-03 Дан. основа на освободените доставки
882-04 Дан. основа на износа
882-05 Дан. основа на начислен данък при други случай по ЗДДС.
882-06 Фактури без аналит. информация - използва се само в особените случаи на ДДС в туризма,
регламентирани в чл. 91г - 91и от ЗДДС.
Видове данъци

Видовете данъци са заложени в списък, всеки с конкретно предназначение. Типовете данъци са
обвързани с типовете документи, чрез които се отчита ДДС. От меню "Базови данни – Основни
дефиниции – Данъци и отстъпки" можем да ги разгледаме. Разновидностите на ДДС, които се използват
при покупките, съдържат израза "кредит" в името си, а тези, използвани при продажбите, съдържат
израза "начислен".
Забележка:
Не трябва да обърквате характеристиката на типа данък - ДДС кредит. Той се използва при покупките и
формира данъчен кредит и затова се нарича "кредит" и не означава кредитирането на сметката, по
която той се отчита.
Данъци, които се използват при покупките
ДДСк20% - ДДС, кредит 20%
ДДСкб20% - ДДС, кредит, брутна сума 20%
ДДСкв20% - ДДС, кредит при внос 20%
ДДСкдо20% - ДДС, кредит 20% с различна дан. основа
ДДСкч20% - ДДС, частичен кредит 20%
ДДСк20% - ДДС, кредит 20%

Използва се, в случай че има съвпадение между сумата на документа и данъчната основа при
осчетоводяване на покупките. Базата за изчисляване на този данък е сумата на документа.
Осчетоводява се по сметка 45311- Начислен данък за покупките, пълен кредит.
ДДСкб20% - ДДС, кредит, брутна сума 20%

Използва се при осчетоводяване на покупки, при които данъкът е включен в стойността, която се
въвежда. Осчетоводява се по сметка 45311 Начислен данък за покупките, пълен кредит.
ДДСкв20% - ДДС, кредит при внос 20%

Използва се в митническите декларации. Характерно за него е, че не се начислява върху сумата на
документа, а върху данъчната основа, която се въвежда в поле "Данъчна основа" от основния екран на
документа. Осчетоводява се по сметка 45311 Начислен данък за покупките, пълен кредит.
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ДДСкдо20% - ДДС, кредит 20% с различна дан. основа

Това е данък, който се начислява в случаите, когато данъчната основа е различна от стойността, по
която се реализира доставката. Такъв вариант е възможен например, когато продаваме някаква стока и
наред с това даваме безплатно мостри. Стойността на фактурата отразява стойността на стоките,
докато данъчната основа включва и тази на мострите. Осчетоводява се по сметка 45311 Начислен
данък за покупките, пълен кредит.
ДДСкч20% - ДДС, частичен кредит 20%

По същество този данък не се различава от "ДДСк20% - ДДС, кредит 20%". Единствената разлика, е че
се осчетоводява по сметка 45312 Начислен данък за покупките, частичен кредит.
Данъци, които се използват при продажбите
ДДСн20% - Начислен ДДС 20%
ДДСнб20% - Начислен ДДС 20%, бруто
ДДСн20%ро - Начислен ДДС 20% с различна дан. основа
ДДСн20%ч61 - Начислен ДДС 20% чл.61,81,82
ДДСн20% - Начислен ДДС 20%

Използва се при осчетоводяване на продажбите. Базата за изчисляването на този данък е сумата на
документа. Осчетоводява се по сметка 45321 Начислен данък за продажбите.
ДДСнб20% - Начислен ДДС 20%, бруто

Използва се при осчетоводяване на продажби, при които данъкът е включен в стойността, която се
въвежда. Осчетоводява се по сметка 45321 Начислен данък за продажбите.
ДДСн20%ро - Начислен ДДС 20% с различна дан. основа

Използва се при осчетоводяване на продажби, при които данъкът трябва да се изчисли върху база,
различна от сумата на документа. Базата се задава ръчно в поле "Данъчна основа" в самия документ, с
който се осчетоводява стопанската операция. Този тип данък се осчетоводява по сметка 45321
Начислен данък за продажбите.
ДДСн20%ч61 - Начислен ДДС 20% чл.61,81,82

Този тип данък се използва при случаите, описани в ЗДДС в чл. 61, 81, 82. Осчетоводяването става по
сметка 45323 Начислен ДДС 20%, чл.61, 81, 82 от ЗДДС.
Операции

Операциите са помощни параметри, необходими за генерирането на дневниците по ДДС. Те са
заложени в меню "Базови данни – Фирмени данни – Текстови константи". В полето "Входящи операции"
фигурират всички операции, по които се обхваща информацията за начисления ДДС при покупките. Като
параметър във всяка една от тях е посочен кодът на съответната статистическа сметка.
В полето "Изходящи операции" фигурират всички операции, по които се обхваща информацията за
начисления ДДС при продажбите.
Типове документи

В меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи" може да се разгледат заложените
документи в програмата, които се използват за отчитане на разчетите по ДДС. Това са входящи и
изходящи фактури, както и данъчни дебитни, данъчни кредитни известия и митническа декларация. За
документите, които не трябва да намерят отражение в дневниците, в БИЗНЕС НАВИГАТОР е предвиден
вид по ДДС "Няма".
Дефинирането на новите типове документи за 2007 г. е от особено важно значение за по-нататъшната
работа с Бизнес Навигатор, тъй като обработката на документите, тяхното отпечатване, извеждането на
дневниците по ДДС, на справката-декларация и на VIES декларацията става изключително от данните в
документите, а не както преди - от счетоводните сметки. Затова трябва съвсем точно да се определи
към кои членове от ЗДДС и правилника за неговото прилагане се отнася дейността на фирмата и според
това да се дефинират типовете документи, с които ще се работи.
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Препоръчва се за всички изходящи и входящи фактури и протоколи, които ще се използват от
01.01.2007 г., да се създадат нови типове документи по новия ЗДДС. Може да се ползва функцията
"Копиране" от старите типове документи, след което само да се редактират според новите параметри,
преди да се използват.
За да има възможност за работа едновременно и по новия, и по стария закон за ДДС, старите
параметри са запазени на страница "По подразбиране". Там се задават данните за вида и ставката на
данъка, за операцията по ДДС (по стария закон) и за режимите на номериране.
Моля да се има предвид, че досега видовете операции по ДДС се задаваха в меню "Базови данни Фирмени данни - Текстови константи". Като параметър в тях се задаваше номера на сметката, по която
да се осчетоводяват тези данни. Отделно тези сметки се дефинираха в сметкоплана като статистически
сметки, по които ставаше осчетоводяването. От там се съставяха и дневниците по ДДС.
Сега този начин на отчитане е запазен само за съвместимост със старите периоди, а изцяло е променен
начинът на попълване на дневниците по ДДС и съставянето на отчетите след 01.01.2007г.
Документите ще разгледате в меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи"
посредством икона "Редактиране".
Следват основните характеристики на всеки тип документ, който е свързан с отчитането на ДДС и
неговото предназначение.
Документи до 31.12.2006
Входящи документи
+ФД - Данъчна фактура, входяща

Вид по ДДС:

Данъчна фактура

Вид данък:

ДДСк20% - ДДС кредит 20%

Операция:

Покупки: Доставки и внос с пълен ДК

Предназначен
ие:

За осчетоводяване на покупки с право на пълен
ДК

+ФДбезДК - Данъчна ф-ра без право на дан. кредит

Вид по ДДС:

Данъчна фактура

Вид данък:

Няма

Операция:

Покупки: Освободени доставки и нерег. лица и
доставки без право на дан. кредит

Предназначен
ие:

За осчетоводяване на покупки без право на
пълен ДК

+ФДбр - Данъчна ф-ра, входяща, брутна сума

Вид по ДДС:

Данъчна фактура

Вид данък:

ДДСкб20% - ДДС кредит брутна сума

Операция:

Покупки: Доставки и внос с пълен ДК

Предназначен
ие:

За осчетоводяване на покупки с право на пълен
ДК, при които е необходимо стойността на
данъка да се изчисли от брутната сума по
фактурата

+ФДст - Данъчна фактура само стойност

Вид по ДДС:

Данъчна фактура

Вид данък:

ДДСк20% - ДДС кредит 20%

Операция:

Покупки: Доставки и внос с пълен ДК
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Предназначен
ие:

За осчетоводяване на покупки с право на пълен
ДК, позициите във фактурата са без количества

+ФДчк - Данъчна фактура с частичен кредит

Вид по ДДС:

Данъчна фактура

Вид данък:

ДДСчк20% - ДДС с частичен кредит 20%

Операция:

Покупки: Доставки и внос с частичен ДК

Предназначен
ие:

За осчетоводяване на покупки с право на
частичен кредит

+ФО - Опростена фактура, входяща

Вид по ДДС:

Опростена фактура

Вид данък:

Няма

Операция:

Покупки: Освободени доставки и нерег. лица и
доставки без право на дан. кредит

Предназначен
ие:

За осчетоводяване на освободени доставки и
нерегистрирани лица

+МДвн - Митническа декларация за внос

Вид по ДДС:

Единен административен документ

Вид данък:

ДДСкв20% - ДДС кредит при внос 20%

Операция:

Покупки: Доставки и внос с пълен ДК

Предназначен
ие:

За осчетоводяване на мита, такси и ДДС при
внос

+ДДИ - Данъчно дебитно известие, входящо

Вид по ДДС:

Данъчно дебитно известие

Вид данък:

ДДСк20% - ДДС кредит 20%

Операция:

Покупки: Доставки и внос с пълен ДК

Предназначен
ие:

За осчетоводяване на увеличението на
стойността на доставките с право на пълен ДК

+ДКИ - Данъчно кредитно известие, входящо

Вид по ДДС:

Данъчно кредитно известие

Вид данък:

ДДСк20% - ДДС кредит 20%

Операция:

Покупки: Доставки и внос с пълен ДК

Предназначен
ие:

За осчетоводяване на намалението на
стойността на доставките с право на пълен ДК

+ФЧВ - Фактура в чужда валута, входяща

Вид по ДДС:

Няма

Вид данък:

Няма

Операция:

Няма

Предназначен
ие:

За заприходяване на стоки и услуги от внос.
Тези документи не се отразяват в дневниците
по ДДС. ДДС при внос се отразява в
митническата декларация - документът, който
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се включва в дневниците по ДДС.
Изходящи документи
-ФД - Данъчна фактура, изходяща

Вид по ДДС:

Данъчна фактура

Вид данък:

ДДСн20% - Начислен ДДС 20%

Операция:

Продажби: Облагаеми доставки

Предназначен
ие:

Осчетоводяване на продажби с право на пълен
ДК. Автоматично номериране

-ФДк - Данъчна фактура от кочан, изходяща

Вид по ДДС:

Данъчна фактура

Вид данък:

ДДСн20% - Начислен ДДС 20%

Операция:

Продажби: Облагаеми доставки

Предназначен
ие:

Осчетоводяване на продажби с право на пълен
ДК. Ръчно номериране

-ФДЧВ - Данъчна фактура, в чужда валута, изходяща

Вид по ДДС:

Данъчна фактура

Вид данък:

ДДСн20% - Начислен ДДС 20%

Операция:

Продажби: Облагаеми доставки

Предназначен
ие:

Осчетоводяване на продажби с право на пълен
ДК. Удобен за продажби с фиксирани цени във
валута, които се преизчисляват по курс на деня

-ФО - Опростена фактура, изходяща

Вид по ДДС:

Опростена фактура

Вид данък:

ДДСнб20% - Начислен ДДС 20%, бруто

Операция:

Продажби: Облагаеми доставки

Предназначен
ие:

За осчетоводяване на продажби без право на
ДК. С автоматично номериране на документите

-ФО,к - Опростена фактура от кочан

Вид по ДДС:

Опростена фактура

Вид данък:

ДДС нб20% - Начислен ДДС 20%, бруто

Операция:

Продажби: Облагаеми доставки

Предназначен
ие:

За осчетоводяване на продажби без право на
пълен ДК. С ръчно номериране на документите

-ФОос - Опростена фактура за освободени стоки

Вид по ДДС:

Опростена фактура

Вид данък:

Няма

Операция:

Продажби: Освободени доставки

Предназначен
ие:

За осчетоводяване на продажби на освободени
стоки (услуги)

-ФЧВизн - Фактура в чужда валута, износ

Вид по ДДС:
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Данъчна фактура

Вид данък:

Няма

Операция:

Продажби: Износ

Предназначение
:

За осчетоводяване на износ

-ФЧВос - Фактура в ЧВ, износ, освободени стоки

Вид по ДДС:

Опростена фактура

Вид данък:

Няма

Операция:

Продажби: Освободени доставки

Предназначение
:

За осчетоводяване на износ на освободени
стоки

-ДКИ - Данъчно кредитно известие, изходящо

Вид по ДДС:

Данъчно кредитно известие

Вид данък:

ДДСн20% - Начислен ДДС 20%

Операция:

Продажби: Облагаеми доставки

Предназначение
:

За
осчетоводяване
на
намаляване
стойността по облагаеми доставки

на

-ДДИ - Данъчно дебитно известие, изходящо

Вид по ДДС:

Данъчно дебитно известие

Вид данък:

ДДСн20% - Начислен ДДС 20%

Операция:

Продажби: Облагаеми доставки

Предназначение
:

За осчетоводяване на увеличаване
стойността по облагаеми доставки

на

-СПО - Стоково-паричен отчет

Вид по ДДС:

Отчет за продажбите

Вид данък:

ДДСнб 20% - Начислен ДДС 20% бруто

Операция:

Продажби: Облагаеми доставки

Предназначение
:

За осчетоводяване на дневния
продажбите от касовия апарат

отчет

на

-СПОос - Сток.- паричен отчет осв. стоки

Вид по ДДС:

Отчет за продажбите

Вид данък:

Няма

Операция:

Продажби: Освободени доставки

Предназначение
:

За осчетоводяване на дневния отчет на
продажбите от касовия апарат на освободените
стоки

Документи след 01.01.2007
Данни за ДДС след 01.01.2007 в типовете документи
Нови параметри за ДДС в типа документ

Новите параметри на типовете документи за отчитането на ДДС за 2007 г. се задават в отделна
страница "ДДС" при редактиране на данните за типа документ. Тази страница се появява само за
входящите и изходящи документи.
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В отделни подстраници (Tab) се показват параметрите за обработка на типовете документи до 2006г., и
отделно новите параметри след 2007 г.
На страницата "ДДС - До 2006" има само един параметър - "Вид по ДДС". В него са запазени данните за
вид по ДДС на типа документ, както са били до 31.12.2006 г.
На страницата "ДДС - След 2007" се задават следните нови параметри, които се обработват след
01.01.2007 г.:
Вид по ДДС
Операция по ДДС
Осчетоводяване само на данъка
Основание за начисляване/ неначисляване на ДДС
Документ по ЗДДС 2007
Задължителен текст в дневника по ДДС
Вид по ДДС

Видът по ДДС се избира от списък с възможни стойности, дефинирани в програмата съгласно
изискванията на новият ППЗДДС.
Списъкът е различен в зависимост от посоката на типа документ - входящ или изходящ.
Операция по ДДС

Операцията по ДДС се избира от списък. Възможните операции според новите изисквания за 2007 г. са
въведени в програмата предварително, така че не е необходимо да се съставя списък на операциите.
Дефинират се отделни типове документи за всяка операция, по която ще има въвеждане на документи.
По тази операция ще се попълнят новите дневници и отчети по ДДС за 2007 г.
Данните за операцията, зададени в типа документ, важат само по подразбиране. Те могат да се
променят при въвеждането на документа.
Осчетоводяване само на данъка

Този параметър се отнася само за протоколи, по които не бива да се осчетоводява нищо друго освен
данъкът. Трябва да се използва само в протоколите за ВОП и за тези по чл.82. ЗДДС.
Този параметър се задава по подразбиране в типа документ, но може да се промени в документа.
Основание за начисляване/ неначисляване на ДДС

Основанието за начисляване/ неначисляване на данък или за начислен данък с
нулева ставка се появява на екрана с пълно и кратко наименование. То се избира
от списък на основанията.
Редактирането на основанията за начисляване/ неначисляване на данъка става в меню "Базови данни Фирмени данни - Основания за неначисляване на ДДС".
Този списък се зарежда автоматично от програмата първоначално с най-често срещаните основания на
начисляване/ неначисляване на ДДС. Списъкът след това може да се допълва и редактира.
Основанието може да се зададе както в тип документ с данък, така и в тип документ без данък. Когато
документът е фактура, основанието за неначисляване се отпечатва само ако документът е без данък,
или ако има данък със ставка 0%. Когато документът е протокол, основанието за начисляване се
отпечатва задължително.
Тези основания се задават по подразбиране в типовете документи, като могат да бъдат редактирани и в
конкретния документ при въвеждането.
Документ по ЗДДС 2007
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С този параметър се управлява кои документи от списъка с типове да се появяват до 2006 г., и кои - от
2007 г. Това се отнася само за документи от клас "Фактура", входящи и изходящи.
Ако се маркира, че документът се използва само по ЗДДС за 2007 г., той няма да се показва в списъка с
типове документи при въвеждане на данни за 2006 г.
Също така документи, които не са маркирани с този параметър, няма да се показват в списъка с типове
документи при въвеждане на данни за 2007 г.
Задължителен текст в дневника по ДДС

Ако тази опция е маркирана, счетоводният текст от този тип документ задължително ще се попълни в
дневника по ЗДДС в колона "Вид на стоката или обхват и вид на услугата", независимо дали е
маркирана опцията "В дневника по ЗДДС с включен текст за вид по ДДС "Отчет за продажбите"".
Начин на отпечатване

На страница "Общи данни" има поле "Отпечатване". В зависимост от избраните в това поле стойности
ще става отпечатването на документите от този тип.
Запазени са начините на отпечатване на фактурите, както до сега. Самото
отпечатване на документа става в зависимост от неговата дата. Документите до
2006 г. се печатат по стария начин, а документи след 2007г. - по новия. От
начина на отпечатване зависи оформлението на фактурите, както и реквизитите,
които те съдържат.
Добавени са два нови типа отпечатване на документите от клас фактура:
- Протокол ВОП;
- Протокол по ЗДДС.
Протоколите са нови видове документи, които се издават за специални режими по новия ЗДДС. В
Бизнес Навигатор са разработени нови формуляри за тях, съответстващи на изискванията на
нормативната база.
Примерни типове документи

Това се примерни типове документи, които трябва да има в базата данни по новия начин на отчитане на
ДДС за 2007 г.
Изходящи фактури

При документите от тип "Изходяща фактура" отпада думата "данъчна" в името на документа.
Видовете документи, които досега са използвани за издаване на изходящи фактури, трябва да се
изкопират като нови. В новите типове документи се маха думата "данъчна" от името и се попълват
параметрите на страница "ДДС - След 2007".
В полето "Вид по ДДС" се избира "Фактура".
Не се маркира полето "Осчетоводяване само на данъка". Това поле е предвидено за протоколите за
вътрешно-общностно придобиване, по които стоките вече са осчетоводени по фактурата на доставчика
от друга страна, членка на ЕС.
Ако нямате документи за сделки за освободени доставки или за начислен данък 0%, тогава не е
необходимо да попълвате полето "Основание за начисляване/ неначисляване на данъка".
Това основание се отпечатва само във фактури, които нямат данък, или имат данък с нулева ставка. Ако
имате такива доставки, то можете в това поле да зададете само най-често срещаното основание за
случаите, когато не начислявате данък, и след това да го промените във всеки конкретен документ.
Полето се попълва по подразбиране при въвеждане на документа, но може да се промени за всеки
конкретен документ. Затова не е необходимо да се дефинира отделен тип документ само заради
основанието за неначисляване на данъка.
На страница "По подразбиране" режимът на номериране се сменя с нов. Ако няма нов, трябва да се
създаде в меню "Базови данни - Основни дефиниции - Режими на номериране". Така ще се подсигури
едновременно издаване на фактури и за 2006 г. по стария режим на номериране и за 2007 г., където
всички номера трябва да започнат от 0000000001.
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Изходящи дебитни и кредитни известия

Изходящите дебитни и кредитни известия се обработват по подобен на изходящите фактури начин.
Важно е в типа документ да се зададе правилно полето "Вид по ДДС" на страница "ДДС - След 2007". В
полето "Вид по ДДС" се избира съответно "Дебитно известие" или "Кредитно известие".
Тъй като при въвеждане на документите можете да се смени операцията по ДДС за всеки конкретен
документ, не е необходимо за всяка операция по ДДС да се задава отделен тип дебитно или кредитно
известие, както се препоръчва при фактурите.
Дефинира се само по един тип документ за дебитно известие, и друг - за кредитно известие.
Дефинирането на повече типове документи зависи и от вашите конкретни начини на работа.
Задължително да се зададат дебитните и кредитни известия с избрания нов режим на номериране,
както фактурите. Номерацията на тези документи е единна, без дублиране и пропуски, и започва
отначало за 2007 г.
Входящи фактури, дебитни и кредитни известия

Старите типове документи от посока "Входящ", клас "Фактура" се копират като нови, като от името им се
маха думата "данъчна".
Попълва се страницата "ДДС - След 2007" с параметрите им, съответстващи на вида на документа. Не
се маркира полето "Начисляване само на данъка", защото то е предвидено само за протоколите.
Правилно да се изберат данните в полетата "Вид по ДДС" и "Операция по ДДС".
Входяща фактура в чужда валута

Този тип документ се използва за внос на стоки или за доставка на стоки от друга страна членка на ЕС.
Входящата фактура в чужда валута не съдържа вид по ДДС, данък и операция по ДДС. Тя не трябва да
влиза в дневниците за покупките.
Ако фактурата в чужда валута е за внос, то в дневниците на покупките се включва митническата
декларация за внос.
В данните на типа документ, на страница "ДДС-2007" се избира следното:
- Вид по ДДС - Няма
- Операция по ДДС - Няма
- Осчетоводяване само на данъка - немаркирано
- Основание за начисляване/ неначисляване - напр. ВОП
- Схема на генериране на протоколи за ВОП - избрана стойност, напр. "Протоколи ВОП".
Ако фактурата в чужда валута е за вътрешно-общностно придобиване, то в дневниците се включва
новия тип документ "Протокол за ВОП". В Бизнес Навигатор е предвидено протоколите за ВОП да се
генерират автоматично от програмата по предварително дефинирани схеми, които се задават в меню
"Базови данни - Основни дефиниции - Схеми за генериране на протоколи за ВОП". Преди това трябва
да са дефинирани типове документи за входящ и изходящ протокол за ВОП.
Трябва да се избере стойност в полето "Схема за генериране на протоколи за ВОП", ако желаете тези
протоколи за се генерират автоматично от Бизнес Навигатор.
Нови типове документи след 2007 г.

Във връзка с новите изисквания за отчитане на ДДС при вътрешно-общностните придобивания (ВОП) се
очертават следните особености при отчитането на ДДС и документите, които се използват:
-

Фактурата в чужда валута, която документира вида на стоките или услугите, тяхното количество и
стойност, се осчетоводява както досега за заприходяване на стоките или отчитане на разходите за
получените по нея услуги.

-

За отчитане на ДДС се съставя протокол за ВОП, който се документира по специален начин, описан
в ЗДДС и правилника за неговото прилагане.

704

-

Протоколът за ВОП, с който се начислява ДДС, се включва и в дневника на покупките, и в дневника
на продажбите, като се отразява неутрално на данъка, ако се включи в един и същ период. Може
протоколът за данъчен кредит да се включи в дневниците и в по-късен период, като по този начин
се налага ДДС първо да се внесе в бюджета, а в по-късен период да се приспадне като данъчен
кредит.

Поради тази причина в Бизнес Навигатор се съставят два документа за протокол за ВОП с еднакво
съдържание, но с различна посока и начин на отчитане - "Протокол за ВОП, входящ" и Протокол за ВОП,
изходящ".
Тези нови типове документи съдържат данни за вида на стоките и тяхното количество или за вида на
услугите. Тъй като тези данни вече са осчетоводени по входящата фактура, те трябва да се опишат в
протокола, но да не се осчетоводяват. Затова трябва да се маркира полето "Осчетоводяване само на
данъка". Този параметър е указание за програмата да пропусне всички други редове на протокола за
ВОП и да осчетоводи само данъка.
Тези особености на изискванията за документиране на вътрешно-общностните придобивания в
протоколите налагат по-подробно описание на техните параметри.
Протокол за ВОП, изходящ

Предназначението на този тип документ е да се опишат стоките или услугите, по които има вътрешнообщностно придобиване, и да се начисли ДДС по тях. Ако е зададена схема на генериране на протоколи
за ВОП, този документ се съставя автоматично на базата на входящата фактура в чужда валута от
чуждестранния доставчик.
Страница "Общи данни"
Страница "По подразбиране"
Страница "ДДС - След 2007"
Страница "Други"
Страница "Общи данни"

На страница "Общи данни" в типа документ полетата се попълват по следния начин:

Клас

Фактура

Много коресп. сметки

Винаги

Клас на сумата

Дебит

Клас на сметката

Материална

Количество

Да

Отпечатване

Протокол за ВОП

Страница "По подразбиране"

На страница "По подразбиране" данните се попълват така:

Сметка

459

Кор.сметка

3041

Данък

Начислен ДДС 20%, с различна данъчна
основа
Важно е данъкът да се зададе с различна
данъчна основа, за да може програмата
да попълни данъчната основа при
автоматичното генериране на протокола.
Сумата на данъчната основа се зарежда
705

от сумата на входящата фактура в чужда
валута,
преизчислена
в
левова
равностойност
Режим
номериране

на

Свързване към ОП

Протокол
Този параметър няма значение, тъй като
за протокола не се съставя отворена
позиция

Страница "ДДС - След 2007"

На страница "ДДС - След 2007" се попълват параметрите:

Вид по ДДС

Протокол или друг;

Операция по ДДС

ВОП

Осчетоводяване
само на данъка

маркирано

Основание
начисляване/
неначисляване
данъка

за
на

Схема за генериране
на протокол за ВОП

избира се от списък, и се отпечатва
заедно с протокола.
В случая става дума за основанието за
начисляване на ДДС
непопълнено

Страница "Други"

На страница "Други" полето "Забранен съставител/ получател от фирмата" трябва да не е маркирано.
Маркирайте полето "Забранен съставител/ получател от контрагента", за да не попълвате това поле при
въвеждането.
Ако желаете, можете да маркирате и полето "Забранено място на съставяне".
Протокол за ВОП, входящ

Предназначението на този тип документ е да се приспадне данъчен кредит за вътрешно-общностно
придобиване на стоки или услуги. Той е идентичен на изходящия протокол за ВОП и при автоматичното
му генериране от програмата двата протокола имат един и същ номер. Но само изходящият протокол се
отпечатва с реквизитите, необходими съгласно новите изисквания на ЗДДС и правилника за
прилагането му
Страница "Общи данни"
Страница "По подразбиране"
Страница "ДДС - след 2007"
Страница "Други"
Страница "Общи данни"

На страница "Общи данни" да се провери дали правилно са попълнени следните полета:

Клас

Фактура

Много коресп. сметки

Винаги

Клас на сумата

Кредит
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Клас на сметката

Материална

Количество

Да

Отпечатване

Входяща фактура

Страница "По подразбиране"

На страница "По подразбиране" данните се попълват така:

Сметка

459

Кор.сметка

3041

Данък

трябва да се избере данък с различна
данъчна основа, за да може при
автоматичното генериране на протокола
програмата да попълни и данъчната
основа от сумата на фактурата в чужда
валута, напр. ДДС кредит 20%, с разл.
дан. основа

Режим
номериране

на

непопълнено.
При ръчно въвеждане се въвежда същият
номер като на изходящия протокол.
Сложете режим на номериране само на
изходящия протокол за ВОП, за да не
объркате номерацията

Свързване към ОП

Този параметър няма значение, тъй като
за протокола не се съставя отворена
позиция

Страница "ДДС - след 2007"

На страница "ДДС - След 2007" се попълват параметрите:

Вид по ДДС

Протокол или друг;

Операция по ДДС

Доставки, ВОП и внос с право на пълен
данъчен кредит

Осчетоводяване
само на данъка

маркирано

Основание
начисляване/
неначисляване
данъка

за
на

Схема за генериране
на протокол за ВОП

избира се от списък и съвпада с това на
изходящия
протокол.
То се отпечатва само при изходящия
протокол, и е възможно тук да не е
попълнено.
непопълнено

Страница "Други"

На страница "Други" полето "Забранен съставител/ получател от фирмата" трябва да не е маркирано.
Маркирайте полетата "Забранен съставител/ получател от контрагента" и "Забранено място на
съставяне", за да не ги попълвате при въвеждането.
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Протокол по ЗДДС

Протоколите по ЗДДС се използват за някои случаи на самоначисляване на ДДС, предвидени в
нормативната база за 2007 г. Техните параметри в много случаи съвпадат с тези на протоколите за
ВОП.
При дефиниране на такива протоколи трябва да се спазват изискванията за попълване на следните
полета в типа документ:
Страница "Общи данни"
Страница "ДДС - след 2007"
Страница "Общи данни"

В полето "Отпечатване" се избира "Протокол по ЗДДС".
Изискванията към реквизитите на тези документи са други и е важно да се избере правилно начинът на
отпечатването им.
Страница "ДДС - след 2007"

Маркира се полето "Осчетоводяване само на данъка" в случаите, когато осчетоводяването на стоките и
услугите е извършено с друг документ.
Схеми на генериране на протоколи за ВОП

В меню "Базови данни - Основни дефиниции - Схеми за генериране на протоколи за ВОП" се дефинират
схемите за автоматично съставяне на протоколи за ВОП от Бизнес Навигатор по съществуваща
входяща фактура.
При дефиниране на нова схема за генериране на протокол за ВОП се попълват следните полета:
-

Код - номерацията е автоматична и продължава от тази на схемите на плащане;

-

Название - попълва се името на схемата;

-

Изходящ протокол - избира се от списък, в който се показват само изходящи типове документи, от
вид по ДДС "Протокол или друг";

-

Входящ протокол - избира се от списък, в който се показват само входящи типове документи, от вид
по ДДС "Протокол или друг".

Тези схеми се избират в типа документ "Входяща фактура", на страница "ДДС - След 2007". По тях
програмата автоматично генерира протоколите за ВОП, като взема за база входящата фактура в чужда
валута.
Режими на номериране

В меню "Базови данни - Основни дефиниции - Режими на номериране" се добавят нови режими на
номериране за новите документи по ДДС.
От 01.01.2007 г. всички номера на фактури, дебитни и кредитни известия започват от номер 0000000001.
Затова за автоматичното издаване на електронни документи е необходимо да се въведе и нов режим на
номериране, който да се използва във всички документи от тип "Изходяща фактура".
Дефинира се и друг вид режими на номериране за протоколите, в който номерата да са напр. 6разрядни. Техните номера не е необходимо да бъдат 10 разрядни.
След това се дефинират новите типове документи за 2007 г. В тях на страница "По подразбиране"
избират новите режими на номериране, които са добавени тук.
Основания за начисляване/неначисляване на ДДС

Редактирането на основанията за начисляване/ неначисляване на данъка става в меню "Базови данни Фирмени данни - Основания за начисляване/ неначисляване на ДДС".
В Бизнес Навигатор е добавена номенклатура на основанията за начисляване/
неначисляване на ДДС, като са въведени в базовите данни най-често срещаните
основания, описани според изискванията на ППЗДДС след 01.01.2007 г.
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При инсталиране на нова версия тази номенклатура се създава като нов файл в директорията на
данните на програмата, и след това се копира в данните на фирмата. След това потребителят може сам
да си добавя нови основания за конкретната фирма, както и да редактира зададения в програмата
списък.
Коефициент за частичен данъчен кредит

Коефициентът за частичен данъчен кредит се задава в данните на годината, а не се изчислява
автоматично от програмата. Това става в меню "Базови данни - Фирмени данни - Периоди и години".
Необходим е за изчисляване на резултата в Справката декларация по ДДС.
Изчисленият коефициент се въвежда като число с 2 знака след десетичната точка.
Ако няма зададен коефициент за частичен данъчен кредит в годината, тогава той се задава в данните
на периода. При изчисляване на резултата по Справката-декларация за ДДС програмата първо
проверява за този коефициент в данните за годината. Ако там няма коефициент, което се случва напр.
при новосъздадените фирми, се взема коефициента от данните на периода.
Данни за данъчен номер на контрагентите

Според новите изисквания от 2007 г. за нов данъчен номер на фирмата ще се смята
идентификационния номер ЕИК, или ЕГН на лицето, или ЛНЧ, или служебен номер на НАП, плюс
буквите "BG".
В Бизнес Навигатор обработката на данните за идентификационния номер по ДДС става от адресите на
контрагентите. Обработката се извършва в меню "Базови данни - Фирмени данни - Адреси". Предвиден
е нов бутон "Попълване на идентификационен номер по ДДС" за автоматично попълване на новите
данъчни номера.
С натискането на този бутон старото поле за данъчен номер, който вече не е необходим, се попълва с
данните за новия идентификационен номер по ДДС. Попълването на данните става по следния начин:
•

В адреси на фирми от страната номерът, който е попълнен в полето "ЕИК", се взима и му се
добавя префикс "BG" отпред. Ако в полето ЕИК има валиден ЕИК на фирмата, той може да бъде
или 9-значен, или 13-значен. Тъй като новото поле за идентификационен номер по ДДС е 15значно, то номер с 13-значен ЕИК става 15-значен. Това не винаги е правилно, тъй като
нерегистрираните по ЗДДС лица нямат идентификационен номер по ДДС. За тези лица
попълненият автоматично номер трябва да се изтрие, защото не бива да се отпечатва във
фактурите.

•

Ако в полето "ЕИК" е попълнено валидно ЕГН на лице от страната, за което програмата прави
проверка, тази стойност остава непроменена. Може в случая да се касае за нерегистрирани по
ЗДДС лица, които нямат данъчен номер.

•

При лица, които са от чужбина, т.е. в адреса стои друга страна, се прави проверка в зависимост
от това, дали страната е от ЕС или не. За адресите на фирми, които не са от ЕС, в полето
"Идентификационен номер по ДДС" се попълват 15 деветки. За адреси на фирми от друга страна
членка на ЕС, се прави проверка дали в полето е въведен валиден идентификационен номер. В
случая се прави проверка на префиксите на идентификационните номера на страната, от която е
лицето. Тези данни се проверяват поотделно за всяка страна и съответно валидните данъчни
номера на тези фирми не се променят от програмата. При невалиден префикс на данъчния
номер също се поставят автоматично 15 деветки.

Попълването на идентификационни номера става само с натискането на този бутон само веднъж, а
след това се направят необходимите корекции в данните на фирмите според конкретния случай.
Данните в полето "Идентификационен номер по ДДС" са много важни за признаване на данъчен кредит
от сделки в страната и особено важни за отчитане на вътрешно-общностните доставки и придобивания
по новия ЗДДС.
Практическа работа при осчетоводяване на ДДС
Осчетоводяване на данъчна фактура

Нека разгледаме осчетоводяването на ДДС при една входяща фактура. Позиционираме се на папката, в
която искаме да се съдържа документът, и с икона "Добавяне" от списъка с типовете документи
избираме "+ФД - Данъчна фактура, входяща". Последователно попълваме дата и номер на документа.
Съгласно изискванията на ЗДДС номерът на документа трябва да съдържа само арабски цифри. Ако
съдържа букви или разделители, трябва да се въведат само цифрите. Избираме сметка в дебита и
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доставчик в кредита. Данъчният номер на контрагента трябва задължително да бъде от 10 цифри. Ако е
сгрешен, следва да се поправи от меню "Базови данни – Фирмени данни – Адреси" и след това да се
потвърди от меню "Базови данни – Сметкоплан – Клиенти". Попълваме полетата за количество и
единична цена (ако има такива), след което програмата сама изчислява нетната сума на документа.
Тъй като в този тип документ данъкът се изчислява на база сумата на документа, полето "Данъчна
основа" е недостъпно за опериране и програмата автоматично записва в него нетната сума на
документа. Данъчният размер се изчислява автоматично от програмата.
В полето "Включен акциз" трябва да се укаже акцизът, ако има такъв, включен в данъчната основа. Този
акциз ще се отрази автоматично в дневника по ДДС.
Ако документът е с много кореспондиращи сметки и в някой от поддокументите е указан акциз, трябва
да се попълни и полето "Включен акциз" от основния екран на документа. Акцизът е част от общата
сума на документа и данъчната основа, а не се сумира към тях.
В полето "Текст" се отразява накратко същността на стопанската операция. Този текст се появява в
дневника на покупките.
В практиката е възможно данъкът, който изчислява БИЗНЕС НАВИГАТОР, да се различава
несъществено от този в оригинала на фактурата в резултат на математически грешки и др. В такъв
случай е необходимо да натиснем бутон "Други данни", след което да маркираме с отметка поле
"Различен от изчисления". При това полето "Сума" става достъпно за работа. В него на мястото на
изчисления данък въвеждаме отразения във фактурата.
По аналогичен начин следва да се въвеждат и останалите входящи и изходящи фактури, при което
програмата сама ще изчисли размера на данъка. С осчетоводяването на документите ще се съставят
автоматично счетоводните статии за отнасяне на ДДС по съответните сметки.
Ако контрагентът е физическо лице, вместо данъчен номер трябва да се въведе неговият ЕГН.
Реквизитът е задължителен.
Когато контрагентът е чуждестранно юридическо лице, вместо данъчен номер следва да се запише
"9999999999". Програмата го прави автоматично, но това е възможно, само ако в адресната регистрация
е указана страна, различна от България. Ако това не е направено, може да се коригира от меню "Базови
данни – Фирмени данни – Адреси – Местонахождение". Ако контрагентът е чуждестранно физическо
лице, в полето "Име" трябва освен името да се попълнят серията и номерът на личния му паспорт.
Осчетоводяване на данъчно дебитно и данъчно кредитно известие

При въвеждане на данъчни кредитни известия, били те входящи или изходящи, е необходимо
непосредствено преди или след въведената стойност в поле "Сума нето" да поставим знак минус.
Ако кореспондиращата сметка е с количествена аналитичност, при въвеждане на данъчно кредитно
известие в поле "Количество" стойността също се въвежда с отрицателен знак.
Данъчните дебитни известия - входящи и изходящи - въвеждаме с положителни стойности,
съответстващи на увеличената стойност на доставката.
В полето "Текст" на всички тези документи следва да се зададе основанието за издаване на известието,
както и номерът и датата на данъчната фактура, към която е издадено.
Осчетоводяване на ДДС при първи данъчен период

Когато сме новорегистрирана по ДДС фирма, съгласно чл.72, ал.3 от ЗДДС първият данъчен период
обхваща времето от датата на регистрация до последния ден на следващия календарен месец. В този
случай е удобно да разделим месеца, в който сме регистрирани, на две части - преди и след датата на
регистрация. Това се прави, като от меню "Базови данни – Фирмени данни – Периоди и години" се
позиционираме на финансовата година, в която се регистрираме по ЗДДС, и избираме икона
"Редактиране". От страница "Периоди" натискаме икона "Добавяне" и в поле "Начална дата" задаваме
датата на регистрация. В поле "Крайна дата" не попълваме нищо. Потвърждаваме с бутон "ОК".
Така при съставянето на отчетите за първия период след регистрацията ще имате възможност да
посочите интервал за данъчен период с начална дата, точно датата на самата регистрация, а не
началната на месечния период, както стандартно са дефинирани в програмата.
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Осчетоводяване на ДДС по чл. 68 от ЗДДС

Съгласно член 68 от ЗДДС от 23.12.1998 г. (в сила от 01.01.1999 г.) регистрираното лице има право да
приспадне начисления му данък преди датата на регистрация на закупени, внесени или придобити по
друг начин активи, които са налични към датата на регистрацията. В този случай трябва да се създаде
документ, с който да се отрази операцията.
За целта от меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи" се позиционираме на тип
документ "+ФД - Данъчна фактура, входяща" и чрез бутон "Копиране" го копираме като "+Опис - Опис на
наличните материални запаси". После с икона "Редактиране" влизаме в документа за корекция. В поле
"Вид по ДДС" избираме "Протокол или друг", в поле "Количество" - "Не". На страница "По подразбиране"
натискаме бутон "Данък" и избираме "ДДСкдо20% - ДДС, кредит 20% с различна дан. основа".
Операцията не се променя - би трябвало да бъде "Покупки: Доставки и внос с пълен данъчен кредит".
Попълването на документа става, като в дебита въведем сметката за материален запас, а в кредита се
дефинира нов доставчик - например "Чл.68 от ЗДДС". Полето "Данъчен номер" остава непопълнено.
В поле "Сума нето" със знак минус се попълва сумата на данъка, който трябва да се приспадне от
стойността на материалните запаси. В полето "Данъчна основа" се попълва базата за начисление на
този размер ДДС.
По този начин БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично ще начисли данъка и той ще се отнесе по сметка
45311 и съответно в колоната на дневника на покупките - "ДДС по облагаеми доставки без износа".
Осчетоводяване на ДДС при частичен данъчен кредит

При получаването на доставка на стока или услуга, за които се знае, че ще бъдат използвани както за
облагаеми, така и за освободени доставки, е необходимо да използваме документ тип "+ФДчк - Данъчна
фактура с частичен к-т". Попълването на съответните полета става, както посочихме във входящата
данъчна фактура. Документът е дефиниран по такъв начин, че да се получат после обективни справки
за дневниците и данъчната декларация за ДДС.
Осчетоводяване на ДДС при внос

При осчетоводяването на внос в БИЗНЕС НАВИГАТОР се използват два документа: "+ФЧВ - Фактура в
чужда валута, входяща" и "+МДвн - Митническа декларация за внос". Документът, който следва да се
отрази в дневника на покупките, е митническата декларация. Ще опишем случая за внос с автоматично
разпределяне на митата върху стойността на внасяните стоки или материали.
В избрана от вас папка с икона "Добавяне" избираме типа документ "+ФЧВ - Фактура в чужда валута,
входяща". Попълваме датата и номера на документа. Избираме сметката по дебит, например 3041
Стоки на склад. Когато програмата ни препрати в екрана с партидите на сметката, излизаме с икона
"Изход". В основния екран на документа избираме "Много КС" по дебита, по кредит избираме
чуждестранния доставчик. Въвеждаме вида, общото количество валута и валутния курс на датата на
доставката. На втория екран трябва да попълним една по една позициите по фактурата с количество и
единична цена във валута. Когато въведем всички позиции, отиваме на бутон "Автоматични операции" и
избираме позиция "Създаване на таблица за разпределяне на общи разходи". Излизаме с икона "Изход"
от текущия екран, потвърждаваме документа и създаваме нова отворена позиция. Следващата стъпка е
въвеждането на митническата декларация.
"+МДвн - Митническа декларация за внос" е тип документ с по- особени характеристики. В полето "Дата"
се попълва датата на митническата декларация. Номерът на бланката обикновено се състои от три
части, разделени със символа "/". Първата част съдържа номера на митническото учреждение (четири
символа), втората - пореден номер на документа, и третата - датата. За митническа декларация първите
4 цифри се попълват с кода на митническото учреждение. В останалите се съдържа поредният номер на
митническата декларация, дясно изравнен. Позициите, които не се използват, следва да са запълнени
със стойност "0". Например за митническа декларация от митническо учреждение "4100" и номер "606"
следва да се попълни "4100000606", така че номерът е с 10 цифри.
В полето "Доставчик" добавяме съответното митническо учреждение, без да задаваме данъчен номер,
като го обвързваме със сметка 457 Разчети с митници.
Данъкът в този документ е дефиниран с различна данъчна основа. Данъчната основа следва да се
посочи в свободното за въвеждане поле "Данъчна основа". В полето "Сума нето" се посочват митата,
таксите и акцизите, чиято стойност увеличава фактурната стойност на стоките или услугите. По принцип
във входящите документи, какъвто е и митническата декларация, е по-удобно да въведем общата сума
на акциза в документа и да оставим програмата да разпредели митата и акцизите с функцията
"Разпределяне на общи разходи". След това следва да се влезе с икона "Редактиране" в съответния
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поддокумент, позиционираме се в долната част на таблицата под полето "Ред" и от клавиатурата чрез
клавиш "Insert" в полето "Данък" указваме акциза на съответните стоки от митническата декларация.
Трябва да се има предвид, че от меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи" на
документа митническа декларация предварително от страница "По подразбиране" трябва да се маркира
карето пред "Данъци и начисления по партиди".
Да продължим с разглеждания пример. Позиционирайте се на същата папка и с икона "Добавяне"
изберете от списъка с документи "+МДвн - Митническа декларация за внос". Попълвате датата, номера
и избирате сметката по дебит, например 3041 Стоки на склад. Задължително трябва да посочим "Много
КС", защото ще разпределяме митата и таксите върху стойността на стоките. Избираме по кредит
доставчик "Митница", който предварително трябва да е дефиниран да се осчетоводява по сметка 457
Разчети с митници.
В поле "Сума Нето" се въвеждат стойността на митата и таксите, които подлежат на разпределение. В
поле "Данъчна основа" се въвежда стойността, която се явява база за облагане с ДДС. Потвърждава се
документът и на втория екран от бутон "Автоматични операции" избирате позиция "Разпределяне на
общи разходи". По този начин програмата ще разпредели митата на база стойността на стоките от
фактурата в чужда валута и ще изчисли и отнесе по сметка 45311 Начислен данък за покупките данъка
върху облагаемата стойност по митническата декларация.
Осчетоводяване на ДДС при брак и липси

За начисляването на ДДС в случаите на брак и липси по чл. 82 от ЗДДС следва да се създаде нов
документ. За целта се позиционираме на тип документ "-ФД - Изходяща данъчна фактура" и с бутон
"Копиране" създаваме нов документ "Протокол за брак". С икона "Редактиране" коригираме поле "Вид по
ДДС" - "Протокол или друг", в поле "Клас на сметката" указваме "Материална". На страница "По
подразбиране" натискаме бутон "Данък" и задаваме данък - "ДДСн20%ч61 - Начислен ДДС 20% чл.61,
81,82". С бутон "Операция" избираме "Продажби: Начислен ДДС в други случаи".
Документът се попълва, като в дебитната страна се избира сметка 699 Други извънредни разходи, а в
кредитната - сметката, по която се е водил липсващият (бракуваният) актив. В поле "Сума нето" се
попълва отчетната стойност на актива, а в поле "Данъчна основа" се задава базата, върху която трябва
да се начисли ДДС.
ДДС по анулирани документи

Въпросът с отразяването на анулирани документи в дневниците има два аспекта. При единия от тях
документът се анулира в периода, в който е издаден. В този случай полетата, описващи стойност, се
оставят със стойност 0, а в полето "Текст" се попълва "Анулиран документ".
По-особен е случаят, когато се анулира документ през период, по-късен от периода, в който е издаден
документът. Такъв осчетоводен документ се налага да бъде сторниран. Последователността на работа
би трябвало да бъде следната:
Позиционираме се на документа, който е влязъл в дневниците и който трябва да се анулира, и избираме
бутон "Сторниране". Програмата създава служебно папка "STORNO", в която се съдържа документ,
идентичен на сторнирания, но с отрицателна стойност.
В папка "STORNO" се позиционираме на документа и от меню "Документи – Местене в друга папка",
указваме номера на папката от текущия период, в която да се премести. След това осчетоводяваме
преместения документ.
Осчетоводяване на фактури за реализация на стоки с отстъпки

Предварително в "Базови данни", "Основни дефиниции", "Данъци и отстъпки" трябва да се дефинират
отстъпки като отделни типове данъци с различни стойности, например 10%, 15% и т.н.
Отстъпките могат да се изчисляват от нетната стойност на стоката или да са включени в продажната
цена и програмата ще отдели сумата на отстъпката от въведената брутна сума за продажна цена.
Създаване на тип данък с отстъпка

От "Базови данни", "Основни дефиниции", "Данъци и отстъпки" чрез бутон "Добавяне" създаваме
отстъпката със следните характеристики:
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Общи данни
Съкращение

В това поле въведете съкращение на името на отстъпката. Съкращението може да бъде произволен
текст с дължина до 10 знака. По това съкращение ще бъде сортиран списъкът на въведените в БИЗНЕС
НАВИГАТОР данъци и отстъпки. Полето е задължително за въвеждане.
Препоръчваме в съкращението да въведете и ставката на отстъпката за тези отстъпки, които не са с
променлива ставка. Така при справки, които използват само съкращенията на данъка, ще можете да
виждате и ставката му, без да се налага да правите специална справка за нея.
Име

В това поле въведете пълното име на отстъпката. Наименованието може да бъде произволен текст с
дължина до 40 знака. В името можете също да укажете и процента (ставката) на отстъпката. Полето е
задължително за въвеждане.
Тип

В това поле се въвежда типът на изчисляване на отстъпката. От избрания тип на отстъпката зависят
данните в другите входни полета. Типовете данъци се избират от таблица със следните възможности:
Процентен

Тези отстъпки се изчисляват като процент от данъчната основа. При процентните отстъпки се активира
полето "База за данъка", където се избира видът на данъчната основа.
Базата на данъка (данъчната основа) може да бъде равна на счетоводната сума на документа.
При процентните отстъпки се попълват също и полетата "Условия за плащане", "Начин на изчисляване",
"Вид осчетоводяване" и "Данъчна ставка". Полето "Начин на изчисляване" се попълва само за
процентните данъци.
Количествен

Има отстъпки, които се изчисляват не върху счетоводната сума, а на база закупеното или продаденото
количество. Данъчната основа на количествените отстъпки е въведеното в документа количество.
Ставката може да бъде процент или сума.
Отстъпката се изчислява, като данъчната ставка се умножи по количеството в документа. Могат да се
използват и отстъпки с по-сложно изчисляване, които се пресмятат като произведение от количества и
данъчната ставка. В този случай можете да изберете данъчната основа да бъде или равна на
зададената в полето "База 1" стойност, или на произведението от стойностите в полета "База 1" и "База
2".
Данъчната ставка се задава в данните на отстъпката.
За количествените данъци се прескачат полетата "Условия за плащане" и "Вид осчетоводяване".
Фиксиран

Такъв тип данъци са предимно различни видове такси, но може да се използва и като отстъпка с
фиксирана сума.
Въведената в полето "Ставка" сума представлява сумата на отстъпката.
С променлива ставка

Особеното при този вид отстъпка е променливата стойност на ставката за различните документи. Това е
процентна отстъпка, на която ставката не е фиксирана, а може да се променя при въвеждане на
документа. Ако въведем ставка при дефиниране на отстъпката, тя се попълва като стойност по
подразбиране на документа. В процеса на въвеждане ставката може да се променя.
При този вид данък се попълват и полетата: "Платим", "Тип сума", "Категория".
База

Базата на данъка е стойността, от която се изчислява отстъпката. В зависимост от типа данък имате
възможност да избирате от следните видове бази:
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Сума на документа

За данъчна основа на този вид отстъпка се използва счетоводната сума на документа. БИЗНЕС
НАВИГАТОР автоматично изчислява отстъпката по тази сума, като я умножава по ставката й.
База 1

Ако изберем данъчната основа да бъде "База 1", тогава при въвеждане на документа полето "Данъчна
основа" се освобождава за въвеждане. Полето База 1 се задава за такива отстъпки, чиято данъчна
основа е различна от счетоводната сума на документа.
База1*База2

Полето за база на данъка като произведение на "База1*База2" се използва при процентните отстъпки, с
твърда и с променлива ставка, както и при количествените отстъпки. При тях данъчната основа е
произведението от сумите, въведени в полетата "База 1" и "База 2".
Полето "База 2" се задава само във връзка с полето "База 1" и не може да се използва самостоятелно.
Платим

Това входно поле дефинира условията, при които трябва да се извърши плащането на отстъпката.
Имате възможност да избирате от таблица следните видове условия за плащане на данъци:
Незабавно

Плащането на данъка/отстъпката става веднага след осчетоводяването на фактурата. По европейските
стандарти този принцип се нарича принцип на споразумението. При него в момента, в който се
споразумеем за извършване на сделка, данъкът става дължим към държавните органи. Плащането на
данъка към държавата се извършва незабавно.
При реализация

Плащането на данъка/отстъпката при реализация на сделката се извършва по принципа на изчакването.
При него данъкът се осчетоводява първо по чакаща сметка. Едва след като пристигне плащането, се
извършва прехвърляне на осчетоводяването по действителната данъчна сметка.
Начин на изчисляване

Това входно поле дефинира условията, при които трябва да се извърши плащането на данъка. Имате
възможност да избирате от таблица следните видове условия за плащане на данъци:
Над 100

Този вид изчисляване дефинира данъка/отстъпката като процент от данъчната основа. Изчисляването
му се извършва по следната формула:
Сума на данъка = (База за данък * Данъчна ставка) /100.
Под 100

Този вид изчисляване също се отнася за процентните данъци, но изчисляването се извършва по
формула:
Сума на данъка =(База за данък*Данъчна ставка) /
(100 - Данъчна ставка)
Данъчната основа в този случай се предполага, че включва данъка, и затова трябва да се отдели от
него. С използване на формула "Под сто" направо се получава крайната цена на стоките с включен в
нея данък.
Тип сума

Това входно поле дефинира вида на сумата на отстъпката. Знакът за бруто/нето на сумата на
отстъпката се взема предвид при осчетоводяването на сумите по основната сметката и на отстъпките по
данъчната сметка. В зависимост от типа на сумата на отстъпката, зададен за документа, се определя
дали сумата на отстъпката се съдържа в данъчната основа, или се добавя към нея, за да се получи
общата сума на документа.
Типът на сумата има значение и при въвеждане на много отстъпки, които се задават към една отделна
позиция на фактурите. Сумата за бруто или нето е една за целия ред, а не се изчислява за всяка
отстъпка поотделно. Така ако първата отстъпка за този ред се избере от вид, който се изчислява върху
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нетната сума, БИЗНЕС НАВИГАТОР не позволява следващите отстъпки в този ред на фактурата да
бъдат върху брутната сума. Този тип сума е един за отделната позиция на фактурата, а не за всяка
отстъпка поотделно. Затова ако избираме отстъпките от списък, в него се зареждат само тези, които са
със същия тип сума - бруто или нето, избран за първата отстъпка.
Този начин на работа засяга само този ред на фактурата, защото можете да въвеждате много отстъпки за количество, за промоция и т.н. За следващия ред отстъпките могат да бъдат други. Ако имате в един
ред на фактурата и отстъпка, и акциз, трябва също да ги дефинирате с еднакъв тип сума - брутна или
нетна. Така БИЗНЕС НАВИГАТОР ще изчисли правилните резултати независимо от броя на данъците и
отстъпките за всеки ред на фактурата. Отделно се начисляват и отстъпки, и данъци, които са общи за
целия документ, като например отстъпка за плащане в брой.
Можете да изберете типа на данъчната сума от списък със следните възможности:
Бруто

Типът сума "Бруто" означава, че сумата на отстъпката се съдържа в сумата на документа или в
данъчната основа.
Нето

Типът сума "Нето" означава, че данъчната основа (сумата на документа) не съдържа сумата на
отстъпката.
Категория

Това поле указва категорията на данъка/отстъпката. Въведени са три категории данъци: ДДС, акциз и
отстъпка. За тези, които не са специфицирани, е оставена категорията "Няма". Желателно е за всеки
данък да укажете категорията, към която се отнася. Категорията е необходима за групиране на
данъците/отстъпките в справките, които се показват по видове отстъпки, а така също и за
автоматизирано въвеждане, изчисляване и осчетоводяване на данъците/отстъпките.
Удобно е категориите данъци да се използват за отстъпките, така че да се автоматизира въвеждането
на отстъпки в документа. При дефиниране на отстъпка се избира категория "Отстъпка".
Група

Тук се въвежда номерът на групата на отстъпката. Групите на отстъпките се указват в меню "Базови
данни – Фирмени данни – Текстови константи".
Там те се задават по категории отстъпки. Може да се дефинират отделни групи за отстъпките и за
другите данъци.
Ставка

Въведете в това поле размера на ставката на отстъпката. Въвежда се с отрицателен знак. В полето се
въвежда число с дължина до 8 знака, с 6 знака след десетичната запетая. Полето е задължително за
въвеждане.
Полетата "Верижен данък" и "Приоритет" не се маркират при дефиниране на отстъпка.
Сметки

На този екран се дефинират сметките, по които автоматично ще се осчетоводяват отстъпките. Ако
въведете невалидна сметка, на екрана се появява таблица със списък на данъчните сметки, от който
избирате желаната. Ако въведете номер на сметка, която съществува в сметкоплана, дефинирана като
данъчна, таблицата за избор не се появява.
На този екран се въвеждат следните видове сметки за данъци:
Осчетоводяване

В това поле се въвежда данъчната сметка, по която ще се осчетоводява този данък/отстъпка. Ако
въведете невалидна сметка, на екрана се появява таблица със записаните в системата данъчни сметки.
Полето може и да не се попълни, ако искаме с този данък да се увеличи или намали стойността по
основната сметка, а не той да се осчетоводява по отделна сметка. Това важи за отстъпките и
надценките към стойността на стоките, които не желаем да отчитаме в отделна сметка.
Въвеждането в това поле е задължително, когато данъкът е от тип "Отстъпка", но ще се въвежда към
общата сума на документа. Такива са например отстъпките за плащане в брой. Те не зависят от
конкретните стоки, които продаваме, а от общата сума на документа. В този случай БИЗНЕС
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НАВИГАТОР трябва да осчетоводи сумата на данъка по сметка, която да бъде кореспондираща на
основната сметка. Например при продажбите можем да дефинираме подсметка на 702 "Продажби на
стоки", в която да се отразяват сумите на дадените общи отстъпки.
Изчакване:

При данък категория "Отстъпка" не се въвежда сметка.
Сконто:

При данък категория "Отстъпка" не се въвежда сметка.
Остатъци:

При данък категория "Отстъпка" не се въвежда сметка.
Статистика:

В това входно поле може да дефинирате статистическа сметка, в която да се обобщават данните от
начислените отстъпки.
Въвеждане на фактури с отстъпка

Съществуват два варианта за въвеждане на фактури с отстъпки.
В първия вариант партидата се свързва с конкретна отстъпка, а във втория се дефинира документ, в
който се указват отстъпките. Във втория случай е възможно обвързване на една партида с повече от
една отстъпка.
Връзка между партида и отстъпка

В този случай става обвързване на конкретната партида с отстъпката. За целта потребителят на
БИЗНЕС НАВИГАТОР се позиционира на меню "Базови данни – Сметкоплан – Партиди". Избира
сметката и конкретната партида. Чрез икона "Редактиране", от страница "По подразбиране" на
партидата, се натиска бутон "Данък". От списъкът с данъци се избира дефинираната вече отстъпка.
Потвърждаваме с "ОК".
Така се осъществява връзка между партидата и отстъпката.
В следващ момент, за да се появи дефинираната отстъпка при въвеждане в документа, е необходимо
това да се укаже в типа документ. Това става от меню "Базови данни – Типове документи".
Позиционираме се на съответния документ. Чрез икона "Редактиране", от страница "По подразбиране"
на типа документ маркираме флаг пред "Данъци и начисления по партиди". Потвърждаваме с "ОК".
След като са направени всички настройки, следва въвеждането на документа с отстъпките.
В избрания период се позиционираме на конкретната папка и с икона "Добавяне" избираме типа
документ "-ФД - Данъчна фактура, изходяща". Попълват се датата и номерът на документа, избира се
дебит - съответният клиент, по кредит сметката за продажби например 7021 Постъпления от продажби
на стоки на едро, която трябва да бъде аналитична по видове стоки. Задължително в основния екран на
документа маркираме отметка пред "Много КС". Партидите с дефинираните отстъпки към тях се
въвеждат в екрана с поддокументи. Чрез икона "Добавяне" в екрана с поддокументи се въвеждат
партидите с количество и продажна цена. Тъй като предварително сме свързали партидата с
отстъпката, полето "Сума", което се попълва автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР, е стойност, равна
на произведението от количество и единичната цена на партидата, намалено със сумата на отстъпката
по тази партида. Сумата на отстъпката се визуализира на екрана в поле "Отстъпки:" Програмата
изчислява стойността на отстъпката по отделните стоки и на базата на това формира "Данъчната
основа" за облагане с ДДС без отстъпките, която се отразява на основния екран и изчислява данъка.
Тип документ с дефинирани отстъпки

Типът документ за фактуриране е дефиниран стандартно в системата и се генерира автоматично при
нейното инсталиране. Това е "- ФД - Данъчна фактура изходяща". Всеки тип документ има определени
характеристики. Тези параметри могат да се разгледат и настроят от меню "Базови данни – Основни
дефиниции – Типове документи".
Страницата "Общи данни" на типа документ съдържа бутон "Допълнителни параметри". Чрез него за
всеки тип документ може да се зададе списък от данъци и отстъпки, които да се включват автоматично
към документа или/и в поддокументите.
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Данъци в документ

Въведеният списък от данъци и отстъпки се включва автоматично в общите начисления на самия
документ. Те задължително трябва да имат сметка за осчетоводяване, въведена в дефиницията на
данъка.
Данъци в поддокумент

Въведеният списък от данъци и отстъпки се включва автоматично в поддокумента, като се отнасят за
всички въвеждани партиди по този документ.
След като са направени всички настройки, следва въвеждането на документа с отстъпките.
Въвеждане на документ с указани отстъпки

В избрания период се позиционираме на конкретната папка и с икона "Добавяне" избираме типа
документ. Попълват се датата и номерът на документа, избира се дебит - съответният клиент, по кредит
сметката за продажби, например 7021 Постъпления от продажби на стоки на едро, която трябва да бъде
аналитична по видове стоки. Задължително в основния екран на документа маркираме отметка в карето
"Много КС". Партидите се въвеждат в екрана с поддокументи. Чрез икона "Добавяне" в екрана с
поддокументи се въвеждат партидите с количество и цена. Тъй като предварително сме указали в типа
документ видовете отстъпки, полето "Сума", което се попълва автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР, е
стойност, равна на произведението от количество и единичната цена на партидата, намалено със
сумите на отстъпките.
Отстъпките могат да бъдат общо за документа. Тогава сумата на отстъпката се появява в полето
"Отстъпки" в колона "Сума общо", намираща се в горната част на екрана с поддокумента.
Дефинираните отстъпки в документа могат да се отнасят и за отделните партиди, включени в
поддокумента. Тогава сумата на отстъпката се визуализира на екрана на поддокумента в поле
"Отстъпки:" в колона "Сума по поддокументи", намираща се в горната част на екрана с поддокументи.
Програмата изчислява стойността на отстъпката по отделните стоки и на базата на това формира
"Данъчната основа" за облагане с ДДС без отстъпките, която се отразява на основния екран и изчислява
данъка.
Работа с документи
Въвеждане на документи

За да могат да се въвеждат документи по новите изисквания за ДДС от 01.01.2007г., трябва
предварително да се подготвят данните в типовете документи. Дефинират се новите типове документи
съгласно операциите по ДДС по новия ЗДДС. Задават се и нови режими на номериране.
При въвеждането на документи се попълват следните допълнителни полета, които се
извикват от бутон "Други данни", страница "ДДС". Данните до 2006 г. Остават на
страница "Други данни
•

Други".

Група полета "Данък" с данни за:
− Данък - полето е оформено като бутон, от който може да се избира данъкът от списъка на
данъците;
− Различен от изчисления - като поле за маркиране, ако трябва да се редактира сумата на
данъка;
− Сума на данъка - по подразбиране полето е забранено за въвеждане. Разрешава се, ако е
маркирано предишното поле.
Група полета "Операция", в която може да се маркира полето "Операция, различна от нормалната",
след което да се избере друга операция. Операциите са заложени по подразбиране в типа документ и
могат да се променят за всеки конкретен документ от тук.
В група полето "Период по ДДС" може да се маркира карето "Различен от периода на осчетоводяване" и
да се избере друг период, в който този документ да се отчете в дневниците по ДДС.
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В полето "Дата на данъчното събитие или авансовото плащане" може да се въведе
дата, различна от датата на документа. Ако не е въведена дата в това поле, се
отпечатва датата на документа. Полето се попълва само при различна дата на
данъчното събитие или авансовото плащане.
Полето "Основание за начисляване/ неначисляване на ДДС" се използва за задаване на основанията,
необходими да се укажат в някои документи, ако не са зададени в типа документ или ако са различни от
тях. По подразбиране тази стойност се попълва с избраната в типа документ както следва:
-

за фактурите, ако няма данък или имат данък с нулева ставка, като основание
неначисляване.

-

за протоколите - като основание за начисляване на данъка.

за

Полето "Осчетоводяване само на данъка" се отнася главно за протоколи за ВОП и
протоколи по ЗДДС, когато стоките или услугите вече са осчетоводени с друг
документ.
При въвеждането на фактури и други документи по ДДС да се обърне внимание да полето "Текст". В
този счетоводен текст не се изисква да се записва вече предмет на сделката, а точно описание на
стоката или услугата, съгласно документа. В Бизнес Навигатор може да се подготвят готови текстове,
които да се избират в документа от бутона след полето. Дължината на този текст, който се изисква за
попълване на дневниците по ЗДДС, е ограничена до 30 знака.
Отпечатване на документи

Формулярите на документите, които се издават след 2007 г., съответстват на изискванията на новия
ЗДДС.
Променено е отпечатването на фактурите, дебитните и кредитните известия. Добавено е отпечатване
на протоколите за ВОП и протоколите по ЗДДС.
Главното различие е, че вече няма ДДС сметка и не се отпечатват данните за нея.
Остава отпечатването и на ЕИК на фирмата, и на новия идентификационен номер по ДДС.
За нерегистрираните по ДДС лица трябва да се отпечатва само ЕИК.
Отделно се отпечатва сумата на документа, отделно - данъчната основа.
Генериране на документи

Генерирането на документи е необходимо за автоматично съставяне на протоколите за ВОП на базата
на входящи фактури от чужбина, когато доставчикът е от друга страна, членка на ЕС. За целта първо се
дефинират схемите на генериране на протоколите, което става в меню "Базови данни - Основни
дефиниции - Схеми за генериране на протоколи за ВОП".
Дефинираните схеми се задават в типа документ, от който ще се генерира протокол, напр. Фактура в
чужда валута, входяща. Избират се в полето "Схема за генериране на протокол за ВОП" на страница
"ДДС - 2007" във формуляра за редактиране на документи. Моля да проверите данните на тази
страница на входящата фактура в чужда валута. Тъй като тя не трябва да влиза в дневниците по ДДС,
полетата "Вид по ДДС" и "Операция" трябва да бъдат със стойност "Няма".
Проверете данните за данъка в протоколите за ВОП - входящ и изходящ, които са
зададени в схемата за генериране. Много важно е в тях данъка да е указан с
различна данъчна основа, за да може програмата да попълни стойността на
данъчната основа от данните за фактурата. Сложете режим на номериране само на
изходящия протокол за ВОП, който и ще се отпечатва, тъй като двата протокола са
огледални и ще имат един и същ номер.
Дизайнер на документи

Полетата с новите данни за документите от 2007 г. са включени в дизайнера на
документи и могат да се използват за създаване на собствени формуляри по
желание на потребителите.
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Отчети по ЗДДС
Новите отчети по ЗДДС се съставят от меню "Отчети - Отчети по ЗДДС". При новия
начин на съставяне на отчетите се използват данните от осчетоводените
документи, а не от счетоводните сметки. Данните в Справката-декларация и VIES
декларацията се изчисляват автоматично от данните на дневниците на покупки и
продажби, а не се вземат като резултат от счетоводните сметки.
Така се осигурява пълна съвместимост между старите и новите данни. Старите отчети могат да се
правят по стария начин, а новите - по новия.
Отчетите се генерират като справки, които се съхраняват за повторно подаване или корекция, а не се
съставят в момента на извеждането. Важно е, че ако се направят промени по документите, те няма да
се отразят във вече съставената декларация. Трябва да се създаде нова декларация за същия период.
Старата е възможно и да се изтрие, ако вече не е необходима.
При избор на точка "Отчети по ЗДДС" на меню "Отчети" първо ще се покаже празен списък. Натиснете
икона "Добавяне", за да създадете първата справка-декларация.
Първо се избира периодът, за който се съставя справката - в случая 01.2007г. Следва екран със
съобщенията за грешки, които се показват при некоректни данни. Трябва внимателно да се прочетат
тези грешки, за да се отстранят в документите. Във всяка грешка се съдържа и номерът и датата на
документа, за който се отнася.
След това се показва екран с попълнените справки, който съдържа следните страници:
•

Общи данни;

•

Продажби;

•

Покупки;

•

Резултат;

•

Дневник на продажбите;

•

Дневник на покупките;

•

VIES - с подстраници "Общи данни" и "ВОД";

С бутоните, разположени отгоре на всяка страница, може да се отпечатва Справката-декларация,
дневниците по ДДС и VIES декларацията. В така генерираните данни могат да се правят корекции
според нуждите на потребителя.
От там се съставят и файловете с данни за подаване към НАП. При натискане на иконата като дискета
за създаване на файловете програмата издава съобщение:
Файловете
DEKLAR.TXT
са
записани
C:\NAV\MAND035\Dds\2007-01-01

,

PRODAGBI.TXT
в

и

POKUPKI.TXT
директория

Моля имайте предвид, че не бива да отваряте тези файлове, а трябва да ги подадете точно както са
създадени от програмата!

Файловете се записват в директория според- номер на фирмата в списъка с фирмите - в случая
MAND035.
След това тези данни се копират на дискета. Издава се съобщение да се постави дискета.

Insert
disk
Поставете дискета в устройство A

in

drive

A
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Особеното в случая е, че ако данните не се събират на една дискета, програмата не разделя файла на
следващи дискети. В този случай трябва целият файл да се копира на CD и да се подаде на оптичен
носител.

При фирми, за които се налага обединяване на данни от клонове, трябва в директорията, където се
създават файловете за ДДС, да се запишат файловете и от съответните клонове, и файлът от
централното управление. Ако фирмата е маркирана като "Централно управление на фирма с клонове",
при създаване на декларации по ДДС в меню "Отчети - Отчети по ЗДДС" първо се създава
декларацията само на централното управление.
На страницата "Обединени декларации на фирма с клонове" трябва да се създаде обединена
декларация, като се добави с икона "Добавяне". Моля първо да се създаде декларацията на централния
офис и след това обединената декларация. В противен случай програмата издава съобщението:
Не
е
намерен
файлът
Не може да се извърши обединяване без данните за централния офис!

DEKLAR.000

Проверете дали в директорията за данни за ДДС на централното управление сте записали всички
файлове от клоновете, преди да съставите обединената декларация.
Ако няма данни, програмата издава следното съобщение:
Директорията
не
съдържа
Не може да се извърши обединяване на данните!

файлове

от

клоновете!

Ако всичко е наред, се съставя обединената декларация. Можете да проверите данните от кои клонове
са обединени в полето "Обединени клонове", където излизат номерата на клоновете.

Следене на разплащанията
Основни понятия
Работата с отворени позиции е важен момент в БИЗНЕС НАВИГАТОР. Чрез тях
системата автоматично контролира разплащанията - вземанията и задълженията,
свързани с дебитори и кредитори. Работата с "Отворени позиции" и функцията за
"Следене на разплащанията" са изключително полезни за всяко счетоводство.
Благодарение на тях счетоводителят може не само да следи за взаимоотношенията с
контрагентите, но на базата на това да ориентира счетоводната политика на
фирмата към по-бърза събираемост на приходите и редовно погасяване на
задълженията, което е гаранция за финансова стабилност.
Отворени позиции

Понятие, с което в БИЗНЕС НАВИГАТОР се обозначава "сделка". Една отворена позиция в БИЗНЕС
НАВИГАТОР е една сделка, която може да се урежда дълго време с различни плащания.
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Под сделка се разбира възникването на взаимоотношение с контрагент (клиент или доставчик),
свързано с вземане, задължение, плащане или предплащане. Сделката може да обхваща два типа
документи - фактури и плащания или предплащания. Една сделка (отворена позиция) може да се
урежда с няколко документа. Това означава една фактура да се закрие с няколко частични плащания
или няколко предплащания към определена сделка да се закрият с една фактура.
Отворените позиции могат да бъдат в две състояния:
Активни
История
Активни

Когато все още има неизравнени суми към контрагентите и когато документите, с които са създадени
отворените позиции, не са осчетоводени.
История

Когато разчетите (сделките) с контрагентите са изцяло уредени, т.е. няма суми за изравняване и
документите по сделката са осчетоводени. Менюто се съдържа в справката за следене на
разплащанията и дава подробна информация за документите в приключена сделка.
Контрагент

С контрагенти в системата се обозначават всички дебитори и кредитори. За всеки дебитор и кредитор в
БИЗНЕС НАВИГАТОР се създават персонални сметки.
Групи клиенти и доставчици

Формирането на групи партньори в БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява разграничаването на контрагентите
на отделни групи. На базата на това можете да заложите в системата дадена група контрагенти да се
осчетоводява по отделна сметка от сметкоплана.
Групите клиенти и доставчици се дефинират от меню "Базови данни – Сметкоплан – Групи клиенти и
доставчици". Задава се името на групата и се посочва по коя сборна сметка ще се осчетоводяват
оборотите от персоналните сметки, включени в нея. Така при въвеждането на нов контрагент системата
ще ви пита към коя група се отнася той. Например даден клиент или доставчик може да участва в
различни групи партньори, но с БИЗНЕС НАВИГАТОР потребителят има възможност да следи
разплащанията с него по отделни сметки. Така посредством автоматичното контиране при
осчетоводяването на даден документ (фактура или плащане) стойността се разнася и по сборната
сметка, към която се отнася този контрагент.
Понятия на отворените позиции
Сметка

С това понятие се обозначава персоналната сметка, по която се извършват счетоводни операции в
конкретна сделка - отворена позиция. Тук се показва името на контрагента.
Тип документ

В БИЗНЕС НАВИГАТОР счетоводните статии се въвеждат чрез различни типове документи. Всеки тип
документ има определени характеристики и дефиницията му отговаря на точно определени операции,
които могат да се осъществяват с него. Тук се показва съкратеното име на типа документ, като
например "+ФД - Данъчна фактура, входяща", "+ФО - Опростена фактура, входяща", "+ДДИ - Данъчно
дебитно известие, входящо", "+ДКИ - Данъчно кредитно известие, входящо", "-Ф20% - Данъчна фактура,
изходяща", "-ФО - Опростена фактура, изходяща", "-ДДИ - Данъчно дебитно известие, изходящо", "- ДКИ
- Данъчно кредитно известие, изходящо".
Отварящ документ

Това е документът, с който се започва нова сделка, т.е. този, чрез който се създава отворената позиция.
Той може да бъде от тип фактура или плащане.
Закриващ документ

Това е документът, с който се приключва сделката. Може да бъде от тип фактура или плащане.
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За изравняване

Това е сумата от дадена сделка, която подлежи на издължаване или плащане, т.е. остатъчната сума на
сделката.
Срок

Това е падежът на плащане, т.е. срокът за уреждане на сделката. Той се определя от зададените
условия на плащане в дефиницията на конкретен контрагент. БИЗНЕС НАВИГАТОР поддържа списък на
условията на плащане с отстъпки за плащане в срок.
Брой документи

Това понятие участва в екранната справка за информация към отворената позиция и показва броя на
документите, които участват в дадена сделка (отворена позиция).
Напомняния

БИЗНЕС НАВИГАТОР дава възможност да се изпращат предупредителни писма на контрагентите, с
които има неуредени сделки. Системата следи за броя на изпратените предупредителни писма.
Състояние

• Активна
Когато все още има неизравнени суми към контрагентите или документите, с които са създадени
отворените позиции, не са осчетоводени.
• Изравнена
Когато сделките с контрагентите са изцяло уредени, т.е. няма суми за изравняване. Тогава отворените
позиции се съхраняват в меню "История". Менюто се съдържа в справката за следене на
разплащанията и дава подробна информация за документите в приключена сделка, чиито суми вече са
изравнени и документите са осчетоводени.
Ако върнем документите в неосчетоводено състояние (деактивиране), приключените сделки също
стават активни и могат да се коригират връзките в тях.
Практическа работа със следене на разплащанията
Следенето на разплащанията с контрагентите се извършва едновременно с въвеждане на първичните
документи - фактури или плащания. При въвеждане на документ от тип фактура или плащане
програмата включва автоматично системата за следене на разплащанията. При въвеждането на нови
документи има две възможности.
Нова ОП

Да регистрирате нова сделка чрез бутон "Нова ОП". Новата сделка се отнася само за контрагента, който
е избран в документа. Тази отворена позиция ще може да се закрие (изравни) само с плащане, което се
обединява към нея.
Обединяване

Втората възможност е обединяване на въведения документ към вече създадена отворена позиция. По
този начин стойността по вече създадената отворена позиция (сделка) се сумира със стойността на
документа, който се обединява. В започнатата сделка се формира общо вземане (задължение) към
посочения контрагент, което може да се закрие с един платежен документ.
Пример 1.Следене на разплащанията при сделки, които се уреждат изцяло с едно плащане

Доставени са стоки за 100 лв. цена без ДДС от доставчик "Елитон". Платени са по банков път с
платежно нареждане (ПН).
Въвеждане на задължението към доставчика

Въвежда се документ от тип "+ФД - Данъчна фактура, входяща" с контировка Дт сметка 304 Стоки / Кт
сметка "Елитон" (Д1). След като са попълнени стойностите, програмата препраща в екран "Отворени
позиции". Там се намира списъкът на всички неуредени сделки с този контрагент. Ако желаете да
добавите нова сделка, избирате бутон "Нова ОП", който означава "Започване на нова сделка".
Програмата предлага екран, който съдържа следните полета с данни:
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Сметка
Отварящ документ
За изравняване
Срок
Документи
Напомняния
Състояние
Сметка

Тук се посочва персоналната сметка, която участва в документа, с който започва разглежданата сделка.
Отварящ документ

Тук се отразяват типът документ, с който започва разглежданата сделка, неговите номер и дата.
За изравняване

Отразява стойността на възникналото задължение. То ще стои като отворена позиция (неуредено
разплащане), докато не се закрие с документ за плащане.
Срок

Това е крайната дата, до която трябва да се погаси задължението.
Документи

Отразява се броят на документите, включени в тази сделка.
Напомняния

Отразява се броят на издадените предупредителни писма.
Състояние

Показва състоянието на отворената позиция. В случая тя е в състояние "Активна", тъй като сделката не
е приключена.
Въвеждане на плащането към доставчика

Въвежда се платежният документ "Платежно нареждане, изходящо" (-ПН) с контировка Дт сметка
"Елитон" (Д1) / Кт сметка 503 Разплащателна сметка в лева със стойност 120 лв.
След като попълните стойността и потвърдите документа, програмата отново отваря екран "Отворени
позиции". В него се съдържат всички документи към контрагента "Елитон", които не са изравнени активните отворени позиции. Трябва да се позиционирате с мишката на този документ, към който
желаете да въведете плащане, и да изберете бутон "Обединяване". Този бутон означава "Включване в
започната сделка". В следващия момент БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага прозорец с информация за
сделката, където се вижда, че сумата за изравняване е нула. В горната част се визуализират името на
контрагента и документът, с който е създадена отворената позиция - т.е. отварящият документ.
Нека разгледаме екрана с информация за отворената позиция. Това става от бутон "Документи". Тук се
визуализират всички документи, включени в сделката по реда на въвеждане.
Вземания
Задължения
Сума общо
Вземания

Отразяват сумите по дебита на персоналната сметка (сумите по дебит се отразяват със знак /+/) - т.е.
това е стойността от документа за плащане.
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Задължения

Отразяват сумите по кредит на персоналната сметка (сумите по кредит се отразяват със знак /-/).
Сума общо

Отчита разликата между стойността като вземане (по дебит на персоналната сметка) и стойността като
задължение (по кредит на персоналната сметка). В случая тя ще бъде нула, тъй като сделката е
уредена (приключена).
Пример 2.Следене на разплащания, при които задължения (вземания) по няколко фактури се погасяват с
един платежен документ

Фирмата има задължение към доставчик "Мега турс" за 10 лв. На 12.02.2008г. фирмата закупува от
същия доставчик стоки за 20 лв. цена без ДДС. На 24.02.2008 г. фирмата закрива цялото си задължение
към доставчика "Мега турс" с платежно нареждане.
Можете да ползвате следните операции:
Въвеждане на задължение към доставчика

Към 12.02.2008г. въвеждате документ от тип "+Ф20% - Фактура, входяща".
Контировката е Дт сметка 304 Стоки и Кт сметка "Мега турс"(Д2). В поле "Сума нето" попълвате
стойността на документа и го потвърждавате. След като програмата ви изпрати в екран "Отворени
позиции", се позиционирате на първата фактура и с мишката натискате бутон "Обединяване".
Програмата отваря екран за справка, където за "Отварящ документ" се вижда фактурата, с която е
създадена отворената позиция. На реда за сумата за изравняване се визуализира общата сума на
задължението по двете фактури.
Забележка:
По този начин можете да свързвате фактурите на един и същ контрагент в една отворена позиция. Това
ще ви позволи да закриете сделката с един платежен документ.
Погасяване на задълженията по двете фактури

Въвежда се документът за плащане - например "- ПН - Платежно нареждане, изходящо" с контировка Дт
"Мега турс"(Д2)/Кт сметка 503 Разплащателна сметка в лева с общата сума по задължението. На екрана
със справката за отворени позиции, където са неуредените сделки, се вижда информация за отварящия
документ, с който е създадена отворената позиция, но с общата сума на задължението.
Позиционирайте се на него и натиснете бутон "Обединяване". В екрана за справка програмата ще
отчете, че задължението е закрито. Сумата за изравняване се нулира и в полето "За изравняване"
стойността е нула.
В долната част на прозореца чрез бутон "Документи" може да се проследи сделката. Оттук се получава
информация за всички документи, които участват в тази сделка, техния брой, тип, сумата по всеки един
от тях и общата стойност на сделката (вземане или задължение) с конкретния контрагент.
В разгледаните случай дотук фактурата винаги предхождаше плащането и с нея се създава отворената
позиция. В обратния случай, когато първият документ е плащането, се работи по аналогичен начин. С
платежния документ се създава нова сделка (отворена позиция) за съответния контрагент. Фактурата, с
която трябва да се закрие разплащането с този контрагент, се обединява с платежния документ.
Забележка:
Изтриването на документ, с който е създадена отворена позиция - отварящия документ, е забранено,
ако към него има присъединени други документи.
Програмата дава следното съобщение:
Към отворената позиция на този документ са присъединени и други документи! Операцията е
прекъсната.
За да изтриете отварящ документ, трябва да го освободите от присъединените към него документи в
отворената позиция. Когато към отварящия документ няма присъединени други документи, той може да
бъде изтрит.
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Ако желаете да изтриете отварящ документ, необходимо е да влезете с редактиране в документите,
които са свързани с разглеждания отварящ документ. Натискате с мишката бутон "Други данни" и от
следващия екран избирате бутон "Чистене на отворена позиция".
По този начин програмата отделя документа от отворената позиция и при потвърждаването му предлага
възможност или да го присъедините към друга отворена позиция, или с него да създадете нова сделка.
Едва когато отстраните всички документи, свързани с отварящия документ, и той остане единствен в
отворената позиция, ще имате възможност да го изтриете.
Тази забрана за изтриване е необходима за проследяване на последователността на уреждането на
сделките в БИЗНЕС НАВИГАТОР. Следенето на сделките поотделно за всяка фактура улеснява
работата при следенето на разплащанията.
Частично погасяване на вземания или задължения

В БИЗНЕС НАВИГАТОР работата с отворените позиции позволява да се следят и частично погасените
вземания или задължения.
Когато въведем документ от тип фактура от доставчик или към клиент, с него се създава отворена
позиция за определена сума. След това се въвежда документ за плащане, но само за част от сумата.
Обединявате го с фактурата. Програмата веднага отчита, че по първоначалната отворена позиция има
неиздължена сума. Чрез справките за следене на разплащанията БИЗНЕС НАВИГАТОР във всеки
момент предлага информация за реалното състояние на разчетите с контрагентите.
Пример 3. Частично погасяване на вземания или задължения

Издадена е фактура за продажба на стоки на клиент "Асимикс" ООД за 498,62 лв. По късно клиентът е
платил част от сумата с платежно нареждане.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР ситуацията изглежда по следния начин:
Въвежда се фактурата към клиента с контировка Дт "Асимикс" ООД (К4) / Кт сметка 7022, Постъпления
от продажби на стоки, с която се създава отворена позиция за 415,52 лв.
Въвежда се платежното нареждане и се обединява към фактурата. От прозореца за информация към
отворената позиция бихте могли да проследите състоянието й.
Полетата на екрана съдържат следната информация:

Сметка

Отразява информация за вида на персоналната сметка - клиент или доставчик. Под нея са кодът и
наименованието на контрагента.
725

Отварящ документ

Съдържа се информация за типа документ, с който е била създадена отворената позиция, номера и
дата на документа.
За изравняване

Показва сумата, която подлежи за доплащане. Оттук се вижда дали са уредени взаимоотношенията с
контрагента. Сумата се отразява в лева, а ако документът е в чужда валута, се виждат видът чужда
валута, стойността на задължението (вземането) в чужда валута и преизчислена стойност в лева по
съответния курс, който е въведен в документа.
Срок

Отразява се информация за срока на плащане на документа. Продължителността на срока за
погасяване се определя в дефиницията на контрагента. Дефинирането на условия на плащане
позволява да се следи срокът на плащане и да се дава отстъпка (сконто) от цената на плащането, ако
то се осъществи в рамките на зададените тук срокове. При задаване на условията на плащане се
дефинират два срока за плащане с определена отстъпка и срок за плащане без отстъпка. Сроковете се
определят в дни, а съответстващите на тях отстъпки се дефинират в проценти. Дефинира се и срок в
дни за закъснение на плащането, ако е по банков път.
Документи

Отразява се броят на документите, които са свързани в тази отворена позиция.
Напомняния

Отразява се броят на предупредителните писма, изпратени на конкретния контрагент, за тази отворена
позиция.
Състояние

Отразява се състоянието на сделката (отворената позиция).
Документи

Чрез бутон "Документи", намиращ се в долната част на екрана, можете да разгледате по-подробно
документите, които са включени в тази сделка.
Те са синтезирани в таблица по реда на тяхното въвеждане.
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Справка за документите в определена сделка можете да получите и по друг начин.
Позиционирате се на документ от конкретна сделка и щраквате на меню "Документи" от основния екран
на програмата и след това на подменю "Информация за отворена позиция". Програмата отваря
прозореца с информация за отворената позиция (показан по-горе) и от него можете да извикате бутон
"Документи". Можете да извикате справката и като се позиционирате на документ от определена сделка
в папката с документите на екрана за въвеждане и натискате десен бутон на мишката. Отваря се
прозорец и от него избирате позиция "Информация за ОП".
• Вземания
Отразяват се сумите, които са по дебит на съответната персонална сметка. Показват се със знак (+).
Стойностите в това поле се отнасят общо за сделката.
• Задължения
Показват сумите - общо за сделката, по кредит на персоналната сметка, със знак (-).
• Сума общо
Отразява се останалата за издължаване сума, която е разлика между стойностите от полета "Вземания"
и "Задължения".
В горната лява част на екрана се показва информация за броя на документите в отворената позиция.
• За изравняване
Отчита се сумата, която подлежи на доплащане в тази сделка.
• Сконто
Отразява отстъпката от стойността на плащането при уреждане на сделката в указания срок без
просрочване.
• Валутна разлика
Отразява стойността на валутната разлика, ако се е формирала такава от документи в чужда валута. Тя
се осчетоводява автоматично по сметка 624 Разходи по валутни операции, когато е загуба, или по
сметка 724 Приходи по валутни операции, когато има приход от валутни операции.
Следва таблица с типовете документи, които са включени в отделни сделки, съдържаща следните
полета:
• Документ - Тип / Номер
Отразява информация за всеки един документ в сделката.
• Сума
Отразява стойността по всеки отделен документ в лева, ако е по дебит на съответната персонална
сметка, се показва със знак (+), ако е по кредит на персоналната сметка - със знак (-).
• Сума валута
Отразява стойността по всеки отделен документ в съответния вид валута, ако документът е в чужда
валута. Видът валута се вижда, като се позиционирате на конкретен документ в полето "За
изравняване" или в полетата за вземания и задължения.
• Валутна разлика
Отразява валутната разлика на документа, на който сме се позиционирали, ако има такава.
• Сконто
Отразява отстъпката от стойността на плащането за конкретен документ при уреждане на сделката в
указания срок без просрочване.
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Валутни разчети с контрагенти

Работата с валутни вземания и задължения в БИЗНЕС НАВИГАТОР е автоматизирана.
Програмата автоматично отчита валутните разлики и ги разнася по съответните счетоводни сметки, а
работата с отворените позиции позволява следенето на неуредените сделки с клиентите и
доставчиците в чужда валута. БИЗНЕС НАВИГАТОР отразява автоматично две валутни разлики:
Основна валутна разлика

Като основна валутната разлика в БИЗНЕС НАВИГАТОР се отчита разликата между средната цена на
валутата и цената при изразходването й. Основната валутна разлика може да се види веднага след
въвеждане на документа, преди неговото осчетоводяване. Това става от бутон "Други данни", "Валутна
разлика", "Основна".
Допълнителна валутна разлика

Допълнителна валутна разлика се отчита само при сделки в чужда валута с контрагенти. Промяната на
курса между датата на възникване и датата на уреждане на валутна сделка поражда курсова разлика.
Тази разлика се отчита автоматично от програмата при уреждане на сделката, т.е. след нейното
окончателно приключване. Трябва да влезете в документа, уреждащ сделката, и да избирате бутон
"Други данни", където се виждат полетата за валутните разлики.
Пример 4. Валутни разчети с контрагенти

Фирма "Вариант БМ" ООД към 01.04.2003 г. има наличност по банковата сметка 1000 щатски долара по
средна цена 1,70 лв. На 27.04.2003 г. фирмата осъществява внос на козметика на стойност 970 USD.
Централният курс на БНБ на тази дата е 1,83754 лв. за долар, следователно задължението към
чуждестранния доставчик "Хенкел" за 970 USD е за 1782,41 лв.
На 29.04.2003 г. фирмата погасява задължението към доставчика по банков път. Централният курс на
БНБ на тази дата е 1,84 лв. за долар.
Въвеждане на задължение по фактура за внос

Осчетоводяването на вноса става чрез тип документ "+ФЧВ - Фактура в чужда валута, входяща".
Дебитира се сметка 3041 Стоки на склад и кредитира контрагента "Хенкел" с 970 USD. Въвеждате курса
на чуждата валута на съответната дата и програмата изчислява равностойността на задължението в
лева, в случая то е 1782,41 лв. С този документ започва нова сделка и следователно с него се създава
нова отворена позиция. В прозореца за информация се визуализират отварящият документ в сделката и
стойността на задължението в лева и в чужда валута.
Погасяване на задължението към чуждестранния доставчик

Погасяването на задължението към "Хенкел" на 29.04.2003 г. се осчетоводява чрез тип документ "ПНЧВ - Платежно нареждане в чужда валута, изходящо". Дебитира се персоналната сметка "Хенкел" и
се кредитира валутната сметка 504 Разплащателна сметка във валута с партида USD с 970 USD по курс
на БНБ 1,84 лв. Равностойността на задължението в лева се преизчислява от програмата в размер на
1784,80 лв. Документът се обединява с отварящия документ - фактурата в чужда валута от 27.04.2003 г.
Вследствие на тази операция БИЗНЕС НАВИГАТОР отчита погасяването на задължението и валутните
разлики. В прозореца за информация се отразява закриването на задължението във валута (сумата за
изравняване във валута е 0,00 USD), а в сума за изравняване в лева се вижда стойността на валутната
разлика. След осчетоводяването на документа тази валутна разлика автоматично ще се разнесе или по
сметка 624 Разходи по валутни операции, или по сметка 724 Приходи по валутни операции. Програмата
автоматично определя дали валутната разлика е печалба или загуба и в зависимост от това я отнася по
съответната сметка. Сметките, по които се отчитат валутните разлики, са заложени в меню "Базови
данни – Основни дефиниции – Стойности по премълчаване".
Забележка:
Много е важно при създаването на отворени позиции във валута документите, които се включват в една
сделка, да са в една и съща валута.
В противен случай програмата не може да следи коректно сумите по сделката, количеството на
валутата и съответно да направи коректни преоценки в края на месеца.
За да проследите тази сделка, натиснете бутон "Документи" от прозореца за информация за отворената
позиция. Можете да извикате справката за отворената позиция от основния екран, от меню "Документи –
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Информация за ОП" и от получената справка да натиснете бутон "Документи". Тук се визуализират
всички документи, включени в сделката, по реда на тяхното въвеждане.
Справката съдържа следните полета:

• Вземания
В горната част на прозореца като "Вземания" се отразяват сумите по дебита на персоналната сметка в
лева и в чужда валута, т.е. това е стойността от документа за плащане.
• Задължения
В поле "Задължения" се отразяват сумите по кредит на персоналната сметка в лева и в чужда валута,
т.е. стойността от фактурата за внос.
• Сума общо
В полето "Сума общо" се отчита разликата между стойността като вземане (по дебит на персоналната
сметка) и стойността като задължение (по кредит на персоналната сметка). Вижда се, че стойността в
щатски долари е 0, защото сделката е приключена и сумата в долари е изравнена.
• Валутна разлика
Сумата в лева, ако има такава, представлява стойността на допълнителната валутна разлика. Тя е
посочена в долното поле на реда за "Валутни разлики", появява се след осчетоводяване на документа.
Ако стойността е със знак (-), тази разлика се осчетоводява като загуба по сметка 624 Разходи по
валутни операции. Ако сумата е със знак (+), тя се отнася по сметка 724 Приходи по валутни операции.
Допълнителната валутна разлика се изчислява при хронологичното осчетоводяване на документите,
включени в дадена сделка, и се отразява само при окончателното приключване на сделката. Тя се
изчислява на базата на стойността на отворената позиция и количеството валута и се отразява в поле
"Други данни" след осчетоводяване на документа, с който се приключва сделката.
Програмата изчислява и основна валутна разлика в поле "Основна :" валутна разлика. Това е разлика
между средната цена на валутата в сметка 504 Разплащателна сметка във валута и курса на долара в
деня на плащането. Тя се вижда в платежния документ, с който се приключва сделката, чрез бутон
"Други данни". След осчетоводяването на документа тя ще се отнесе в съответната сметка.
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Справки за следене на разплащанията
Следенето на разплащанията е основна функция на БИЗНЕС НАВИГАТОР. Чрез нея потребителят
разполага във всеки момент със справките за състоянието на вземанията и задълженията на фирмата.
Тази информация е представена чрез отворените позиции.
Потребителят може да следи вземанията и задълженията по отделни контрагенти и по типове
документи.
Когато към някой клиент или доставчик има неуредени разплащания (отворени позиции), те се
съхраняват в системата като "Активни". Когато се изравнят отворените позиции, се прехвърлят в
"История".
БИЗНЕС НАВИГАТОР следи разплащанията в чужда валута със съответните стойности и в лева, и в
чужда валута. Програмата дава информация и за валутните разлики между курса в деня на възникване
на вземането (задължението) и курса в деня на плащането.
Потребителят може да проследи в справките движението на документите в отворените позиции за един
и за всички контрагенти и сумите, които са платени или подлежат на издължаване.
Видове справки
Следене на разплащанията за един контрагент

Тази справка ви позволява да проследите финансовите си взаимоотношения само с един контрагент
(клиент или доставчик). Когато извикате справката от меню "Отчети – Следене на разплащанията", се
отваря екран "Отворени позиции". В горната му част има два бутона: "Клиенти" и "Доставчици". Можете
да изберете единия от тях в зависимост от това, за какъв контрагент искате да получите информация.
След това програмата предлага списък с имената на клиентите или на доставчиците. Можете да
изберете този, който ви интересува. За да го изберете, щракнете с мишката върху него. Програмата
визуализира на екрана всички документи за избрания контрагент от неуредените сделки с него.
Ако желаете да проследите движението по приключени вече сделки, можете да изберете с мишката
полето "История", намиращо се на горната част на екрана. За да се върнете отново към активните
отворени позиции, можете да щракнете с мишката на поле "Активни". Справката дава информация за:
Активни отворени позиции
История на отворените позиции
Тип документ
Номер документ
Начална дата
Срок
Сума за изравняване
Сума в ЧВ
Валута
Брой документи
Дата следващо напомняне
Активни отворени позиции

Активни (неуредени) сделки - неизравнени отворени позиции за контрагента, който сте избрали.
История на отворените позиции

История на сделките с този контрагент, т.е. тези, които са приключени.
Тип документ

Отразява информация за типа документ, с който е създадена всяка нова сделка - отворена позиция.
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Номер документ

Отразява информация за номера на документа, с който е създадена новата сделка, т.е. отворената
позиция.
Начална дата

Отразява информация за датата на документа, с който е създадена отворената позиция.
Срок

Отразява информация относно срока на плащане на документа. Продължителността на срока за
погасяване на сумата се определя в дефиницията на всеки контрагент поотделно.
Сума за изравняване

Сумата за изравняване в национална валута. Отчита се сумата, която подлежи на доплащане в тази
сделка.
Сума в ЧВ

Сумата за изравняване в чужда валута. Отчита се сумата, която подлежи на доплащане в тази сделка.
Валута

Видът валута, в която е възникнала сделката. Това е националната или алтернативна валута, ако е
маркирано карето "В алтернативна валута" и има въведена такава.
Брой документи

Отразява информация относно броя на документите, участващи в определена сделка.
Дата следващо напомняне

Отразява датата на следващото напомняне до клиент, който не се е издължил в определения срок.
Пример 5. Справка за състоянието на разплащанията на фирмата с доставчик

На 15.04.03 г. фирма е закупила материали съгласно данъчна фактура от доставчик за 265 лв. Сумата е
изплатена на доставчика с платежно нареждане на 17.04.03 г.
Разглеждане на справката

Справката се разглежда от меню "Отчети – Следене на разплащанията – За един контрагент". От екрана
с отворените позиции се натиска бутон "Доставчици" за разглеждане на техните отворени позиции.
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След като се отвори списъкът с контрагентите, се позиционирате на този, от който се интересувате.
Програмата визуализира списък с всички "Активни" сделки за избрания контрагент. Това са сделки,
които не са уредени или документите в тях не са осчетоводени. В горната част на прозореца има две
полета: "Активни" и "История".
Активни

Маркерът се позиционира автоматично на първото, защото системата винаги предлага информация
само за активните отворени позиции. Когато дадена отворена позиция е изравнена, но някой от
документите в нея не е осчетоводен, то документът, с който е създадена отворената позиция, се вижда
в списъка с активните отворени позиции с нулева сума. Едва когато са осчетоводени всички документи в
отворена позиция, те се прехвърлят в "История".
История

Ако щракнете на поле "История", програмата ще покаже всички приключени сделки - изравнени
отворени позиции за посочения контрагент.
Ако желаете да проследите точното движение на документи в тези сделки, щракнете на поле "История".
Когато се покаже списъкът със сделки, може да щракнете два пъти върху тази, която желаете. Отваря
се прозорец, който съдържа всички документи, включени в тази отворена позиция. За същата цел бихте
могли да използвате иконата "Документи в ОП".
Документи в ОП

В горната част екрана се намира икона "Документи в ОП" - във вид на разтворена книжка.
Чрез нея можете да получите информация какви документи са включени в съответните сделки.
Отпечатване

При избор на иконата "Печат" програмата предлага прозорец "Отворени позиции - отпечатване", от
който можете да изберете няколко параметъра за вида на отпечатването.
• Обобщено
Тази справка предлага списък на активните отворени позиции. Съдържа информация относно
наименованието на контрагента, вид, номер и дата на документите, съдържащи се в отворената
позиция, както и сумата за изравняване по отделните сделки.
На последен ред се вижда общата сума за изравняване от всички документи за този контрагент.
В справката не се съдържа информация за документите, включени в отворената позиция. След като се
разгледа на екран (Print Preview), може да се разпечата на принтер.
• Подробно
Справката излиза във формата на таблици за всяка една отворена позиция за този контрагент. В
таблиците е описано много подробно състоянието на всяка отворена позиция. Те съдържат информация
относно дата, номер и тип на документа, дължими и платени суми.
Визуализира се всеки документ и влиянието, което той оказва върху стойността на отворената позиция
(увеличава или намалява стойността), общо дължимата сума и платената сума по всяка отворена
позиция.
• За интервал "От:" - "До:"
Справката може да се визуализира и за свободно избран период от потребителя, като се посочи от дата
до дата. Така ограничавате интервала на справката в зададен от вас период с начална и крайна дата.
Справката за отворените позиции може да се отпечатва по горепосочения начин и за изравнените
сделки с контрагенти, станали история.
Export

Чрез икона "Export" справката за отворените позиции на контрагентите може да се експортира в MS
Excel, OpenOffice, Дизайнер на отчети или текстов файл.
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В алтернативна валута

При наличие на отметка в карета "В алтернативна валута" БИЗНЕС НАВИГАТОР преизчислява
активните и приключени отворени от национална към алтернативна валута. Преизчисляването на
отворените позиции става на база на въведения коефициент на алтернативната валута в меню "Базови
данни – Основни дефиниции – Стойности по премълчаване – Национална валута". Ако не е въведена
алтернативна валута, маркирането на карето няма ефект.
Следене на разплащанията за всички контрагенти

В тази справка се съдържа информация само за активните отворени позиции на всички контрагенти.
Справката се извежда от меню "Отчети – Следене на разплащанията – За всички контрагенти". Може да
се разглежда за всички клиенти или за всички доставчици. За целта трябва да се използват бутоните
"Клиенти" и "Доставчици".
Документи в ОП

Има възможност да се проследят единичните движения за всяка отворена позиция поотделно.
За целта се позиционирайте на конкретния документ. В горната част на екрана се показва името на
контрагента, за когото се отнася справката. В долната част е изведена допълнителна таблица, в която
се показват всички документи, включени в посочената отворена позиция. За всеки документ освен
неговата сума се показва също сумата на данъка, което е улеснение при частични плащания на ДДС по
ДДС сметка.
Информацията в долната таблица е идентична с тази, която се получава при натискане на икона
"Документи в ОП". Отваря се прозорец, от който може да разгледате документите, включени в тази
отворена позиция.
Отпечатване

При отпечатване на справката имате същите възможности за избор на параметри за печат, които бяха
описани за справката за "Следене на разплащанията за един контрагент" - подробно, обобщено или за
интервал от периоди.
• Обобщено
При обобщеното отпечатване на справката данните за неуредените разплащания са сортирани по
името на контрагента, но се представя списък само на отварящите документи, тези, с които е започната
сделката. На екран справката има същия вид, както вече описаната в предходната точка.
• Подробно
При подробно отпечатване на справката данните за неуредените сделки са сортирани по името на
контрагента и за всяка отделна сделка има отделна таблица, която съдържа всички документи,
включени в нея. На екран справката има същия вид, както вече описаната в предходната точка.

Калкулация на себестойност
Основни понятия
Отчитането на резултатите от дейността на едно промишлено предприятие е много по-комплексно,
отколкото например на една търговска фирма, тъй като в производственото предприятие много голяма
част от създаването на стойността се реализира от т.нар. предварителни (подготвителни) дейности.
За да разберем движението на разходите, което е отражение на физически процеси в едно
предприятие, най-напред трябва по-точно да се обясни понятието разход. Разходите - за разлика от
изразходваните средства - са понятие от счетоводството на предприятието, а не на финансовото
счетоводство. При това вътрешно за предприятието счетоводство, което отразява събитията вътре в
предприятието, в центъра на вниманието стои причинно-следствената връзка между създадените от
предприятието блага и изразходваните за тяхното изработване средства и материали. Докато
финансовото счетоводство заедно с годишните отчети е средство за информация навън.
Тези различни задачи на двата вида счетоводство се отразяват на твърденията, структурата и степента
на детайлизация на счетоводното отчитане.
Целият поток от материали и труд трябва да се отрази счетоводно в производственото предприятие.
При това е от съществено значение, че между периода на възникване на разходите и действителното
им отразяване върху финансовите резултати на предприятието може да премине един дълъг период от
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време. Това разтягане във времето е следствие на това, че натрупаните през времето на производство
разходи за производство се движат заедно със съответния продукт, и при това едва при неговата
продажба се отразяват на резултатите на предприятието като цяло. Докато готовите продукти не са
реализирани на пазара, отразяването на създадените стойности се обхваща само чрез увеличаване на
активите в баланса.
Установяване (изчисляване) на разходите и резултатите

Истинските разходи на даден продукт често определят базата за неговата цена. Това важи и за
услугите, които също се отчитат съобразно направените за тях разходи.
Главна задача на счетоводството на предприятието на практика е отнасянето на разходите към
съответните продукти или услуги (т.нар. носители на разходите). Така се осигуряват планирането и
контролът на резултатите по продукти.
Управленски разходи

Тук на преден план стои обобщаване на разходите, които възникват в отделите на ръководните звена,
за да може в рамките на оценката на резултатите да се планират и управляват по-добре активите на
отделните организационни единици. В тази връзка се стимулира съзнателното извършване на разходи в
предприятието.
Подготовка на управленчески решения

Най-накрая анализът на разходите на предприятието предоставя количествена информация за вземане
на решения. Важни примери за това са производството на нови продукти и развитието на
инвестиционни проекти. Едно компетентно решение предполага предварителното познаване на
свързаните с продукта или с инвестицията разходи (и печалби). Основен принцип e: Да се прилага
практически във всяко предприятие само една-единствена система на анализ на разходите. Затова
такава система трябва да се изгради по видове разходи и според нуждите тя да подава необходимата
информация на ръководството на предприятието. Използването на много системи е свързано с големи
разходи и това нарушава принципа на прозрачност на данните.
Счетоводството на предприятието трябва да отговори на въпроса, как да се определят общите разходи
и кои разходи се падат за производството на даден продукт или услуга. Как се определят разходите за
производство, е различно за различните предприятия. Дори ако две предприятия произвеждат един и
същ продукт със същата техника, това не означава, че те използват еднакви системи за отчитане на
разходите. Проблемът за разграничаване на директните и индиректните разходи може да се реши по
различен начин. Само че общите за цялото предприятие разходи трябва да съвпадат с разходите във
финансовото счетоводство независимо от начина, по който тези разходи са присвоени на отделните
изделия (носители на разходи).
Системи за пресмятане на разходите
Предварителна калкулация

Разходите за даден продукт или услуга често съставят базата за офертата на пазара. Но преговорите
по продажбата на продукта не могат да чакат, докато продуктът се произведе и се разберат
ефективните разходи за неговото производство. В повечето случаи още преди това трябва да има
информация за разходите за производство, а ориентацията е към данни за минало време. Затова е
необходимо с една предварителна калкулация да се оцени какви разходи трябва да се падат на
продукта при неговото производство.
При уточняването на ставките при тази предварителна калкулация се базираме на данни за минало
време. Но се оценява влиянието на новите условия върху съответните разходи.
При това възникват въпроси за следните области на отчитане:
1. Количества и цени за материалите за единица продукция и за разходите за заплати
2. Общи разходи (енергия, амортизация). Как са натоварени с разходи разходните центрове.
3. Какви ставки на разпределение на разходите трябва да се имат предвид при калкулацията.
Бюджетирането в много случаи е основа на предварителната калкулация. Съставя се бюджет на база на
планови стойности. От тях се извеждат съответните коефициенти за разпределение на общите разходи.
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Тези предварително калкулирани стойности могат да се отклоняват много от действително
реализираните по-късно стойности. А предприятията са заинтересовани да знаят, колко действително
им е струвало производството.
Отчетената след производството калкулация се нарича последваща калкулация. Тук стремежът е към
по-точното оценяване на действителните разходи, които са изразходвани за производството на всеки
продукт.
Сравняването на предварителната с последващата калкулация води до изводи за работата на
отделните звена в предприятието. Освен това данните за нормативната калкулация трябва
непрекъснато да се променят, ако се забележат чувствителни отклонения по време на отчетния период,
например поради определени събития (промяна в цените на материалите).
Стандартна (нормативна) калкулация

Счетоводството на предприятието трябва да отразява действителните стойности толкова точно и ясно,
колкото това е възможно. Но има и системи на разходите, в които на първо място стои въпросът, какви
трябва да бъдат разходите, а не какви са били. Тези системи се наричат системи на стандартната
калкулация или на нормативна себестойност (за разлика от системите за действителните разходи).
В рамките на стандартната калкулация за всички продукти, респ. услуги, се определят т.нар. стандартни
(нормативни) разходи. По аналогия на калкулацията по действителните разходи се задават планови
стойности за следните разходи:
1. Директни разходи - материали, работни заплати и др.
2. Индиректни разходи - нормативни общи разходи за всеки разходен център.
Общите стандартни разходи за месеца са резултат от произведението на количеството на
произведената през месеца продукция, със стандартните разходни норми за всяко изделие.
Стандартната калкулация може да се изведе от предварителната калкулация. Но предварителните
разходи още не са стандартни разходи, въпреки че приличат на тях. Стандартните разходи са
значително по-точно планирани и по-независими от външни влияния.
Под стандартни разходи се разбират разходите, изчислени на базата на:
• определени употребени количества материали;
• определени цени;
• определено количество на производството.
В стандартните разходи въпросът за действително вложените материали, заплати и общи разходи
отстъпва на заден план. Най-важен приоритет има въпросът, какви трябва да бъдат тези разходи.
Между нормативните и действително вложените разходи възникват отклонения. Тези различия се
отразяват счетоводно и обработват. По правило обаче тези отклонения не се отразяват на резултатите,
тъй като много често не е ясно, кои продукти са довели до тези отклонения.
Предимства на стандартната калкулация:
1. Ако стандартните норми вече са определени, прилагането на нормативната себестойност е
свързано с по-малки разходи, тъй като разходните норми остават непроменени за един по-дълъг
период от време (в общия случай една година).
2. Нормативната себестойност е възможна сравнително рано, още преди да са извършени
действителните разходи.
3. При аналогични продукти се отчитат еднакви разходи. Случайни разходи, които се базират на
отклонения на производителността и на заетостта в предприятието, които не бива да се отразяват
върху стойността на отделния продукт, нямат директно отражение върху производствените
разходи.
4. Със стандартната калкулация се създава базата, необходима за оценка на ефективността на
производството.
В практиката има и комбинации между нормативна калкулация и калкулация на база на действителните
разходи. Например едно предприятие отчита нормативно директните разходи за заплати и общите
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разходи, а разходите за материали се отчитат на база на действително вложените в производството
материали.
За определяне на стандартите (нормативите) е необходима и оценка на бъдещото развитие. Затова
бюджетирането и калкулацията по нормативна себестойност се намират в тясна връзка. Затова вместо
нормативна себестойност често се използва понятието планова себестойност, за да се предаде поголямо значение на идеята за планиране на разходните норми.
Пълна и съкратена (частична) калкулация

Съкратената калкулация се използва в много предприятия. Английски термин "Direct Costing". При нея
вече не е от значение различието между единични и общи разходи, а повече се обръща внимание на
въпроса, дали разходите се променят при промяната на обема на производството, или остават
постоянни.
Съкратената калкулация се основава на това, да присвои на продуктите само тези разходни елементи,
които са в пряка връзка с производството и така са променливи. Като следствие на това на продуктите
се присвояват само променливите разходи. Постоянните разходи не се отразяват към продуктите, а
директно към периода, за който те се отнасят. При това съкратената калкулация изхожда от
твърдението, че постоянните разходи така и така се извършват независимо от конкретното
производство.
Съгласно чл. 21(3) на Закона за счетоводството продукцията в предприятията се оценява текущо по
себестойност, която се формира на базата на основните производствени разходи.
Съгласно Националния сметкоплан част 1-ва, т. В. "Себестойността се определя от сумата на основните
производствени разходи за производството на даден продукт или услуга." Финансовите разходи,
разходите за организация и управление и извънредните разходи не се включват в себестойността.
Когато производството на различни продукти (услуги) е съвкупно и неделимо, себестойността на
отделните продукти (услуги) се определя чрез разпределяне на общата себестойност по отделни
продукти (услуги) пропорционално на продажната цена, която може да бъде определена за всеки
продукт (услуга).
Разходите за организация и управление и разходите за продажба на продукцията не се включват в
себестойността. Те се третират като допълнителни разходи и се отчитат по специално предвидените за
тази цел сметки.
Калкулация на себестойност - първи вариант
Поддържа се методът на калкулация по отделни видове продукти, като се използва методът на
стандартната (нормативна) себе стойност, както и методът на фактическата себестойност. Гъвкавите
възможности на програмата за конфигуриране на индивидуалния сметкоплан, на типовете аналитични
признаци на сметките, както и на отделни свободно зададени номенклатури, позволяват да се приложат
тези възможности за различни видове производствени предприятия и търговски фирми. Спецификата
на дейността на тези предприятия може да се отрази само чрез настройване на данните на системата
конкретно за съответното производство на дадено производствено предприятие.
Като пример за производствено предприятие е дефиниран специален шаблон за производствено
предприятие, в който са дефинирани примерни данни за улеснение на започването на работата на
производствените предприятия. Всички данни на този шаблон могат допълнително да бъдат настроени
към спецификите на фирмите и на конкретните производства и начини на счетоводното им отчитане.
Особености на сметкоплана

В шаблона за производствено предприятие са дефинирани следните сметки и типове аналитичност,
необходими за калкулацията на себестойност.
Сметката за отчитане на продукция е дефинирана аналитично по видове изделия с тип аналитичност
"Продукция". Сметката за реализираната, но неплатена продукция е дефинирана също аналитично по
тип аналитичност "Продукция".
Сметката за разходи за производство, в която се отразяват разходите по отделни видове
производствени изделия, е дефинирана аналитично с тип аналитичност "Разходи за производство".
Типове аналитичност

Използвани са основни типове аналитичности за дефиниране на сметките за материали, продукция, и
разходи за производство. Това са:
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Тип аналитичност "Продукция"

В този тип аналитичност се използва само един признак, включващ номенклатурата на продукцията.
Тази номенклатура, както и типът аналитичност е дефинирана като количествена, на 3 нива, т.е.
продукцията се отчита по групи, подгрупи и отделни изделия. Видът аналитичност е материални запаси.
Използва се за дефиниране на аналитичностите в сметките 303 Продукция, както и на сметка 305
Изпратени стоки и предадени работи.
Тип аналитичност "Разходи за производство"

Този тип аналитичност е дефиниран като стойностен. В него участват два признака "Основен" - това е
номенклатурата на продукцията, и "Спомагателен" - разходите за основно производство. Видът
аналитичност е разходи за дейността. С помощта на този тип аналитичност се дефинират плановата
или нормативната себестойност на единица продукция от даден вид.
Дефинирането на видовете разходи за основно производство представлява в действителност
задаването на статиите на калкулация на единица продукция. Използвана е схемата на калкулацията,
дефинирана в Националния сметкоплан, като е спазена и спецификата по видове дейности. Затова
номенклатурата на разходите за производство отразява статиите на калкулация за всеки вид дейност.
Типове документи

За нуждите на производственото предприятие са дефинирани следните типове документи:
ЗП

Заприходяване на продукция

ИМ

Изписване на материали

ИПа

Изписване на продукция

СебПро

Себестойност на продукцията

ПриРС

Приключване на разходна сметка

КорОР

Корекция на общи разходи

Те са дефинирани по следния начин:
Тип документ "Заприходяване на продукция"

Този тип документ дефинира заприходяването на продукцията по калкулативната стойност на
зададените разходи за производство. Данните за калкулацията на продукцията се задават в
съответните партиди на сметка 611 Разходи за основно производство. За всеки вид продукция се
задават отделни партиди по отделните статии на калкулация, по които след това автоматично се
извършва калкулацията на себестойността на всяко едно изделие. Затова в този тип документ
количеството на продукцията е зададено като калкулативно, за да може програмата автоматично да
изчисли себестойността на зададеното в този тип документ количество продукция.
Тип документ "Изписване на материали"

Този тип документ се използва при влагането на материали в производството. С него се съставят
счетоводните статии Дт сметка 601 Разходи за материали / Кт сметка 302 Материали и се описват
отделните видове материали с количество и стойност.
Тип документ "ИПа - Изписване на продукция, автоматично"

Този тип документ служи за автоматично изписване на продукцията след нейната продажба. Като
документ с количество изписването може да става по среднопретеглена цена на всяко изделие на
продукцията. Документът се настройва предварително със сметките по които ще се съставят
счетоводните операции при изпиването на продукцията. Това става от "Базови данни, "Основни
дефиниции", "Типове документи". Позиционираме се на тип документ "ИПа - Изписване на продукция,
автоматично"и натискаме на икона "Редактиране". От екрана с дефиницията на типа документ избираме
бутон "По подразбиране". В поле "Сметка" се въвежда подсметката на 702 Постъпления от продажба на
продукция, която ще се дебитира (например 7021 Постъпления от продажба на продукция), а в поле
"Кореспондираща сметка" се въвежда сметката, която ще се кредитира, например 3031 Продукция.
Ако ще се изписва продукция от различни складове, за всеки един от тях трябва да има отделен тип
документ за изписване на продукция със съответните настройки на сметките по подразбиране.
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Тип документ "СебПро - Себестойност на продукцията"

Документът е контиран автоматично. Дт сметка 3031 Продукция на склад / Кт сметка 611 Разходи за
основна дейност. Този тип документ се използва за заприходяване на продукцията и изчисляване на
себестойността. При заприходяване на продукцията в документа се въвеждат само количествата на
произведените артикули. Всичко останало е автоматично.
Тип документ "Кор ОР - Корекция на общи разходи"

Този тип документ се използва при необходимост от корекция на сумите на общите разходи, които в
края на отчетния период показват различни стойности от начислените до момента според плановата
себестойност.
Планова калкулация на себестойност

В БИЗНЕС НАВИГАТОР плановата калкулация се извършва на базата на предварително дефинирани
калкулационни норми за единица изделие. Възможно е да се зададат планови норми за преките и за
непреките разходи. Другата възможност е да се зададат планови норми за преките разходи за
производство, а непреките разходи да се разпределят в стойността на изделията на базата на
предварително определени проценти. При изчисляването на планова себестойност на продукцията се
спазва следната последователност:
Дефиниране на партиди за разходи за основно производство и задаване на калкулационни норми

Ще разгледаме един пример за изчисляване на себестойност на изделие "Футболна топка".
Първо се дефинират партиди към сметка 611 Разходи за основна дейност. Партидите се задават по
видове изделия, като за всяко изделие се дефинират отделни партиди по предварително създадените
статии на калкулация. В полето "Калкулационна норма" се попълва плановата (предвидена) норма за
конкретния вид разход за изделието в стойностно изражение за единица изделие, а в полето "Процент
общи разходи" - фактическата себестойност на конкретното изделие в процентно изражение.
Например за изделието "Футболна топка", могат да се дефинират следните разходи за основно
производство по съответните калкулационни норми:
Сметка 611 Разходи за основна дейност
Код

Име

Цена

1.1.1:
1

Футболна топка/Разходи за материали

1.1.1:
2

Футболна
енергия

1.1.1:
3

Футболна топка/Разходи за външни услуги

топка/Разходи

за

горива

30.0000
и

5.0000
12.0000

Във всяка партида в поле "Калкулационна норма" е зададена норма за всяко едно изделие, определена
предварително в стойностно изражение.
Заприходяване на продукция

Заприходяването на продукцията на базата на плановите норми в сметка 303 Продукция се извършва с
помощта на създадения и описан по-горе тип документ "Заприходяване на продукция". По дебита на
този документ се задава сметка 303 Продукция с партида произвежданото изделие, в случая "Футболна
топка", а по кредит се посочва сметка 611 Разходи за основна дейност и се маркират много
кореспондиращи сметки за нея. На този екран се задава количеството на продукцията, което трябва да
се заприходи, и се продължава.
На втория екран на документа избираме бутон "Автоматични операции", след което се показва екранът
за автоматично запълване на документа със следните възможности:
Начин на запълване
™ 1 Незапълнени записи
™ 2 Приключване на аналитична сметка
™ 3 Изчисляване на себестойност
™ 4 Разпределяне на общи разходи
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Избираме начина на запълване "Изчисляване на себестойност", като преди това с бутона "Филтър"
избираме партидата от продукцията, чиято себестойност изчисляваме в момента, а за
общопроизводствените разходи избираме "Всички". След натискане на бутона "ОК" на този екран
програмата автоматично изчислява себестойността на зададеното количество продукция по отделните
статии на калкулация.
В таблицата се попълват автоматично записите за калкулативната стойност по отделни видове разходи
(по отделните партиди по сметка 611 Разходи за основна дейност). Програмата автоматично е
калкулирала себестойността на произведената продукция по зададените калкулационни норми. По този
начин продукцията се заприходява в сметката за продукция с плановата себестойност.
Фактическа себестойност при разлика между плановия и фактическия размер на разходите за производство

Ако вече е изчислена плановата себестойност на изделието, БИЗНЕС НАВИГАТОР дава възможност,
след като се осчетоводят реалните преки и непреки разходи за конкретното изделие по сметка 611
Разходи за основна дейност, да се доначислят автоматично разликите между плановия и фактическия
размер на разходите за това изделие.
За целта трябва да използваме друг тип документ, в който не заприходяваме продукцията с количество,
а само със стойност. Тази стойност представлява разликата между фактическата и плановата
себестойност.
За тази цел е удобно веднага с осчетоводяването на разхода по сметки от група 60 да го отнасяме
веднага по направление в сметка 611 Разходи за основна дейност. По този начин в края на периода по
дебита на тази сметка да получим действително направените разходи за това изделие.
Например:
• За вложени материали в производството се осчетоводява статията
Дт сметка 601 Разходи за материали / Кт сметка 302 Материали.
• Веднага се съставя статия за отнасяне на извършения разход по направление
Дт сметка 611 Разходи за основна дейност (партида Футболна топка/разходи за материали) / Кт
сметка 601 Разходи за материали.
Косвените разходи можем да разпределим в края на периода по всички изделия с функцията
"Разпределение на общи разходи". За целта в партидите на сметка 611 Разходи за дейността се задава
процентът от общите разходи, отнасящи се за всяко изделие поотделно. Процентът общи разходи се
дефинира за всеки вид разход поотделно и общата сума на разхода в процент за всички изделия трябва
да бъде 100%. Разпределянето на общи разходи е описано по-долу.
След разпределянето на всички разходи и отнасянето им към сметка 611 Разходи за основна дейност
по видове изделия може да се премине към заприходяването на реалните разходи в стойността на
произведената продукция. За тази цел се използва документ от същия тип като "Заприходяване на
продукция", но който е дефиниран без количество. Той може да се създаде по следния начин. От
"Базови данни", "Основни дефиниции", "Типове документи" се позиционирате на типа документ "ЗП Заприходяване на продукция" и натискате с мишката бутон "Копиране". Копира се например като "ЗПст Заприходяване на продукция стойност" и се потвърждава. След това с икона "Редакция" влезте в
неговата дефиниция и в полето "Количество" изберете "Не" и потвърдете документа. С този документ
ще се отнесат автоматично набраните реални разходи към стойността на изделията. В определена
папка с "Добавяне" избирате новосъздадения тип документ. Потвърждавате на основния екран, на
втория екран избирате бутон "Автоматични операции", но с функцията "Приключване на аналитична
сметка", а не с функцията "Изчисляване на себестойност". За целта също е необходимо с икона
"Филтър" да се селектират само разходите за това изделие - например от продукция се избира
"Футболна топка" от общопроизводствените разходи "Всички".
След осчетоводяване на документа с него се доначисляват реалните разходи в стойността на
изделието. Средната цена за всяко изделие се формира автоматично от програмата на базата на
заприходеното количества продукция в плановата себестойност и набраните разходи за производство.
За тези данни може да се разгледат някои справки за сметка 303 Продукция. Например "Оборотна
ведомост за аналитична сметка", "Аналитичен журнал по партиди", "Главна книга за една сметка с
партиди" и др.
Изчисляване на фактическа себестойност без предварителна (планова) калкулация

Етапите на работа при фактическата себестойност са следните:
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Осчетоводяване на разходите по сметки от група 60

Например Дт сметка 601 Разходи за материали / Кт сметка 302 Материали, Дт сметка 602 Разходи за
външни услуги / Кт сметка 401 Доставчици и т. н.
Съставяне на счетоводни записвания за отнасянето на разхода по предназначение

Например:
(а) Дт сметка 611 Разходи за основна дейност
(Футболна топка / Разходи за материали)
Кт сметка 601 Разходи за материали
(б) Дт сметка 611 Разходи за основна дейност
(Футболна топка / Разходи за външни услуги)
Кт сметка 602 Разходи за външни услуги
Разпределяне на непреките разходи (заплати, ел. енергия и др.) по видове изделия

Разпределянето на непреките разходи става, като предварително в партидите за всяко изделие от
сметка 611 Разходи за дейността се посочи предварително изчислен процент за разпределение.
Например произвеждат се три изделия, върху които трябва да се разпредели разход за електроенергия
за 200 лв. Подхожда се по следния начин:
1. С "Редактиране" се влиза в партидите на сметка 611 Разходи за дейността, които включват вида на
изделието и разхода за електроенергия. В поле "Процент общи разходи" се задават проценти за
разпределение, като общата сума на процентите за всички изделия трябва да е равна на 100%.
Например:
• Футболна топка/Разходи за горива и енергия - Процент общи разходи 40%
• Волейболна топка/Разходи за горива и енергия - Процент общи разходи - 35%
• Тенис топки/ Разходи за горива и енергия - Процент общи разходи - 25%.
2. С документ ВК - Вътрешен по кредит се съставя счетоводната статия - Дебит сметка 611 Разходи за
дейността с Много КС и Кредит сметка 601 Разходи за материали с партида "Електроенергия". В полето
за сума на документа се посочва сумата за разпределение 200 лв. Документът се потвърждава. На
втория екран се натиска бутон "Автоматични операции" и се маркира позиция "¤ Разпределяне на общи
разходи". На базата на заложените проценти разходът се разпределя, като се съставят записи за всеки
вид изделие със стойността на процента от общия от разход за електроенергия. По този начин се
разпределят и другите непреки разходи за производство.
Заприходяване на количеството произведена продукция и изчисляване на себестойността

За целта в определена папка с икона "Добавяне" се въвежда типът документ "ЗП - Заприходяване на
продукция" (той трябва да е дефиниран с количество). По дебит се избира сметка 303 Продукция с
партида произвежданото изделие, а по кредит трябва да се посочи сметка 611 Разходи за дейността с
много кореспондиращи (сметките по дебит и кредит е удобно да се заложат по подразбиране в типа
документ). На основния екран се въвежда количеството на реално произведената продукция за периода
и се потвърждава документът. На следващия екран от бутона "Автоматични операции" се избира
позиция "¤ Приключване на аналитична сметка" и се потвърждава. Програмата автоматично отнася в
себестойността на изделието набраните разходи по дебита на сметка 611 Разходи за материали и на
базата на посоченото произведено количество изчислява средна цена за изделието.
Калкулация на себестойност с автоматично разпределение на общи разходи

Калкулацията на себестойност с автоматично разпределение на общи разходи има два аспекта:
Разпределяне на общите разходи за дейността по видове произведена продукция на база на проценти

При задаване на партидите по сметката за разходите за дейността, дефинирана по видове изделия и по
видове разходи, може да се зададе процент за разпределение на общи разходи за всяко едно изделие.
Задаването на процентите за разпределение на общи разходи става поотделно за всеки вид разход и
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сумата на процентите за този вид разход по всички изделия трябва да е равна на 100%, за да може да
се извърши коректно разпределение на разходите.
Ако кореспондиращата сметка в документа е с аналитичност от вид "Разходи за дейността", чрез бутона
"Автоматични операции" може да се извика функцията "Разпределяне на общи разходи". При това само
за тези партиди, за които е зададен процент за разпределение, се разпределя съответната част от
сумата на документа. Ако трябва да се разпределят различни категории разходи по различни пера, с
филтъра трябва да се избере конкретното перо.
Продължаваме по-нататък в документа до екрана за много кореспондиращи сметки по сметката за
разходи за основно производство.
Избираме бутон "Автоматични операции" в долния край на таблицата, след което се показва екранът за
автоматично запълване на документа със следните възможности:
Начин на запълване
O 1 Незапълнени записи
O 2 Приключване на аналитична сметка
O 3 Изчисляване на себестойност
O 4 Разпределяне на общи разходи
Избираме начина на запълване с номер 4 "Разпределяне на общи разходи", като преди това с бутона
"Филтър" можем да изберем партидите за калкулативните разходи само на този вид разход. След
натискане на бутона "ОК" на този екран програмата автоматично разпределя сумите по видове изделия
съобразно зададения процент на разпределение на разходите.
Разпределяне на допълнителните разходи към себестойността на материални запаси (мита, акцизи,
транспортни разходи и др.)

При внос на стоки (материали) или при извършване на допълнителни услуги за транспорт, доработка
или преработка на стоки (материали) е необходимо извършените за тази цел разходи да се отнесат към
стойността на стоките. За тази цел е предвидена функцията "Разпределение на разходи" на базата на
въведен вече документ. Ще илюстрираме тази функция с пример за внос на стоки, чиито транспортни
разходи, мита и такси трябва да се разпределят към стойността на стоките. В случая разпределянето на
сумите се извършва с помощта на таблици за разпределение на общи разходи, които се създават
автоматично от програмата на базата на фактурата за получената стока. Разпределянето на другите
разходи става пропорционално на сумите във фактурата за доставените с нея стоки. Попълването на
документа за разпределяне на общи разходи става автоматично, без участието на оператора.
Създаване на таблица за разпределение на разходите
Добавяне към таблица
Разпределяне на общите разходи от таблицата

Митническата декларация за внос е дефинирана като документ без количество, като сумата на митата и
таксите се разпределя автоматично по стоките от фактурата само по стойност, без да се променя
количеството на доставената стока. Аналогично може да се извърши разпределение на разходите от
фактура за извършен транспорт на стоките, за доработка, опаковка и преработка на стоките и др.
Създаване на таблица за разпределение на разходите

Автоматичното разпределение на общи разходи се извършва на базата на документа за внос, например
фактура. След въвеждането на материалните запаси в данните за фактурата с техните количества и
стойности се създава и таблица за разпределение на общи разходи, която ще се използва за
автоматично попълване на други документи. Можем да създадем таблицата за разпределение на общи
разходи и на базата на вече въведена фактура. Автоматичното разпределение на разходите по
транспорт, опаковка, доработка и т.н. на стоките от тази фактура става пропорционално на стойността
на всяко изделие или стока, което е въведено в базовата фактура. От основното меню избираме
съответната папка и добавяме фактурата за внос, на базата на която ще разпределяме разходите.
Въвеждат се една по една позициите по нея. След това чрез бутон "Автоматични операции" от екрана за
много кореспондиращи сметки се извиква функцията "Създаване таблица за разпределение".
Таблицата се създава в паметта на компютъра, като на база стойността на всяка позиция се изчисляват
процентите за разпределение на разходите.
Добавяне към таблица

Понякога при покупка на стоки от чужбина има много фактури и една митническа декларация.
Посредством функцията "Добавяне към таблица" се дава възможност да се допълва таблицата за
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разпределяне на разходите от всички фактури, през които сме минали последователно. Обработката
става по следния начин:
На първата фактура се избира автоматична операция "Създаване на таблица за разпределяне на
разходи" и се процедира по познатия досега начин като при една фактура.
На втората фактура се избира същата автоматична операция. Там вече има ново поле "Добавяне към
таблица". За целта при избор на автоматичната операция трябва едновременно да се маркират
"Създаване на таблица за разпределение на разходите" и "Добавяне към таблицата". Ако се маркира по
този начин, новосъздадената таблица с данните от текущия документ няма да препокрият тези от
предишното създаване на таблица, а ще се добавят в края на вече създадената при предишната
операция таблица. Така таблицата се съставя с натрупване от всички фактури, през които се минава.
Тази операция може да се повтори няколко пъти.
Разпределяне на общите разходи от таблицата

Веднага след създаването на таблицата за разпределение на общите разходи от всички документи,
които са към един документ, е необходимо да се въведе и документът, в който ще се извършва
разпределението на разходите. Например в случая с документ от тип митническа декларация се
извършва разпределяне митата и таксите по отделните стоки на базата на създадената таблица за
разпределение на разходите. За целта от таблицата със списъка на документите въвеждате в папката
типа документ "Митническа декларация за внос". По дебит избирате сметката, по която ще
разпределяте разходите, и тя се маркира с много кореспондиращи сметки. Не е необходимо да
въвеждаме никакви данни за стоките по тази декларация, тъй като попълването на документа става
автоматично от програмата. Попълваме само общата стойност на митата и таксите в поле "Сума нето",
които трябва да се отнесат към стойността на стоките, и потвърждавате.
От втория екран на документа чрез бутона "Автоматични операции" се извиква функцията
"Разпределяне на общи разходи", при което БИЗНЕС НАВИГАТОР разпределя сумата на митата и
таксите автоматично по стоките от всички фактури, през които сме минали. Сумата на документа ще са
разпредели по всички позиции от сумарната таблица. Този документ съдържа същите позиции както
фактурите за внос, а стойностите на таксите са разпределени автоматично на база на стойността на
всяка стока във фактурите. След тази операция таблицата автоматично се нулира.
Ако в някои от фактурите има повтарящи се позиции, при разпределянето на разходите в митническия
документ те няма да бъдат обединени, а ще останат във вида, в който са били по фактурите. Редовете
се вземат точно така, както са били във фактурите. Обединяване на редове не се прави.
Калкулация на себестойност - продуктово дърво
Калкулацията на себестойност чрез изграждането на продуктово дърво представлява рецептурник на
съставките на всяко произвеждано изделие. Рецептурникът е вид планова себестойност, където може
да се опишат не само сумите по видове разходи за производството на единица продукция, но и
вложените материали в натурално изражение. За всяко изделие се задават видовете и количествата на
материалите, от които то се състои. Изписването им става по среднопретеглена цена на наличните
материали в момента на изписването.
При заприходяване на продукцията програмата сама определя необходимите количества от всеки
материал и ги изписва автоматично от склада.
За да използваме новата възможност на БИЗНЕС НАВИГАТОР, са необходими някои допълнителни
настройки:
Настройка на типа аналитичност и на сметките за продукция

1. От меню "Базови данни – Аналитичности – Типове аналитичност" се позиционираме на тип
аналитичност "Продукция". Натискаме бутон "Редактиране", за да се визуализират нейните
характеристики. На този екран маркираме параметър "Продукция". Това е индикатор, който позволява
да се работи по метода на продуктовото дърво.
2. Влизаме в сметките за готова продукция от "Базови данни", "Сметкоплан", "Сметки", позиционираме се
например на сметка 3031 Продукция и натискаме бутон "Редактиране". Чрез бутон "Партиди"
дефинираме видовете продукция.
3. Настройки на сметките, участващи в калкулацията. Натискаме с мишката бутон "Калкулация на
себестойност" и настройваме следните полета:
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• "Разходна сметка" - натискаме бутона "Разходна сметка" и БИЗНЕС НАВИГАТОР ни предлага
само сметките от група 61, които са с аналитичност "Разходи за дейността". Избираме 611 Разходи
за дейността. По тази сметка ще се калкулират разходите при изчисляването на себестойността на
продукцията (при кореспонденцията за заприходяване на готова продукция например Дт сметка
3031/ Кт сметка 611).
• Бутон "Разходно перо" - избираме разходното перо, по което ще се начисляват разходите за
материали по съответната сметка от група 61. Вероятно това ще бъде от номенклатура
"Общопроизводствени разходи", перо "Разходи за материали".
• "Източник на материали" - натискаме бутон "Източник на материали" и избираме склада, от който
ще се изписват материалите за производство. Например 3021 Основни материали.
Тази стъпка не е задължителна. Можем да изписваме материали от различни складове и програмата
само ще се опита да ни улесни, като избере автоматично указания склад. Ако не е указана сметка, то
при избора на материала, участващ в калкулацията, посочваме точно от коя сметка идва този материал.
Настройка на състава на изделията (рецептурник

Настройката на състава на изделията (рецептурник) става от самата сметка за продукцията (в нейната
аналитичност задължително трябва да е включена опцията "Продукция").
От меню "Базови данни – Сметкоплан – Сметки" избираме сметката например 3031 Продукция на склад.
С икона "Редакция" влизаме в дефиницията, избираме бутон "Калкулация на себестойност" и натискаме
бутон "Състав на изделията".
Като дървовидна структура се появява продукцията, въведена предварително като партиди по
съответната сметка. Например 3031- с партиди:
• "+ Пица Венеция"
• "+ Венециански сос"
• "+ Пица Капричоза"
и др. Разтваряйки "+" пред съответния продукт, на който ще правим калкулация, БИЗНЕС НАВИГАТОР
ни предлага да опишем съставките му.
В калкулацията на артикула могат да се включат три категории компоненти:
• "Материали"
• "Полуфабрикати"
• "Непреки разходи".
Трябва да имаме предвид, че материалите се изписват от склада по тяхната среднопретеглена цена. За
въвеждане на продуктовото дърво подхождаме по следния начин:
Разтваряме "+" пред конкретното изделие.
Позиционираме се на компонент "Материали". Натискаме бутон "Добавяне", БИЗНЕС НАВИГАТОР ни
прехвърля в активните сметки с аналитичност от тип "Материални запаси", в случая от група 30.
Избираме конкретната сметка, в която е дефиниран необходимият ни материал. В следващия момент
БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага екран, включващ артикула, за който правим калкулация и конкретния
компонент, включващ се в изделието. В празното поле въвеждаме количеството за единица
произвеждана продукция. Мерната единица е тази, която е избрана за съответната партида на
материала.
Пример: Нека да калкулираме изделие "Пица Венеция". Позиционираме се на компонент
• "Материали" От сметка 3021 избираме материал "Тесто" и въвеждаме количество - 1 кг. По
аналогия въвеждаме материал "Филе" с количество 300 г за 1 брой пица. От сметка 3021
избираме материал "Кашкавал" - 200 г и "Морски деликатеси" - количество 200 г.
• "Полуфабрикати" - Полуфабрикатите са също видове продукция и позволяват вложеност на
рецептите. Програмата едновременно заприходява полуфабриката и го изписва, като включва
и всички необходими за производството му материали, непреки разходи и други
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полуфабрикати. Няма ограничение за нивата на вложеност на полуфабрикатите. Не се вземат
предвид евентуални налични количества на полуфабриката в склада.
Ако желаем да контролираме заприходяването и изразходването на полуфабрикатите, като винаги
използваме само тези количества полуфабрикат, които вече са заприходени в склада, трябва да ги
включим в категорията "Материали", а не в категорията "Полуфабрикати". За тази цел в списъка на
материалите се включват и тези сметки, в чиято аналитичност е указано, че е продукция.
За примера се позиционираме на категория "Полуфабрикати" и с икона "Добавяне" избираме
предварително въведения в сметка 3031 полуфабрикат - "Венециански сос". Въвеждаме необходимото
количество; майонеза - за производството на единица продукция, например 500 г.
• "Непреки разходи" - В този компонент добавяме непреките разходи за производство на единица
продукт (заплати и електроенергия). По съответните партиди, например "Пица Венеция /
Разходи за заплати" - Сума 2 лв. В полето сума въвеждаме стойността на сумата за заплати,
вложена в производството на единица продукция. За партида "Пица Венеция" / Разходи за
горива и енергия" - Сума 0.50 лв. Така можете да дефинирате и другите непреки разходи,
включени в себестойността на разглежданото изделие.
Подходът за разпределянето на общи (непреки) разходи на базата на предварително зададен процент
работи без проблем, защото при него не се начисляват количества.Така потребителят има възможност
да избира дали да разпредели непреките разходи на базата на проценти върху стойността на
продукцията, или да ги заложи като стойностни величини за единица изделие в състава на
рецептурника, както е в нашия пример.
Както споменахме, БИЗНЕС НАВИГАТОР заприходява полуфабриката и го изписва, като включва и
всички необходими за производството му материали, непреки разходи и други полуфабрикати. За целта
въвеждаме необходимите компоненти като материали, полуфабрикати и непреки разходи за
производството на "Венециански сос".

Забележка:
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Трябва да имаме предвид, че другият метод за изчисляване на себестойност с калкулационни норми
(Планова калкулация) продължава да работи нормално. Не бива да се използват двата метода
едновременно за една и съща сметка. Това ще доведе до удвояване на количествата.
След всички тези настройки продължаваме работата по следния начин:
• Създаваме папка "Калкулация на себестойност" за конкретния месец.
• Ако във вашата база данни не съществува документът "СебПро - Себестойност на продукция", е
необходимо да го създадем.
Възможни са два подхода:
1. Да копираме документ "ВК - Вътрешен по кредит", като го преименуваме и след това да го
редактираме с необходимите настройки.
2. Да импортираме документа "СебПро - Себестойност на продукция" от файла typSEB.nav.
Настройка на типа документ за автоматично изчисляване на себестойност
Създаване на тип документ "СебПро - Себестойност на продукция" чрез копиране на "ВК - Вътрешен по
кредит"

Подхождаме по следния начин:
• От меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи" се позиционираме на документ
"ВК - Вътрешен по кредит" и натискаме бутон "Копиране". Копираме го като нов документ и в поле
"Код" въвеждаме "СебПро", а в "Име" - "Себестойност на продукция".
• Позиционираме се на новосъздадения документ и натискаме
Новосъздаденият документ трябва да има следните характеристики:
Поле
Посока:
Клас:
Много
коресп.
сметки:
Клас на сумата:
Клас на сметката:
Количество:
Курс чужда валута:
Отпечатване:

икона

"Редактиране".

Стойност
Вътрешен
Нормален
Много към много
Кредит
Материална
Да
Без чужда валута
Стокова разписка

След редактиране на "Общи данни" следва редактиране на меню "По подразбиране". В поле "Сметка:
въвеждате сметка 611 Разходи за основна дейност", в поле "Кор. Сметка: въвеждате сметка 3031
Продукция".
Така документът е готов за работа.
Импортиране на тип документ "СебПро - Себестойност на продукция" от файла typSSEBP.nav

Процедира се по следния начин:
В "Базови данни" - "Основни дефиниции" - "Типове документи" натискаме бутон "Импорт". Ако в списъка,
който ви се предлага, е изписано името на файла typSSEBP.nav, маркирайте го и потвърдете с бутон
"ОК".
С това документът се импортира в базата данни.
Изчисляване на себестойност по метода на продуктовото дърво

След като са направени всички описани по-горе настройки, може да се премине към изчисляването на
себестойността на изделието.
Позиционираме се на папка "Калкулация на себестойност" и с икона "Добавяне" избираме документа
"СебПро - Себестойност на продукция". Въвеждаме "Дата" на документа, "Номер" и потвърждаваме
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главния екран с бутон "ОК". На втория екран на документа чрез икона "Добавяне" въвеждаме само
количествата на произведените артикули.
Например "Пица Венеция" - количество - 20 бр. Полетата цена и стойност не се попълват.
Натискаме бутон "Автоматични операции". БИЗНЕС НАВИГАТОР ни предлага две възможности:
Първа възможност - заприходяване на продукцията и изписването на материалите да стане в един документ

От бутон "Автоматични операции" с опцията "Себестойност на продукция" всичко се начислява веднага
в същия документ. Правят се записвания по заприходяване на продукцията, изписването на
материалите, заприходяването и изписването на полуфабрикатите (ако има такива), начисляването на
непреките разходи. Всички тези записвания се генерират автоматично.
Втора възможност - заприходяването на количеството произведена продукция да стане с един документ, а
изписването на материалите да стане с отделен документ

Това става по следния начин:
С първия документ - "СебПро - Себестойност на продукция", се въвежда само количеството на
заприхождаваната продукция. Потвърждаваме документа с бутон "ОК". От бутон "Автоматични
операции" избираме позиция "Създаване на таблица за себестойност" - така начисленията се
запаметяват като таблица, без да се записват.
След това с втори документ от същия тип - "СебПро - Себестойност на продукция" и отново от бутон
"Автоматични операции", избираме опция "Начисляване на себестойност по таблица". С него се
създават записванията за начисляването на разходите за дадено изделие. Това позволява да се
раздели във времето заприходяването на продукцията от начисляването на разходите. Така разходите
могат да се запишат в отделен документ, който на по-късен етап да се обработи допълнително.
Документът може да се деактивира и след това да се изтрие и създаде отново в базата на променените
данни, например променени норми или нови цени на материалите.
След изпълняването на автоматичната операция за изчисляване на себестойност в документа се
формират отделни записи за всяка счетоводна статия по заприходяването на продукцията и
изтеглянето на материалите от склада. Изписването на материалите от склада става с директна
кореспонденция Дт 611 Разходи за основна дейност / Кт 3021 Материали.
На всеки ред в документа автоматично е съставена всяка статия по заприходяването на продукцията,
изписването на материалите, полуфабрикатите и т.н.
1. Дт 3031 Продукция / Кт 611 Разходи за основна дейност - само с произведеното количество.
2. Дт 3031 Продукция (Пица "Венеция") / Кт 611 Разходи за основна дейност (партида Пица "Венеция"
/ Разходи за горива и енергия) със стойността на непреките разходи за горива и енергия (за 5 бр.
пици по 0,50 лв. = 2,50 лв.).
3. Дт 3031 Продукция (Пица "Венеция") / Кт 611 Разходи за основна дейност (Пица "Венеция" /
разходи за заплати) със стойността на непреките разходи заплати (за 5 бр. пици по 2 лв. = 10 лв.).
4. Дт 611 Разходи за основна дейност (партида Пица "Венеция" /Разходи за материали) / Кт 3021
Материали (партида "Тесто") - това е статията за изписване на първия материал "Тесто" (с
количеството 5 кг и ед. цена 2 лв. за сума 10 лв.).
5. Дт 3031 Продукция / Кт 611 Разходи за основна дейност - заприходяване на стойността на
изписания материал в себестойността на продукцията (10 лв.)
6. Дт 611 Разходи за основна дейност (партида Пица "Венеция"/Разходи за материали) / Кт 3021
Материали - тази кореспонденция отразява изписването на втория материал от склада "Филе" (с
количество 1,5 кг за 5 бр. пици по единична цена 3 лв. на обща стойност - 4,50 лв.).
7. Дт 3031 Продукция / Кт 611 Разходи за основна дейност - заприходяване на стойността на
вложения материал "Филе" (4,50 лв.) в себестойността на изделието.
8. Дт 611 Разходи за основна дейност (партида Пица "Венеция"/Разходи за материали) / Кт 3021
Материали - тази кореспонденция отразява изписването на третия материал "Кашкавал" от склада
(с количество 1 кг - за 5 бр. пици по 0,200 г - по единична цена 4,20 лв.)
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9. Дт 3031 Продукция / Кт 611 Разходи за основна дейност - заприходяване на стойността на
вложения материал "Кашкавал" (4,20 лв.) в себестойността на готовото изделие.
10. Дт 611 Разходи за основна дейност (партида Пица "Венеция"/ Разходи за материали) / Кт 3021
Материали - тази кореспонденция отразява изписването на четвъртия материал "Морски
деликатеси" (с количество 1кг - за 5 бр. пици по 200 г - и единична цена 15 лв.)
11. Дт 3031 Продукция / Кт 611 Разходи за основна дейност - заприходяване на стойността на
изписания материал "Морски деликатеси" (15 лв.) в себестойността на готовия продукт.
12. Дт 3031 Продукция / Кт 611 Разходи за основна дейност - заприходяване на количеството на
полуфабриката "Венециански сос" (2,50 кг - по 0,5 кг за 5 бр. пици).
13. Дт 611 Разходи за основна дейност (партида Пица "Венеция"/Разходи за материали) / Кт 3031
Продукция ("Венециански сос") - отразяване на себестойността на полуфабриката по разходната
сметка - влагането му в производството.
14. Дт 3031 Продукция (Пица "Венеция") / Кт 611 Разходи за основна дейност/Разходи за материали заприходяване на себестойността на полуфабриката ("Венециански сос") в стойността на готовото
изделие (Пица "Венеция").
15. Дт 611 Разходи за основна дейност (партида "Венециански сос" /Разходи за материали) / Кт 3021
Материали - с тази статия се отчитат разходите на материали за произвеждането на
полуфабриката. Той е дефиниран като продукция и има свой състав, на базата на който
автоматично се произвежда (заприходява) и включва в производството на крайния продукт.
16. Дт 3031 Продукция ("Венециански сос") / Кт 611 (партида "Венециански сос"/Разходи за материали)
- заприходяване на стойността на полуфабриката.
Забележка:
Общата стойност на документа "СебПро - Себестойността на продукция", отразена в полетата "Реално"
и "Общо", представлява сбор от всички суми по редовете в поддокумента. За да се види точната
себестойност на изделията, изчислена с автоматичните функции, може да се разгледат някои справки.
Съвети при калкулацията чрез продуктово дърво

1. Старият метод за начисляване с калкулационни норми продължава да работи нормално. Не бива
обаче да използвате двата метода едновременно за една и съща сметка. Това ще доведе до
удвояване на количествата.
2. Начисляването на общи разходи по процент работи по стария начин. Там всичко е нормално,
защото при него не се начисляват количества.
3. Деактивирането на документ или период не променя начислените себестойности. Ако желаете да
извършите промяна, трябва да изтриете съответния документ и да пуснете отново автоматично
начисляване. В този случай е по-удобно, ако сте избрали метода за начисляване с два документа:
изтривате втория документ, който съдържа само автоматичните начисления, и запазвате първия, в
който са въведените произведени количества.
4. Корекция на автоматично създадените документи не е разрешена. Трябва да се изтрие
документът с грешните стойности и след това да се пусне отново автоматичната операция.
5. Ако не се водят актуални наличности на материалите и се налагат корекции в края на месеца на
себестойността на изделията, е по-удобно да се избере методът за начисляване на
себестойността с отделни документи, т.е. създаване на таблица за себестойност и начисляване на
себестойност по таблица. В този случай документът с начислената себестойност може да се
изтрие и да се пусне отново в края на месеца с коригираните стойности.
6. Материалите трябва да са заприходени в склада и да са осчетоводени. Ако не са изпълнени
условията, БИЗНЕС НАВИГАТОР издава предупреждение, че материалите не са достатъчни и
няма да се изчисли себестойността на тези изделия, за които не достига материал. В момента на
начисляването на себестойността БИЗНЕС НАВИГАТОР проверява наличностите, като взема
предвид и предишните изделия и полуфабрикати на документа за начисляване на себестойност.
7. Ако заприходявате продукция в повече от един склад, трябва да имате отделен тип документ за
всеки склад. Използвайте в типовете документи функцията "Копиране" и сменете само сметката на
склада и разходната сметка.
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Справки

Справките се създават от меню "Отчети". По-подробна информация за себестойността на
произвежданата продукция можете да получите от следните справки:
Оборотна ведомост за аналитична сметка

По отношение на себестойността от тази справка може да се проследи състоянието по партидите на
сметка 3031 Продукция. За всеки вид продукция по дебита на съответната партида се отразяват
заприходеното количество готова продукция, средната цена и общата стойност. По кредита се
отразяват същите характеристики за изписаната по отчетна стойност - продадена готова продукция.
Справката може да се извежда за период, интервал от периоди и година.
Оборотна ведомост за номенклатура по сметки

Тази справка отразява движението по всяка една партида от избрана номенклатура.Тази номенклатура
може да участва в много сметки и тук се отразява движението по всички сметки, в които е включена тази
партида. В случая нека разгледаме номенклатурата на "Продукция".
Например продукцията "Пица Венеция" участва в сметки: 303 Продукция, 611 Разходи за основна
дейност и в сметка 701 Постъпления от продажби на продукция.
Задължително трябва да разтворим знака (+) пред името на партидата, за да разгледаме набраните
стойности по всяка една от тези сметки. Информацията се отразява с количество и стойност - за един
период, за интервал от периоди и за година.
Аналитичен журнал по сметки

Тази справка отразява информация само за аналитични сметки и показва движението по всички партиди
на избрана аналитична сметка. Може да се създаде например сметка 303 Продукция и чрез икона
"Филтър" да се селектира информация само за определена позиция от номенклатурата на продукцията.
За избраната партида се отразява информация за всяка счетоводна операция, в която тя участва, и се
отразява кореспондиращата сметка от тази операция. На последния ред се визуализира общата
стойност на сумите по дебит (стойността на заприходената продукция) и по кредит (изписаната
продукция). В следващата колона се отразява и количеството по дебит и по кредит на конкретната
партида.
От тази справка може да се получи информация за набраните разходи по сметка 611 Разходи за
основна дейност за конкретен вид продукция. За целта от икона "Филтър" се избира комбинация от
конкретна позиция от номенклатурата на продукцията, от всички общопроизводствени разходи за тази
партида (избира се бутон "Всички"). Така ще се селектира справка за една партида с всички разходи,
отразени по нея в сметка 611 Разходи за основна дейност.
За по-детайлна информация е удобно да се маркира полето "С партиди" и да изберете бутон "По
кореспонденции".
Аналитичен журнал по партиди

Може да се генерира справка за определена партида от конкретна сметка. По отношение на
себестойността на продукцията може да се генерира аналитичен журнал по партиди за сметка 303
Продукция и от него да се проследи за всяка партида за конкретен период, количеството заприходена
продукция и изчислената себестойност за това количество.
Чрез икона "Филтър" справката може да се създава и за избран интервал от дата до дата.
Допълнителни функции в калкулацията на себестойност
Корекция на общи разходи

Функцията позволява да се коригират стойности на общи разходи, които в края на отчетния период
показват различни стойности от начислените според плановата себестойност суми.
Програмата изчислява автоматично процента на отклонението на база на начислените планови разходи
и автоматично разпределя разликата по съответните изделия.
Разпределянето на разликите между плановата и фактическата себестойност става на база на
начислената планова себестойност на изделията.
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Използва се документ вътрешен по кредит. От кредитната страна контираме съответната сметка от
група 60, а от дебитната страна сметката за разходи за продукция, например 611 или нейна подсметка,
с партиди по видове разходи за всяко едно изделие. При въвеждане на документа маркираме много
кореспондиращи сметки от дебитната страна, като не избираме партида на сметка 611. В шаблона
"Производствено предприятие" за тази цел е дефиниран тип документ КорОР "Корекция на общи
разходи".
На екрана за въвеждане на многото позиции на документа от бутон "Автоматични операции" избираме
"Корекция на общи разходи". Програмата предлага да се избере видът разход, който ще се разпределя.
Програмата разпределя сумата на документа в дебита на сметка 611 пропорционално на вече
начислените суми за този вид разход за всяко изделие в кредита на същата сметка. Това означава, че
начислените суми по този вид разход се коригират с един и същ процент (определен автоматично).
Основното приложение на тази операция се предполага да бъде отнасяне на фактическите разходи по
дебита на сметка 611, след като плановата себестойност вече е начислена по кредита.
Приключване на разходна сметка

Използва се документ "Приключване на разходна сметка", вътрешен по дебит, много към много КС,
сметка например 3031, кореспондираща сметка например 611, и двете са фиксирани.
В шаблона "Производствено предприятие", който БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага на потребители за
фирми с предмет на дейност производство, за тази цел е дефиниран тип документ ПриРС "Приключване
на разходна сметка".
Автоматичната операция е "Приключване на разходна сметка". За всяко изделие от сметка 3031 се
приключват дебитните салда на всички съответни нему разходни партиди от сметка 611.
Когато е поставена маркировка в карето "С отрицателни записи", се позволява едновременно с това да
приключите и кредитните салда на сметка 611, като за тях ще се съставят червени записвания.
След като се разпределят общите разходи по сметка 611 с операцията "Корекция на общи разходи" или
"Разпределяне на разходи по аналогия", или пък с преки операции, те се отнасят към себестойността на
съответното изделие в сметка 303 с операцията "Приключване на разходна сметка".
Ако аналитичността на основната сметка е с един признак, кореспондиращата сметка трябва да бъде с
два признака, като първият трябва да съвпада с този на основната сметка. Тоест основната сметка се
води по видове продукция, а кореспондиращата по видове продукция и видове разходи.
Ако аналитичността на основната сметка е с два признака, кореспондиращата сметка трябва да бъде с
три признака, като първите два трябва да съвпадат с тези на основната сметка. Това означава, че
основната сметка се води по видове продукция и например поръчки, а кореспондиращата по видове
продукция, поръчки и видове разходи.
По принцип тази функция може да се използва и за други подобни видове приключване, като се спазват
същите принципи. Сметката, която се приключва, е кореспондиращата сметка. Ако тя е от кредитната
страна, се приключват дебитните й салда, а ако е от дебитната страна - кредитните салда. Ако
аналитичността й е количествена, се извършва и количествено приключване.
Разпределяне на общи разходи по аналогия

Обратно на корекцията на общи разходи, където таблицата за разпределение се съставя на база
кредитните салда на даден вид разход, а начисляването става по дебита на същия вид разход, при
разпределяне по аналогия таблицата за разпределение се съставя по дебитните салда на един вид
разход, а начисляването става пак по дебитните салда, но на друг вид разход.
Основното приложение на тази операция се предполага да бъде отнасяне на фактическите разходи по
дебита на сметка 611 за някои видове разходи, за които не е дефинирана планова себестойност.
Използва се документ вътрешен по кредит, кредит сметка от група 60 или подобна, дебит подсметка на
611 или 612. Типът документ, който можете да използвате, е същият както при корекцията на общи
разходи.
На екрана с многото кореспондиращи сметки избираме автоматичната операция "Разпр. на разходи по
аналогия".
Програмата предлага първо да изберем вида разход, който ще се разпределя, и след това да укажем и
вида на разхода, по аналогия с който ще става разпределението.
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Програмата автоматично разпределя сумата на документа по първия вид разход за всяко изделие
пропорционално на вече начислените суми по втория вид разход за същото изделие.
Допустимо и първият, и вторият вид разход да съвпадат. Ако за база изберем същия вид разход,
операцията ще бъде аналогична на корекцията на общи разходи, но разпределението ще стане на
основа на вече начислените дебитни (а не кредитни) салда на вида разход, който разпределяме.
Обща схема на работа

Общата схема на работа, която бихме препоръчали при калкулациите на себестойност, е следната:
• Продукцията се заприходява, като се използва планова себестойност по рецептурник.
• Ако е необходимо, текущо се вземат корективни операции за разликата между фактическия и
плановия разход на материали.
• Фактическите разходи по тези пера, за които е заложена планова себестойност, се разпределят чрез
корекция на общи разходи.
• Фактическите разходи по тези пера, за които не е заложена планова себестойност (например други
разходи), се разпределят по аналогия.
• Натрупаните разлики между фактическа и планова себестойност се отнасят в себестойността на
продукцията чрез приключване на разходна сметка.
Разбира се, в зависимост от особеностите на конкретното производство, най-подходящата схема може
да бъде и друга.

Фактуриране
Счетоводните документи могат да бъдат класифицирани по различни признаци:
• предназначение
• място на съставяне, съдържание
• обем на данните и др.
От гледна точка на тяхното предназначение към документи, които отразяват извършването на стопанска
операция или сделка, или т.нар. изпълнителни документи, спадат и фактурите. Те служат като
основание за по-нататъшно отразяване на сумите на стопанските операции по счетоводните сметки.
Всяка фактура отразява продадени стоково-материални ценности и направени услуги, подлежащи на
изплащане по безкасов начин или в брой. Най-често фактури се издават от кочани като предварително
подготвени бланки и след това данните от тях се въвеждат в счетоводната система. БИЗНЕС
НАВИГАТОР чрез автоматичната си операция "Фактуриране" позволява наред с въвеждането на
данните за издаваната фактура да се извърши и отпечатването на същата. Издаваните и отпечатани
чрез системата фактури съдържат всички необходими реквизити съгласно изискванията на счетоводния
стандарт, като продажната цена, размер на ДДС и други. Системата поддържа и паралелна работа по
отношение на фактурирането, т.е. издаване и отпечатване на компютърни фактури и работа с фактури
от кочани.

Настройка на документа
Типовете документи за фактуриране са дефинирани стандартно в системата и се генерират
автоматично при нейното инсталиране. Това са "+ФД - Данъчна фактура, входяща" и "-ФД - Данъчна
фактура изходяща". Всеки тип документ има определени характеристики. Тези параметри могат да се
разгледат и настроят от меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи".
Така например типа документ, изходяща фактура е дефиниран по следния начин:
Общи данни
Код:

-ФД

Име:

Данъчна фактура

Посока:

Изходящ
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Клас:

Фактура

Вид по ДДС:

Данъчна фактура

Много
Сметки:

По желание

коресп.

Клас на сумата:

Дебит

Клас
сметката:

Клиент

на

Количество:

Да

Курс
валута:

Без чужда валута

чужда

Осчетоводяване:

Отложено:
След
въвеждане
документът
е
в
неосчетоводено състояние. Осчетоводяването е отделна
операция, която се извършва с бутон "Осчетоводяване"
или с функциите "Осчетоводяване на папка" и
"Осчетоводяване на период".
Незабавно:
При
добавяне
на
нов
документ
осчетоводяването му става в момент на потвърждаване.

Забрана
за
осчетоводяване:

Използва се за документи, които само ще се отпечатват,
но няма да се правят счетоводни записвания по тях.

Информация
дилъра:

Настройка с дилър или без.

за

Наличието на отметка в карето позволява в момент на
фактуриране да се избере и дилърът, който обслужва
съответните клиенти. В резултат на това в меню "Отчети –
Главна книга – Синтетични журнали" или "Опис на
документите" се получава допълнителна информация по
дилъри.

Осчетоводяване:

Нето

Отпечатване:

Изходяща фактура

В алтернативна
валута:

Ако карето е маркирано, документът се отпечатва
едновременно в национална и в алтернативна валута.
Засега функцията работи при документи с много
кореспондиращи сметки, без допълнителни отстъпки и
акцизи.

По подразбиране
Кореспондираща
сметка:

7022

Данък:

Начислен ДДС 20%

Операция:

Продажби: Облагаеми доставки

Режим
номериране:

на

Редактиране
на
поддокументи:

Фактури и данъчни известия
С възможност за избор:
В таблица - при многоредовите документи е оптимизирана
възможността да се въвеждат отделните партиди на
поддокумента в таблица.
Отделен екран - отново при многоредовите документи,
позициите по отделните партиди се въвеждат в отделни
екранни форми. При редактиране на съществуваща
партида винаги се извиква екранна форма.
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Свързване към ОП:

С възможност за избор:
По избор - предлага се таблица за "Нова ОП", при
започване на нова сделка, или "Обединяване" - за
включване към започната сделка.
Нова ОП и справка - автоматично се създава нова
отворена позиция, като в следващия момент БИЗНЕС
НАВИГАТОР предлага екранна форма, съдържаща
информация за тази сделка.
Нова ОП без справка - автоматично се създава нова
отворена позиция, без да се предлага екранна форма за
информация по тази сделка.

Платежен
документ:
Цени
само
ценоразпис:

Този параметър позволява да се дефинира платежен
документ, с който ще се закрива вземането от клиента по
фактурата.
по

При наличие на отметка в карето единичната цена при
въвеждане на редовете в поддокумента на фактурата се
взема от ценоразписа (списъка с партиди) и не може да се
редактира ръчно. Фактурата задължително трябва да
бъде с много кореспондиращи сметки.

Допълнителни параметри
Чрез допълнителните параметри за всеки тип документ може да се зададе списък от данъци и отстъпки,
които да се включват автоматично в документа или/и в поддокументите.
Документи

Тук можете да укажете до 15 допълнителни параметъра, които да се въвеждат в документа.
Допълнителните параметри на документа определят начините на отпечатване, които ще се използват от
функцията "Специално отпечатване", връзки към касов апарат и други служебни параметри на
документите.
Поддокументи

Тук можете да укажете до 5 допълнителни параметъра за поддокументите, също както при параметрите
на документите.
Отпечатване

Тук можете да укажете неограничен брой режими за отпечатване на документи от този тип. Тези режими
за отпечатване са необходими при функцията "Специално отпечатване", която извиква форми,
създадени с външни програми, например (Report Writer или Дизайнер на документи). Режимите при
отпечатване извикват формата на разпечатката с параметри, необходими за правилното й изпълнение.
Когато документът се отпечатва не със стандартния бутон "Печат", а с бутона "Специално отпечатване"
(обозначен с друга рисунка на принтер), БИЗНЕС НАВИГАТОР извежда съдържанието на документа във
временен файл и предава управлението на външна програма, която трябва да обработи и отпечата
документа. Ако режимът на отпечатване е един, операцията се извършва веднага. Ако режимите са
повече, се показва меню, от което можем да изберем режим на отпечатване. Всеки режим на
отпечатване се задава отделно.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР чрез допълнителна програма дизайнер на документи е възможно самият
потребител свободно да редактира формата и съдържанието на отпечатваните документи. За да
използвате тази възможност на БИЗНЕС НАВИГАТОР, трябва в меню "Отпечатване" да добавите нов
режим на отпечатване. За всеки режим на отпечатване се задават:
Тип документ
Тип параметър
Тип документ

Това е служебният код на типа документ, намиращ се в базата данни, който ще се отпечатва чрез
функцията "Специално отпечатване". Този код се зарежда автоматично според избрания тип документ.
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Не се препоръчва той да се променя. При избор на друг тип документ се зарежда неговият служебен
номер.
За служебни цели може да се наложи промяна на типа документ, за който се отнася този параметър.
Бутонът под формата на катинар, намиращ се до полето, отключва полето за въвеждане.
Тип параметър

Това е служебен код на типа параметър. По подразбиране за допълнителните параметри при
отпечатване се зарежда стойност 3. Това означава, че този допълнителен параметър се отнася за
специалното отпечатване на документи от този тип.
Код
Име
Код

Кодът е поредният номер на параметъра в списъка. Той се задава автоматично при добавяне на нов
режим на отпечатване. Възможно е потребителят да промени последователността на режимите при
специалното отпечатване, като зададе ръчно кода на параметъра.
Име

Название, което се използва при печат. В полето се задава името на режима, което се показва в менюто
на функцията за специалното отпечатване, ако са дефинирани няколко типа отпечатване на този тип
документ.
Данъци в документ

Въведеният списък от данъци и отстъпки се включва автоматично в общите начисления на самия
документ. Те задължително трябва да имат сметка за осчетоводяване, въведена в дефиницията на
данъка.
Данъци в поддокумент

Въведеният списък от данъци и отстъпки се включва автоматично в поддокумента, като се отнасят за
всички въвеждани партиди по този документ.
•

Стойност

Команден ред за задаване на името на външната програма за отпечатване, видът на печата и
допълнителни параметри, специфични за нея.
Например, за да влезем в дизайнера на документи, където може да се създава нова печатна форма или
да се модифицира съществуваща, в полето "Стойност" се въвежда DOCVIEW.EXE.
При работа с дизайнера на документи, след въвеждане на документ от зададения тип, от основния
работен екран се избира икона "Специално отпечатване". Така се влиза в дизайнера, където може да се
създава нова печатна форма или да се редактира съществуваща.
След като се редактира печатната форма на документа, в полето "Стойност" след DOCVIEW.EXE се
добавя името на файла, в който е записан новата печатна форма. С този параметър програмата се
стартира в режим на отпечатване и документът се отпечатва.
Заглавия при печат

От страница "Заглавия при печат" в поле "Стойност" се въвеждат различни заглавия, които се използват
при отпечатване в различните състояния на документа. Възможните състояния на документа са:
неосчетоводен, осчетоводен, сторниран, недовършен, поръчка, оферта. Ако за някое състояние не е
въведено заглавие, то се използва названието на типа документ. Задаването на заглавия не е
задължително.
При наличие на отметка в карето "Отпечатване на допълнителните параметри" при отпечатване на
документа се визуализират полетата "Име" и "Стойност" на всички допълнителни параметри, въведени в
страница "Документи". Отпечатването става само при това състояние на документа, при което е
маркирано карето, и не важи за касовите и банковите документи.
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Отстъпки в документи

Има възможност да се включат неограничен брой отстъпки в документа. Тази възможност се отнася за
документи с много кореспондиращи сметки. Функцията позволява в дадена фактура автоматично да се
изчислява ДДС и едновременно с това да се изчисляват и различни на брой отстъпки върху цялата сума
на документа. При въвеждане на поддокументи съществува втора страница "Общи начисления", която
съдържа таблица с неограничен брой отстъпки, кои то трябва да имат един и същ тип сума, т.е. сума
нето или сума бруто. Въвеждането на отстъпките става направо в документа, но ако те са зададени в
допълнителните параметри на типа документ, то не е необходимо. Изчислението им става автоматично.
Отстъпки в поддокументи

Има възможност за даден артикул едновременно да се задават акциз и различни видове отстъпки, които
трябва да имат един и същ тип сума, т.е. само нето или само бруто сума.
Тази възможност се отнася до документи с много кореспондиращи сметки.
При въвеждане на поддокумента е добавена таблица с неограничен брой данъци и/или отстъпки.
Въвеждането на отстъпките става направо в таблица. В зависимост от дефиницията им автоматично се
определя кои полета се въвеждат в таблицата и кои се изчисляват.

Въвеждане на фактури с отстъпка
Съществуват два варианта за въвеждане на фактури с отстъпки.
В първия вариант партидата се свързва с конкретна отстъпка, а във втория се дефинира документ, в
който се указват отстъпките. Във втория случай е възможно обвързване на една партида с повече от
една отстъпка.
Връзка между партида и отстъпка
В този случай става обвързване на конкретната партида с отстъпката. За целта потребителят на
БИЗНЕС НАВИГАТОР се позиционира на меню "Базови данни – Сметкоплан – Партиди". Избират се
сметката и конкретната партида. Избира се икона "Редактиране". На страница "Данъци и отстъпки" от
списъка с данъци се избира дефинираната вече отстъпка. Потвърждаваме с "ОК".
Така се осъществява връзка между партидата и отстъпката.
В следващ момент, за да се появи дефинираната отстъпка при въвеждане в документа, е необходимо
това да се укаже в типа документ. Това става от меню "Базови данни – Типове документи".
Позиционираме се на съответния документ, избираме икона "Редактиране". От страница "По
подразбиране" на типа документ маркираме флаг пред "Данъци и начисления по партиди".
Потвърждаваме с "ОК".
След като са направени всички настройки, следва въвеждането на документа с отстъпките.
В избрания период се позиционираме на конкретната папка и с икона "Добавяне" избираме типа
документ "-ФД - Данъчна фактура, изходяща". Попълват се датата и номерът на документа, избира се
дебит - съответният клиент, по кредит сметката за продажби, например 702, която трябва да бъде
аналитична по видове стоки. Задължително в основния екран на документа маркираме отметка пред
"Много КС". Партидите с дефинираните отстъпки към тях се въвеждат от екрана с поддокументи. Чрез
икона "Добавяне" в екрана с поддокументи се въвеждат партидите с количество и продажна цена. Тъй
като предварително сме свързали партидата с отстъпката, то полето "Сума", което се попълва
автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР, е стойност, равна на произведението от количество и единичната
цена на партидата, намалено със сумата на отстъпката по тази партида. Сумата на отстъпката се
визуализира на екрана в поле "Отстъпки:" Програмата изчислява стойността на отстъпката по отделните
стоки и на базата на това формира "Данъчната основа" за облагане с ДДС без отстъпките, която се
отразява на основния екран и изчислява данъка.
Тип документ с дефинирани отстъпки
Типовете документи за фактуриране са дефинирани стандартно в системата и се генерират
автоматично при нейното инсталиране. Основно се използва: "- ФД - Данъчна фактура изходяща".
Всеки тип документ има определени характеристики. Тези параметри могат да се разгледат и настроят
от меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи".
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Страницата "Общи данни" на типа документ съдържа бутон "Допълнителни параметри". Чрез него за
всеки тип документ може да се зададе списък от данъци и отстъпки, които да се включват автоматично в
документа или/и в поддокументите.
След като са направени всички настройки, следва въвеждането на документа с отстъпките.
Данъци в документ

Въведеният списък от данъци и отстъпки се включва автоматично в общите начисления на самия
документ. Те задължително трябва да имат сметка за осчетоводяване, въведена в дефиницията на
данъка.
Има възможност да се включат неограничен брой отстъпки в документа. Тази възможност се отнася за
документи с много кореспондиращи сметки. Функцията позволява в дадена фактура автоматично да се
изчислява ДДС и едновременно с това да се изчисляват и различни на брой отстъпки върху цялата сума
на документа. При въвеждане на поддокументи съществува втора страница "Общи начисления", която
съдържа таблица с неограничен брой отстъпки, кои-то трябва да имат един и същ тип сума, т.е. сума
нето или сума бруто. Въвеждането на отстъпките става направо в документа, но ако те са зададени в
допълнителните параметри на типа документ, то не е необходимо. Изчислението им става автоматично.
Данъци в поддокумент

Въведеният списък от данъци и отстъпки се включва автоматично в поддокумента, като се отнасят за
всички въвеждани партиди по този документ. Има възможност да се включат неограничен брой отстъпки
в поддокумента. Тази възможност се отнася за документи с много кореспондиращи сметки.
Въвеждането на отстъпките става направо в документа, но ако те са зададени в допълнителните
параметри на типа документ, то не е необходимо. Изчислението им става автоматично.
Въвеждане на документ с указани отстъпки

В избрания период се позиционираме на конкретната папка и с икона "Добавяне" избираме типа
документ. Попълват се датата и номерът на документа, избира се дебит - съответният клиент, по кредит
сметката за продажби, например 7021, която трябва да бъде аналитична по видове стоки.
Задължително в основния екран на документа маркираме отметка пред "Много КС". Партидите се
въвеждат в екрана с поддокументи. Чрез икона "Добавяне" в екрана с поддокументи се въвеждат
партидите с количество и продажна цена. Тъй като предварително сме указали в типа документ
видовете отстъпки, то полето "Сума", което се попълва автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР, е
стойност, равна на произведението от количество и единичната цена на партидата, намалено със
сумите на отстъпките.
Отстъпките могат да бъдат общо за документа. Тогава сумата на отстъпката се появява в полето
"Отстъпки" в колона "Сума общо", намираща се в горната част на екрана с поддокумента.
Дефинираните отстъпки в документа могат да се отнасят и за отделните партиди, включени в
поддокумента. Тогава сумата на отстъпката се визуализира на екрана на поддокумента в поле
"Отстъпки:" в колона "Сума по поддокументи", намираща се в горната част на екрана с поддокументи.
Програмата изчислява стойността на отстъпката по отделните стоки и на базата на това формира
"Данъчната основа" за облагане с ДДС без отстъпките, която се отразява на основния екран и изчислява
данъка.

Настройка на режима на номериране
"Режим на номериране" е понятие, в което се дефинират параметрите за номериране на типа документ,
за разрядността на номера на документа, за броя на копията при отпечатване на документа и за режима
на изтриване на документа. Номерирането на издаваните фактури може да се извършва автоматично и
ръчно. Това зависи от факта, дали в настройката на типа документ е избран режим на номериране. Ако
не е посочен режим на номериране, то номерирането ще бъде ръчно. Параметрите, влияещи на
автоматичното номериране, се настройват също от меню "Базови данни – Основни дефиниции –
Режими на номериране". В режимите на номериране се определят редица важни параметри за
фактурите като възможността за изтриването на документи с този режим на номериране - свободно,
забранено или само от отговорник, последователността на номерата на фактурите и разрядността на
номера, броят на копията при отпечатване - оригинал, копие и т.н., заети номера - в това меню се
посочват заетите номера, които трябва да се изключат от автоматичното номериране, например ако се
използват във фактурите от кочан.
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Именно тук се осигурява едновременната работа по издаване на фактури от системата и издаване на
такива от кочани. За тази цел се задават тези интервали от заети номера, които да бъдат пропуснати
при автоматичното номериране.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР предварително е генериран списък на режими на номериране:
Фактури и данъчни известия
Приходни касови ордери
Разходни касови ордери
Вносни бележки
Нареждания - разписки
Платежни нареждания
Искания за незабавно инкасо

Потребителите могат да си дефинират и други режими на номериране.
Фактури и данъчни известия

Този режим се използва главно за изходящите фактури и данъчни известия.
Приходни касови ордери

Използва се за автоматично номериране на приходни касови ордери.
Разходни касови ордери

Използва се за автоматично номериране на разходни касови ордери.
Вносни бележки

Използва се за автоматично номериране на вносни бележки.
Нареждания - разписки

Използва се за автоматично номериране на нареждане разписка.
Платежни нареждания

За автоматично номериране на платежни нареждания.
Искания за незабавно инкасо

Използва се за автоматично номериране на платежни искания.

Настройка на режима на отпечатване
Режимите на отпечатване на документите зависят от данните за документа, посочени в полето "Посока"
и "Клас" в дефиницията му. Тези режими управляват вида на изходните форми на отпечатване на
документите. В БИЗНЕС НАВИГАТОР е възможно да се отпечатват както изходящи, така и входящи
фактури. Входящите фактури се отпечатват само в национална валута.
Например изходящата фактура има следните възможности на отпечатване:
Изходяща фактура
Изх. фактура в ЧВ
Изх. фактура нетни цени
Изх. ф-ра в ЧВ, нет. цени
Изх. ф-ра с отстъпки
Изходяща фактура
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При този режим фактурата се отпечатва в лева.
Изх. фактура в ЧВ

Изходяща фактура в чужда валута - този режим се използва при документи в чужда валута. При
отпечатването им стойностите се отразяват в съответния вид чужда валута.
Изх. фактура нетни цени

Изходяща фактура нетни цени - този режим на отпечатване и удобно да се използва в типове
документи, в които се въвеждат брутните стойности (с включен ДДС), а при отпечатването се отразяват
нетните стойности и отделно ДДС. За правилното отчитане на ДДС е необходимо данъкът, който се
използва в такъв тип документ, да е "Начислен ДДС 20% бруто".
Изх. ф-ра в ЧВ, нет. цени

Изходяща фактура в чужда валута с нетни цени - този режим на отпечатване е аналогичен на "Изх. ф-ра
нетни цени" с тази разлика, че се използва в документи, дефинирани в чужда валута, и стойностите се
отпечатват в чужда валута.
Изх. ф-ра с отстъпки

Изходяща фактура с отстъпки - този режим е удачно да се използва за изходящи фактури, в които по
подразбиране е дефиниран списък с отстъпки за всеки отделен ред на документа. В този случай
графата за отстъпки включва три колони, в които се отпечатват процентите им, както и колона с общата
сума на тези отстъпки. За заглавия на колоните се използват имената на отстъпките, въведени по
подразбиране в допълнителните параметри на типа документ. Ако даден ред има повече от три
отстъпки, следващите и техните суми се печатат на отделни редове в документа.

Допълнителни данни при фактуриране
За данните на документа фактура, свързани с клиента, БИЗНЕС НАВИГАТОР използва адресната
информацията при неговото въвеждане като такъв, а именно адрес, МОЛ, данъчен номер, банкова
сметка и др. Същото се отнася и за информацията за фирмата, издаваща фактурата. Желателно е да
се поддържат актуални данните за клиенти и доставчици.
Особености, на които трябва да се обърне внимание при въвеждането на данни за фактури:
При аналитични сметки
Независимо дали документът, в случая издаваната фактура, е едноредов или многоредов, с една или
много кореспондиращи сметки, при отпечатването му в графата за наименование на стоките или
услугите се отпечатват партидите на сметките с техните данни за мерни единици, количества (ако
сметката е количествена), единични цени и стойност. Допълнително може да се използва възможността
за задаване на допълнително описание към всяка позиция, като за целта допълнителната информация
се въвежда чрез използване на бутон "Бележки" от екрана за въвеждане на многото кореспондиращи
позиции по всяка една партида.
При неаналитични сметки
При издаване на фактура по неаналитични сметки в данните за фактурата като предмет на сделката
излиза счетоводният текст на документа. Ако желаем да имаме по-подробно описание на всяка позиция
или ако имаме много позиции по различни сметки, можем също да използваме възможностите на
допълнителния текст в многото кореспондиращи сметки. В този случай препоръчваме документът, в
случая издаваната фактура, да се въвежда като многоредов с много кореспондиращи сметки, като чрез
бутон "Бележки" на всеки ред от фактурата се въвежда необходимият текст и пояснение по сделката.
При отпечатване на фактурата този текст ще представлява наименованието на стоката или услугата.
Отстъпки от сумата на документа
При използване на възможностите на компютърното фактуриране с много кореспондиращи сметки в
БИЗНЕС НАВИГАТОР са предвидени възможности за въвеждане на допълнителни начисления или
отстъпки към сумата на всяка позиция, които също се отпечатват. Допълнителните начисления или
отстъпки са дефинирани като типове данъци и се избират от списъка на данъците при въвеждане на
данните за всеки ред. При отпечатването на такъв документ се създава допълнителна колона, в която
се отразяват видът на начисленията и тяхната стойност.
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Отстъпки в документа

Има възможност да се включат неограничен брой отстъпки в документа. Тази възможност се отнася за
документи с много кореспондиращи сметки. Функцията позволява в дадена фактура автоматично да се
изчислява ДДС и едновременно с това да се изчисляват и различни на брой отстъпки върху цялата сума
на документа. При въвеждане на поддокументи съществува втора страница "Общи начисления", която
съдържа таблица с неограничен брой отстъпки, кои то трябва да имат един и същ тип сума, т.е. сума
нето или сума бруто. Въвеждането на отстъпките става направо в документа, но ако те са зададени в
допълнителните параметри на типа документ, то не е необходимо. Изчислението им става автоматично.
Отстъпки в поддокумента

Има възможност за даден артикул едновременно да се задават акциз и различни видове отстъпки, които
трябва да имат един и същ тип сума, т.е. само нето или само бруто сума.
Тази възможност се отнася до документи с много кореспондиращи сметки.
При работа с документи с дефинирани отстъпки задължително редактирането на поддокументите
трябва да е в отделен екран.
При въвеждане на поддокумента е добавена таблица с неограничен брой данъци и/или отстъпки.
Въвеждането на отстъпките става направо в таблица. В зависимост от дефиницията им автоматично се
определя кои полета се въвеждат в таблицата и кои се изчисляват.
Данни за лицата, получили и подписали фактурата
Посредством бутон "Бележки" от екрана на основния документ може да се въвежда и друга
допълнителна информация за сделката. Например по този начин може да се въведе информацията за
лицето, получило стоката, с трите му имена, паспортни данни и др. Ако въведем тази информация не в
бележките на този документ, а използваме възможностите за въвеждане на тези бележки като списък,
ще можем да използваме информацията за материалноотговорните лица на постоянните клиенти
многократно. Задаването на данни в списъка на бележките става с натискане на бутона стрелка,
намиращ се преди бутона "Бележки" на екрана за въвеждане на документа.
Допълнителната информация в бележките може да се използва и за задаване на условията на плащане
на стоката, за описание на допълнителна информация при данъчните дебитни или кредитни известия и
т.н.

Отпечатване на фактура
След позициониране върху избран документ чрез икона "Печат" се извършва визуализирането му на
екран (Print Preview) или отпечатване на принтер, независимо дали е бил осчетоводен или не. Наред с
основните суми направените начисления и отстъпки, се отпечатва и начисленият ДДС. Сумите се
описват както числово, така и словом. Изписването на сумите словом става автоматично от програмата.
С помощта на икона "Специално отпечатване" могат да се отпечатват платежни документи, в чиито
"Допълнителни параметри" - "Режими на отпечатване" е зададена команда за това.
Ако в дефиницията на типа документ към начина на отпечатване е маркиран параметърът "В
алтернативна валута", то документът се отпечатва едновременно в национална и в алтернативна
валута.
Функцията работи за документи с много кореспондиращи сметки.
При работа с касов апарат той отчита цената и количеството на стоката само в цели числа – за цената стотинки. Начинът на работа на касовите апарати е строго фиксиран в нормативната уредба и не могат
да се използват сложните функции на Бизнес Навигатор относно отстъпките.
Отпечатваните от БИЗНЕС НАВИГАТОР фактури съдържат всички реквизити, изисквани за този тип
документи от нормативната уредба.
Фактуриране с четец на щрих-код
Щрих-код
Типове щрих-код
Настройка на номенклатурната дефиниция
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Редактиране на номенклатурните позиции
Настройки на типа документ
Настройки на четеца на щрих-код

Щрих-код
Щрих-кодът е последователност от черни вертикални линии и бели полета между тях, които служат за
кодиране на символи. Тази последователност се използва, тъй като компютрите могат да разпознават
само 0 или 1. Черното е 1, бялото е 0. И така щрих-кодът е серия от нули и единици, които
представляват числа или букви във вид, който може да бъде разчетен от компютър бързо и лесно.
Има много различни видове бар-кодове, но само четири от тях са най-широко разпространени:
EAN/UPC, Interleave 2 of 5, Code 39, и Codabar.
Типове щрих-код
Първото, което трябва да се направи при работа със щрих-кодове и фактуриране с помощта на четец, е
да се дефинират типовете щрих-код, които ще се използват. В програмата типът щрих код е еднозначно
определен от броя на символите, съдържащи се в кода.
БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява например стоки от различни производители да са маркирани по
различни стандарти. Позволява също да се използват различни разширения за количество на
стандартния код - например при работа с електронна везна щрих-кодът може да включва код на
артикула и тегло в конкретната опаковка.
Дефинирането става в меню "Базови данни – Аналитичности – Типове щрих-код".
За всеки тип код в съответните полета се задават следните параметри:
Название
Общ брой символи
Брой символи за код на артикул
Кодът на артикул започва от позиция
Включва количество
Брой символи за количество
Количеството започва от позиция
Примери

Ако искате да дефинирате разширен тип код с количество, задължително трябва да се дефинира и
базовият тип, който съдържа само кода на артикула.
Настройка на номенклатурната дефиниция
За да бъдат въведени щрих-кодове в номенклатурите, е необходимо в номенклатурната дефиниция да
има отметка R в полето "Категория артикули".
Това става в меню "Базови данни – Аналитичности – Номенклатурни дефиниции".
Отваря се екран "Име на фирмата [Номенклатурни дефиниции]". Маркира се редът с номенклатурата, с
която ще се работи със щрих-код и се избира икона "Редактиране".
Отваря се екран "Име на фирмата [Дефиниране на номенклатура]" и чрез щракване с мишката се
поставя отметката в полето "Категория артикули".
Редактиране на номенклатурните позиции
Редактирането на номенклатурните позиции се осъществява в меню "Базови данни – Аналитичности –
Номенклатурни позиции".
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Отваря се екран "Име на фирмата [Номенклатурни позиции]". В дървовидната структура "Номенклатура"
в лявата част на екрана се отваря папката със съответните номенклатурни позиции. Те се визуализират
в списъка вдясно на екрана, подредени по избор по код, име или всички.
Маркира се редът на съответната номенклатурна позиция и се избира икона "Редактиране".
Отваря се екран "Име на фирмата [Номенклатурна позиция]" с общите данни на съответната позиция.
Ако карето "Категория артикули" на номенклатурната дефиниция е маркирано, в екрана за редактиране
на номенклатурните позиции от този вид номенклатура вече има поле "Щрих-код".
Тук трябва да се въведе само щрих-кодът на артикула, без евентуалното разширение за количество тоест да се използва базов, а не разширен тип щрих-код.
За попълването на този щрих-код може да се използва четецът на щрих-код, или той може бъде
въведен на ръка като последователност от цифри.
Не е задължително това поле да се попълва във всички номенклатурни позиции. Тези позиции, за които
полето не е попълнено, няма да могат да се избират с четец на щрих-код, но няма никакви пречки да се
обработват ръчно.
Ако полето е попълнено, броят символи трябва да съответства на някой от дефинираните типове щрихкод.
Настройки на типа документ
За да може да се работи със щрих-код четец при фактуриране, предварително трябва да се настрои
типът документ, с който се фактурира, за работа с четец на щрих-код.
Това става по следния начин:
От меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи" се отваря екран "Име на фирмата
[Типове документи]". В таблицата с типовете документи се маркира типът(типовете), с който ще се
работи при фактуриране с четец на щрих-код и се избира икона "Редактиране".
Отваря се екран "Име на фирмата [Тип документ]".
1. На страница "По подразбиране" се поставя отметка R пред поле "Въвеждане на четец на щрих-код".
2. На страница "Общи данни", поле "Много кореспондиращи сметки" от падащия списък с бутон
посочва функцията "Винаги".

се

3. На страница "По подразбиране" се избира и кореспондираща сметка.
4. Кореспондиращата сметка трябва да е конкретната сметка, от която ще бъде фактурирано, а не
сборна сметка.
5. Артикулите, чиито кодове ще постъпят от четеца на щрих-код, трябва да съществуват като партиди в
тази сметка. В
6. В партидите на сметката за фактуриране трябва да са въведени продажните цени.
Аналитичността на сметката трябва да бъде само с един признак.
Настройки на четеца на щрих-код
Четецът на щрих-код трябва да е настроен така, че прочетеният от него код да постъпва в програмата
като низ символи, въведени от клавиатурата.
Самият четец може да е подвижно устройство, може и да е вграден в плота на касата или друг модел и
като физическо устройство се свързва или към клавиатурния порт, или към сериен или USB порт към
компютъра. Във втория и третия случай обикновено има и драйвер, който трябва да се инсталира. С
БИЗНЕС НАВИГАТОР трябва да се използват устройства, които се инсталират към клавиатурата на
компютъра.
Как действа четецът – Прекарва се по графичното изображение на щрих-кода и се въвеждат цифрите на
кода, все едно че са въведени от клавиатурата; след свързване на четеца, няма разлика дали числата
са набрани от клавиатурата или прочетени от четеца.
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Повечето четци поддържат по няколко вида щрих-кодове.
Четците имат настройки, които се отнасят до видовете щрих-код, които поддържа четецът, за
контролните символи и за символите, с които ще се приключва четенето.
Завършващият символ трябва да бъде или Enter (CR), или знак за табулация (Tab). Тези два варианта
се поддържат от Бизнес Навигатор.
Попълване на таблицата
В главния работен екран въвеждаме документ за продажба. Избираме тип документ, който е настроен
да работи с щрих-код.
Първият екран на документа се въвежда по обичайния начин - въвеждаме основните данни на
фактурата по обичайния начин - дата, номер, клиент и др.
На втория екран, над таблицата с поддокументите, има две нови полета: "Щрих-код" и "Количество".
Първоначално курсорът е позициониран на полето "Щрих-код", което е празно. В полето "Количество" е
попълнена единица.
Маркиране на един брой артикул
Маркиране на произволно количество артикули
Маркиране на артикул с код с количество

Ако често се налага да се маркират няколко броя, работата може допълнително да се ускори. За целта
можем да се дефинира нов тип щрих код с един символ за количество, разположен в началото, на
позиция 1, и следван от щрих-кода на артикула, започващ от позиция 2. В този случай, за да въведем
например три броя, натискаме цифрата 3 на клавиатурата, без да преминаваме на полето "Количество",
и веднага след това изчитаме щрих-кода с четеца.
Ако по някаква причина четецът не успее да прочете щрих-кода, кодът може да се въведе ръчно и след
това трябва да се натисне клавиш Tab.
При работата си на втория екран на документа можем да се ползва и нормалното въвеждане с мишката
и клавиатурата, без да се ползва четецът на щрих-код. След това, за да се продължи въвеждането с
четеца, трябва отново да се отиде в поле "Щрих-код".
Всички настройки на типа документ, като например отстъпки на всеки ред, данъци и начисления по
партиди, общи отстъпки за документа, работа с търговски центрове, при въвеждане с четец действат по
същия начин както при ръчното въвеждане.
Няма проблем да се използва и функцията "Групово въвеждане".

В случаите, когато не може да се използва въвеждането с четец, полетата "Щрих-код" и "Количество" не
се показват. Така е например, ако документът е осчетоводен, ако нямаме права за редактиране в тази
папка, ако аналитичността на сметката е с повече от един признак и т.н.
Маркиране на един брой артикул

За да се маркира един брой от даден артикул, е достатъчно да се прочете с четеца нанесеният на
опаковката код. Програмата намира съответната партида и добавя нов ред във фактурата.
Цената се попълва от партидата, а количеството – от полето "Количество" (което по подразбиране е 1).
Маркиране на произволно количество артикули

За да се маркират няколко броя от артикула, трябва да се отиде в поле "Количество", с помощта на
клавиш Tab или с мишката. Въвежда се желаният брой и се преместваме обратно на полето "Щрих-код",
като се натисне отново клавиш Tab. Сега прочитаме кода с четеца.
Ако вече в таблицата е въведен артикул с количество, което трябва да се коригира, това става по
познатия начин от самата таблица.
Маркиране на артикул с код с количество
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За да се маркира артикул, при който кодът на опаковката включва и количество (напр.тегло), е
достатъчно да се прочете с четеца нанесеният на опаковката код. Програмата намира съответната
партида и добавя нов ред във фактурата, като взема цената от партидата и количеството от щрих-кода.
Такъв начин на работа е възможен, само ако има дефиниран тип щрих-код с количество.

Отпечатване на касови документи
Посредством тази функция се отпечатват приходните и разходните касови ордери. По отношение на
предназначението си приходните и разходните касови ордери принадлежат към групата на
комбинираните документи. Те, от една страна, са разпоредителни документи, тъй като дават право за
извършване на дадена стопанска операция. В същото време обаче те са и изпълнителни документи,
защото отразяват извършването на стопанската операция. Освен това те служат като основание за понататъшно отразяване на сумите по счетоводните сметки. Приходен касов ордер се съставя при
постъпили парични средства в касата на фирмата. Подписва се от касиера, непосредствено след
получаване на паричните средства и се издава квитанция. Разходният касов ордер служи за изплащане
на суми и отразява разхода на парични средства от касата. Подписва се от касиера веднага след
изплащане на сумата по него.
Обикновено приходни и разходни касови ордери се издават от кочани като специални бланки и след
това техните данни се въвеждат в счетоводната система. Автоматичната операция "Отпечатване на
касови документи" на БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява наред с въвеждането на данните за издаваните
приходни или разходни касови ордери да се извърши и отпечатването им. Издаваните и отпечатани от
системата ордери съдържат всички необходими реквизити съгласно изискванията на Закона за
счетоводството и счетоводните стандарти. Системата поддържа и паралелна работа по отношение на
касовите документи, т.е. издаване и отпечатване на компютърни приходни и разходни касови ордери, и
работа с такива от кочани.

Настройка на документа
Издаваните от дадено предприятие типове документи за приходни и разходни касови ордери са
дефинирани стандартно в системата и се генерират автоматично от данните за шаблоните при нейното
инсталиране. По отношение на посоката си касовите ордери са групирани като външни (изходящи и
входящи), които се отнасят до сделки с външни контрагенти, и вътрешни, с които се отчитат операциите
вътре във фирмата. Външните касови документи отразяват само сделките с клиенти и доставчици,
докато вътрешните могат да отразяват отношения с подотчетните лица на фирмата, банковите сметки и
други. Да разгледаме как са дефинирани тези видове документи.
Приходен касов ордер - входящ
Разходен касов ордер - изходящ
Приходен касов ордер - вътрешен
Разходен касов ордер - вътрешен

Всички тези параметри могат да се видят и настроят от меню "Базови данни – Основни дефиниции –
Типове документи".
Номерирането на издаваните приходни и разходни касови ордери може да се извършва автоматично,
ако има избран режим на номериране, или ръчно, ако не е зададен такъв. Параметрите, влияещи на
автоматичното номериране, се настройват също от меню "Базови данни – Основни дефиниции –
Режими на номериране" и определят възможността за изтриването на документи с този режим на
номериране, последователността и реда на номерата, броя копия при отпечатване и т.н. Именно тук се
осигурява едновременната работа по издаване на приходни и разходни касови ордери от системата и
издаване на такива от кочани.
Обърнете внимание на начина на отпечатване на документите. Дали това ще бъде документ,
отпечатван като касов ордер, или ще бъде банков документ от тип платежни документи, зависи от
режима на отпечатване на документа. Основно значение при разпечатването има това, дали документът
е дефиниран по дебита или по кредита на основната сметка, в случая касата. При вътрешните
документи от това зависи дали документът да се отпечата като приходен, или като разходен касов
ордер.
Приходен касов ордер - входящ

Име:

Приходен касов ордер

Посока:

Входящ
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Клас:

Плащане

Клас на сумата:

Кредит

Клас на сметката:

Клиент

Количество:

Да

Тип курс на чужда валута:

Без чужда валута

Отпечатване:

Приходен касов ордер

Кореспондираща сметка:

501

Номериране:

Приходни касови ордери

Разходен касов ордер - изходящ

Разходен касов ордер - изходящ, се отнася за сделки с доставчици и има следните определения:
Име:

Разходен касов ордер

Посока:

Изходящ

Клас:

Плащане

Клас на сумата:

Дебит

Клас на сметката:

Доставчик

Количество:

Да

Тип курс на чужда валута:

Без чужда валута

Отпечатване:

Разходен касов ордер

Кореспондираща сметка:

501

Номериране:

Разходни касови ордери

Приходен касов ордер - вътрешен

Име:

Приходен касов ордер

Посока:

Вътрешен

Клас:

Нормален

Клас на сумата:

Дебит

Клас на сметката:

Материална

Количество:

Да

Тип курс на чужда валута:

Без чужда валута

Отпечатване:

Касов ордер

Сметка:

501

Номериране:

Приходни касови ордери

Разходен касов ордер - вътрешен

Име:

Разходен касов ордер

Посока:

Вътрешен

Клас:

Нормален
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Клас на сумата:

Кредит

Клас на сметката:

Материална

Количество:

Да

Тип курс на чужда валута:

Без чужда валута

Отпечатване:

Касов ордер

Сметка:

501

Номериране:

Разходни касови ордери

Допълнителни данни за касовите ордери
За данните на клиента при приходни касови ордери и доставчика при разходни касови ордери системата
използва информацията при тяхното въвеждане като име, адрес, МОЛ, данъчен номер, ЕИК, банкова
сметка и др. Желателно е да се поддържат актуални данните за клиенти и доставчици, тъй като имената
на клиентите и доставчиците се извеждат в касовите ордери. Полето за счетоводен текст се използва
като основно пояснение по ордера или сделката, а посредством бутон "Бележки" на главния документ
може да се въведе и друга допълнителна информация като данни за лицето, ЕГН, паспортни данни и
др.

Отпечатване на приходен или разходен касов ордер
След позициониране върху избран документ чрез бутон "Печат" се извършва отпечатването му на екран
или принтер независимо дали е бил осчетоводен или не, в това число и словом. За приходните касови
ордери се отпечатва автоматично и квитанция за получената сума.
Чрез икона "Специално отпечатване" се отпечатват платежни документи, в чиито "Допълнителни
параметри" - "Режими на отпечатване е зададена команда.

Преоценка на материални запаси
Преоценката на материални запаси се прави по справедливата им цена когато тя е по-ниска от цената,
по която се отчитат до момента, т.е. когато пазарната цена на материалния запас спадне под отчетната.
Когато пазарната цена се е повишила, такава преоценка не се прави.
При това положение разликите от тези преоценки се отчитат като финансов разход.
Използването на автоматичната операция "Преоценка на материални запаси" предоставя възможност
за автоматично преоценяване на материалните запаси. В това отношение БИЗНЕС НАВИГАТОР
разполага със средства за промяна на цената за преоценка, автоматичното съставяне на счетоводното
записване и актуализирането на базата данни.
Дефиниране на сметките за материални запаси
Всички сметки за материални запаси, по които е възможно да се прави преоценка, е необходимо да
бъдат дефинирани аналитично по партиди. По този начин се осигурява достъп до цената, по която може
да се преоценява всеки запас. При създаването на всяка една партида по тези сметки наред с цената на
придобиване е предвидена и цена за преоценка на всеки артикул. Нормалната стойност на цената за
преоценка е равна на нула и тя се променя само при необходимост, т.е. когато ще правим преоценка на
този материален запас.
Подготовка на партидите за преоценка
При извършване на преоценка на дадени материални запаси в съответствие с изискванията на Закона
за счетоводство най-напред трябва да се въведат цените за преоценка за всяка една от партидите,
които ще се преоценяват по съответните материални сметки. Това може да се извърши, като от меню
"Базови данни – Сметкоплан – Партиди" се избира сметката с материални запаси и се попълва цената
за преоценка на партидата. Полето "Цена за преоценка" се попълва само за тези партиди, които
подлежат на преоценка, а за партиди, които няма да се преоценяват, това поле остава с нулева
стойност.
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Отчитане и осчетоводяване на преоценката
Използването на автоматичната операция "Преоценка на материални запаси" позволява автоматично
отчитане на стойността от преоценката на базата на наличните количества и новите цени за преоценка
на всяка партида. За целта в избрана папка и период е необходимо да се въведе документ от тип "ВДс Вътрешен по дебит, само стойност". По дебита на този документ се задава сметката за разходи от
преоценката. По кредитната страна се задава съответната сметка за материални запаси. Документът се
маркира с много кореспондиращи по аналитичната сметка за материални запаси. Както и в другите
описани по-горе автоматични операции, този документ се попълва автоматично от програмата, ако
предварително сме задали цената за преоценка на съответните активи.
На втория екран чрез бутон "Автоматични операции" се извиква функцията "Преоценка на материални
запаси". Попълването на документа става с маркиране на "Нормален запис". След натискане на бутон
"ОК" от екрана за автоматичните функции на системата автоматично се попълва стойността на
преоценката за всяка една партида, за която е посочено, че се преоценява.
След създаването на този документ се осчетоводява и всички справки, свързани с него, са актуални за
отпечатване.
Забележка:
Не трябва да се забравя обаче, че след извършване на преоценките цената за преоценка по всяка
преоценена вече партида е необходимо да се коригира със стойност, равна на нула. Това става от
менюто "Базови данни – Сметкоплан – Партиди".
Така ще се избегне повторна преоценка на партидите, ако се наложи да повторим операцията за
пропуснатите партиди.
Справки
Възможни са различни видове справки както по сметките за разходите от преоценката, така и по
сметките на материалните запаси, които са преоценявани. От меню "Отчети" са възможни както справки
по синтетични сметки, така и по аналитичните журнали:
Главна книга
Хронологична
По кореспонденции

Чрез икона "Филтър" има следните възможности за селектиране на информацията:
•

Кореспонденция на разглежданата сметка само с всички "Материални сметки", само с всички
клиенти или само с всички доставчици. За целия избран период или от дата до дата. Има
възможност за обобщаване на стойностите за клиенти и доставчици чрез включване на
отметките в полета "Общо клиенти" и "Общо доставчици".

•

Кореспонденция на разглежданата сметка с конкретна материална сметка, конкретен клиент или
конкретен доставчик - за целия избран период или за интервал от дата до дата.

•

С партиди по кореспондиращите сметки или без партиди - зависи дали има или няма отметка на
полето "С партиди".

•

В поле "Чужда валута" на филтъра може да се зададе вид валута и в справката ще се селектират
записванията само в този вид валута.

В горната част на екрана се намира икона "Разглеждане на документ" във вид на разтворена книжка.
Чрез нея може да се разгледа документът, с който е съставено дадено счетоводно записване. Трябва да
се позиционирате на конкретна кореспондираща сметка и да натиснете с мишката иконата за
разглеждане.
Хронологична

Отразява записванията по определена сметка или за всички сметки по хронология на осчетоводяване за период от един месец, интервал от период или година. Извежда се само за материални сметки, за
клиенти или за доставчици. Чрез тази справка могат да се проследят хронологичните записвания по
една сметка, например 609 Други разходи, като се визуализира и кореспондиращата сметка от дадена
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операция. Чрез опцията "С партиди" могат да се включат и партидите от дадена сметка за материални
запаси.
По кореспонденции

Съставя се справка за избрани кореспонденции - за период, за избраната сметка.
Аналитични журнали (само за аналитичните сметки)
По сметки
По партиди

Чрез икона "Филтър" от справката могат да се селектират определени позиции по кореспонденции на
избраната партида.
Възможностите са:
•

Кореспонденция на разглежданата партида само с всички "Материални сметки", само с всички
клиенти или само с всички доставчици, за целия избран период или от дата до дата. За целта
активирате от филтъра селекция само по клас на кореспондиращата сметка - например "Клас на
сметката" - "Материални".

•

Кореспонденция на разглежданата партида с конкретна материална сметка, конкретен клиент или
конкретен доставчик, за целия избран период или за интервал от дата до дата. Във филтъра се
посочва освен клас на кореспондиращата сметка и конкретна сметка от този клас.

•

С партиди по кореспондиращите сметки или без партиди - зависи дали има или няма отметка на
полето "С партиди".

•

В поле "Чужда валута" на филтъра се използва, за да се селектира информацията по определен
вид валута.

По сметки

Аналитичният журнал по сметки извежда движенията за всички партиди по една аналитична сметка за
избран период, за избраната сметка. Тук се отчитат движенията както в стойностно, така и в
количествено изражение. Аналитичният журнал по сметки предоставя информация и за мярката, по
която са заведени количествата по сметките.
При стартиране на справката трябва да се посочи периодът, за който искате да проследите движенията
по сметките. Програмата показва на екрана всички аналитични сметки, по които има движение за
избрания период.
От този списък можете да изберете конкретна сметка и натискате с мишката два пъти върху нея.
Аналогично на главната книга тук също могат да се проследят движенията хронологично или по
кореспонденции.
По партиди

Проследява движенията за избрана партида от определена аналитична сметка, за период, интервал от
периоди или година.
Могат да се проследят записванията за една партида по хронология и по отделни кореспонденции.
Оборотна ведомост

• За "Материални сметки" - за период, за интервал от период, за година, като посредством помощта
на бутона "Филтър" се прави ограничена извадка по сметките;
• Сметка по периоди - материални, за избрана сметка.
Оборотна ведомост за аналитична сметка

• Материални сметки - за период интервал от период година - чрез бутон "Филтър" може да се
ограничава извадката до сметките на преоценените материални запаси.
• Партида по периоди - Отразява се движението по избрана партида от аналитична сметка, през
всички периоди, в които е имало записвания по нея.
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Преоценка на активите и пасивите в чужди валути
Преоценката на активите и пасивите в чужда валута е регламентирана в Закона за счетоводство,
съгласно който преоценка се прави в края на периода по фиксинга на БНБ. Формираните положителни
курсови разлики се отчитат по сметка 724 Приходи от валутни операции, а отрицателните - по сметка
624 Разходи по валутни операции.
Използването на автоматичната операция "Преоценка на чужди валути" предоставя възможност за
автоматично преоценяване на активите и пасивите в чужди валути. В това отношение БИЗНЕС
НАВИГАТОР разполага със средства за преоценка както на паричните средства в чужди валути, така и
на вземанията и задълженията в чужди валути.
Преоценка на валутните наличности
За да се извърши автоматична преоценка на валутните наличности, е необходимо да са спазени
следните изисквания:
1. Сметките, които ще се преоценяват, да са с аналитичност "Чужди валути".
2. В "Базови данни", "Фирмени данни", "Чужди валути" в полетата
продава" да се въведе курсът на БНБ за деня на преоценката.

"Основен купува" и "Основен

Отчитане и осчетоводяване на преоценката на валутните наличности
Използването на автоматичната операция "Преоценка на чужди валути" позволява автоматично
отчитане на стойността от преоценката на базата на наличните количества от валута по всяка партида и
новия курс на БНБ. Могат да се използват и предвидените типове документи "ПреЧВзаг - Преоценка
чужда вал., загуба" и "ПреЧВпеч - Преоценка чужда вал., печалба". Ако ги няма в списъка с вашите
документи, можете да ги импортирате от шаблоните или да ги създадете чрез копиране на "ВДс Вътрешен по дебит, само стойност" и "ВКс - Вътрешен по кредит, само стойност". В дефиницията им
трябва да е зададена опция "Много кореспондиращи" - "Винаги".
За да се извърши преоценката, първо се задава курс за деня на преоценката по всички използвани
валути. След това в избрана папка от конкретен период е необходимо да се въведе типът документ
"ПреЧВзаг - Преоценка на чужди валути загуба". Той е аналогичен на типа документ "ВДс - Вътрешен по
дебит, само стойност". Задължително се попълва датата на преоценка. По дебита на този документ е
зададена сметката 624 Разходи по валутни операции, а кредитната страна е маркирано с много
кореспондиращи. Чрез бутона "Автоматични операции" от екрана за много кореспондиращи сметки се
извиква функцията "Преоценка на чужди валути". Следва избор на типа на сметките, които ще
преоценяваме (активи или пасиви). След натискане на бутон "ОК" системата автоматично попълва
стойността на преоценката за всяка една партида, за която се формира курсова разлика. Съставят се
два документа, единият за активи, а другият за пасиви.
По аналогичен начин постъпваме с положителните курсови разлики, но типа документ е "ПреЧВпеч Преоценка на чужди валути, печалба", аналогичен на типа документ "ВКс - Вътрешен по кредит, само
стойност". В кредитната страна е зададена по подразбиране сметка 724 Приходи от валутни операции, а
в дебитната страна - много кореспондиращи. Чрез бутона "Автоматични операции" от екрана за много
кореспондиращи сметки се извиква функцията "Преоценка на чужди валути". Следва избор на типа на
сметките, които ще преоценяваме (активи или пасиви). След натискане на бутон "ОК" системата
автоматично попълва стойността на преоценката за всяка една партида, за която се формира курсова
разлика. Съставят се два документа, единият за активи, а другият за пасиви.
След създаването им тези документи се осчетоводяват и всички справки, свързани с тях, са актуални за
отпечатване.

Преоценка на вземанията и задълженията в чужди валути
Посредством специалните функции на БИЗНЕС НАВИГАТОР за следене на разплащанията с
контрагентите в чужди валути автоматично се прави преоценка на всички неприключени сделки в чужди
валути. Програмата генерира автоматично специален документ, който коригира левовата равностойност
на задълженията и вземанията към избрания период.
Настройки за автоматична преоценка на вземания и задължения в чужди валути
Автоматичната преоценка на вземанията и задълженията в чужди валути може да се извърши в края на
всеки отчетен период, предварително дефиниран от меню "Базови данни – Фирмени данни – Периоди и
години". Ако се използва стандартното разделяне на финансовата година на месечни периоди,
преоценката ще се прави към края на всеки месец.
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За целта трябва да се въведе курсът на БНБ към последния календарен ден на периода, в който ще се
прави преоценка на вземанията и задълженията в чужди валути.
При автоматична преоценка на вземанията и задълженията в чужди валути програмата използва два
типа документи:
• за преоценка на вземанията "+ПНЧВ - Платежно нареждане в чужда валута, входящо";
• за преоценка на задълженията "-ПНЧВ - Платежно нареждане в чужда валута, изходящо".
Тези документи са дефинирани в типовете документи и са указани, че ще се използват при
автоматичната преоценка в меню "Базови данни – Основни дефиниции – Стойности по премълчаване –
Други". В поле "Преоценка на вземания в ЧВ" е записано +ПНЧВ, а в поле "Преоценка на задължения в
ЧВ" е -ПНЧВ. Ако в базовите данни на фирмата, която обработваме, са други кодовете на тези
документи (пр. +ПЧВ, -ПЧВ и т.н.), трябва да са зададени коректните кодове.
Отчитане и осчетоводяване на преоценката на вземанията и задълженията в чужди валути
На базата на автоматичната функцията на БИЗНЕС НАВИГАТОР следене на разплащанията
автоматично се преоценяват вземанията и задълженията в чужди валути по всички неприключени
сделки. За целта от основния екран се избира меню, "Документи – Автоматични операции" избираме
"Преоценки:Вземания/Задължения".
Системата автоматично създава папка REVAL:дд.мм.гггг, като датата е последният ден от периода
(датата на преоценка). Папката съдържа автоматично създадени документи със същата дата. Броят и
видът на документите зависят от неприключилите сделки в чужди валути (откритите позиции за всеки
един контрагент). Документите са в чужди валути и сумата на документа е нула. Като допълнителна
валутна разлика е пресметната положителна или отрицателна курсова разлика между курса на БНБ за
деня на преоценка и курса на валутата в откритата позиция. Тази валутна разлика може да се види във
всеки един документ посредством бутон "Други данни". Всеки един документ е обединен с откритата
позиция, която преоценява.
Ако папката REVAL е празна, следва,че няма неприключени сделки в чужди валути, подлежащи на
преоценка, и тя може да се изтрие. Изтриването става чрез щракване с десния бутон на мишката,
когато сме се позиционирали върху папката, и след това избор на функция "Delete".
В случай че не сме въвели някои от курсовете на БНБ за деня на преоценка и има неприключили сделки
в тези валути, системата издава предупредително съобщение и пропуска преоценката на тези сделки. В
този случай е необходимо да се въведе курсът и отново да се направи автоматична преоценка.
Автоматично създадените документи се осчетоводяват поотделно или общо всички документи от
папката чрез избор от основното меню, "Папки – Осчетоводяване".
Главна книга за една сметка

Главната книга извежда информацията по една сметка и за всички сметки.
Главната книга за една сметка показва всички движения по избрана сметка за определен период от
време. Съдържа информация за движенията по сметката в количествено и в стойностно изражение.
Главната книга за една сметка може да се извика като справка в следните варианти:
Хронологична

Хронологичната главна книга подрежда движенията по сметките в хронологичен ред по
последователност на осчетоводяване. При нея могат да се разгледат хронологичните записвания по
сметките за отчитане на операциите с чужди валути. Извикването на хронологична главна книга става от
меню "Отчети – Главна книга – За една сметка". Задава се на период, избира се видът сметка,
"Материални сметки", "Клиенти" или "Доставчици" след това се задава конкретна сметка. От справката
могат да се селектират определени позиции по кореспонденции на сметките чрез икона "Филтър".
Възможностите са:
• Кореспонденция на разглежданата сметка само с всички "Материални сметки", само с всички
клиенти или само с всички доставчици. За целия избран период или от дата до дата. Има
възможност за обобщаване на стойностите за клиенти и доставчици чрез включване на отметките в
полета "Общо клиенти" и "Общо доставчици".
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• Кореспонденция на разглежданата сметка с конкретна материална сметка, конкретен клиент или
конкретен доставчик, за целия избран период или за интервал от дата до дата.
• С партиди по кореспондиращите сметки или без партиди - зависи дали има или няма отметка на
полето "С партиди".
• В поле "Чужда валута" на филтъра може да се зададе вид валута и в справката ще се селектират
записванията само в този вид валута.

. Чрез нея може да се
В горната част на екрана се намира икона "Разглеждане на документ"
разгледа документът, с който е съставено дадено счетоводно записване. Трябва да се позиционирате
на конкретна кореспондираща сметка и да натиснете с мишката иконата за разглеждане.
Когато справката се визуализира на екран, съдържа следните полета:
Сметка
Национална валута
Чужда валута
Количество
Единична цена
Мярка
Тип
Номер
Дата
Папка
Период
Счетоводна статия
Ред
Текст

В този вид справката може да се експортира в MS Excel, чрез бутоните в горната част на екрана.
Отпечатване на справката
Сметка

Отразява се кореспондиращата сметка на разглежданата сметка по всяка счетоводна операция.
Национална валута

Отразява стойностите по дебит и кредит от всяка счетоводна операция в национална валута.
Чужда валута

Отразява стойностите по дебит и кредит от всяка счетоводна операция в чужда валута, отразява се и
видът валута.
Количество

Отразява се количеството по дебит и кредит от всяка счетоводна операция, ако партидата е
количествена.
Единична цена

Отразява се единичната цена за партидата по отделните счетоводни операции.
769

Мярка

Отразява се мерната единица за конкретната партида, ако е количествена.
Тип

Показва се съкращението на типа документ, с който е направено съответното счетоводно записване.
Номер

Отразява се номерът на документа, с който е направено съответното счетоводно записване.
Дата

Датата на документа, с който е направено съответното счетоводно записване.
Папка

Отразява се номерът на папката, в която се намира документът, с който е направено съответното
счетоводно записване.
Период

Показва периода, в който е направено съответното счетоводно записване.
Счетоводна статия

Номерът на счетоводната статия в "Синтетичните журнали", коя то е създадена при осчетоводяването
на конкретното счетоводно записване.
Ред

Номерът на реда, който се формира в "Синтетичните журнали", при осчетоводяването на конкретното
счетоводно записване.
Текст

Визуализира се счетоводният текст от типа документ, с който е направено съответното счетоводно
записване.
Отпечатване на справката

. Тя съдържа данни за кореспондиращата
Разпечатването на справката става от икона "Печат"
сметка, сумите по дебит и по кредит за всяка операция в лева или в чужда валута, дата на документа,
номер на папката, в която се намира документът, съкращението на типа документ, номер на документа,
с който е съставена счетоводната статия, и периода, в който е създаден документът.

Чрез иконата "Специално отпечатване"
се съставя същата справка, но при отпечатването след
всяка операция на отделен ред се проследява салдото по разглежданата сметка.
Главна книга по кореспонденции

Главната книга по кореспонденции подрежда информацията за всички записвания по избраната сметка
не в хронологичен ред, а по кореспондиращи сметки. Извикването на този вид справка става за период и
за избрана сметка. При отпечатването на главната книга по кореспонденции може да се отпечата
подробна справка с всяко едно записване или обобщена справка само с общите суми по
кореспондиращата сметка. За целта се използват иконите "Сбито" и "Подробно" под формата на
стрелки. Справката има същите възможности за филтриране на информацията, както при
хронологичната главна книга.
Главна книга за всички сметки

Тази справка показва движението за всички сметки през избран отчетен период. Отразява информация
за всяка една сметка в кореспонденция с всички останали сметки, с които е кореспондирала през
периода. Чрез икона "Филтър" може да се селектират само данни за сметките за дълготрайни активи.

770

Аналитични журнали
Аналитичните журнали показват записванията само по аналитичните сметки, в количество и в стойност.
За справка по движенията по отделните видове чужди валути могат да се използват следните видове
аналитични журнали:
Аналитичен журнал по сметки

Аналитичният журнал по сметки извежда движенията за всички партиди по една аналитична сметка за
избран период за избраната сметка. Тук се отчитат движенията както в стойностно, така и в
количествено изражение. Има информация и за мярката, по която са заведени количествата по
сметките.
При стартиране на справката трябва да се посочи периодът, за който искате да проследите движенията
по сметките. Програмата показва на екрана всички аналитични сметки, по които има движение за
избрания период. От този списък можете да изберете конкретна сметка, например 504 Разплащателна
сметка във валута и натискате с мишката два пъти върху нея. Аналогично на главната книга тук също
могат да се проследят движенията хронологично или по кореспонденции.
Хронологичен аналитичен журнал по сметки

В полетата на екрана се предлага следната информация:
Сметка
Кореспондираща сметка
Стойност
Количество
Единична цена
Мярка
Тип
Номер
Дата
Папка
Период

С икона "Филтър" информацията може да се селектира само за конкретна номенклатура или само за
конкретна кореспонденция. Разпечатването на справката става от икона "Печат". Също така тя може да
се експортира в MS Excel.
Сметка

Тук се визуализират партидите по избраната за разглеждане аналитична сметка.
Кореспондираща сметка

Срещу всяка партида от поле сметка тук се отразява кореспондиращата и сметка в дадена счетоводна
операция.
Стойност

Отразява стойностите по дебит и кредит от всяка счетоводна операция в национална валута.
Количество

Отразява се количеството от даден вид валута по дебит и кредит от всяка счетоводна операция, ако
партидата е количествена.
Единична цена

Отразява се цена за партидата, т.е. курсът на валутата по отделните счетоводни операции.
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Мярка

Отразява се мерната единица за конкретната партида.
Тип

Показва се съкращението на типа документ, с който е направено съответното счетоводно записване.
Номер

Отразява се номерът на документа, с който е направено съответното счетоводно записване.
Дата

Датата на документа, с който е направено съответното счетоводно записване.
Папка

Отразява се номера на папката, в която се намира документът, с който е направено съответното
счетоводно записване.
Период

Показва периода, в който е направена счетоводната операция.
Аналитичен журнал по партиди

Аналитичният журнал по партиди в интегрираната система за фирмено управление БИЗНЕС
НАВИГАТОР е аналогичен на аналитичния журнал по сметки, но показва информацията за период, за
избраната сметка и само за конкретна партида. Могат да се проследят записванията за една партида
по хронология и по отделни кореспонденции.
Чрез икона "Филтър" от справката могат да се селектират определени позиции по кореспонденции на
избраната партида.
Възможностите са:
• Кореспонденция на разглежданата партида само с всички "Материални сметки", само с всички
клиенти или само с всички доставчици. За целия избран период или от дата до дата.
• Кореспонденция на разглежданата партида с конкретна материална сметка, конкретен клиент или
конкретен доставчик, за целия избран период или за интервал от дата до дата.
• С партиди по кореспондиращите сметки или без партиди - зависи дали има или няма отметка на
полето "С партиди".
• В поле "Чужда валута" на филтъра може да се зададе вид валута и в справката ще се селектират
записванията само в този вид валута.
В горната част на екрана се намира икона "Разглеждане на документ" във вид на разтворена книжка.
Чрез нея може да се разгледа документът, с който е съставено дадено счетоводно записване. Трябва да
се позиционирате на конкретна кореспондираща сметка и да натиснете с мишката иконата за
разглеждане.
Оборотни ведомости
Оборотните ведомости в ИСФУ БИЗНЕС НАВИГАТОР показват обобщена информация за период, за
интервал от периоди или за година, в количествено и в стойностно изражение. Като справка за
оборотите по сметките или по партидите на чуждите валути могат да се използват всички видове
оборотни ведомости по следния начин:
Оборотна ведомост за материални сметки

Избират се за период, интервал от периоди или за година. Чрез икона "Филтър" могат да се маркират
само сметките за валутни разлики, като се зададе интервал от сметки, които да бъдат включени или
изключени от справката.
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Оборотна ведомост за сметка по периоди

Извежда информацията за салдата и оборотите на избрана сметка за всички периоди, през които е
използвана тази сметка.
Оборотни ведомости за аналитична сметка

Оборотните ведомости за аналитични сметки показват състоянието на аналитичните партиди на
сметките. При оборотната ведомост за аналитична сметка се избира дали ще се извежда за период, за
интервал от периоди или за година. Извежда информацията за всички аналитични партиди на тази
сметка.
Чрез бутон "Филтър" могат да се маркират само отделни видове валути или други признаци на
аналитичността на сметката. От тази справка в БИЗНЕС НАВИГАТОР можете да проследявате средната
цена за даден вид валута, наличното количество и стойността в лева.
Оборотна ведомост за партида по периоди

Показва информацията за избраната аналитична сметка и партида, за всички периоди, за които е
използвана тази партида.
Оборотна ведомост за номенклатура по сметки

В справката за номенклатура по сметки можем да проследим оборотите, салдата и средния курс на
всяка валута във всички сметки, в които тя участва като партида.
Следене на разплащанията
Справката отразява разплащанията за един контрагент - клиент или доставчик, по всички неуредени
сделки в списъка с активните отворени позиции и всички приключени сделки в меню "История".
Отразяват се стойностите в лева и във валута.
Справката може да се извежда и за всички контрагенти - за клиенти и доставчици.
В тази справка са отразени всички документи по сделката, видът чужда валута, левовата равностойност
и валутните разлики.
При избор на иконата за печат програмата предлага прозорец "Отпечатване", от който можете да
изберете няколко параметъра за вида на отпечатване:
• "Обобщено"
• "Подробно"
• За интервал От...До - можете да посочите от дата до дата. Така ограничавате интервала на
справката в зададен от вас период с начална и крайна дата.
Отпечатване на справката:
Обобщено
Подробно
Обобщено

Тази справка в интегрираната система за фирмено управление БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага списък
на активните отворени позиции, който съдържа следните позиции:
• Вид на документите;
• Дата;
• Номер;
• Сума за изравняване по отделни сделки;
• На последен ред се вижда общата сума за изравняване от всички документи за този контрагент.
В тази справка не се съдържа информация за документите, включени в отворената позиция. След като я
разгледате на екран (Print Preview), оттук можете да я разпечатате на принтера с иконката за печат.
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Подробно

Справката излиза във формата на таблици за всяка една отворена позиция за този контрагент. В
таблиците е описано много подробно състоянието на всяка отворена позиция. Те съдържат следните
полета:
• Дата на документа;
• Номер;
• Тип документ;
• Дължими суми;
• Платени суми.
Вижда се всеки документ и влиянието, което той оказва върху стойността на отворената позиция
(увеличава или намалява стойността), общо дължимата сума и платената сума по всяка отворена
позиция.

Понятие "Кръстосано счетоводство
Понятието "Кръстосано счетоводство" отразява възможността на БИЗНЕС НАВИГАТОР да обработва
данните едновременно по българския и по един или няколко чужди стандарта. Информацията се
въвежда еднократно по българския стандарт, а програмата осчетоводява автоматично и по двата.
Отчетите, извеждани от БИЗНЕС НАВИГАТОР, са различни по различните стандарти, като
информацията в тях е генерирана от връзките между българските и чуждестранните сметки.
Многонационалните компании могат да използват отчетите не само по различни стандарти, но и във
валутата на собствената страна.
Кръстосаното счетоводство е метод за отразяване на движенията по сметките едновременно по
българския и друг (чуждестранен) сметкоплан. С отразяването на движения по някоя българска сметка
оборотите се показват директно и по предварително свързаната с нея чуждестранна сметка.
На кого е необходимo кръстосаното счетоводство?
Кръстосаното счетоводство е необходимо на многонационалните компании. Те са поставени при
специфични условия да имат седалище в една страна и клонове в други страни, които оперират по
различни закони и в различни валути. Необходима е финансова отчетност за резултатите от дейността
в различни страни по различни счетоводни стандарти, която да се отрази и в отчетите на собствената
страна на многонационалната компания. Освен отчетите по българското законодателство тези фирми
трябва да представят и отчети за фирмата майка, които да бъдат съобразени със счетоводните
стандарти на съответната страна.
При многонационалните компании голямо значение имат следните показатели:
• Ориентация към финансовата отчетност на страната на компанията майка.
• Отчитане на главните финансови принципи на компанията майка.
• Отчетът да бъде изготвен на езика на компанията майка.
• Използване на валутната единица на компанията майка в отчетите.

Предимства на кръстосаното счетоводство
Посредством функцията "Кръстосано счетоводство" на БИЗНЕС НАВИГАТОР фирмите с чуждестранно
участие работят само по един стандарт, като гъвкаво се приспособяват към особеностите на фирмата.
Спестява се двукратното въвеждане и обработване на счетоводната информация по различните
стандарти.
Сметките от чуждестранния сметкоплан се създават като специален тип "чуждестранни" сметки, които
могат да се свържат към стандартните сметки от националния сметкоплан. По чуждестранните сметки е
възможно да се отчитат операции, които не трябва да се отразяват по сметките от националния
сметкоплан.
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Паралелно с българския сметкоплан се въвежда и чуждестранният. Задават се необходимите
съответствия и връзки между сметките от българския и тези от чуждестранния сметкоплан, като се
използват възможностите на кръстосаните връзки между сметките и партидите.
БИЗНЕС НАВИГАТОР има гъвкави възможности за работа с чужда валута. Възможни са както
документи в чужда валута за отразяване на сделки с контрагенти от чужбина, така и операции по
отчитане на валутата като материален запас с изписване по съответните методи (например по
поддържаната автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР среднопретеглена цена). При това валутните
разлики се отчитат автоматично от програмата.
Дефинират се счетоводни отчети по чуждестранния сметкоплан, на съответния език и в съответната
валута.
Данните се въвеждат само по българския стандарт, а отчетите автоматично се извеждат и по двата
стандарта.
Има възможности за преизчисляване на данните в отчетите от национална в чужда валута по
съответните валутни курсове, валидни към момента на подаване на отчета.
Програмата създава гъвкави възможности за селектиране на информацията, като всички справки са
достъпни във всеки момент както по националния, така и по чуждестранния сметкоплан.

Основни понятия
Сметка от българския сметкоплан
Чуждестранна сметка
Връзка между сметките
Видове връзки
Преплетени връзки между сметките
Сметка от българския сметкоплан

Счетоводна сметка, дефинирана по българския сметкоплан.
Чуждестранна сметка

Счетоводна сметка от чуждестранния сметкоплан, свързана с някоя сметка от българския сметкоплан
Връзка между сметките

Свързването на чуждестранната с българската сметка. Могат да се свързват сметки или партиди в
сложни комбинации между българския и чуждия стандарт.
Видове връзки

В БИЗНЕС НАВИГАТОР съгласуването на информацията между българския и чуждия стандарт става с
използването на следните видове връзки между сметките:
Национална сметка

-

чуждестранна сметка

Партида
сметка

-

чуждестранна сметка

Една национална сметка

-

много чуждестранни сметки

Много национални сметки

-

една чуждестранна сметка.

на

национална

Преплетени връзки между сметките

Нагледно преплетените връзки между сметките могат да се представят със следната схема:
Една
българска

една
сметка

чуждестранна

Една
българска

много
сметки

чуждестранни
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Много
български

една
сметка

чуждестранна

Много
български

много
сметки.

чуждестранни

Дефиниране на чуждестранните сметки
Създаването на сметките от чуждия сметкоплан става от меню "Базови данни – Сметкоплан – Сметки".
С икона "Добавяне" се създава нова сметка с код, започващ със знак апостроф ( ‘ ), и след това се
записва цифровият код на сметката и името й. Например ‘10 Каса евро. Този знак е избран с цел
сметките от чуждия сметкоплан да се подредят най-накрая в списъка със сметки.
Дефиниране на вида валута, в който ще се отчитат чуждестранните сметки
Това става от дефиницията на самата чуждестранна сметка от бутон "Свързани сметки". В поле "Чужда
валута" се записва кодът на валутата (с латински букви), под който тя се води в БИЗНЕС НАВИГАТОР.
По този начин записванията по сметката ще се отчитат в избрания вид валута, като стойностите в лева
се преизчисляват автоматично по курса за деня и се отразяват в съответния вид валута.
Свързване на българските сметки с чуждестранните сметки
За отразяването на движенията едновременно по българския и чуждестранния сметкоплан е
необходимо да се изгради връзка между сметките. Може да се подходи по следния начин:
От меню "Базови данни – Сметкоплан – Сметки" с икона "Редактиране" се отваря избрана сметка от
българския сметкоплан. От този екран се избира бутон "Свързани сметки" и след това се натиска с
мишката бутон "Към чуждестранна" сметка. БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага прозорец, който съдържа
само сметки от тип чуждестранна. От този списък трябва да се избере чуждестранната сметка, която
съответства на българската. По нея автоматично ще се отразяват преизчислените в чужда валута
стойности по съответния курс за деня на операцията.
Забележка:
Задължително за всеки ден трябва да се въвежда курс на валутата, в която се отчитат чуждестранните
сметки, от меню "Базови данни – Фирмени данни – Чужди валути", за да може програмата коректно да
преизчислява стойностите от лева в чужда валута.

Практическо приложение на кръстосаното счетоводство
Нека да разгледаме примерна ситуация с търговско представителство на швейцарска фирма в
България. Швейцарските собственици искат да получават ежемесечни отчети за движението по някои
сметки (например оборотни ведомости) в тяхната национална валута - CHF.
В нашия случай сметките от българския сметкоплан, по които ще се отразяват движенията и в
чуждестранния, са: 501 Каса в лева, 502 Каса във валута с аналитичност швейцарски франкове; 601
Разходи за материали, 602 Разходи за външни услуги, 604 Разходи за заплати и 605 Разходи за
осигуровки; 702 Приходи от продажба на стоки, 703 Приходи от продажба на услуги и Обобщена сметка
за приходите.
При използване на функцията кръстосано счетоводство в БИЗНЕС НАВИГАТОР е необходимо да се
спазва следният алгоритъм:
Дефиниране на чуждите сметки за паричните средства
От "Базови данни", "Сметкоплан", "Сметки" добавяме нова сметка със следните характеристики:
Сметка:

‘501 каса лева

Режим:

Активно-Пасивна

Тип:

Чуждестранна

От бутон "Свързани сметки" в поле "Чужда валута" записваме валутата, в която ще се извършва
кръстосаното счетоводство, в нашия случай CHF.
По същия начин създаваме и другата сметка:
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Сметка:

’502 Каса $

Режим:

Активно-Пасивна

Тип:

Чуждестранна

За да се вижда сумарно оборотът и по двете каси, създаваме обобщено чуждестранна:
Сметка:

‘50 Каса

Режим:

Активно-Пасивна

Тип :

Чуждестранна

От бутон "Свързани сметки" в поле "Чужда валута" записваме CHF. След това с икона "Редактиране"
влизаме в двете сметки ‘501 Каса лв. и ‘502 Каса валута и от поле "Свързани сметки" посочваме
"подсметка на" - избираме ’50.
Свързване на българските сметки за парични средства с чуждестранните сметки
Връзката между сметките по българския и чуждестранния сметкоплан става по следния начин: От
сметкоплана избираме сметка 501 Каса в лева, с икона "Редактиране" влизаме в полето "свързани
сметки", натискаме бутон "Към чуждестранна" и от предложения списък с чуждестранни сметки
избираме сметка ‘501 Каса лв. По този начин движението по българската сметка 501 Каса лв. ще се
отразява автоматично и в сметка ‘501 Каса лв. от чуждестранния сметкоплан, респективно в сборната
чуждестранна сметка ’50 Каса.
Поради различията в счетоводните стандарти на отделните държави в някои случаи се налага една или
няколко партиди от българските сметки да се отчитат в една чуждестранна сметка. Както бе посочено
по-горе, сметките от чуждестранния сметкоплан могат да бъдат само синтетични. Затова БИЗНЕС
НАВИГАТОР предлага и възможност парти да от българската сметка да се свърже с отделна сметка от
чуждестранния сметкоплан. Това става по следния начин: С икона "Редактиране" влизате в партидата
USD от българската сметка "502 Разплащателна сметка във валута", оттам чрез бутона "Към
чуждестранната" се посочва сметката ‘502 Каса $ от чуждестранния сметкоплан. В този случай, когато в
кръстосаното счетоводство е включена валутна сметка (различна от валутата, в която трябва да се
отчитаме, в нашия случай CHF), се прави преизчисляване на доларите през лева в швейцарски
франкове. За това задължително трябва да бъде въведен курсът на швейцарския франк и на долара за
деня, в който има движение по доларовата сметка, т.е. ще се прави преизчисление.
Дефиниране на чуждите сметки за отчитане на разходите и свързването им с българските сметки
Създаване на чуждестранна сметка ’60 Разходи
Сметка:

’60 Разходи

Режим:

Активно-Пасивна

Тип:

Чуждестранна

От екрана "Свързани сметки", поле "Чужда валута" записваме CHF, към която няма да свързваме сметка
от българския сметкоплан, тя ще бъде сборна на чуждестранните сметки за разходи.
След това създаваме:
Сметка:

‘601 Разходи за материали

Режим:

Активно-Пасивна

Тип:

Чуждестранна

В полето "Свързани сметки" от бутона "Подсметка на" задаваме, че е подсметка на ’60 Разходи. След
като създадем чуждестранната сметка, можем да я свържем със съответната сметка 601 Разходи за
материали от българския сметкоплан. Влизаме с икона "Редактиране" в българската сметка 601 Разходи
за материали, от поле "Свързани сметки" натискаме бутона "Към чуждестранна" и избираме
подходящата чуждестранна сметка, (т.е. сметка ‘601 Разходи за материали).
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Така създаваме и чуждестранна сметка ‘602 Разходи за външни услуги и указваме, че е подсметка на
’60 Разходи. Следвайки описаната технология, създаваме сметка ‘604 Разходи за заплати и социални
осигуровки и я свързваме със сборната чуждестранна ’60 Разходи.
По-различното в този случай е, че свързваме сметка 604 Разходи за заплати и сметка 605 Разходи за
осигуровки от българския сметкоплан с една обща чуждестранна сметка ‘604 Разходи заплати и
социални осигуровки. За целта е необходимо от българските сметки с редактиране да се влезе в полето
"Свързани сметки" и от бутона "Към чуждестранна" да се посочи сметка ’60 Разходи заплати и социални
осигуровки.
Дефиниране на чуждите сметки за отчитане на приходите и свързването им с българските сметки
Първо създаваме сметките за отчитане на приходите в чуждия сметкоплан.
Сметка:

’70 Приходи

Режим :

Активно-Пасивна

Тип:

Чуждестранна

Към нея няма да свързваме сметка от българския сметкоплан, тя също ще е обща за чуждестранните
сметки за приходи, както сметка "’60 Разходи" от чуждия сметкоплан.
След това създаваме:
Сметка:

‘702 Приходи от стоки

Режим:

Активно-Пасивна

Тип:

Чуждестранна

От екрана "Свързани сметки", поле "Чужда валута" записваме CHF, от бутона "Подсметка на" задаваме,
че е подсметка на сметка ’70 Приходи.
С икона "Редактиране" влизаме в сметка 702 Приходи от продажба на стоки от българския сметкоплан
(от бутона "Свързани сметки" натискаме бутона "Към чуждестранна" и от него избираме подходящата
чуждестранна сметка, т.е. сметка ‘702 Приходи от стоки). Така създаваме и чуждестранна сметка ‘703
Приходи от услуги, която свързваме с аналогичната й българска сметка 703 Приходи от продажба на
услуги, като също указваме, че е подсметка на ’70 Приходи.
Следва да опишем връзките между сметките в българския и чуждестранния сметкоплан в нашия
пример.
Връзки между сметките в българския и чуждестранния сметкоплан в нашия пример
Български сметки

Чуждестранни сметки

501 Каса лева

‘501 Каса лева

502 Каса във валута партида
USD

‘502 Каса $

601 Разходи за материали

‘601 Разходи за материали

602 Разходи за външни услуги

‘602 Разходи за външни услуги

604 Разходи за заплати

‘604 Разходи за заплати

605 Разходи за осигуровки

‘605 Разходи за осигуровки

702 Приходи от продажба на
стоки

‘702 Приходи по стоки

703 Приходи от продажба на
услуги

‘703 Приходи от услуги
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Сметките ’50 Каса, ’60 Разходи и ’70 Приходи са сборни и не са свързани (директно) към сметка от
българския сметкоплан.

Кръстосано счетоводство между чуждестранни сметки в различни валути
След като приеха използването на единна валута, страните членки на Евросъюза задължително
извършват разплащанията и воденето на счетоводните отчети в евро. БИЗНЕС НАВИГАТОР отчита
тази необходимост и предлага съответните възможности.
При решаването на този проблем в интегрираната система за фирмено управление е възможно да се
направи преизчисляване на оборотите по чуждестранните сметки.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР при осчетоводяване на статии в лева записванията могат да се преизчислят
автоматично в няколко чужди валути, респективно и в CHF, и в евро.
За тези цел създаваме нови сметки, започващи с (‘) (следва код и име) режим Активно-Пасивни, тип
Чуждестранна, а в поле чужда валута записваме евро.
Дефиниране на чуждестранни сметки в евровалута
‘10 Каса евро - Режим Активно-Пасивни, тип Чуждестранна - Чужда валута: EUR
‘101 Каса лв.евро - Режим Активно-Пасивни, тип Чуждестранна - Чужда валута: EUR
‘102 Каса $ евро - Режим Активно-Пасивни, тип Чуждестранна - Чужда валута: EUR
’20 Разходи евро - Режим Активно-Пасивни, тип Чуждестранна - Чужда валута: EUR
‘201 Разходи за материали евро - Режим Активно-Пасивни, тип Чуждестранна - Чужда валута: EUR
‘202 Разходи за външни услуги евро - Режим Активно-Пасивни, тип Чуждестранна - Чужда валута:
EUR
‘203 Разходи за заплати и социални осигуровки евро - Режим Активно-Пасивни, тип Чуждестранна Чужда валута EUR
’30 Приходи евро - Режим Активно-Пасивни, тип Чуждестранна - Чужда валута: EUR
‘302 Приходи от стоки евро - Режим Активно-Пасивни, тип Чуждестранна - Чужда валута: EUR
‘303 Приходи от услуги евро - Режим Активно-Пасивни, тип Чуждестранна - Чужда валута: EUR
Връзки между сметките от чуждестранния сметкоплан в CHF и сметките в евро
Чуждестранни сметки в CHF

Чуждестранни сметки в евро

’50 Каса

’10 Каса евро

‘502 Каса

‘102 Каса $ евро

’60 Разходи

’20 Разходи евро

‘601 Разходи за материали

‘201 Разходи за материали

‘602 Разходи за външни услуги

‘202 Разходи за външни услуги

‘604 Разходи за заплати и социални
осигуровки

‘203 Разходи за заплати и социални
осигуровки

’70 Приходи

’30 Приходи евро

‘702 Приходи от стоки

‘302 Приходи от стоки евро

‘703 Приходи от услуги

‘303 Приходи от услуги евро
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Работа с документи при кръстосано счетоводство
Документите се въвеждат само в български лева, а разнасянето на сумите по сметките за кръстосано
счетоводство става напълно автоматично с осчетоводяването на документа. Същото се отнася и за
документи в чужда валута, например при плащания за чужбина и т.н.
Ако при осчетоводяване на документа програмата даде съобщение за липсващ курс на валутата, в
която ще правим кръстосаното счетоводство:
File=c\nav\mandxxx\data\fcrates.dat,Error=
Record Not Found (35) CHF
Съобщението се отнася за конкретен вид на валутата за съответната дата. Следователно трябва да
въведем курса на валутата за кръстосано счетоводство за деня.
Оборотни ведомости за материални сметки

Оборотната ведомост може да се генерира за българските и чуждестранните сметки.
От меню "Отчети" избираме "Оборотна ведомост" за "Материални сметки". Посочва се периодът за
генериране на отчета. Справката показва първо движението по българските сметки. Чрез икона
"Филтър" може да се визуализират движенията само по чуждестранните сметки. Изберете иконата
"Филтър", на екрана се отваря прозорец, който съдържа всички типове сметки, дефинирани в
сметкоплана:
• Нормална
• Сборна
• Отваряне на баланс
• Валутни разлики
• Сконтова
• Данъчна
• Предплащания
• Чуждестранна
• Статистическа.
Пред типовете сметките, които са включени в разглежданата справка, има отметки (маркирани са). За да
селектираме информация само за сметки от тип чуждестранна, натискаме бутон "Обратно", при което
всички отметки се изтриват. Маркираме (включваме) само опцията "Чуждестранна сметка" и
потвърждаваме. Програмата автоматично генерира оборотната ведомост само за чуждестранните
сметки.
В същия прозорец има опция "Интервал". Когато тя е включена, имате възможност да зададете само
определен интервал от номера на сметки, които да бъдат включени или да са изключени от
разглежданата справка.
Оборотна ведомост за сметка по периоди

Оборотна ведомост за сметка по периоди също може да се използва за следене на движението по
чуждестранните сметки. Извежда се от меню "Отчети – Оборотни ведомости – За сметка по периоди" и
от екрана за материални сметки посочваме желаната чуждестранна сметка.
Дефиниране на отчет по чужд стандарт

Етапите при създаване на отчет по чужд стандарт са:
• Импортиране на български отчет от шаблоните и записване на ново име
• Дефиниране на новия отчет.
Баланс, ОПР и всички други отчети могат да бъдат пригодени да генерират информация за
чуждестранните сметки, като за тази цел предварително трябва да се извършат някои корекции. Първо
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избираме подходящия отчет от някой шаблон и го експортираме (от "Базови данни", "Основни
дефиниции", "Дефиниции на отчети" и натискаме бутона "Експорт"). Даваме име на файл, например
Repbal.nav, и потвърждаваме. След това импортираме този файл в нашата фирма от меню "Базови
данни – Основни дефиниции – Дефиниции на отчети" и натискаме бутона "Импорт". Ако вече
съществува отчет със същото име, трябва предварително да променим името на новия отчет или на
вече съществуващия. За да се настрои структурата на отчета от "Базови данни", "Основни дефиниции",
"Отчети", избираме импортирания отчет и с потвърждение влизаме в него. Оттук правим настройката,
т.е. заместване на българските с чуждестранните сметки по отделните редове на отчета, написваме
имената на редовете в отчета на чужд език.
Примерни връзки между сметките в чуждестранен и български сметкоплан

Чуждестранна сметка

Българска сметка

‘1000 Cash

501 Каса лева 502 Каса валута партиди USD,
CHF

‘1110 Bank account CHF

504 РСВ партида Банка 1

‘1120 Bank account BGL

503 РСЛ - партиди Банка 1, Банка 2

‘3690 Loss exchange

624 Разходи по валутни операции

‘3691 Income exchange

724 Приходи по валутни операции 729 Други
финансови приходи

‘3692 Bank charges

629 Други финансови разходи

‘4112 Temporary contracts

604 Разходи за заплати - партида "Временни
граждански договори"

‘4142 Maintenance, fuel

601 Разходи за материал - партида "Гориво /
Обект 1"

‘4243 Equipment

609 Други разходи - партида "Екипировка"

‘4442 Maintenance, fuel

601 Разходи за материали - партида "Гориво /
Обект 3"

‘4611 Permanent

604 Разходи за заплати - партида "Трудови
договори"; 605 Разходи за социални осигуровки
- партида "Трудови договори"

‘4612 Temporary

604 Разходи за заплати - партида "Граждански
договори"

‘4621 Travels

609 Други разходи - партида "Командировки"

‘4622 Comunications

602 Разходи за външни услуги - партида
"Телефони"

‘4623 Maintenance, rents

602 Разходи за външни услуги - партида
"Наеми"

‘4628 Publications

602 Разходи за външни услуги - партида
"Публикации"

‘4642 Maintenance, fuel

601 Разходи за материали - партида "Гориво /
Обект 2"

‘4643 Equipment

206 Офис обзавеждане - партида "Екипировка"

‘7520 Transfers from Bulgaria

652 Фин. разходи за бъдещи периоди

Основни понятия
Консолидирането на счетоводните отчети представлява обединяването на отчетите на фирмата майка и
на дъщерните фирми в единен годишен счетоводен отчет, който отразява имущественото и
финансовото състояние на икономическата група като едно предприятие. Съгласно НСС 27
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"Консолидирани счетоводни отчети" консолидацията се извършва от фирмата майка. Според чл. 42, ал.
3 на Закона за счетоводството предприятия, които имат повече от половината от акциите, дяловите
вноски, гласовете или членовете в органите на управление в други фирми, съставят годишен
консолидиран счетоводен отчет до 31 май на следващата година.
Консолидираща фирма
Консолидираща фирма

Това е фирмата, в която ще се обединяват данните на фирмата майка с данните на дъщерните фирми.

Етапи на консолидацията
Основно процесът на консолидация включва следните няколко етапа:
1. Обединяване на счетоводните отчети на дъщерните предприятия и самостоятелния отчет на
предприятието майка ред по ред за активите и пасивите, собствения капитал, приходите и
разходите.
2. Елиминиране на дела на собствения капитал на дъщерното предприятие, притежаван от фирмата
майка, по отчетната му стойност.
3. Елиминиране на всички вътрешногрупови разчети и сделки от финансов характер (получени и
дадени краткосрочни, дългосрочни заеми, лихви, финансирания на текущата дейност или за
покупка на ДМА, дивиденти и др.), покупко-продажби и пр.
4. Елиминиране на нереализираните печалби и загуби, включени в отчетната стойност на
материалните запаси, дълготрайните активи, услуги и др., свързани с вътрешногруповите сделки.
С елиминирането основно се цели намаляването на отделните редове и крайните суми, които биха се
получили при едно обикновено сумиране на величините, изведени в годишните счетоводни отчети на
отделните сродни фирми. С цел облекчаване на труда на счетоводителя и свеждането му до минимум
предвид трудоемкостта и сложността на процеса консолидация в БИЗНЕС НАВИГАТОР е предвидена
автоматичната операция "Консолидиране на баланс".

Етапи на консолидиране в БИЗНЕС НАВИГАТОР
В БИЗНЕС НАВИГАТОР консолидирането започва със създаването на нова фирма (различна от
предприятието майка или централното управление), в която ще се извършва само консолидацията както
на дъщерните, така и на фирмата майка. Чрез автоматичната операция "Консолидиране на баланс" се
извършва обединяване на сумите от сметките на фирмите, които ще се консолидират в тези със същия
шифър на консолидиращата фирма майка. Важно е да се отбележи, че консолидацията в БИЗНЕС
НАВИГАТОР се извършва на синтетично ниво.
Настройка на сметкоплана на консолидиращата фирма
Настройката на сметкоплана на фирмата, в която ще се извърши консолидацията (консолидиращата
фирма), включва следните няколко етапа:
1. Създаване на консолидиращата фирма.
2. Дефиниране на всички сметки и подсметки, които ще участват в консолидираните отчети.
3. Дефиниране на специален тип аналитичност с вид "Консолидиране на баланс", който трябва да
притежават всички сметки, които ще се консолидират.
4. Създаване на номенклатурни
консолидиращите се сметки.

позиции

и

дефиниране

на

партиди

за

всяка

една

от

Особености при дефинирането на сметките

Първата важна стъпка в настройката на сметкоплана е свързана с дефинирането на всички сметки,
които бихме желали да участват в консолидираните отчети. Сметките, включени в консолидацията,
трябва да бъдат от тип "Нормална", което би позволило те да притежават определена аналитичност.
Създаване на нов тип аналитичности на номенклатурна дефиниция

За да създадем новия тип аналитичност, отиваме последователно на "Базови данни", "Аналитичности",
"Типове аналитичности" и натискаме икона "Добавяне".
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Той има следните характеристики:
Име:

Консолидиране на баланс

Тип:

По стойност

Вид:

Консолидиране на баланс

Брой признаци:

1 (един)

Основен признак:

Консолидиране на баланс

Основният признак "Консолидиране на баланс" е номенклатурна дефиниция, която ще използваме при
дефинирането на споменатия нов тип аналитичност. Номенклатурната дефиниция (признакът) се
създава от "Базови данни", "Аналитичности", "Номенклатурни дефиниции". Трябва да има следните
характеристики:
Име:

Консолидиране на баланс

Тип:

Описателен

Кодиране:

Ръчно (Задължително)

Брой нива:

Едно

В дефиницията на всички сметки, които ще бъдат консолидирани, трябва да се зададе описаният тип
аналитичност Консолидиране на баланс.
Ръчното кодиране за този тип аналитичност е задължително, защото при консолидирането към всяка
сметка в консолидиращата фирма се създава по една партида за всяка фирма, която ще се
консолидира. Кодът на партидата трябва да съответства на номера на всяка една от фирмите за
консолидация (например за фирма 008 трябва да има партида с код 008).
Създаване на нова номенклатурна позиция и партиди към сметките за консолидация

След като е създадена аналитичността "Консолидиране на баланс", следващата стъпка при настройката
на сметкоплана на тази фирма е свързана със създаването на номенклатурни позиции и партиди към
сметките с този тип аналитичност.
При дефинирането на номенклатурните позиции е необходимо да се създадат отделни номенклатурни
позиции за всички фирми, които ще се консолидират.
За целта отиваме последователно на "Базови данни", "Аналитичности", "Номенклатурни позиции" и в
номенклатурата "Консолидиране на баланс" се добавят позиции.
В поле "Код" се задава номерът на всяка една фирма, която подлежи на консолидиране. Например, ако
в консолидацията ще участват фирми с номера 006, 007 и 009, номенклатурата ще изглежда по следния
начин:
Номенклатура
Консолидиране
баланс

на

Код

Име

Мярка

006

Клон 1

-

007

Клон 2

-

009

Фирма майка

-

След като сме създали нужните ни номенклатурни позиции, задължително създаваме партиди по всички
сметки, които искаме да участват в консолидирането. Можем да прехвърлим създадените в една сметка
партиди автоматично към другите сметки, като използваме бутон "Партиди като" на екрана за
редактиране на сметка.
Настройки на сметкоплана на фирмите, които ще се консолидират
При съставянето на индивидуалния сметкоплан на консолидираните фирми е необходимо да се въведе
такава организация на сметките, при която вътрешногруповите сделки да се записват текущо, например
по отделни подсметки. Информацията, отнасяща се до тях, да се изключи при консолидирането. Това би
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улеснило значително лицата, които изготвят консолидираните счетоводни отчети, особено при
операциите за т.нар. елиминиране на вътрешногруповите разчети, нереализирани печалби, загуби и др.
За осчетоводяване на вътрешногруповите сделки и след това за елиминирането им при консолидацията
от автоматичната операция "Консолидиране на баланс" могат да се създадат и използват нови
синтетични сметки и подсметки. При настройката на сметкоплана на консолидиращата фирма
подсметките, свързани с вътрешногрупови сделки, не се включват в него. По този начин сумите от тях
не влизат в консолидираните отчети. Нека разгледаме следния пример:
Капиталът на фирма "Сладкарница БМ" е 44 000 лева, като участието на фирмата майка "Вариант БМ"
ООД се равнява на 10 000. За да можем при ползването на функцията "Консолидиране на баланс" да
изключим дела на собствения капитал на предприятието "Сладкарница БМ", собственост на "Вариант
БМ" ООД, е необходимо да направим следните предварителни настройки на сметкоплана на дъщерната
фирма:
1. За отчитане на собствения капитал, който не е собственост на предприятието майка, използваме
подсметка на 101 Основен капитал, изискващ регистрация с шифър 1013 Основен капитал –
изискващ регистрация, поискан и внесен. Тя ще участва в консолидирането.
2. Създаваме друга подсметка с шифър 1011 Основен капитал - изискващ регистрация, непоискан,
подсметка на 101 Основен капитал, изискващ регистрация - за отчитане на собствения капитал,
собственост на "Вариант БМ" ООД. В сметката с номер 1011 Основен капитал - изискващ
регистрация, непоискан в сметкоплана на предприятието "Сладкарница БМ" остава делът на
собствения му капитал, собственост на "Вариант БМ" ООД. След като тя не е включена в
сметкоплана на консолидиращата фирма, сумите от нея няма да влязат в консолидираните
счетоводни отчети.
3. За да може да се реализира консолидацията на основния капитал в дефиницията на сметкоплана,
в сметкоплана на консолидиращата фирма се създава сметка 101 Основен капитал, изискващ
регистрация - сборна. Към нея се създава подсметка 1013 Основен капитал - изискващ
регистрация, поискан и внесен. Чрез използването на автоматичната операция "Консолидиране на
баланс" в тази подсметка ще се извърши обединяване на сумите от сметките, които имат същия
шифър в двете разглеждани фирми. На базата на данните от разглеждания пример стойността на
консолидирания капитал в сметка 1013 Консолидиран капитал ще бъде 109 000 лв.
Този пример може да се илюстрира със справките "Оборотна ведомост за материални сметки" във
фирма "Сладкарница БМ", "Вариант БМ" ООД и в "Консолидираща фирма".
Оборотните ведомости за материални сметки в консолидираните фирми "Сладкарница БМ" и "Вариант
БМ" ООД и в консолидиращата фирма изглеждат както е показано на следващите екрани.
Фирма "Сладкарница БМ":

Фирма "Вариант БМ" ООД:
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Консолидираща фирма:

Консолидиране
Друга възможност при настройките на сметкоплана в консолидиращата фирма е информацията за всяка
една от консолидираните фирми да се съдържа в отделни синтетични подсметки. По този начин ще се
вижда в детайли с каква стойност участва в консолидирания отчет всяка сметка от отделните дъщерни
фирми.
Това налага настройките на сметкопланите на предприятията, които ще се консолидират, да се
съгласуват, като се избере за всяка отделна фирма определен начин на номериране на нейните сметки,
който да е различен за различните предприятия.
Ако продължим с разглеждането на примера и ако искаме информацията за "Вариант БМ" и
"Сладкарница БМ" по сметка 101 Основен капитал, подлежащ на регистрация, да е в отделни подсметки
в консолидиращата фирма, е необходимо да се направят следните допълнителни настройки:
1. В една от консолидираните фирми, например "Сладкарница БМ", ще променим шифъра на
подсметката 1011 Основен капитал - изискващ регистрация, непоискан с 1012 .
2. В сметкоплана на консолидиращата фирма ще създадем подсметка на 101 Основен капитал,
изискващ регистрация - собственост с шифър 1012 Основен капитал - собственост на
"Сладкарница БМ".
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Практическа работа при консолидирането на баланс
Консолидацията в БИЗНЕС НАВИГАТОР се извършва с помощта на определени типове документи и на
автоматичната операция "Консолидиране на баланс"
Типове документи, чрез които се извършва консолидиране
За консолидирането се използват документите "Вътрешен по дебит" и "Вътрешен по кредит".
За консолидиране на стойности по дебит използваме тип документ "ВК - Вътрешен по кредит". В кредита
се задава сметката с номер 001 Отваряне на баланс. От дебитната страна се избират "Много
кореспондиращи сметки" и се натиска бутонът "ОК". На втория екран посочваме "Автоматични
операции" и маркираме операция "Консолидиране на баланс". Потвърждаваме с бутона "ОК".
За консолидиране на стойности по кредит се използва тип документ "ВД - Вътрешен по дебит". По
дебитната страна се посочва сметка 001 Отваряне на баланс, а в кредитната страна се маркира полето
"Много КС". На втория екран посочваме "Автоматични операции" и маркираме операция "Консолидиране
на баланс". Потвърждаваме с бутона "ОК".
Необходимо е тези два документа да бъдат въведени за всеки отделен период, в който е имало
счетоводни записвания. За по голяма сигурност ги въведете във всички периоди.
По този начин в консолидиращата фирма се прехвърля цялата информация от сметките на
поделенията. Ако продължим с примера, разглеждан в предишната точка, за консолидацията специално
на сметка 1011 ще ползваме документа "Вътрешен по дебит". Спазвайки вече споменатата
последователност, от дебитната страна посочваме сметката с номер 001 Отваряне на баланс. От
кредитната маркираме "Много кореспондиращи" и след това потвърждаваме с бутона "ОК". На втория
екран след натискането на бутона за "Автоматични операции" избираме операцията "Консолидиране на
баланс" и отново потвърждаваме с бутона "ОК". По този начин сумите от сметките с шифър 1013 от
фирмите "Вариант БМ" и "Сладкарница БМ" ще се обединят в сметка 1013 Основен капитал - изискващ
регистрация, поискан и внесен на консолидиращата фирма.

Елиминиране на вътрешногрупови разчети и други параметри
За елиминирането на някои от вътрешногруповите разчети на нереализираните печалби и загуби могат
да се направят и коригиращи записвания. За целта отново се използват вътрешни документи. От едната
страна се записват сметката и партидата, която трябва да се коригира, а от другата отново се използва
сметката с шифър 001 Отваряне на баланс.
Нека предположим, че в резултат на сделки между фирмата майка "Вариант БМ" ООД и "Сладкарница
БМ" дъщерното предприятие е придобило на 30.11.2007 г. машина. Общата й стойност е 1200 лева, като
фирмата майка е получила 200 лв. печалба. Годишната амортизационна норма на този актив е 30%.
При извършването на консолидацията в този случай е необходимо да се направят следните корекции:
1. Елиминиране на продажбите на материалните дълготрайни активи и отчетената печалба при
доставчика.
2. Намаляване на стойността на разходите за амортизации при дъщерната фирма (клиент) с размера
на начислената от нея амортизация върху размера на печалбата, която реализира фирмата майка
от продадения дълготраен актив.
За коригирането на тези стойности по съответната сметки в консолидиращата фирма ще използваме
вътрешни документи.
• За отразяване на намаляването на стойността на машината в "Сладкарница БМ" от дебитната
страна избираме сметка 001 Отваряне на баланс, а от кредитната - сметка 207 Машини и
оборудване с конкретната партида. Размерът на сумата, която посочваме, се равнява на
печалбата, получена от "Вариант БМ" ООД, т.е. 200 лева.
• За коригирането на начислената върху тези 200 лева през годината амортизация от дебитната
страна посочваме сметка 2417 Амортизация на машини и оборудване със съответната й партида,
а от кредитната - отново сметка 001 Отваряне на баланс. Сумата, която записваме, е 60 лева.
• За намаляването на реализираната печалбата от "Вариант БМ" ООД използваме отново вътрешен
документ. От дебитната му страна избираме сметка 123 Печалби и загуби от текущата година, а от
кредитната страна - съответно сметката 001 Отваряне на баланс.
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• За отразяването на увеличената печалба на дъщерната фирма се въвежда нов документ. От
дебитната страна се избира сметката с шифър 001 Отваряне на баланс, а по кредита се записва
сметка 123 Печалби и загуби от текущата година. В резултат от всички тези операции в
консолидиращата фирма се намалява стойността на материалните дълготрайни активи,
начислената амортизация и на печалбата.Това може да се види от оборотната ведомост.
След като успешно сме приключили с консолидацията, могат да се ползват всички балансови отчети и
справки, които БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага.

Връзка с касов апарат
Основното предназначение на връзката с касов апарат е, когато се издава фактура от БИЗНЕС
НАВИГАТОР, към нея да се разпечата и фискален бон от касовия апарат, който да включва същите
артикули и със съответните суми във фактурата. По този начин става излишно печатането на бон
отделно на апарата.
Модели касови апарати
БИЗНЕС НАВИГАТОР поддържа връзка с касови апарати "Самсунг ER250", "Датекс МР500", "Датекс
МР500Т" (произвеждани от фирма "Датекс"), както и "Елка 752", "Елка 752-02", "Елка 852", "Елка 952",
"Елка 803" и "Елка 853" (произвеждани от "Оргтехника" - Силистра) и също "ИСЛ-1000" и "ИСЛ-2000" на
фирма "ИСЛ" ООД - София.
Настройка на програмата за връзка
Връзката с касов апарат е решена чрез външна програма. Името на програмата е nvcash.exe и то трябва
да се укаже като режим на отпечатване в допълнителните параметри на типа документ. За да се
използва, трябва освен касовия апарат да имате модул за връзка с компютър, който се вгражда в
апарата, и драйвер (програма за управление) за конкретния апарат.
За моделите "Самсунг ER250", "Датекс МР500", "Датекс МР500Т", "Елка 752", "Елка 752-02" драйверът
се нарича cashfile.exe, а за "Елка 852" и "Елка 952" - orgfile.exe. Могат да се закупят от доставчика на
касовия апарат или от разработчика - фирма "Касист" ООД. Те са индивидуални за конкретния сериен
номер на касовия апарат. За два еднакви апарата, но с различни серийни номера, драйверите са
различни. Драйверите за "Елка 803" и "Елка 853" са разработени от фирма "Елтрейд" ООД - София. При
тях програмата nvcash.exe се вика с параметър driver=eltrade, а за "ИСЛ-1000" и "ИСЛ-2000" програмата
nvcash.exe се вика с параметър driver=isl и са разработени от производителя им фирма "ИСЛ" ООД София.
Драйверите cashfile и orgfile са всъщност програми за ДОС, които могат да работят в ДОС-прозорец на
Windows’98.
Правила, от които зависи правилното отпечатване на касовите бележки

-

Сметките, от които продавате, задължително да са аналитични, защото името на партидата се
използва като име на артикула.

-

Аналитичността задължително трябва да е количествена, защото касовият апарат не поддържа
работа без количество.

-

Ако желаете натрупване в касовия апарат по групи стоки, номенклатурата трябва да е поне с две
нива и броят символи за група трябва да бъде 2, както е в касовия апарат. В този случай укажете
"Според кода на артикула". В противен случай в настройката на nvcash.exe укажете "Фиксирана
група", за да се натрупат всички стоки в една група.

-

При работа със стоки с отстъпки касовият апарат отчита цената и количеството на стоката само в
цели стотинки. Начинът на работа на касовите апарати е строго фиксиран в нормативната уредба
и не могат да се използват сложните функции на Бизнес Навигатор относно отстъпките.

Настройка на системата за връзка с касов апарат

Това става чрез стартирането на файла nvcash.exe по следния начин: Start - Run - Browse - в директория
Nav - nvcash.exe /s.
Указват се следните допълнителни параметри:
• От полето "За фирма" може да укажете дали ще задавате настройки по подразбиране или за
конкретна фирма.
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• Брой знаци за наименование на артикул.
• Задава се брой знаци за текстов ред. На текстовия ред се пренася названието на стоката, ако е
по-дълго.
• "Стокова група" - "Според кода на артикула", ако в БИЗНЕС НАВИГАТОР е на две нива;
"Фиксирана група" - натрупва всички стоки в една група, която предварително е указана в касовия
апарат.
• Каса номер - обикновено е 1.
• Щанд номер - обикновено е 1.
• Команден ред на драйвера - команда, с която се извиква драйверът на касовия апарат, например:
C:\NAV\CASHFILE.EXE COM2.
Ако касовият апарат се свърже с компютъра на COM1, не е необходимо допълнително указване в
командния ред на драйвера, но ако се свърже на COM2, това задължително се указва.
Настройка на типа документ - допълнителни параметри
След общите настройки на системата следват такива на конкретната фирма. Стартираме фирмата, от
която ще фактурираме и ще издаваме касови бележки от БИЗНЕС НАВИГАТОР.
От меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи – Импорт" създаваме нов тип
документ със следните настройки:
Общи данни

Код:

-ФД+ф.бон

Име:

Данъчна фактура

Посока:

Изходящ

Клас:

Фактура

Вид по ДДС:

Данъчна фактура

Много коресп. сметки:

Винаги

Клас на сумата:

Дебит

Клас на сметката:

Клиент

Количество:

Да

Курс чужда валута:

Без чужда валута

Отпечатване:

Изх. фактура нетни цени

Режим осчетоводяване:

Бруто

По подразбиране

Кор. Сметка:

Например 7022

Данък:

Начислен ДДС 20%, бруто

Операция:

Продажби: Облагаеми сделки

Режим на номериране:

Фактури и данъчни известия

Особеностите на типа документ: "-ФД+ф.бон - Данъчна фактура"

В полето за "Много кореспондиращи сметки" задължително се посочва - Винаги, а в полето за
Отпечатване - Изх. ф-ра нетни цени. Правят се настройки в бутон "Допълнителни параметри". Бутон
"Отпечатване" - въведена е командата за отпечатване. Ако имате различни настройки за различните
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фирми, в командния ред на nvcash задайте и номера на фирмата. Например за фирма номер 12 ще
запишете nvcash mand=12.
Няма проблеми различните фирми да ползват различни модели касови апарати, дори от различни
производители, стига за тях да имате съответния драйвер. Обикновено компютърът има 2 серийни
порта, но с допълнителна платка могат да се добавят още 2. Съществуват специални адаптери, които
позволяват към един компютър да се свържат до 99 каси.
Начин на работа с типа документ -ФД+ф.бон - Данъчна фактура и отпечатване на касова бележка
След всички настройки на БИЗНЕС НАВИГАТОР нека разгледаме как работи системата. Избираме
период и папка, в която ще работим Добавяме типа документ -ФД+ф.бон - Данъчна фактура. При
въвеждането на данни в документа няма особености. След като сме въвели всички позиции във
фактурата, създаваме нова отворена позиция. Отпечатването на самата фактура става с икона
"Отпечатване". За отпечатване на самия фискален бон използваме икона "Специално отпечатване", при
което на екрана се появява съобщение:
Отпечатване на фискален бон. Потвърдете отпечатването!
Потвърждаваме с бутон "ОК". Отказът става с бутон "No".

Внимание!
Проверете внимателно фактурата, преди да отпечатате касовата бележка!
В БИЗНЕС НАВИГАТОР може да се редактира всичко, но в касовия апарат - нищо. Грешно отпечатан
фискален бон се сторнира с ръчно написана касова бележка, заверена от общината.
Никога не печатайте повторно касова бележка от същата фактура! За касовия апарат това е нов
фискален бон за нова продажба!
Не използвайте ";" (точка и запетая) в имената на партидите!
Документи със специално отпечатване,
информация към документа

фактури

с

лого,

възможност

за допълнителна

БИЗНЕС НАВИГАТОР разполага с възможности за връзка с програми за моделиране на различни
документи (фактури с лого, Метро фактури и др.) за удовлетворяване на индивидуалните изисквания на
клиентите. В тези документи може да залегне включването на допълнителни параметри, които не
фигурират в стандартното отпечатване.
Специалистите на фирмата изработват по поръчка на клиента фактура с фирмено лого, специфичен
дизайн и други допълнителни данни.
Настройка на типа документ
Нека да разгледаме настройките на една изходяща данъчна фактура, която ще се отпечатва със
специален режим:
Общи данни

Код:

-ФД

Име:

Данъчна фактура

Посока:

Изходящ

Клас:

Фактура

Вид по ДДС:

Данъчна фактура

Много коресп.сметки

Винаги

Клас на сумата:

Дебит

Клас на сметката:

Клиент

Количество:

Да

Курс чужда валута:

Без чужда валута
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Отпечатване:

Изходяща фактура

Режим осчетовод.

Нето

По подразбиране

Кор. Сметка:

(например 701)

Данък:

Начислен ДДС 20%

Операция:

Продажби: Облаг.доставки и др. с ДДС

Режим на номериране:

Фактури и данъчни известия

Допълнителни параметри: (на Метро фактура)

Документи:
1. Доставчик номер:

(константа)

2. Входящ стоков номер:
3. Номер на поръчката:
4. Начин на плащане: (константа / пл. нареждане)
5. Адрес на банката:

(константа)

6. Номер на превозното средство:
7. Номер на трансп. документ:
Отпечатване:
1. Фактура Метро - C55prntx.exe METRO.TXR MetroInvoice /W
2. Стокова разписка Метро - C55prntx.exe METRO.TXR MetroStokList /W
Начин на работа
Нека първо се спрем по-подробно на начина на въвеждане на допълнителните параметри в типа
документ.
От меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи" избираме за редакция -ФД.
Натискаме бутон "Допълнителни параметри". Отваря се прозорец с допълнителни параметри:
• Параметри в документ
• Параметри в поддокумент
• Режими отпечатване
• Данъци в документ
• Данъци в поддокумент
• Заглавия при печат
• Полета в документ
• Полета в поддокумент
Избираме "Документи" (могат да се укажат до 10 допълнителни параметъра), след което натискаме
икона "Добавяне" и задаваме:
• Име - название на параметъра;
• Стойност - програмата автоматично попълва това поле;
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• Константа - т.е. стойността не може да се променя от оператора;
• Брой символи - широчина на полето за въвеждане (от 1 до 40 знака - само за полета, които не
са константа).
След въвеждането на тези данни потвърждаваме с "ОК" и можем да преминем към добавяне на
следващия параметър.
Като приключим тази операция, избираме "Отпечатване" и отново с икона "Добавяне" можем да зададем
режимите на отпечатване (неограничен брой), където се въвежда следната информация:
• Име - название на менюто за печат;
• Команда - команден ред, включващ името на външната програма, която се използва за печат и
допълнителни указания, специфични за нея.
Например за отпечатване на Метро фактура с използване на Рипорт Райтър командата е:
C55prntx.exe METRO.TXR MetroInvoice /W
С това се изчерпва въвеждането на информация за допълнителните параметри в типа документ и той
вече е настроен.
Позиционираме се на желания от нас период и папка, натискаме икона "Добавяне" и избираме -ФД.
Въвеждаме данните по познатия начин, като особеното в случая е, че в полето "Кредит" са зададени
"Много кореспондиращи сметки". Натискаме бутон "Други данни". В този момент програмата ни предлага
меню "Допълнителни параметри", в което отляво са вече зададените имена, а отдясно са полетата, в
които се попълват данните на параметрите, които не са константа. Ако желаем в конкретен случай да не
попълваме някое от полетата, трябва да преминем през него задължително със знак от клавиатурата
(например точка). Ако имаме случай, в който не желаем попълване на нито един допълнителен
параметър, просто излизаме с "Отказ".
След като фактурата вече е напълно дефинирана, пристъпваме към нейното отпечатване.
Позиционираме се върху нея и натискаме бутон "Печат". В този случай тя се отпечатва по стандартния
начин, предложен от програмата. С бутон "Специално отпечатване" ни се предлага меню, ако сме
задали повече от един режим на отпечатване, в противен случай командата се изпълнява веднага и
фактурата се отпечатва в желания от нас вид, с фирмено лого и всички допълнителни параметри.

Импорт на данни с филтър
В БИЗНЕС НАВИГАТОР могат да бъдат импортирани данни от различни външни програми. Ще се
запознаем с разработената от нашите специалисти програма - филтър. Всеки клиент може да поръча
изготвяне на филтър, който да обхване импортирането на конкретна за него информация, която да бъде
съвместима с базата данни на БИЗНЕС НАВИГАТОР. В някои случаи това се налага, тъй като се ползва
предварително изготвена програма и вече е изградена база данни, която е желателно да може да се
импортира. Това би улеснило значително работата на оператора.
Изискване към файловете за импорт
Файловете, които ще се импортират, могат да са в DOS, а също така и в Windows формат.
Задължително условие е те да са текстови файлове (например *.txt, *.doc, *.prn). Друго изискване към
тях е в структурата им данните да са с фиксирана позиция или с делимитер (разделител или Tab
Delimited - *.txt, стойности, разделени с табулация), който може да бъде произволен символ от
клавиатурата (например табулатор).
Данни, които могат да се импортират
Нека да се спрем на това, какво можем да импортираме в БИЗНЕС НАВИГАТОР, използвайки филтър.
•

Документи - например фактури, издавани от друга програма;

•

Поддокументи - това е информацията, която се намира на втория екран на документа, имат
приложение при въвеждане на начални салда;

•

Многоредови документи - документи, които включват в себе си поддокументи;

•

Номенклатури;
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•

Партиди;

•

Клиенти;

•

Доставчици.

Начин на работа
Първо ще разгледаме начина на импортиране на номенклатури и техните номенклатурни позиции. От
меню "Базови данни – Аналитичности – Номенклатурни дефиниции" щракваме върху бутон "Импорт
текст". Намираме директорията, в която се намира изготвеният с филтър файл (с разширение *.ftr),
позиционираме се на него и натискаме "ОК". В новия прозорец избираме желаното от нас и натискаме
"Select". След това избираме директорията, в която се намира текстовият файл (например с разширение
*.txt), в случай че не е указан в самия филтър. Позиционираме се върху него и натискаме "ОК".
Сега да разгледаме начина на импортиране на клиенти. От меню "Базови данни – Сметкоплан –
Клиенти" щракваме с мишката на бутон "Импорт текст", след което избираме директорията, в която се
намира файлът *.ftr, маркираме го и натискаме "ОК". Стъпваме на желаната позиция (например
"клиенти"), щракваме на бутон "Select", избираме директорията с текстовия файл *.txt, маркираме го и
натискаме "ОК".
По аналогичен начин постъпваме и с импорта на доставчиците - меню "Базови данни – Сметкоплан –
Доставчици". Нататък операциите се повтарят в същия ред.
Нека разгледаме импортирането на документи. От меню "Документи – Импорт от текстов файл –
Едноредови документи" (в случай на импорт на едноредови документи) или меню "Многоредови
документи" (в случай на импорт на многоредови документи). По познатия вече начин избираме файла
*.ftr, маркираме желаното от нас (например "фактури"), щракваме на бутон "Select", избираме входния
текстов файл *.txt и натискаме "ОК".
Да разгледаме начина на импортиране на поддокументи (при въвеждане на начални салда). Работим по
стандартния начин при добавяне на нов документ (например вътрешен по кредит). Задаваме сметка по
кредита и маркираме "Много КС" по дебита, след което с "ОК" преминаваме на втория прозорец и
натискаме бутон "Импорт". Следващите операции отново са аналогични като в предишните примери.
За импортирането на партидите няма отделна процедура. Това става автоматично с импорта на
документи (фактури), които включват в себе си партиди.

Експорт на данни по Интернет
Експортът на данни по Интернет е изключително удобен за приложение при фирми, които имат
централен офис и отдалечени работни места. Комуникацията по този начин улеснява изключително
работата с БИЗНЕС НАВИГАТОР и спомага за по-голямо бързодействие при крайната обработка на
данните.
На експорт по Интернет подлежат папки със съответните документи в тях, а също така някои базови
данни - клиенти, доставчици, номенклатурни дефиниции със съответните номенклатури, типове
документи, данъци и отчети.
Настройка на програмата
За да може да използвате тази възможност на БИЗНЕС НАВИГАТОР, трябва да станете абонат на
електронна бизнес поща, която разполага с подходящ интерфейс.
Да пристъпим към конкретните настройки. От меню "Базови данни – Основни дефиниции – Стойности по
премълчаване" се отваря прозорец, от който избираме "Други". В полето "Команден ред за e-mail"
записваме route.bat, в случай че използваме бизнеспощата на ГУКИС, и щракваме с мишката на бутон
"ОК".
Начин на работа
Нека да разгледаме експорта на папки и документите, съдържащи се в тях. Стъпваме с мишката на
желаната от нас папка. От меню "Папки – Експорт" се отваря прозорец, в който програмата ни предлага
да създадем файл. Той започва с bat, следва поле, в което ние трябва да запишем желаните от нас
буквени инициали или цифри (до пет знака), и завършва с разширение *.nav. След това маркираме
полето "Изпращане по e-mail след експорта" и щракваме на бутон "ОК". По този начин програмата
записва информацията в този файл и след това я изпраща по електронната поща в съответното
направление.
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Начинът на експорт на базови данни е аналогичен на описания по-горе. Разликата е в избора на меню и
наименованието на файла. За клиенти и доставчици - "Базови данни – Сметкоплан – Клиенти"
(съответно "Доставчици"), щракваме на бутон "Експорт". Създаваме файл deb*.nav (kre*.nav за
доставчици) и го изпращаме по електронната поща. За типове документи, данъци и отчети - "Базови
данни", "Основни дефиниции", "Типове документи", "Данъци" или "Отчети", щракваме на бутон
"Експорт", маркираме желаните от нас документи (данъци, отчети), създаваме файл typ*.nav (tax*.nav за
данъци и rep*.nav за отчети) и изпращаме информацията. За номенклатурни дефиниции и съответните
номенклатури в тях - "Базови данни", "Аналитичности", "Номенклатурни дефиниции", бутон "Експорт",
маркираме желаните от нас, създаваме файл nom*.nav и го изпращаме.

Основни понятия
Импорт и експорт на данни в БИЗНЕС НАВИГАТОР е автоматична операция, която позволява да се
прехвърлят данни на отдалечени работни места (при работа в една и съща фирма на компютри, които
не са в мрежа), от една в друга фирма или на данни от шаблон към конкретна фирма.
Експорт
Импорт
Експортен / импортен файл
Експорт

Експортът на данни представлява записване на данните в специален формат. При експортирането на
данни се създава файл с разширение *.NAV .
Импорт

Импортът на данни е прочитането на вече записаните при експорта данни от специалния файл (*.nav) и
фактическото им пренасяне в новата фирма.
Експортен / импортен файл

Това е файлът, който се създава при експортиране на данни и се чете при импортиране на данни.

Прехвърляне на данни от една фирма в друга
При експорта и импорта на данни от една фирма (или шаблон) в друга фирма се спазва следната
последователност:
Експорт на данните във файл
В БИЗНЕС НАВИГАТОР има възможност за експорт и импорт на следните видове данни: Клиенти,
Доставчици, Номенклатури, Данъци, Типове документи, Отчети и Папки, със съдържащите се в тях
документи. При експортирането на тези данни се създават файлове, които се записват в директорията,
в която е инсталирана програмата (обикновено C:\NAV).
Експорт на клиенти

Това става от меню "Базови данни – Сметкоплан – Клиенти". Името на файла, в който се записват
данните за клиентите, има следния формат DEB*.NAV. На мястото на символа "*" можете да въведете
означение до 5 символа, за препоръчване на латиница или с цифри.
Експорт на доставчици

Експортът се осъществява от меню "Базови данни – Сметкоплан – Доставчици". Името на файла, в
който се записват данните за доставчиците, има следния формат KRE*.NAV. На мястото на символа "*"
можете да въведете означение до 5 символа, за препоръчване на латиница или с цифри.
Експорт на номенклатури

Осъществява се от меню "Базови данни – Аналитичности – Номенклатурни дефиниции". Данните за
номенклатурите се записват във файл, чието име е в следния формат NOM*.NAV. На мястото на
символа "*" можете да въведете означение до 5 символа, за препоръчване на латиница или с цифри.

793

Експорт на данъци

Осъществява се от меню "Базови данни – Основни дефиниции – Данъци". Създава се файл със
следното име: TAX*.NAV. На мястото на символа "*" можете да въведете означение до 5 символа, за
препоръчване на латиница или с цифри.
Експорт на типове документи

Експортът се осъществява от меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи". Данните
за типовете документи се записват във файл TYP*.NAV. На мястото на символа "*" можете да въведете
означение до 5 символа, за препоръчване на латиница или с цифри.
Експорт на отчети

Извършва се от меню "Базови данни – Основни дефиниции – Дефиниции на отчети". Отчетите се
записват във файл с име REP*.NAV.На мястото на символа "*" можете да въведете означение до 5
символа, за препоръчване на латиница или с цифри.
Експорт на папки

Папките се експортират от меню "Папки – Експорт". Папките с въведените в тях документи се записват
във файл с име BAT*.NAV. На мястото на символа"*" можете да въведете означение до 5 символа, за
препоръчване на латиница. При експортирането на папки документите в тях се експортират в
неосчетоводено състояние, независимо че в папката преди експорта са били осчетоводени. След
импортирането им в друга фирма за входящите и изходящите типове документи трябва отново да се
създадат отворените позиции и тогава да се осчетоводят.
Импорт
Импорт на данни е прочитането на вече записаните в специалния файл данни и фактическото им
пренасяне в базата на другата фирма. При импорта трябва да се избере файлът, от който ще се четат
данните. Файловете, които описахме, че се създават при експорта, могат да се четат от директорията, в
която са записани, или от дискета, ако са копирани върху такава. Това е удобно при Импорт/Експорт на
отдалечени работни места. Импортът на папки е успешен, ако базовите данните, които са включени в
папката за импорт (сметки, типове данъци, типове операции номенклатури, мерни единици и т.н.),
съществуват и в базата на фирмата, в която се импортират папките. Много важно е съгласуването на
структурите в двете фирми - аналитичности, нива на номенклатури, данъци, типове документи, сметки.
Бутони, чрез които се осъществяват експорт и импорт на данни
На всеки един екран, на който са разположени данните, които могат да се експортират, са разположени
следните бутони:
Бутон "Експорт"
Бутон "Импорт"

Тази постановка не се отнася за импорт и експорт на папки. Папка може да се експортира във файл,
като за целта от меню "Папки – Експорт". Импортът в друга фирма се осъществява отново от основното
меню на БИЗНЕС НАВИГАТОР чрез избора на меню "Папки – Импорт".
Бутон "Експорт"

Чрез този бутон се осъществява записването на данните в съответния файл. Тази функция се
изпълнява във фирмата, от която се експортира.
Бутон "Импорт"

Когато изберете този бутон от фирмата, в която ще импортирате данни, се появява екран за избор на
файла, от който ще се импортира. По подразбиране се визуализират файловете за импорт, които са
генерирани в директория NAV, но има възможност импортните файлове да се прочетат и от други
устройства или директории.

Импорт и експорт на клиенти или доставчици
Условно ще разглеждаме експорта и импорта на данни от фирма "Мария" във фирма "Ива".
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При експорта на клиенти или доставчици от фирма "Мария" се прехвърля информация за всички
клиенти (доставчици). Във фирма "Ива" се записват само тези клиенти (доставчици), които не
съществуват в списъка на клиентите (доставчиците).
Забележка:
Тъй като клиентите и доставчиците в БИЗНЕС НАВИГАТОР винаги се свързват с определена сборна
сметка, посочена в дефиницията на групите партньори, много е важно преди импорта да се обърне
внимание дали са уеднаквени базите на групите партньори на двете фирми, между които се прави
Импорт/Експорт на клиенти и доставчици.
Ако групата клиенти (доставчици) във фирма "Ива" не е дефинирана, но въпреки това са импортирани
контрагенти, след импорта е необходимо да се редактират тези клиенти и доставчици, които нямат
указана група контрагенти.
Ако във фирмата, в която се импортира, няма дефинирани всички групи партньори точно както във
фирмата, от която са експортирани, програмата слага на импортираните контрагенти някоя от
съществуващите сметки. Затова е необходимо допълнително да се редактират данните за тези
контрагенти. Редактирането става от меню "Базови данни – Сметкоплан – Клиенти" ("Доставчици").
Редактираме клиента (доставчика) и указваме реалната група клиенти (доставчици).
Клиентите (доставчиците) се прехвърлят с всички данни за тях като фирма - име, данъчен номер, ЕИК,
адрес и т.н.
Практическа работа при експорт и импорт на клиенти и доставчици
Отваря се фирма "Мария".
• От менюто "Базови данни – Сметкоплан – Клиенти" (Доставчици) на фирма "Мария" се избира
бутон "Експорт".
• Отваря се екран "Импорт и експорт на данни [Експорт във файл]", на който трябва да се укаже
името на файла, в който ще се за пише информацията за клиентите. Името на този файл може да
бъде например DEBMARIA.NAV или KREMARIA.NAV за доставчиците.
• Излиза се от фирма "Мария".
Отваря се фирма "Ива".
• От менюто "Базови данни – Сметкоплан – Клиенти" ("Доставчици") на фирма "Ива" се избира бутон
"Импорт".
• Отваря се екран за избор на файл. Избира се файлът DEBMARIA.NAV или KREMARIA.NAV.

Импорт и експорт на номенклатури
Тази функция ви позволява да прехвърляте номенклатури от фирма "Мария" във фирма "Ива".
Забележка:
С цел да се избегне дублирането на номенклатурни позиции при импорт се изисква въвеждането на
нови номенклатурни позиции да се извършва във фирмата, от която се експортират номенклатурите, в
случая - фирма "Мария". При импорта във фирма "Ива" номенклатурите, които съществуват, се
запазват, като се добавят новите номенклатурни позиции, а новите номенклатури се добавят с нови
кодове.
Тук е необходимо да има съгласуваност на номенклатурите между двете фирми:
• по код
• по нива
• по начин на кодиране,
а при количествени номенклатури - и мерните единици.
Забележка:
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Друго изискване за съвместимост в базовите данни на фирмите "Мария" и "Ива" е в случай, че
номенклатуратa, която ще се прехвърля, е от тип "Количествен". Мерната единица и измерваната
величина, които са указани в тази номенклатура във фирма "Мария", трябва да съществуват и във
фирма "Ива". В противен случай при импорта във фирма "Ива" номенклатурата ще се прехвърли без
указана мерна единица и измервана величина в нея.
Практическа работа при експорт и импорт на номенклатури
Експорт на номенклатури
1. Отваряме фирма "Мария".
2. От меню "Базови данни – Аналитичности – Номенклатурни дефиниции" се избира бутон "Експорт".
3. Отваря се екран, на който се появява списък с всички номенклатури. От тях чрез маркиране се
избират тези, които ще се експортират.
4. На следващо място трябва да се укаже файл, в който ще се запишат експортираните
номенклатури (например NOMSTOKI.NAV).
Импорт на номенклатури
1. Отваряме фирма "Ива".
2. От меню "Базови данни – Аналитичности – Номенклатурни дефиниции" избираме бутон "Импорт".
3. Отваря се екран за избор на файла, в който са записани номенклатурите, избирате
NOMSTOKI.NAV и натискате бутон "ОК"

Импорт и експорт на данъци
Тази функция ви позволява да прехвърляте вече дефинирани данъци от шаблон във фирма, от фирма
във фирма или на отдалечено работно място. Особено полезна е в случаите на промяна на ставките в
данъците и на начина на изчисляването им. Така не е необходимо да се дефинира отново същият
данък.
Практическа работа при експорт и импорт на данъци
Експорт на данъци
1. Отваря се фирма "Мария".
2. От менюто "Базови данни – Основни дефиниции – Данъци" се избира бутона "Експорт".
3. Отваря се екран, на който маркирате данъците, които желаете да експортирате.
4. Указвате името на файла, в който ще се експортират. Името на файла може да бъде например
TAXDDS.NAV.
Импорт на данъци
1. Отваря се фирма "Ива".
2. От менюто "Базови данни – Основни дефиниции – Данъци" се избира бутона "Импорт".
3. Избира се файлът, в който са записани данъците, в случая TAXDDS.NAV. По този начин новият
данък се появява в списъка на данъците.
Забележка:
При импорт и експорт на данъци има следната особеност: Тъй като в настройките на съответния данък в
екрана "Сметки" от меню "Базови данни – Основни дефиниции – Данъци" на фирма "Мария" е възможно
да бъдат указани счетоводни сметки за осчетоводяване, изчакване, сконто, остатъци или статистика,
необходимо е преди импорта във фирма "Ива" да се създадат сметки със същите шифри.
В противен случай при импорта ще се появи следното съобщение за грешка:
FILE=C:\NAV\MAND006\DATA\ACCOUNTS.DAT,
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ERROR=Record Not Found (35))
TaxImport:
Account=4523.
Това означава, че при импорта на този данък във фирма "Ива" не е намерена сметка с указания номер
(в случая Account = 4523).
Въпреки грешката този данък все пак ще се импортира, но без сметките, които са били указани в него и
за които е издадено съобщение за грешка.
В този случай имате две възможности:
1. Да укажете сметките в този данък чрез редакция от менюто "Базови данни – Основни дефиниции –
Данъци – Редактиране" или
2. Да изтриете импортирания данък във фирма "Ива", да си създадете сметките, за които се появи
съобщение, че не са намерени, и след това отново да импортирате данъка.
Ако експортирате няколко данъка във фирма "Мария", и един (например ДДСк20%) или няколко от тях
вече съществуват във фирма "Ива", той няма да се импортира, а ще се появи следното съобщение:
Tax ДДСк20% always exists!
т.е. този данък вече съществува.

Импорт и експорт на типове документи
Типовете документи съдържат информация за осчетоводяването на стопанските операции, за сметките,
за дневниците за ДДС и др. Ако такива документи са създадени в шаблоните, много удобно е при
промени в законите те да се импортират във фирмата. Така те са готови веднага за работа.
Импортът и експортът на типове документи се подчиняват на общите правила за експорт и импорт на
данни в БИЗНЕС НАВИГАТОР. И тук както при импорт и експорт на данъци има някои особености.
Съгласуването на типовете документи става по кода (съкращението) им. Ако такъв тип документ
(например: ИСа- Изписване на стоки, автоматично), който експортирате във фирма "Мария", съществува
във фирма "Ива", при импорта програмата ще издаде следното съобщение:
Type ИСа always exists!
Ако в типа документ, който ще се експортира във фирма "Мария", има указан някакъв данък (например
ДДСк20%), който не съществува от фирма "Ива", при импорта ще се появи следното съобщение:
Tax ДДСк20% not found !
В този случай тип документ няма да бъде импортиран. Необходимо е първо да се импортира
съответният данък и след това да се импортира типът документ.
Ако в типа документ, който ще се експортира във фирма "Мария", е указана сметка или кореспондираща
сметка, която обаче липсва във фирма "Ива", ще се появи следното съобщение:
FILE=C:\NAV\MAND006\DATA\ACCOUNTS.DAT,
ERROR=Record Not Found (35))
TaxImport:
Account=437.
Това означава, че във фирма "Ива" не съществува сметка с код 437. В този случай типът документ ще
се импортира, но в него няма да бъде указана сметка или кореспондираща сметка.
Ако в типа документ, който ще се експортира от фирма "Мария", са указани операция и/или режим на
номериране, които не съществуват във фирма "Ива", при импорта във фирма "Ива" този тип документ
ще се импортира, без в него да фигурират операция и режим на номериране. Те трябва допълнително
да се създадат и да се посочат в документа.
Практическа работа при експорта на типове документи
Експорт на типове документи
797

1. Отваряме фирма "Мария".
2. От менюто "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи" се избира бутон "Експорт".
3. Отваря се екран "Позиции за експортиране", в който се маркират типовете документи, които ще се
прехвърлят.
4. На същия екран се указва името на файла, в който се записват данните. Името на този файл е
например TYPDDS20.NAV.
Импорт на типове документи
1. Отваряме фирма "Ива".
2. От менюто "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи" се избира бутон "Импорт".
3. Отваря се екран, на който се избира файлът, от който ще се импортират типовете документи TYPDDS20.NAV, и се натиска бутон "ОК".

Импорт и експорт на отчети
Импортът и експортът на отчети е автоматична операция, с помощта на която имате възможност да
прехвърляте отчети, дефинирани с генератора на отчети в БИЗНЕС НАВИГАТОР. Тя е много полезна за
импортиране на допълнителни отчети, включени в шаблоните, които са задължителни при изменения в
законите.
Експорт на отчети
1. Отваряме фирма "Мария".
2. От меню "Базови данни – Основни дефиниции – Отчети" се избира бутон "Експорт".
3. Отваря се екран "Позиции за експортиране", от който се маркират отчетите, които ще се
прехвърлят. Указва се името на файла, в който ще се запишат данните, например REPBAL.NAV.
Импорт на отчети
1. Отваряме фирма "Ива".
2. От меню "Базови данни – Основни дефиниции – Отчети" се избира бутон "Импорт", при което се
отваря екран за избор на файл (REPBAL.NAV).
Ако в този отчет във фирма "Мария" е указана счетоводна сметка (например 777), която липсва в
сметкоплана на фирма "Ива", при импорта ще се появи следното съобщение:
FILE=C:\Nav\MAND007\DATA\ACCOUNTS.DAT,
ERROR=Record Not Found (35))
RepGenImport:
Account=777
Въпреки това отчетът се импортира, но позициите, в които има липсващи сметки, се маркират като
невалидни. Сметките трябва да се доба вят в сметкоплана и да се коригират позициите в отчета.

Импорт и експорт на папки
Тази функция предлага възможност за прехвърляне на папки заедно с въведените в тях документи в
случаите на отдалечени работни места или от фирма във фирма.
Забележка:
При импорта и експорта трябва да се спазва изискването за съвместимост на данните между двете
фирми, т.е. сметките, аналитичностите, номенклатурите, групите клиенти и доставчици, типовете
документи и данъците във фирмата, в която ще се импортира, да бъдат настроени по същия начин, по
който са настроени и във фирмата, от която ще се прави експортът.
Ако някои от данните за клиенти или доставчици, номенклатурни позиции или партиди съществуват в
базата данни, те се използват за новите документи, в противен случай те се добавят автоматично.
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Осчетоводените документи във фирма А се прехвърлят във фирма Б в неосчетоводено състояние.
Друга особеност е тази, че документите, участващи в отворените позиции (входящи и изходящи
документи), трябва да се редактират и да се потвърдят, за да се създадат отворени позиции.
При импорт на документи от *.nav файл (тоест експортирани от БИЗНЕС НАВИГАТОР) програмата може
автоматично да създава нова отворена позиция за всяка входяща и изходяща фактура.
Това дали за конкретния документ ще се създаде нова ОП, се определя от настройката "Свързване към
ОП" в типа документ. Ако тя е "Нова ОП и справка" или "Нова ОП без справка", ОП се създава. Ако е "По
избор", ОП не се създава.
В този случай е важна настройката на типа документ в приемащата фирма, а не във фирмата, от която
се експортират документите.
Експорт на папки
1. Отваряме фирма "Мария", избираме период.
2. След маркирането на папката, която ще се експортира, от меню "Папки" избираме "Експорт". На
екран [Експорт във файл] се указва името на файла, в който ще се запишат данните (например:
BATKASA.NAV). Може да се експортира една папка, цял период или избрани папки.
Импорт на папки
1. Отваряме фирма "Ива".
2. От менюто "Папки" се избира "Импорт". Отваря се екран за избор на файла, в който е била
записана папката (BATKASA.NAV). Той може да не се намира в директорията на БИЗНЕС
НАВИГАТОР, а да е бил копиран в друга директория.
Папката се импортира в този период, в който е била тя при създаването си във фирма "Мария". Ако при
следващ импорт изберете отново този файл, папката ще се импортира още веднъж със същото име,
като двете папки ще се различават само по номера си. Затова можете в името на папката да укажете
например датата на експорта.
Ако при експорта в някой от документите е използвана сметка, която не съществува в сметкоплана на
фирмата, в която се импортира, папката няма да се прехвърли и програмата ще издаде следното
съобщение за грешка:
FILE=C:\NAV\MAND006\DATA\ACCOUNTS.DAT, ERROR=
Record Not Found (35)), BatImport:
В този случай трябва да се създадат сметките, които липсват, и отново да се импортира.
Ако в папката е използван документ, който не е дефиниран във фирмата, в която ще се импортира, ще
се появи следното съобщение за грешка:
FILE=C:\NAV\MAND006\DATA\TYPEDOCS.DAT, ERROR=
Record Not Found (35)), BatImport:
Ако в документите е използван данък, който не е дефиниран във фирмата, в която ще се импортира, се
появява следното съобщение за грешка:
FILE=C:\NAV\MAND006\DATA\TAXNORMS.DAT, ERROR=
Record Not Found (35)), BatImport:
В случаите на липсващ тип документ или данък могат да се създадат или да се импортират по указаните
в предните точки начини.

Експорт на данни към MS Excel, OpenOffice и други външни програми
БИЗНЕС НАВИГАТОР има два вградени режима на експорт - към MS Excel и към OpenOffice, към които
могат да се добавят неограничен брой потребителски режими.
Поддържа се експорт към електронната таблица OpenOffice.org Calc на безплатния офис пакет
OpenOffice. И, най-важното, потребителят може да дефинира собствени режими на експорт към всяка
програма, която може да приема данни от текстов файл, записани в един от двата стандартни формата
"Comma Separated Values" (*.CSV, стойности, разделени със запетайки) или "Tab Delimited" (*.TXT,
стойности, разделени с табулация).
799

Настройките на вградените режими (MS Excel и OpenOffice) са за конкретния компютър и се отнасят за
всички справки и за всички фирми.
Настройките на потребителските режими са поотделно за всяка фирма и за всяка справка.
Същност на автоматичната операция
Експортът на данни от БИЗНЕС НАВИГАТОР към MS Excel е автоматична операция, която ви позволява
да прехвърляте данни под формата на електронна таблица. По този начин след експорта тези данни
могат да се използват и за връзка с други програми, като се използват различните формати на данните,
поддържани от MS Excel.
Предпоставки за използване
За да работи тази възможност на програмата, задължително на компютъра, на който се работи, трябва
да има инсталиран MS Office.
Основни понятия
Неформатирана таблица
Форматирана таблица
Неформатирана таблица

Това е таблица, създадена от разработчиците, която съдържа макроси и друга допълнителна
информация, необходима на БИЗНЕС НАВИГАТОР при експортирането на данни в MS EXCEL.
Запомнена е в БИЗНЕС НАВИГАТОР като NAVTABLE.XLT и се зарежда автоматично при стартирането
на MS EXCEL от БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Форматирана таблица

Това е таблица с предварително дефинирана структура, формат на данните и оформление. Тази
таблица също трябва да е записана като шаблон в MS EXCEL (с разширение XLT). Експорт във
форматирана таблица може да се укаже само за отчетите, генерирани с генератора на отчети в
БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Настройки на отчетите за експорт във форматирана таблица
• Създава се форматирана таблица на MS EXCEL, записана като шаблон (*.XLT). Тя се копира в
главната директория на програмата (обикновено C:\NAV).
• От менюто "Базови данни – Основни дефиниции – Дефиниции на отчети" се избира отчетът, който
ще се експортира в специалната таблица. При редактиране в екрана за дефиниране на отчета в
секцията "Експорт към MS Excel" се маркира позицията "Специална таблица". Отваря се поле, в
което се въвежда името на специалната таблица (например Balans.xlt).
• От менюто "Базови данни – Основни дефиниции – Отчети" чрез щракване два пъти върху желания
отчет се отваря екран със структурата на отчета. Тук се избират позициите, които ще се
експортират в специалната таблица, и се избира "Редактиране".
• От така отворения екран "Позиция в отчета" се избира менюто "Експорт в MS Excel", където се
указват адресите на конкретните клетки в специалната таблица, в които ще се експортира тази
позиция на отчета.
• От всяка позиция в отчета могат да се експортират три елемента: Название, Лява стойност и
Дясна стойност.
• Названието (не е задължително за експорт) е текстът на позицията в отчета.
• Лява стойност е първата колона в отчета.
• Дясна стойност е втората колона в отчета (ако е указана при дефинирането на отчета).
• Адресите на клетките се указват съответно с номер на реда и колоната. Например номерът на
колона А отговаря на 1, B - на 2, C - на 3 и т.н.
Ако някоя от тези стойности е 0, този елемент не се експортира. Ако и трите позиции са със стойност 0,
целият ред не се експортира.
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Експорт в неформатирана таблица
Да разгледаме например експорта в MS Excel на една оборотна ведомост.
• От менюто "Отчети – Оборотни ведомости" избираме "За материални сметки". На екран
получаваме оборотната ведомост на фирмата за избрания период.
• Натискаме иконата за "Export". При избирането й се появява меню, което предлага четири
възможности: "Excel", "OpenOffice", "Други" и "Настройки". Избирате позиция "Excel" и автоматично
се стартира MS Excel. Отваря се общата таблица NAVTABLE1.XLS.
• От лентата със задачите (до бутона Start на Windows или с превключване с комбинацията от
клавиши Alt+Tab) можем да се връщаме обратно в БИЗНЕС НАВИГАТОР.
• След като вече е експортирана необходимата информация, можем да я запишем като файл или да
се върнем обратно в БИЗНЕС НАВИГАТОР.
• При затваряне на MS Excel, без да е записан предварително експортираният файл, той предлага
автоматично ново име NAVTABLE1.XLS на таблицата. При желание може да се укаже друго име
по избор на потребителя, под което да се съхрани експортираната информация.
• Експортът на други данни или справки в неформатирана таблица става по аналогичен начин.
Експорт във форматирана таблица на MS Excel
Експортът във форматирана таблица ще илюстрираме с експорта например на "Данъчна декларация за
ДДС".
• От менюто "Отчети – Балансови отчети" избираме "Данъчна декларация ДДС (бланка EXCEL)".
Както при експорт в неформатирана таблица избираме икона "Export". При натискането й се
появява меню, което предлага следните възможности: "Excel", "OpenOffice", "Други" и "Настройки".
Изберете Excel. Автоматично се стартира MS Excel, като в него се отваря таблицата dds.xls, която
предварително е била записана като шаблон (dds.xlt). Тя е била форматирана, така че да отговаря
на изискванията на ППЗДДС.
• Клетките за начисления ДДС се попълват автоматично във вече отворената таблица dds.xlt .
• Чрез натискане на бутона "Close" MS Excel се затваря и предлага да запишете или не тази
таблица. MS Excel предлага за име dds1.xls. Вие можете да го запишете под някакво друго име. На
екрана остава прозорец със следното съобщение:
Exporting to MS Excel.......
Press OK When ready.
OK
Натиснете бутон "ОК", за да затворите MS Excel.
За улеснение можете в шаблона dds.xlt да нанесете предварително данните за фирмата, като отворите
файла dds.xlt през MS Excel. В началото на декларацията се попълват полетата "Наименование и адрес
на регистрираното лице" и "Данъчен номер", а в края на декларацията - трите имена на лицето, което я
подписва, след което тази декларация се записва отново като шаблон.
Ако работите с повече от една фирма, можете да запишете различни шаблони за всяка фирма (под
различни имена). В този случай във всяка една фирма в настройките на "Данъчна декларация ДДС 2003
(бланка EXCEL)" в генератора на отчети от менюто "Базови данни – Основни дефиниции – Дефиниции
на отчети" укажете съответния файл (*.xlt) за експорт в MS Excel .

Техническо описание на възможностите за експорт в MS Excel
Ако тези подробности не ви интересуват, пропуснете ги. Те не са задължителни, за да можете да
ползвате експорта.
Експортът към MS Excel може да стане по два начина: чрез протокола OLE (Object Linking and
Embedding) или чрез междинен файл. Можете да ги превключвате от позицията "Настройки" на менюто
при експортиране.
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• Ако сте избрали "Чрез OLE", можете да укажете и името на предварително подготвен шаблон или
таблица на MS Excel, които да се използват при експорта. По подразбиране това е
NAVTABLE.XLT.
• Ако сте избрали "Чрез междинен файл", е необходимо да се укаже пътят за стартиране на
приложението. Ако тази настройка още не е направена, БИЗНЕС НАВИГАТОР ще премине
автоматично към експорт чрез OLE.
При експорт в MS Excel чрез междинен файл БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично включва префикс " ‘ "
(апостроф) пред текстови полета, започващи със знаците "+" или "-", защото MS Excel има трудности с
разпознаването на типа на такива полета. Това може да се пренастрои с параметъра TextSignPrefix в
секцията [Excel] на файла NAV.INI. Параметърът StringPrefix в същата секция позволява да зададем
префикс за всички текстови полета.
Експортиране в MS Excel на отчет от генератора на отчети, за който в полето "Експорт към MS
Excel" е указана специфична таблица
Това е по-особен случай. При него автоматично се използва OLE. Ако желаете да експортирате такъв
отчет чрез междинен файл, можете да дефинирате съответен режим в таблицата на режимите на
експортиране. В този случай междинният файл ще има толкова редове, колкото е максималният номер
на ред в дефиницията на отчета. Максималният номер на колона не бива да надвишава 100.

Експорт към Електронната таблица на OpenOffice
За експорта към OpenOffice е необходимо да е инсталиран OpenOffice.версия от 2.0 нагоре.
Начинът на експортиране може да бъде "Чрез междинен файл" или "Директно". Смисълът им е същият
както настройките за MS Excel "Чрез междинен файл" или "Чрез OLE".
Име на таблицата – Смисълът му е същият както настройката за MS Excel "Име на таблицата". Ако е
избран начин на експортиране "Директно" и това поле не е попълнено, се създава нова таблица.
Пътят за стартиране на приложението soffice.exe се указва от позицията "Настройки – Вградени режими OpenOffice" на менюто при избиране на бутон "Експорт" или от меню "Базови данни – Основни дефиниции
– Стойности по премълчаване – Други – Режими на експортиране – Вградени режими – OpenOffice".
Например: C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program.
След като го направите, пътят се записва във файла nav.ini и следващия път се ползва оттам.
Ако в настройките не е избран пътят към изпълнимия файл на OpenOffice – soffice.exe, програмата ще
опита директен експорт независимо от настройката "Начин на експортиране".
Директният експорт е малко по-бавен, но осигурява по-добро разпознаване на типа на данните в
съответните колонки на таблицата.
Експортът през междинен файл, става чрез NAVEXPOR.CSV. Той се подава като параметър при
стартирането на OpenOffice. OpenOffice се отваря и предлага да се потвърдят настройките за
импортиране на файла. След като се избере OK, данните се зареждат в електронната таблица.
При отпечатването на балансови отчети всички отчети, разработени за използване с Excel, се използват
и с OpenOffice.
При избиране на бутон "Експорт" програмата предлага избор между Excel или OpenOffice. Това става
автоматично за всички балансови отчети, които в името си съдържат думата "Excel". За останалите
отчети се показва стандартното меню за експорт.
Ако се посочи OpenOffice, таблицата, която е разработена за Excel, се отваря в OpenOffice и всички
обработки се извършват както в Excel.
Практическа работа при експорт към OpenOffice
Данните, които подлежат на експорт към OpenOffice, са същите както тези, които могат да се
експортират в MS Excel. Подхожда се по същия начин, както при експорт в MS Excel.
От всички позиции, които могат да се експортират, се натиска иконата "Export". При натискането й се
появява меню, което предлага възможности: "MS Excel", "OpenOffice", "Други", "Настройки". Избира се
"OpenOffice". Автоматично се стартира "OpenOffice" и данните се експортират.

802

Специфични настройки при експортиране в "MS Excel" и "OpenOffice"
От меню "Базови дани – Основни дефиниции – Стойности по премълчаване – Други – Режими на
експортиране" се извиква екран за настройка на експорта. Екранът има страници "Потребителски
режими" и "Вградени режими".
За настройки на MS Excel" и OpenOffice се избира страница "Вградени режими". Тя има две подстраници
„Excel" и "OpenOffice", на които могат да се настроят специфичните особености при експорт към двете
програми.
На страница "Потребителски режими" се намира таблица с дефинираните от потребителя режими на
експорт. Тук можете да добавите нов режим, да промените или изтриете съществуващ такъв.
Примери
Експортът към OpenOffice съответства на следните настройки на режима на експортиране:
• Название
• Заглавни редове - Да
• Типове на полетата - Не
• Всички полета - Да
• Задължителни кавички - Не
• Подравняване отляво - Не
• Префикси
• Число
• Текст( ‘ )
• Дата ( ‘ )
• Време ( ‘ )
• Разделител запетайка(*.CSV)
• Име на файла - navexpor.csv
• Команден ред (c:\office51\soffice.exe %f%.

Експортът към MS Excel през междинен файл има следните настройки на режима на експортиране:
• Название
• Заглавни редове - Да
• Типове на полетата - Не
• Всички полета - Да
• Задължителни кавички - Не
• Подравняване отляво - Не
• Префикси
• Число
• Текст
• Дата
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• Време
• Име на файла - navexpor.txt
• Команден ред - C:\Program files\MicrosoftOffice\Office\EXCEL.EXE %f%.
Експорт в "Други външни програми"
Извиква за избор таблица с дефинираните от потребителя режими на експорт. След като изберете
желания режим, БИЗНЕС НАВИГАТОР експортира данните в съответния файл и, ако е указано в
режима на експорт, стартира съответната програма, която ще го обработва.
Атрибути на режима на експорт

1. Название - Наименование на конкретния режим.
2. Заглавни редове - Ако е маркиран, първият ред от файла ще съдържа имената на полетата.
3. Типове на полетата - Ако е маркиран, вторият (или първият, ако заглавните редове са изключени)
ред от файла ще съдържа информация за типа на полетата и използвания за тяхното представяне
формат.
4. Всички полета включени - Ако не е маркиран, на страницата "Полета" можете да изберете кои
полета да се експортират и кои не. В противен случай програмата експортира всички полета.
5. Задължителни кавички - Ако е маркиран, всяко поле е оградено в кавички. В противен случай
програмата огражда в кавички само тези полета, за които това е необходимо (например, които
съдържат запетайки).
6. Подравняване отляво - Ако е маркиран, всяко поле се подравнява отляво. В противен случай в
зависимост от формата полето може да е подравнено отляво или отдясно.
7. Префикси по тип на полето - В зависимост от особеностите на програмата, към която
експортираме, може да се наложи да включим в самите данни указател за техния тип. Това става,
като добавим в началото на съответното поле символ (префикс), различен за различните типове
данни. Най-често това се налага при експорт към електронни таблици, които се опитват да
определят автоматично вида на всяко поле. Възможните видове данни са:
• Число
• Текст
• Дата
• Време.
8. Разделител запетайка(*.CSV) - Стандартен формат, при който полетата са отделени със
запетайки. Обичайното (но не задължително) разширение на файла е .CSV.
9. Разделител табулация(*.TXT) - Стандартен формат, при който полетата са отделени със знак за
табулация. Обичайното (но не задължително) разширение на файла е .TXT.
10. Друг разделител - Нестандартен формат. В полето "ASCII код на разделителя" трябва да укажете
с какъв символ да се разделят полетата. Разширението на файла трябва да се съобрази с
особеностите на програмата, която ще го обработва след това.
11. Име на файла - Име на файла, в който ще се запише експортираната информация. По
подразбиране програмата го създава в директорията, в която са вашите данни (обикновено
C:\NAV). Ако укажете пълния път към файла, той ще се създаде в съответната директория. Името
на файла трябва да включва и съответното разширение. БИЗНЕС НАВИГАТОР не поставя
разширение по подразбиране.
12. Команден ред - Име на изпълнимия файл (EXE, .COM или .BAT) на програмата, на която да се
предаде експортираният файл за по-нататъшна обработка. Ако не е указан пълният път,
търсенето става в следния ред:
• Текущата директория
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• Директорията на Windows
• Системната директория на Windows
• Всички директории от командата PATH.
След името на изпълнимия файл можете да включите различни параметри, които да се предадат на
външната програма чрез командния ред. Те очевидно зависят от спецификациите на самата програма.
Името на експортирания файл ще бъде добавено автоматично в края на командния ред, разделено с
интервал.
Ако външната програма има по-специален синтаксис на командния ред, може да не е удачно името на
експортирания файл да се поставя в края на командния ред. В такъв случай можете да го включите на
произволно място, като използвате макропараметъра %f% или %F%. Програмата ще замести името на
изпълнимия файл на това място, вместо да го добавя накрая.
• Ако оставите този ред празен, БИЗНЕС НАВИГАТОР няма да вика външна програма. Вместо това
само ще запише експортирания файл върху диска.

Бюджетиране
Основни понятия
Автоматичната операция позволява въвеждане на бюджетни (планови) стойности по
сметки или по партиди. Автоматично сравнява изпълнението на плановите стойности
с действителните на синтетично и аналитично ниво.
Бюджетиране
Инициализиране на бюджет
Бюджетиране

Задаване на планови стойности на сметка или партида за определен период. Сравняване на тези
стойности с действително получените за периода. Определяне процент на изпълнение на база на
зададения бюджет.
Инициализиране на бюджет

След инициализиране на бюджета за избрана финансова година се визуализират дефинираните
периоди в избраната финансова година, в които се въвеждат планови (бюджетни) показатели.

Настройка на базовите данни
БИЗНЕС НАВИГАТОР дава възможност да се определят бюджетни показатели за сметка на синтетично
ниво или за партида на аналитично ниво.
Бюджетиране на ниво синтетична сметка
От меню "Базови данни – Сметкоплан – Сметки" се избира сметката, която ще се бюджетира. Натиска
икона "Редактиране". От страница "Бюджетиране" се избира финансовата година, за която ще
задават бюджетни показатели. Натиска се бутон "Инициализиране на бюджет", в резултат на което
появява таблица на бюджетните показатели с нулеви стойности по дебита и кредита на сметката
всеки предварително дефиниран период.

се
се
се
за

Попълването на стойностите става след позициониране в съответното поле и двукратно щракване с
мишката.
Друг начин за попълване на стойностите в полетата е с десния бутон на мишката. След позициониране
в съответното поле се натиска десен бутон на мишката. Появява се меню, от което се избира позиция
"Change" и се попълват стойностите в таблицата.
От екранната форма се излиза с бутон "OK".
Бюджетиране на ниво партида
От меню "Базови данни – Аналитичности – Типове аналитичност" потребителят на БИЗНЕС
НАВИГАТОР се позиционира върху типа аналитичност, чиито партиди желае да се бюджетират. Чрез
икона "Редактиране"се влиза в характеристиките на типа аналитичност, където се маркира карето
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"Бюджетиране" и се натиска бутон "OK". Така се указва, че бюджетирането ще се осъществява на
аналитично ниво.
От меню "Базови данни – Сметкоплан – Партиди" потребителят се позиционира на сметката и избира
партидата, която желае да се бюджетира. Чрез икона "Редактиране" се извиква екран, от който се
избира страницата "Бюджетиране". Посочва се финансовата година, за която ще се задават бюджетни
показатели. Натиска се бутон "Инициализиране на бюджет", в резултат на което се появява таблица на
бюджетните показатели с нулеви стойности и количества по дебита и кредита на сметката за всеки
предварително дефиниран период.
Попълването на стойностите в БИЗНЕС НАВИГАТОР става след позициониране в съответното поле и
бързо два пъти се натиска левият бутон на мишката.
Друг начин за попълване на стойностите в полетата е с десния бутон на мишката. След позициониране
в съответното поле се натиска десен бутон на мишката и се появява меню, от което се избира позиция
"Change" и се задават параметрите на бюджета - стойности и/или количества по дебита и кредита на
партидата.
От екранната форма се излиза с бутон "OK".

Справки
Справките за въведените бюджетни (планови) стойности по сметки и/или по партиди и автоматичното
сравнение на плана и изпълнението на тези показатели са на синтетично и аналитично ниво, за сметки
и партиди по периоди и за номенклатура по сметки. Справките се показват в отделно меню.
Синтетично

Справката се извежда за произволен период, интервал от периоди или финансова година.
Сметка
Дебит
Кредит
Име
Изход
Отпечатване
Филтър
Период
Export
Без подсметки
В алтернативна валута
Сметка

Отразява номера на счетоводната сметка, за която са заложени бюджетни показатели.
Дебит

Отразява стойностите по дебита на заложения бюджет, неговото изпълнение в стойностно или
процентно изражение.
Кредит

Отразява стойностите по кредита на заложения бюджет, неговото изпълнение в стойностно или
процентно изражение.
Име

Визуализира името на счетоводната сметка, за която са заложени бюджетни показатели.
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Изход

Икона за връщане към предишен екран.
Отпечатване

С икона "Отпечатване" справката може да бъде отпечатана на хартиен носител. Отпечатва се във вид,
показан на Print Preview.
Филтър

С икона "Филтър" потребителят може да селектира информация само за избран тип сметка, да избере
определена сметка или да зададе интервали от включени или изключени сметки.
Период

Чрез икона "Период" се избира период, интервал от периоди или финансова година, за която да се
изведе информацията.
Export

Чрез икона "Export" става експортиране на данните към MS Excel, OpenOffice или към други външни
програми. Чрез тази икона става експортирането и към дизайнера на отчети. Програмата за дизайнер на
отчети се стартира в режим на редактиране. Чрез дизайнера на отчети потребителят има възможност да
добавя нов отчет или да редактира съществуващ.
Без подсметки

При наличие на отметка пред карето "Без подсметки" ИСФУ БИЗНЕС НАВИГАТОР извежда справката на
ниво трицифрени сметки.
Без отметка пред карето справката се извежда за всички включени сметки, за които са зададени
бюджетни показатели.
В алтернативна валута

При наличие на отметка пред карето "В алтернативна валута" интегрираната система за фирмено
управление БИЗНЕС НАВИГАТОР преизчислява отчета от национална към алтернативна валута и
обратно.
Преизчисляването става на база на указания коефициент на алтернативната валута в меню "Базови
данни – Основни дефиниции – Стойности по премълчаване – Национална валута".
Името на използваната валута се изписва в заглавието на отчета. Ако не е въведена алтернативна
валута, маркирането на това каре няма резултат.
За сметка по периоди

Справката извежда данни за бюджетиране на всички нормални сметки, за които са зададени бюджетни
показатели. След като бъде посочена сметката, БИЗНЕС НАВИГАТОР извежда цялостна информация
за нея по всички периоди, за които са заложени бюджетни показатели.
Екранната форма съдържа следните полета:
Сметка
Име
Период
Дебит
Кредит
Валута
Изход
Export
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В алтернативна валута
Сметка

Отразява номера на сметката, за която са заложени бюджетни показатели.
Име

Показва името на счетоводната сметка, за която са заложени бюджетни показатели.
Период

В колона "Период" се визуализират активните и неактивни периоди, за които са заложени бюджетни
показатели по посочената сметка.
Дебит

Отразява стойностите по дебита на заложения бюджет, неговото изпълнение в стойностно или
процентно изражение.
Кредит

Отразява стойностите по кредита на заложения бюджет, неговото изпълнение в стойностно или
процентно изражение.
Валута

Показва вида валута, в която се извежда информацията.Това е националната или алтернативната
валута, ако е маркирано карето "В алтернативна валута" и има въведена такава.
Изход

Икона за връщане към предишен екран.
Export

Чрез икона "Export" става експортиране на данните към MS Excel, OpenOffice, или към други външни
програми. Чрез тази икона става експортирането и към дизайнера на отчети. Програмата за дизайнер на
отчети се стартира в режим на редактиране. Чрез дизайнера на отчети потребителят има възможност да
добавя нов отчет или да редактира съществуващ.
В алтернативна валута

При наличие на отметка пред карето "В алтернативна валута" БИЗНЕС НАВИГАТОР преизчислява
отчета от национална към алтернативна валута и обратно. Преизчисляването става на база на указания
коефициент на алтернативната валута в меню "Базови данни – Основни дефиниции – Стойности по
премълчаване – Национална валута". Ако за различните периоди е указана алтернативна валута с
различни коефициенти, преизчисляването става на база на коефициента за съответния период. Името
на използваната валута се изписва в заглавието на отчета. Ако не е въведена алтернативна валута,
маркирането на това каре няма резултат.
Аналитично

Справката показва подробна информация за бюджетиране на посочена сметка за избран период, като
подробно е разбита по партиди. След избора на отчета БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага списък с
аналитични сметки, по чиито партиди са заложени бюджетни показатели.
Екранната форма съдържа следните полета:
Сметка
Име
Партида
Дебит
Кредит
Дебит количество
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Кредит количество
Допълн. код
Изход
Отпечатване
Филтър
Период
Export
В алтернативна валута
Сметка

Отразява номера на аналитичната сметка, за която са заложени бюджетни показатели.
Име

Показва името на аналитичната счетоводна сметка, за която са заложени бюджетни показатели.
Партида

Показва кода и името на партидата, за която са заложени бюджетни показатели.
Дебит

Отразява стойностите по дебита на заложения бюджет, неговото изпълнение в стойностно или
процентно изражение.
Кредит

Отразява стойностите по кредита на заложения бюджет, неговото изпълнение в стойностно или
процентно изражение.
Дебит количество

Отразява количествените стойностите по дебита на заложения бюджет, неговото изпълнение в
стойностно или процентно изражение.
Кредит количество

Отразява количествените стойностите по кредита на заложения бюджет, неговото изпълнение в
стойностно или процентно изражение.
Допълн. код

Показва допълнителния код на партидата, ако има въведен такъв.
Изход

Икона за връщане към предишен екран.
Отпечатване

С икона "Отпечатване" справката може да бъде отпечатана на хартиен носител. При отпечатване се
показват обобщения по групи и подгрупи. Справката се отпечатва във вид, показан на Print Preview.
Филтър

Чрез икона "Филтър" БИЗНЕС НАВИГАТОР селектира информацията по групи, подгрупи или по отделни
аналитични позиции. В зависимост от дефинирането на използваната аналитичност селектирането на
информацията може да става по отделни признаци, указани в типа аналитичност.
Период

Чрез икона "Период" се избира период, интервал от периоди или финансова година, за която да се
изведе информацията.
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Export

Чрез икона "Export" става експортиране на данните към MS Excel, OpenOffice или към други външни
програми. Чрез тази икона става експортирането и към дизайнера на отчети. Програмата за дизайнер на
отчети се стартира в режим на редактиране. Чрез дизайнера на отчети потребителят има възможност да
добавя нов отчет или да редактира съществуващ.
В алтернативна валута

При наличие на отметка пред карето "В алтернативна валута" БИЗНЕС НАВИГАТОР преизчислява
отчета от национална към алтернативна валута и обратно. Преизчисляването става на база на указания
коефициент на алтернативната валута в меню "Базови данни – Основни дефиниции – Стойности по
премълчаване – Национална валута".
Името на използваната валута се изписва в заглавието на отчета. Ако не е въведена алтернативна
валута, маркирането на това каре няма резултат.
За партида по периоди

Показва заложения бюджет и неговото изпълнение в стойностно и процентно изражение за избрана от
потребителя партида по аналитичната сметка. Справката се показва за всички активни и неактивни
периоди, в които е зададено бюджетиране.
При избор на функцията "Бюджетиране", "За партида по периоди" от менюто "Отчети" е необходимо да
изберем сметката и желаната партида към нея, за да получим справката. В списъка със сметките
излизат само сметките, които имат зададено бюджетиране на ниво партида. След като сме избрали
сметката, на екрана се показва списъкът на партидите за тази сметка със зададено бюджетиране.
Посочва се партидата и на екрана се появява наличната в БИЗНЕС НАВИГАТОР информация за тази
партида.
Справката съдържа следните полета:
Сметка
Име
Партида
Име
Период
Дебит
Кредит
Дебит количество
Кредит количество
Валута
Изход
Отпечатване
Export
В алтернативна валута
Сметка

Отразява номера на аналитичната сметка, за която са заложени бюджетни показатели.
Име

Показва името на аналитичната счетоводна сметка, за която са заложени бюджетни показатели.
Партида
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Показва номера на партидата, за която са заложени бюджетни показатели.
Име

Показва името на партидата, за която са заложени бюджетни показатели и се извежда справката.
Период

В колона "Период" БИЗНЕС НАВИГАТОР визуализира активните и неактивните периоди, за които са
заложени бюджетни показатели по избраната от потребителя партида.
Дебит

Отразява стойностите по дебита на заложения бюджет, неговото изпълнение в стойностно и процентно
изражение.
Кредит

Отразява стойностите по кредита на заложения бюджет, неговото изпълнение в стойностно и процентно
изражение.
Дебит количество

Отразява количествените стойностите по дебита на заложения бюджет, неговото изпълнение в
стойностно и процентно изражение.
Кредит количество

Отразява количествените стойностите по кредита на заложения бюджет, неговото изпълнение в
стойностно и процентно изражение.
Валута

Показва се видът валута, в която се извежда информацията. Това е националната или алтернативната
валута, ако е маркирано карето "В алтернативна валута" и има въведена такава.
Изход

Икона за връщане към предишен екран.
Отпечатване

С икона "Отпечатване" справката може да бъде отпечатана на хартиен носител. Справката се отпечатва
във вид, показан на Print Preview.
Export

Чрез икона "Export" става експортиране на данните към MS Excel, OpenOffice или към други външни
програми. Чрез тази икона става експортирането и към дизайнера на отчети. Програмата за дизайнер на
отчети се стартира в режим на редактиране. Чрез дизайнера на отчети потребителят има възможност да
добавя нов отчет или да редактира съществуващ.
В алтернативна валута

При наличие на отметка пред карето "В алтернативна валута" БИЗНЕС НАВИГАТОР преизчислява
отчета от национална към алтернативна валута и обратно. Преизчисляването става на база на указания
коефициент на алтернативната валута в меню "Базови данни – Основни дефиниции – Стойности по
премълчаване – Национална валута". Ако за различните периоди е указана алтернативна валута с
различни коефициенти, то преизчисляването става на база на коефициента за съответния период.
Името на използваната валута се изписва в заглавието на отчета. Ако не е въведена алтернативна
валута, маркирането на това каре няма резултат.
За номенклатура по сметки

Справката показва обобщени данни по позициите на дадена номенклатура за всички аналитични
сметки, които я използват. Справката позволява проследяване на бюджетирането по сметки, в чиито
аналитичности по основен или допълнителен признак участва номенклатурата. Номенклатурата се
избира от списък с номенклатурни дефиниции.
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За получаване на справката е необходимо партидите по сметките, в които участва номенклатурата, да
имат зададено бюджетиране.
Справката позволява сравнение между партидите на избраната номенклатура по всички сметки, в които
се използва, както и изчисляване на разлика между стойностите по различни сметки.
Екранната форма съдържа следните полета:
Код
Номенклатура
Име
Дебит
Кредит
Дебит количество
Кредит количество
Изход
Отпечатване
Филтър
Период
Export
Сбито
Подробно
Без нулеви стойности
В алтернативна валута
Код

Показва кода на номенклатурната дефиниция.
Номенклатура

Показва името на номенклатурната дефиниция.
Име

Показва името на номенклатурната позиция, участваща в аналитичността на различни счетоводни
сметки, по чиито партиди са заложени бюджетни показатели.
Дебит

Отразява стойностите по дебита на заложения бюджет, неговото изпълнение в стойностно и процентно
изражение.
Кредит

Отразява стойностите по кредита на заложения бюджет, неговото изпълнение в стойностно и процентно
изражение.
Дебит количество

Отразява количествените стойности по дебита на заложения бюджет, неговото изпълнение в стойностно
и процентно изражение.
Кредит количество
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Отразява количествените стойности по кредита на заложения бюджет, неговото изпълнение в
стойностно и процентно изражение.
Изход

Икона за връщане към предишен екран.
Отпечатване

С икона "Отпечатване" справката може да бъде отпечатана на хартиен носител. Справката се отпечатва
във вид, показан на Print Preview.
Филтър

С икона "Филтър" справката може да се изведе само за определена партида.
Ако желаем изчисляване на разлика и маркираме поле "Изчисляване на разлика", то трябва да
попълним и интервал от сметки за групи "А:" и "В:".
Ако полето "Изчисляване на разлика" е маркирано и сме задали интервали на сметките за всяка група,
можем посредством стойностите в това поле да изберем дали да се изчислява разлика между
дебитните и кредитните записвания или обратно.
Период

Чрез икона "Период" се избира период, интервал от периоди или финансова година, за която да се
изведе информацията.
Export

Чрез икона "Export" става експортиране на данните към MS Excel, OpenOffice или към други външни
програми. Чрез тази икона става експортирането и към дизайнера на отчети. Програмата за дизайнер на
отчети се стартира в режим на редактиране. Чрез дизайнера на отчети потребителят има възможност да
добавя нов отчет или да редактира съществуващ.
Сбито

Чрез икона "Сбито" потребителят на БИЗНЕС НАВИГАТОР получава сбита справка относно бюджетните
показатели на номенклатурните позиции, участващи в различни аналитични сметки.
Подробно

Чрез икона "Подробно" или натискайки "+"с левия бутон на мишката пред всеки
ред, потребителят на БИЗНЕС НАВИГАТОР получава подробна информация относно
заложените бюджетни показатели и тяхното стойностното и процентно изражение на
ниво номенклатурна позиция, участваща в различни партиди.
Без нулеви стойности

Диалогова кутия, която дава възможност за изключване на празните позиции от справката.
В алтернативна валута

При наличие на отметка пред карето "В алтернативна валута" БИЗНЕС НАВИГАТОР преизчислява
отчета от национална към алтернативна валута и обратно. Преизчисляването става на база на указания
коефициент на алтернативната валута в меню "Базови данни – Основни дефиниции – Стойности по
премълчаване – Национална валута".
Името на използваната валута се изписва в заглавието на отчета. Ако не е въведена алтернативна
валута, маркирането на това каре няма резултат.

Оферти и поръчки
Работа с оферти и поръчки в БИЗНЕС НАВИГАТОР дава възможност да се следи наличността в склада,
продаденото и резервирано количество артикули. Информацията се получава в момент на въвеждане
на документа. За целта се въвеждат понятия търговски центрове, категории артикули и артикули.
Използват се типове документи по търговски центрове.
За използване на автоматичната операция "Оферти и поръчки" са необходими допълнителни настройки
в базата данни.
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Сметки по търговски центрове
От "Базови данни – Сметкоплан – Сметки" се добавят нови аналитични подсметки, отнасящи се до
определен търговски център. Съдържащите се в аналитичността на подсметките номенклатурни
дефиниции трябва да са с маркирано каре "Категория артикули".

Категория артикули
При работа с оферти или поръчки се въвеждат артикули, които имат общо кодиране по всички
категории. Това позволява с тях да се работи от общ списък от номенклатури.
За да се разглежда дадена номенклатура като номенклатура от артикули, трябва в дефиницията й да се
маркира карето "Категория артикули". Това става от меню "Базови данни – Аналитичности –
Номенклатурни дефиниции". Настройката изисква включването на префикси към кода на
номенклатурните позиции.
Начин на кодиране
Списъкът от артикули може да включва номенклатурни позиции от различни номенклатури.
Формирането на артикулния код изисква добавяне на префикси към номенклатурните кодове.
БИЗНЕС НАВИГАТОР формира артикулния код, като обединява префикса на категорията артикули с
кода на номенклатурната позиция.
Артикулният код може да се задава по два начина: свободно или с префикс. Във всеки момент може да
се променя начинът на кодиране.
Свободно

При свободното кодиране префиксът се задава ръчно като последователност от символи с дължина от
1 до 30 знака.
Първоначално всички артикули получават свободно въведения префикс. В процеса на работа
потребителят на БИЗНЕС НАВИГАТОР може да укаже индивидуални префикси към артикулния код на
отделната номенклатурна позиция.
Прекодирането става от меню "Базови данни – Аналитичности – Номенклатурни позиции". След
редактиране на съответната номенклатурна позиция и натискане на бутон "Катинар", намиращ се
отдясно на полето "Код на артикул", може да се въведе индивидуален артикулен код на позицията.
БИЗНЕС НАВИГАТОР проверява за дублиране на артикулните кодове.
С префикси

При кодиране с префикс всяка номенклатура получава петзначен служебен префикс. Този префикс
представлява кода на номенклатурната дефиниция.
Впоследствие префиксът може да се промени от потребителя, като в полето "Префикс" се въвежда
последователност от символи с дължина от 1 до 10 знака. Префиксите на различните категории
артикули може да са с различна дължина, но все пак е добре да се избере подходяща дължина на
префикса, която да се ползва за всички категории артикули.

Търговски центрове
При работа с оферти и поръчки се въвежда понятието "Търговски центрове". Търговският център
позволява логическо групиране на счетоводните сметки за склад и продажби, с които се работи от едно
и също място.
Търговските центрове се въвеждат от меню "Базови данни – Аналитичности – Търговски центрове".
Добавяне
Чрез икона "Добавяне" става въвеждането на нови търговски центрове. Попълват се следните входни
полета:
Общи данни
Код
Название
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Код

Код на търговския център. Кодът се задава автоматично от програмата като пореден номер в списъка.
Полето се показва като информация за справка.
Название

Във входното поле се въвежда наименованието на търговския център. Полето е с дължина до 50 знака
и е задължително за въвеждане.
Категории артикули

За всеки търговски център трябва да се укаже с какви категории артикули той работи. За целта се
натиска икона "Добавяне", при което се визуализират следните входни полета:
Добавяне
Център
Категория
Продажби
Склад
Център

Автоматично се визуализира названието на търговския център, за който се избира категорията
артикули, счетоводните сметки за продажба и склад.
Категория

От списъка се избира категория артикул.
В списъка се визуализират само тези категории, за които в избрана номенклатурна дефиниция е
маркирано карето "Категория артикули". Това става от меню "Базови данни – Аналитичности –
Номенклатурни дефиниции".
Продажби

От списъка се избира сметката за постъпление от продажби. Всеки търговски център е задължително да
има индивидуална счетоводна сметка за постъпление от продажба. Полето е задължително за
въвеждане.
Склад

При продажба на стоки или продукция (при партиди с количествено отчитане) трябва да се укаже и
складът, който съответства на сметката за продажби. Всеки търговски център е необходимо да има
индивидуална счетоводна сметка за стоки на склад.
При продажба на услуги сметката за склад не е задължителна. Чистенето й става с натискане на бутон
"Чистене", намиращ се отдясно на полето "Склад".

Настройка на документа
При работа с автоматичната операция "Оферти и поръчки" са необходими нови типове документи,
отнасящи се до определен търговски център. За целта е най-добре да се копира "-ФД - изходяща
данъчна фактура" и да се направят специфичните настройки. Промените стават от меню "Базови данни
– Основни дефиниции – Типове документи".
По своята характеристика документите, с които се работи при въвеждане на оферти и поръчки, са
изходящи фактури. Да разгледаме как трябва да са дефинирани тези документи.
Общи данни
Код
Име
Посока: Изходящ
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Клас: Фактура
Вид по ДДС: Данъчна фактура
Много коресп. сметки: Винаги
Клас на сумата: Дебит
Клас на сметката: Клиент
Количество: Да
Курс чужда валута: Без чужда валута
Осчетоводяване
Отпечатване
Код

Въвежда се код на типа документ. Кодът има дължина 10 знака. В него се въвежда кратко съкращение
на името на типа документ, което да напомня за същността на документа.
Име

В това входно поле въведете пълното име на типа документ. Пълното име има дължина до 30 знака.
Полето е задължително за въвеждане.
Посока: Изходящ

Изходящи са тези видове документи, които се издават от нашата фирма за външни клиенти.
Клас: Фактура

Този клас документи дефинира входящите и изходящите документи, които съдържат информация
относно вида, количеството, цената на стоките или услугите и сумата, която трябва да се заплати към
или от контрагента.
Вид по ДДС: Данъчна фактура

Когато се дефинира документ от тип "Фактура" с посока изходящ или входящ, е необходимо да се укаже
"Вид по ДДС". За работата с автоматичната операция "Оферти и поръчки" се избира позиция "Данъчна
фактура", защото автоматично офертата или поръчката става данъчна фактура, която влиза в дневника
на продажбите.
Много коресп. сметки: Винаги

Документи с избрана стойност "Винаги" се въвеждат винаги като многоредови, независимо дали са с
една позиция или повече.
Клас на сумата: Дебит

Основната сметка на документа е контирана по дебитната страна.
Клас на сметката: Клиент

С този вид се дефинират операции по контрагенти, които купуват от нас.
Количество: Да

Количеството е разрешено за въвеждане.
Курс чужда валута: Без чужда валута

Без чужда валута, ако за документа не трябва да се въвежда чужда валута.
За използването на автоматичната операция "Оферти и поръчки" всички суми трябва да са в
национална валута.
Осчетоводяване
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• Отложено
Осчетоводяването на документа става отложено във времето. След въвеждането документът е в
неосчетоводено състояние, което позволява по него да се направят проверки и корекции.
Осчетоводяването е отделна операция, която се извършва с бутона "Осчетоводяване" или с функциите
"Осчетоводяване на папка" и "Осчетоводяване на период" от менюто.
• Незабавно
При работа с автоматичната операция "Оферти и поръчки" осчетоводяването на документа става
незабавно. Незабавното осчетоводяване означава, че при добавяне на нов документ той се
осчетоводява в момента на неговото потвърждаване. Няма проблем, ако е необходимо, този документ
след това да се деактивира, да се направят корекции и да се осчетоводи отново. Незабавното
осчетоводяване се отнася само до въвеждането на нов документ, но не и до редактирането на вече
въведен документ.
Винаги можете да превключите един тип документ от отложено към незабавно осчетоводяване и
обратно. Това няма никакво влияние върху вече въведените данни.
Отпечатване

Избира се като "Изходяща фактура".
По подразбиране
Сметка
Кор. сметка
Данък
Операция
Режим на номериране
Редактиране на поддокументи: В таблица
Търговски център
Начално състояние
Сметка

В типа документ, използван при автоматичната операция "Оферти и поръчки", полето "Сметка:" остава
празно, тъй като основната сметка е персонална.
Кор. сметка

Във входното поле се въвежда кодът на кореспондиращата сметка, отнасяща се до конкретния
търговски център.
Данък

Във входното поле се избира данъкът, който да се покаже автоматично при въвеждането на документи
от този тип. За нашата работа това е "Начислен ДДС 20%".
Операция

Това входно поле се използва за задаване на статистически операции, по които ще се отчитат данните
по този тип документ. За нашата работа това е "Продажби: Облагаеми доставки".
Режим на номериране

Режимите на номериране управляват автоматичното следене на номерата на документите, което е
много удобно при компютърното фактуриране.
Номерирането на оферти и поръчки е различно от номерирането на фактурите. При въвеждане на
оферти или поръчки номерата на документа се задават служебно от БИЗНЕС НАВИГАТОР. Номерът
отговаря на служебния код на документа.
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След като офертата или поръчката се потвърди и стане фактура и в типа документ има зададен режим
на номериране, интегрираната система за фирмено управление БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично
поставя следващия пореден номер на изходящите фактури. Ако в типа документ не е зададен режим на
номериране, остава номерът на офертата или поръчката.
Редактиране на поддокументи: В таблица

Отделните позиции на поддокумента се въвеждат направо в таблицата, без да се извиква допълнителен
екран.
При работа с документи от тип оферти и поръчки въвеждането на поддокументи задължително става в
таблица.
Търговски център

В полето се избира търговски център от предварително дефинираните в меню "Базови данни –
Аналитичности – Търговски центрове".
Операциите, свързани с продажбите от този търговски център, се извършват с типове документи,
създадени за конкретния център.
Начално състояние

Настройката позволява с един тип документ да се изготви оферта, която след потвърждаване да стане
поръчка и впоследствие фактура.
•

Оферта

Маркирането на позиция "Оферта" дава възможност да се премине през всички етапи от офериране до
издаване на фактура.
• Поръчка
Маркирането на позиция "Поръчка" дава възможност преди издаване на фактура да се изготви поръчка
без преминаване през етап оферта.
• Фактура
Маркирането на позиция "Фактура" дава възможност да се работи директно с фактури, без да се
минават етапите на поръчка и оферта.
Въвеждане на оферти и поръчки
Работата с автоматичната операция "Оферти и поръчки" е предназначена за оперативно фактуриране в
реално време. Наличностите, които се визуализират, са за последния активен период, а не за периода,
в който се въвежда документът.
При този начин на работа БИЗНЕС НАВИГАТОР използва нова таблица за въвеждане на позициите по
фактурата, която е оптимизирана за ускоряване на работата.
Въвеждането на оферти и поръчки се извършва от основния работен екран с данните на фирмата.
След позициониране върху желаната папка се добавя типът документ, отнасящ се до определен
търговски център.
Документът се визуализира на екрана. Следва попълване на входните му полета:
Въвежда се "Дата на документа", полето "Номер" се пропуска, тъй като при въвеждане на оферти или
поръчки номерът на документа се задава служебно от БИЗНЕС НАВИГАТОР. Преминавайки с клавиша
Tab, следва избор на клиент.
Сметката за постъпление от продажба не се въвежда в момента на работа с оферти и поръчки. Тя се
визуализира с избора на документа. Кореспондиращата сметка и наличието на отметка в карето "Много
КС" са предварително настроени в типа документ.
Следващото поле е "Сума нето". Нетната сума на документа може предварително да се въведе, но
може да се визуализира автоматично след въвеждането на отделните артикули в поддокумента.
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След потвърждаване на документа следва въвеждане на поддокументи. В списъка на поддокументите
вместо сметка и партида се вижда ново поле "Артикул".
Натискайки икона "Добавяне", ако полето "Артикул" се остави празно и се натисне клавиш "Tab",
БИЗНЕС НАВИГАТОР визуализира списък с артикули от различни категории, включени в дефиницията
на търговския център. Артикулите са сортирани по име.
Освен името на артикула се визуализират и текущата му наличност, неговият артикулен код, щрих кодът
- ако има въведен такъв, както и категорията, към която се отнася.
Ако в полето "Артикул" се напише кодът на артикула, БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично определя
сметката и партидата. В този случай не се минава през таблицата за избор. Ако кодът е непълен, не е
изписан целият, а само част от него, въведен е несъществуващ код или кодът е верен, но на този
артикул съответства повече от една партида, то БИЗНЕС НАВИГАТОР визуализира таблицата за избор,
като я сортира по код и позиционира на най-близкото съответствие.
След позициониране върху конкретния артикул в долната част на екрана се визуализират всички
партиди, съответстващи на избрания в момента артикул. За всяка партида се визуализират полета: код
на партидата, текущата наличност, количеството й в склада, продадено и фактурирано (но неизписано)
количество и резервирано количество. Информацията се отнася само за текущия търговски център.
Текущата наличност се визуализира само ако в дефиницията на търговския център за тази категория
артикули е указана сметка за склад.
Наличността се определя като разлика между количеството, което се води в склада, и сумата на
продадените (но неизписани до момента) и резервирани количества. За да бъде вярно изчислена
наличността, е задължително артикулът да се води в една и съща мерна единица във всички сметки и
да се фактурира в същата мерна единица.
Ако в списъка с артикули липсва определен, неговото добавяне може да стане и в момент на въвеждане
на офертата (поръчката). Липсващият артикул се въвежда чрез икона "Добавяне". (Иконата, намираща
се в горната лява част на екрана). След натискане на икона "Добавяне" се визуализира екран с
номенклатурни позиции. Отново чрез икона "Добавяне" се добавя липсващата такава. След
появяването й в списъка с позиции се излиза от екрана с икона "Изход". Така нововъведеният артикул
се появява в списъка с артикули, но не и в списъка с партиди.
Начините за добавяне като партида са два:
В първия случай натиснете икона "Добавяне" (втората икона "Добавяне" от ляво на дясно),
позиционирайте се върху номенклатурната позицията и натиснете икона "Избор".
Друг начин е, след като се позиционирате в долната част на екрана, натиснете левия бутон на мишката.
От появилото се меню изберете "Insert". Визуализира се списък с номенклатурни позиции,
позиционирайте се върху търсената и натиснете икона "Избор".
Избраният артикул се въвежда в поддокумента след натискане на икона "Избор". В поле "Количество" се
въвежда резервираното количеството от този артикул. Полето "Цена" се попълва автоматично, ако
предварително в списъка с партиди е записана продажната цена на артикула.
При сложна аналитичност, използвана в сметката за постъпление от продажба (повече от един признак),
наличността на артикула се изчислява сумарно по всички партиди, които съответстват на същия
артикул. В този случай не е достатъчно само да се избере артикул, трябва да се избере и конкретна
партида от списъка на партиди. Ако се избере само артикул, БИЗНЕС НАВИГАТОР ще приеме, че е
избрана първата партида от списъка.
Информацията относно наличността, количеството на склад, продадено и резервирано количество се
получава веднага след потвърждаване на реда в поддокумента. При въвеждане на следващ ред
количеството от предишния ред вече е резервирано.
След приключване на въвеждането на позициите с артикули излизаме от поддокумента с икона "Изход".
Редактирането на документа става по стандартен за БИЗНЕС НАВИГАТОР начин. По-специфичното е,
че след коригиране на суми по поддокументите въведената сума от основния екран автоматично се
изравнява с новата сумата от коригираните поддокументи.
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Следене на поръчки от клиенти
В типа документ се указва изходящата фактура от какво начално състояние започва в момента на
създаването си. Възможните начални състояния са: оферта, поръчка и фактура.
Офертата е предложение към клиента, на базата на което той може да оформи поръчката си. По
офертата могат да възникнат промени. Въведените в офертата артикули се резервират. На практика
присъстват в склада, но се изключват от справката за наличните количества. Наличните количества се
изчисляват, като от количеството, което се води в склада, се изваждат резервираните количества и
количествата, които вече са продадени, но още не са изписани от склада. Резервирането става в
момент на потвърждаване на реда в поддокумента.
След потвърждаване на офертата (с всички направени по нея поправки) с икона "Потвърждаване на
поръчка" тя става поръчка и вече подлежи на изпълнение.
Като поръчка документът също може да бъде коригиран. След потвърждаване на поръчката с икона
"Потвърждаване на поръчка" документът става фактура.
След като офертата или поръчката се потвърди и стане фактура и в типа документ има зададен режим
на номериране, БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично поставя следващия пореден номер на изходящите
фактури. Коригира се и датата на документа. Присвоява се системната дата на компютъра, която се
предполага, че е текущата. Автоматично се създава нова отворена позиция и документът се
осчетоводява, при което количествата по фактурата от резервирани стават продадени.

Справки за чакащи поръчки
Справките, свързани с оферирането (оферти и поръчки), могат да се изведат от меню "Отчети – Чакащи
поръчки". Могат да се извикат следните справки:
Всички поръчки
В справката се показва информация относно направените оферти и поръчки до момента.
Информацията се визуализира поотделно за офертите и поръчките.
Оферти
Поръчки
Оферти

От страница "Оферти" се получава информация относно типа документ, визуализират се неговият код,
номерът и датата, общата сума на документа, видът валута, ако документът е в във валута, клиентът,
търговският център, от който е издадена офертата, и счетоводният текст (ако има въведен такъв в
офертата).
В долната част на екрана се получава детайлна информация относно включените в офертата артикули.
Таблицата съдържа данни, относно поредния номер на артикула в поддокумента, артикулния код,
резервираното количество в офертата, единичната цена на артикула (партидата), мерна единица, обща
сума на записа в поддокумента и наименованието на артикула.
Справката може да се отпечата на принтер в два варианта - обобщено и подробно. Обобщената справка
съдържа информация за всички въведени оферти без детайлната информация за включените в тях
артикули. Подробната справка съдържа информация и за артикулите във всяка една оферта.
Поръчки

От страница "Поръчки" се получава информация относно типа документ, визуализират се неговият код,
номерът и датата, общата сума на документа, видът валута, ако документът е в във валута, клиентът,
търговският център, от който е издадена поръчката, и счетоводният текст (ако има въведен такъв в
поръчката).
В долната част на екрана се получава детайлна информация относно включените в поръчката артикули.
Таблицата съдържа информация относно поредния номер на артикула в поддокумента, артикулния код,
резервираното количество в поръчката, единичната цена на артикула (партидата), мерна единица, обща
сума на записа в поддокумента и наименованието на артикула.
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Справката може да се отпечата на принтер в два варианта - обобщено и подробно. Обобщената справка
съдържа информация за всички въведени поръчки без детайлната информация за включените тях
артикули. Подробната справка съдържа информация и за артикулите във всяка една поръчка.
По клиенти
В справката се визуализира информация относно направените по клиенти оферти и поръчки.
В горната част на екрана се визуализира таблица, съдържаща имената на контрагентите (клиенти), кода
(номера) на клиента, както и адресните данни като населено место и адрес.
В долната част на екрана се получава детайлна информация относно състоянието на типа документ
(оферта или поръчка). Показват се кодът на типа документ, номерът и датата на въвеждане.
В следващите колони се визуализират общата сума на документа, видът валута, ако документът е във
валута, търговският център, от който е издадена поръчката, и счетоводният текст (ако има въведен
такъв в поръчката).
Справката може да се отпечата на принтер. Отпечатана съдържа гореописаните полета. Ако документът
е в чужда валута, Print Preview на справката показва обща сума на документа, преизчислена в
национална валута.
По клиенти и артикули
В справката се визуализира информация относно направените оферти или поръчки по клиенти и
артикули.
В горната част на екрана се визуализира таблица, съдържаща имената на контрагентите (клиенти), кода
(номера) на клиента, както и адресните данни като населено место и адрес.
В долната част на екрана се получава детайлна информация относно всички резервирани артикули от
конкретния клиент.
Таблицата съдържа информация относно номера на документа (оферта или поръчка), датата на
въвеждане, номера на реда в поддокумента, артикулния код, резервираното количество, единичната
цена и мерната единица на артикула, сумата от реда на поддокумента, названието на артикула,
търговския център, от който е издадена поръчката (офертата), както и служебния код на документа.
Справката може да се отпечата на принтер.
По артикули
В справката се визуализира информация относно направените оферти или поръчки по артикули.
В горната част на екрана се визуализира таблица, съдържаща списък на резервираните артикули.
Списъкът може да се подрежда по име, по код или по щрих код (ако има въведен такъв) на артикула.
В таблицата има информация относно наименованието на артикула, неговия артикулен код, категорията
артикул, към която се отнася, както и щрих кода (ако има въведен такъв).
В долната част на екрана се получава детайлна информация относно документите, с които е
резервиран конкретният артикул.
Таблицата съдържа информация за номера и състоянието на документа (оферта или поръчка), датата и
кода на типа документ, резервираното количество, единичната цена на артикула и общата сума от
поддокумента.
Ако документът е във валута, се визуализира и видът валута.
В таблицата има информация относно клиента, резервирал количеството артикул, и търговския център,
издал поръчката (офертата).
Справката може да се отпечата на принтер. Ако документът е в чужда валута, Print Preview на справката
показва сумата от поддокумента, преизчислена в национална валута.
По търговски центрове
В справката се визуализира информация относно резервираните количества артикули до момента по
търговски центрове. Информацията се визуализира поотделно за офертите и поръчките.
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Оферти
Поръчки
Оферти

От страница "Оферти" се получава информация относно резервираните количества артикули от
определен търговски център.
В горната част на екрана се показва списък с въведените в БИЗНЕС НАВИГАТОР търговски центрове.
Под таблицата с търговски центрове има допълнителна, която съдържа информация относно кода на
типа документ, визуализират се неговият номер и дата, общата сума на документа, видът валута, ако
документът е във валута, търговският център, от който е издадена офертата, и счетоводният текст (ако
има въведен такъв в офертата).
Справката може да се отпечата на принтер. На Print Preview освен гореописаните полета се
визуализира и клиентът, до който се отнася офертата за резервиране на количествата артикули.
Поръчки

От страница "Поръчки" се получава информация относно резервираните количества артикули от
определен търговски център.
В горната част на екрана се показва списък с въведените в БИЗНЕС НАВИГАТОР търговски центрове.
Под таблицата с търговски центрове има допълнителна, която съдържа информация относно кода на
типа документ, визуализират се неговият номер и дата, общата сума на документа, видът валута, ако
документът е във валута, търговският център, от който е издадена офертата, и счетоводният текст (ако
има въведен такъв в офертата).
В печатната справка освен гореописаните полета се показва и клиентът, чиято е поръчката за
резервиране на количествата артикули.
Страница "Общи свойства"

• Код - В полето въвеждаме номера на сметката - 6093
• Име - В това поле въвеждаме името на сметката - "ДДС без право на данъчен кредит в туризма".
• Режим - Активна.
• Тип - Нормална
Страница "Подсметка на"

В поле "Подсметка на" посочваме, че новосъздадената сметка е подсметка на сметка 609.
Страница "Общи свойства"
•

Код - В полето въвеждаме номера на сметката - 7038.

• Име - В това поле въвеждаме името на сметката - "Корекция на ДДС в туризма"
• Режим - Пасивна.
Страница "Подсметка на"

В поле "Подсметка на" посочваме, че новосъздадената сметка е подсметка на сметка 703.
Страница "Общи свойства"

• Код - В полето въвеждаме номера на сметката - 882-06
• Име - В това поле въвеждаме името на сметката - "Фактури без аналитична информация".
• Режим - Пасивна
• Тип - Статистическа
Страница "Подсметка на"
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В това поле посочваме, че новосъздадената сметка е подсметка на сметка 882.

ДДС в туризма
За правилното отчитане на доставките на обща туристическа услуга според чл.86 от Правилника за
прилагане на ЗДДС се ползват документи – фактури и известия към фактури, в които не се посочва
данък. За начисляването на данъка при възникване на данъчно събитие при тези случаи се съставя
протокол според чл.87 от същия правилник.
За да се отразят тези операции в Бизнес Навигатор, е необходимо да се направят някои настройки в
меню "Базови данни" на фирмата.
Дефиниране на данък със ставка 7%
Данъкът, който трябва да се начисли при отчитане на доставките на обща туристическа услуга, трябва
да бъде със ставка 7%.
За да се дефинира такъв вид данък, се избира меню "Базови данни – Основни дефиниции – Данъци и
отстъпки". В екран "Данъци на фирмата" трябва да се създаде нов данък, като най-лесно това се прави
с копиране на съществуващ под ново име и последваща настройка.
Маркира се данък "ДДСн20%ро – Начислен ДДС 20% с различна дан.основа" и се натиска бутон
"Копиране".
В екран "Копиране на данък" в полето "Kато" попълнете за съкращение и име "ДДСн7% - Начислен ДДС
7% с различна дан.основа" и потвърдете с бутона ОК.
В списъка с начисленията маркирайте новосъздадения данък – "ДДСн7%" и изберете икона
"Редактиране".
В екрана с характеристиките на данъка на страница "Общи данни", трябва да се смени въведеното
число в полето "Ставка". В поле "Ставка" въведете 7.00 и потвърдете с бутона ОК.
Така е дефиниран данък със ставка 7% с поле за данъчна основа, което е свободно за въвеждане от
потребителя.
Създаване на документи
За обработката на доставките на обща туристическа услуга в програмата трябва да се дефинират и
нови типове документи.
Дефинирането на фактура и протокол за самоначисляване на ДДС става както следва.
Фактура за туристическа услуга
Протокол за самоначисляване на ДДС при туристическа услуга
Фактура за туристическа услуга

За да се състави фактура за туристическа услуга в БИЗНЕС НАВИГАТОР, във фирмата, която отчита
доставки на обща туристическа услуга се избира меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове
документи".
В списъка с типовете документи, подобно на процедирането при данъците, за дефинирането на нов тип
документ може да се използва вече наличен такъв. Маркира се например документът "-Ф0%гл. Фактура: ДДС 0% по гл.3 ЗДДС" и се натиска бутон "Копиране". В екран "Копиране на тип документ" в
полето "Като:" се въвежда наименованието на новия документ "–Ф0%тур. – Фактура: ДДС 0% тур.
услуга" и се потвърждава с бутона ОК.
В списъка с типовете документи се маркира новосъздаденият документ "–Ф0%тур." и се натиска бутон
"Редактиране". В екрана с характеристиките на типа документ трябва да се прегледат и редактират
данни на следните страници:
Общи данни
По подразбиране
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ДДС

Това са основните полета, които трябва да се проверят и редактират в документа за правилното му
отчитане в справките по ДДС. Разбира се възможно е да се направят и други допълнителни настройки
на останалите полета.
Общи данни

На страница "Общи данни" се извършва следното редактиране:
В поле "Много коресп.сметки": – от падащия списък може да се избере стойност "По желание";
В поле "Курс на чужда валута": – от падащия списък се избира стойност "Без чужда валута", ако няма да
се ползва такава;
По подразбиране

На страница "По подразбиране" при бутон "Данък" – под бутона "Данък" не бива да има изписан такъв,
т.е. не трябва да има избран данък в документа.
ДДС

На страница"ДДС", на подстраница "След 2007г." се извършва следното редактиране:
-

Поле "Вид по ДДС": – от падащия списък трябва да е избрана стойност "Фактура";

-

Поле "Операция по ДДС" – от падащия списък се избира стойност "Туристическа услуга";

-

в края на полето се отваря
Поле "Основание за начисляване/неначисляване на ДДС": - с бутона
екранът
със
списъка
с
основания
за
начисляване
или
неначисляване
на
ДДС.
В този екран след избиране на икона "Добавяне" се отваря екран "Основание за
начисляване/неначисляване на ДДС". Там в полетата "Кратко означение" и "Обяснение" се въвежда нов
текст
"Туристическа
услуга",
след
което
се
потвърждава
с
бутон
"ОК".
Така въведеното основание за неначисляване на ДДС се маркира в списъка и се избира с бутона за
избор
Протокол за самоначисляване на ДДС при туристическа услуга

За дефинирането на документа "Протокол за самоначисляване на ДДС при туристическа услуга" също
се избира меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи".
В екрана с типовете документи се маркира документът "-ПротЗДДС" и се натиска бутон "Копиране". В
екрана "Копиране на документ" в полето "Като" за наименование на новия документ въвежда "Прот7%тур - Протокол ДДС 7% тур. услуга" и се потвърждава с бутона ОК.
След като документът вече е създаден, трябва да се настроят неговите параметри. За целта
документът "-Прот7%тур - Протокол ДДС 7% тур. услуга" се маркира и се избира бутон "Редактиране". В
екрана с характеристиките на документа трябва да се прегледат и при необходимост да се редактират
данните на съответните страници както следва:
Общи данни
По подразбиране
ДДС

Това са основните полета, които трябва да се проверят и редактират в документа за правилното му
отчитане в справките по ДДС. Разбира се възможно е да се направят и други допълнителни настройки
на останалите полета.
Общи данни

На страница "Общи данни"в поле "Отпечатване" трябва да е избрана опцията "Протокол по ЗДДС".
По подразбиране
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На страница "По подразбиране" се натиска бутон "Данък" и от екран "Данъци" се маркира вече
създаденият данък "ДДСн7% – начислен ДДС 7%" с различна дан.основа" и се избира с бутон "Избор"
.
ДДС

На страница"ДДС", на подстраница "След 2007г." се извършва следното редактиране:
-

Поле "Вид по ДДС" – от падащия списък трябва да е избрана стойността "Протокол или друг";

-

Поле "Операция по ДДС" – от падащия списък се избира стойност "Туристическа услуга";

-

Поле "Осчетоводяване само на данъка" – в това поле трябва да е поставена отметка.
Това означава, че ще се извърши осчетоводяване само по данъчна сметка в избрания данък и
основната сметка в документа.

-

в края на полето се отваря
Поле "Основание за начисляване/неначисляване на ДДС" – с бутона
екранът
със
списъка
с
основания
за
начисляване
или
неначисляване
на
ДДС.
В този екран в списъка се маркира вече въведеното основание "Туристическа услуга" и се потвърждава
с бутон "ОК".

-

Поле "Задължителен текст в дневника по ДДС" – полето се маркира, за да може автоматично в
дневника за продажби да се попълни колоната "Вид на стоката или услугата" от въведения текст в
полето "Текст на документа".

Въвеждане на изпълнена доставка по подадена заявка
От меню "Заявки – Въвеждане на заявки" се създават и обработват заявките на потребителите на
БИЗНЕС НАВИГАТОР към доставчици.
Когато доставката е изцяло или частично изпълнена от страна на доставчика, потребителят получава
входяща фактура.
За да бъдат попълнени редовете на фактурата на база съдържанието на съответната заявка, по която е
направена доставката, може да се използва автоматична операция "Доставка по поръчка".
Попълване на фактура
Данните на фактурата се въвеждат по познатия начин.
Фактурата трябва да е многоредова.
След въвеждането на общите данни на фактурата се отваря екранът с поддокументите.
Докато таблицата с поддокументите е още празна, се натиска бутон "Автоматични операции".
От диалоговото поле "Начин на запълване" се маркира опция "Доставка по поръчка".
Натиска се бутон "ОК" за потвърждение.
Това задължително трябва да стане, докато таблицата с поддокументите още е празна.
Свързване на фактура и заявка
Отваря се екран "Име на фирмата [Поръчки към доставчик]".
В горната си част екранът съдържа таблица с подадените (но неприключени) заявки към избрания
доставчик, а в долната – таблица със съдържанието на маркираната в горната таблица заявка.
В горната таблица маркираме тази заявка, по която е извършена доставка и съответно е издадена
фактура. Изборът се потвърждава с бутон ОК.
Автоматично програмата попълва редовете на фактурата, като използва кореспондиращата сметка,
зададена в документа. За всеки артикул от заявката се търси съответна партида в тази сметка. Това е
възможно, само ако аналитичността на сметката за склад е само с един признак.
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Ако програмата не намери партида, този ред от заявката просто се пропуска, без съобщение за грешка.
Ако очакваната цена в заявката не е попълнена, се взема цената от партидата.
Редактиране на поддокументите
Ако има разлика в заявеното и доставеното количество, биват коригирани количествата на тези редове,
по които доставката е само частична.
Ако е необходимо, тези редове, по които не е осъществена доставка, се изтриват.
Където е необходимо, се коригират цените, като очакваната цена се замества с фактическата цена на
доставката.
Редактирането на поддокументите се извършва по познатия начин – с икона "Редактиране" – в отделен
екран или със щракане с мишката - директно в съответните редове на таблицата.
Заключителни операции
След като документът бъде потвърден, програмата отбелязва връзката на въведената фактура със
заявката, и за всеки артикул отбелязва доставеното количество.
Изцяло изпълнена заявка
Частично изпълнена заявка
Страница "Фактури за доставка"
Редактиране на документ по приключена заявка

След извършването на автоматичната операция във фактурата могат да се добавят безпроблемно още
редове.
Такива са например съпътстващите една доставка цена на транспорт, опаковка и т.н.
Изцяло изпълнена заявка

Когато всички артикули по заявката са доставени изцяло, заявката се маркира като приключена. За нея
се записва ред в таблицата с приключените заявки на страница "Приключени" в екран "Име на фирмата
[Заявки към доставчици]".
Ако за даден артикул доставеното количество е равно на или по-голямо от заявеното, се приема, че той
е доставен изцяло.
Частично изпълнена заявка

Ако за някои артикули доставката е частична, или пък тези артикули изобщо не са доставени, заявката
остава в списъка на подадените, и следващия път, когато получим доставка по тази заявка, програмата
ще попълни във фактурата само недоставените количества от съответните артикули.
Страница "Фактури за доставка"

По една заявка може да има неограничен брой доставки.
Входящите фактури, които съпровождат тези доставки, се записват в таблицата на страница "Фактури за
доставка" в екран "Име на фирмата [Заявки към доставчик]".
Така може да се види, кои входящи фактури са свързани с конкретната заявка.
Редактиране на документ по приключена заявка

Ако заявката е приключена, но някоя от фактурите бъде редактирана, като се намали някое от
количествата, или се изтрие някой ред, заявката отново ще се маркира като подадена и ще се запише
на страница "Подадени".
Същото става, ако някоя фактура бъде изтрита изцяло.
Създаване на заявка по клиентска поръчка
В някои случаи се налага, след като се получи поръчка от клиент, тя да бъде преоформена като поръчка
към доставчик. БИЗНЕС НАВИГАТОР предоставя възможността това да стане автоматично.
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Това може да се извърши от основния екран на програмата с помощта на икона "Създаване на заявка
към доставчик"

.

За да може този бутон да се използва, на основния работен екран трябва да се маркира реда на
въведен вече документ от тип изходяща фактура, независимо дали неговото състояние е "Оферта",
"Поръчка" или "Фактура".
След избиране на икона "Създаване на заявка към доставчик" се отваря екран "Име на фирмата [Типове
заявки към доставчик]". От него се избира типът заявка.
От следващия екран "Име на фирмата [Доставчици]" се избира доставчикът, към който ще се насочи
заявката по тази клиентска поръчка.
След извършването на тези два избора се отваря екран "Име на фирмата [Заявка към доставчик]", на
страница "Общи данни" на която в съответните полета са попълнени избраните тип заявка и доставчик.
Потвърждаваме с бутон "ОК".
Всичко останало се попълва автоматично. Полето "Очаквана цена" не се попълва, което не е проблем,
защото при доставката програмата ще използва цената от партидата.
След това от меню "Заявки – Въвеждане на заявка", на страница "Неподадени" можем да разгледаме и
редактираме (ако е необходимо) заявката и да я отпечатаме, т.е подадем към доставчика.
В екрана за редактиране на заявката има страница "Създадена по клиентска поръчка" в която може да
се види дали тази заявка е създадена по клиентска поръчка и по коя именно.
Ако се направи опит повторно да се създаде заявка по същата клиентска поръчка, програмата ще
издаде предупреждение за грешка, че по този документ вече е създадена заявка. Ако създадената по
тази поръчка заявка бъде изтрита, ще може да се създаде нова такава.

Поддръжка на акцизни данъчни складове и регистрирани лица по ЗАДС
В Бизнес Навигатор са включени функции за пълно отчитане на акцизните данъчни складове и
регистрираните лица по Закона за акцизите и данъчните складове.
Подаването на данните става в електронен вид според изискванията на Правилника за прилагане на
ЗАДС, както и според инструкциите на Агенция "Митници".

Задължено лице по ЗАДС
За да се обработват данни на данъчни складове и регистрирани лица по ЗАДС, трябва в данните на
фирмата да се укаже, че тя е задължено лице за акцизите.
Това става в меню "Фирми - Редактиране", като се избере фирмата и се натисне икона "Редактиране".
Избира се страница "Регистр. по ДДС и ЗАДС".
Маркира се полето "Задължено лице по закона за акцизите". Появяват се допълнителни полето за
попълване както следва:
− Идентификационен номер по закона за акцизите - въведете служебния номер, който е получила
− фирмата при регистрацията си по ЗАДС;
− Тип на лицето по закона за акцизите - тук можете да избирате от двете възможности:
1. Лицензиран складодържател
2. Регистрирано лице
Тези полета трябва да се попълнят правилно. Те ще се използват за отчитане по Закона за акцизите и
данъчните складове. Ако не са попълнени, няма да може да се дефинират другите базови данни,
свързани с акцизните стоки и данъчните складове.
Също така на страница "Адрес" се попълват полетата: "По ЗАДС: Улица" и "По ЗАДС: Номер".
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Те трябва да се попълнят, ако фирмата е регистрирана по ЗАДС. От тях ще се взема адресната
информация при отпечатване на акцизната декларация и
записване на файловете.

Мерни единици
В нормативната база за акцизите мерните единици, които се използват за отчитане на акцизни стоки, са
точно определени, с фиксирани съкращения . При въвеждане на данните и при извеждане на справките
програмата проверява мерните единици дали съответстват на изискванията на Правилника за
прилагане на ЗАДС.
Възможните мерни единици са следните:

Гигаджаул – с код: GJО
Грам – с код: GRM
Килограм – с код: KGM
Къс (брой) – с код: PCE
Литри – с код: LTR
Тон (1000 кг): TNE
Хектолитри – с код: HLT

Съкращенията, или кодовете, се въвеждат с главни букви на латиница.
В меню "Базови данни - Аналитичности - Мерни единици" използваните мерни единици трябва да са
въведени така, че да отговарят на тези изисквания. Ако има вече въведени мерни единици, те трябва да
се променят така, че да отговарят на тези изисквания. Тази промяна няма да се отрази на въвежданите
данни за минало време в Бизнес Навигатор, защото се променя само съкращението на мерните
единици, без да се променя техния вътрешен код. Достатъчно е да се промени или въведе
съкращението така, както е в закона.
След това тези мерни единици се задават в данните за данъците от тип "Акцизи". Преизчисляването на
мерните единици към тази, която се изисква от закона за акцизите, става в рамките на една измервана
величина. Програмата преобразува автоматично всички записвания по тази номенклатурна позиция в
мерната единица по ППЗАДС.
При неправилно дефинирана мерна единица излиза следното съобщение за грешка:
Мерната
единица
трябва
GJО GRM KGM PCE LTR TNE HLT

да

е

една

от

следните:

Не е необходимо да променяте съкращенията на всички мерни единици, а само на тези, които ще се
задават в данните на данъците.

Данъци
В Бизнес Навигатор са въведени допълнителни параметри за данъците, които са съобразени с
изискванията за отчитането на акцизите по ЗАДС.
Задаването на дефинициите на данъците става в меню "Базови данни - Основни дефиниции - Данъци и
отстъпки".
Количествени данъци
Повечето данъци за отчитане на акциз са количествени.
При отчитането на акцизите има възможност да се въвеждат отделни мерни единици, в които се отчита
данъка, и отделни мерни единици за отчитане на самата стока.
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Когато данъкът е количествен, от тип "Акциз", се изисква попълването на мерната единица за ставката
на данъка и за какво количество тя се отнася.
Попълват се полетата:
За количество
Мерна единица
Например за акциза на етиловия алкохол трябва да се зададе следното:
- Тип - Количествен
- База - База1*База2
- За количество - 1
- Мярка - Хектолитър
- Ставка - 1100.
В този случай в База1 трябва да се попълни количеството, а в База2 - алкохолния градус.
При избор на мерната единица се проверява дали тя съответства на изискванията на Правилника за
ПЗАДС и при грешно съкращение се издава съобщение. Трябва да се проверят мерните единици, които
се използват, и да се съгласуват техните съкращения с тези, които се изискват от закона.
Бизнес Навигатор автоматичното преизчислява мерните единици, зададени в стоката, в тези, зададени
за ставката на данъка. Преизчисляването става само в рамките на една и съща измервана величина.
За количество

В това поле се въвежда количеството, за което се отнася посочената в съответното поле ставка при
обработка на акцизни данъчни складове.
Мерна единица

С помощта на бутон "Мярка" се извършва попълването на мерната единица за ставката на данъка и за
какво количество тя се отнася.
Процентни данъци
Според изискванията на ЗАДС като процентни данъци се дефинират само пропорционалните данъци на
тютюна и цигарите.
Важно е тук да се дефинира базата на данъка като База1*База2. Така програмата ще даде възможност
за въвеждане на продажната цена за съответното количество, определено със закона.
Начинът на изчисляване трябва да е "Под 100".
Изисква се да е въведена продажна цена в номенклатурната позиция, като и за какво количество тя се
отнася. Тези данни се задават в номенклатурната позиция на стока от акцизна категория "Тютюн и
тютюневи изделия".
Групи данъци
При изчисляване на данъка групата не е важна. Групата на данъка има само методологическо значение.
За улесняване на въвеждането и обработката могат да се дефинират групи на данъците. По тях може
да се сортира в таблицата със списъка на данъците. Така по-лесно ще се ориентирате какви дефиниции
данъци използвате и при нужда по-лесно ще можете да ги промените.
Ако в полето "Група" на екрана за редактиране на данъка се въведе номер на група, която не
съществува, се показва списъкът на групите данъци. В този списък могат да се добавят и редактират
групите. Изтриването на групите данъци е разрешено само в случая, когато не са използвани.
Сметки за данъци
При добавяне и редактиране на акцизи на страница "Сметки" трябва да се зададе сметката за
осчетоводяване на акциза и сметката в полето "Без право на данъчен кредит".
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Ако се работи с повече от една категория акцизни стоки, препоръчваме да се дефинират отделни
сметки за отчитане на видовете акцизи по категории акцизни стоки. Така по-лесно ще може да се
извърши проверка на отчетите, които се подават.
Препоръчваме също при акциза на цигарите и тютюна да се дефинира отделна подсметка за
специфичния акциз и отделна подсметка за пропорционалния акциз. Тези видове акцизи се подават
поотделно в отчетите и лесно ще могат да се направят проверките по тях, ако се водят в различни
сметки.

Номенклатурни дефиниции за акцизни стоки
Видът на акцизните стоки се задава в номенклатурните дефиниции.
След като от меню "Фирми - Старт" се влезе в данните на фирмата, за която е въведено, че е
задължено лице по ЗАДС, трябва да се дефинират номенклатурите на акцизните стоки.
Дефиниране номенклатурите на акцизните стоки
Дефинирането става в меню "Базови данни - Аналитичности - Номенклатурни дефиниции".
Избира се номенклатурната дефиниция, която ще се отчита като акцизна стока, и се натиска икона
"Редактиране".
На страница "Акцизи" се избира видът на стоката по закона за акцизите от следните възможности:
− Не е акцизна стока;
− Алкохол;
− Тютюневи изделия;
− Енергийни продукти;
− Бандерол.
Маркира се видът стока и промяната се запомня.
В зависимост от категорията стоки по ЗАДС, която се задава тук, се извършват по-нататъшните
обработки на данните в Бизнес Навигатор.
Ако фирмата не е маркирана като задължено лице по ЗАДС, тази страница няма да се появи при
редактиране на номенклатурните дефиниции.
Препоръчваме при създаване на номенклатура на бандеролите да се създадат отделни номенклатурни
дефиниции за алкохола и за тютюневите изделия.

Акцизи в номенклатурните позиции
Редактирането на номенклатурните позиции на акцизните стоки се извършва на страница "Акцизи".
В зависимост от категорията акцизни стоки се попълват различни полета.
Код по комбинираната номенклатура
Полето "Код по комбинираната номенклатура" е общо поле за всички категории акцизни стоки.
Този код се задава за всички позиции, тъй като след това той се попълва във всички справки за
акцизите.
Кодът се избира от таблица с колони
-

Код

-

код КН2007 – тази колона е добавена за съвместимост с отчетите до 2007 година. Тя е попълнена само
за позициите с променени кодове в 2008 г. При подаване на отчетите по Интрастат в стария формат
програмата ще попълва кода от колоната "Код по КН 2007", само за тези позиции, за които е попълнен
такъв. При особености на конкретни позиции кодът в колоната за 2007 г. може да бъде променян с
външната програма nvtrans.exe, която се инсталира в директорията на програмата.
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-

доп.мерна единица

-

название
Алкохол
На страница "Акцизи" за алкохола се попълват допълнително следните полета:
Градус Плато/Алкохолен градус
Градуси Плато
Мерна единица по ЗАДС
Акциз
Градус Плато/Алкохолен градус

Задава
се
само
градусът
за
За виното и алкохолните напитки са задава алкохолен градус, а за бирата - градус Плато.

алкохола.

Градуси Плато

Маркира се само за бирата.
Мерна единица по ЗАДС

Задава се мерната единица, в която ще се изчислява акцизът.
За алкохола мерната единица е хектолитър (HLT).
Моля предварително проверете съкращенията и видовете мерни единици, които използвате. При
необходимост мерните единици да се дефинират така, както се изискват по закона.
Акциз

Акциз - избира се видът на акциза, който ще се използва за тази стока. Акцизите, които се показват в
списъка, са само за избраната мерна единица, указана в предишното поле.
Тютюневи изделия
На страница "Акцизи" за тютюневите изделия се попълват допълнително следните полета:
Продажна цена
За (мярка)
Акциз
Продажна цена

Задава се само за цигарите. Използва се за изчисляване на пропорционалния акциз.
За (мярка)

В това поле се задава мярката, за която се отнася въведената продажна цена.
Например за цигарите е обявена различна продажна цена за кутия от 10 и от 20 цигари. Така не е
необходимо да преизчислявате продажната цена за мерната единица, зададена в номенклатурната
позиция.
Във всяка номенклатурна позиция за тютюневи изделия се добавя този нов параметър - мерна единица,
за която е зададена продажната цена.
Тук трябва да се избере кутия с 20 къса, кутия с 10 къса и т.н., както е зададено в съответната тарифа.
Цената също трябва да се зададе точно както е по тарифата, тоест 2.60 за кутия с 20 цигари Виктори, а
не 26.00 за стек.
Акциз
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За тютюневите изделия се задават два вида акциз - специфичен и пропорционален.
Пропорционалният акциз е процентен данък върху продажната цена, и се избира само за тютюневите
изделия.
Пропорционалният акциз е процентен данък върху продажната цена, и се избира само за тютюневите
изделия, с изключение на пури и пурети.
За 2006 г. той е 48% от продажната цена.
За пури и пурети има само специфичен акциз.
Енергийни продукти
За номенклатурните позиции за стоките от категория "Енергийни продукти" се попълват следните данни:
− Мерна единица по ЗАДС
− Акциз - при избор на вида на акциза в списъка се показват само акцизите, чийто ставка се води
в избраната мерна единица в предното поле.
Бандероли
Бандеролът е държавна ценни книга, която доказва внасянето на дължимия акциз.
Бандеролите се отчитат като отделна категория по ЗАДС.
Страница "Бандероли"

За бандеролите има допълнителна страница "Бандероли" при редактиране на номенклатурната
позиция.
Вид бандерол
Допълнителни полета
Вид бандерол

Първо се попълва вид на бандерола.
Видовете бандероли се отчитат отделно по видове стоки, като бандероли имат само алкохола и тютюна
и тютюневите изделия. Маркират се следните видове в зависимост от категорията :
− AA - Алкохол
− TT - Тютюн
− DF - Duty Free
Duty Free бандеролите се отчитат общо за алкохола и тютюна, и не е необходимо да се обособяват в
две категории.
Допълнителни полета

Следващите полетата, които се попълват, зависят от маркирания вид.
Ако е маркирано, че бандеролът е за алкохол, допълнително се попълват полетата:
− Вместимост
− Алкохолно съдържание по обем %vol.
За бандеролите за тютюн се попълва допълнително поле за продажната цена, която е написана върху
самия бандерол.
Това е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на
краен потребител.
За Duty Free бандеролите не се попълват допълнителни полета.
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Сметки за акцизни стоки
При дефинирането на акцизните данъчни складове се изисква попълването на
− сметки за склад,
− сметки за бандероли и
− сметки за продажби на акцизните стоки.
Трябва да се дефинират различни сметки за всеки отделен данъчен склад, в които ще се отчитат само
движенията в него.
Това е задължително изискване на Бизнес Навигатор и програмата няма да ви позволи да използвате
една и съща сметка в два различни склада.
Сметки за склад и продажби
Сметките за склад и продажби на акцизни стоки трябва да са дефинирани като аналитични сметки, с тип
аналитичност "Количествен" и вид "Материални запаси".
Първият признак на аналитичността трябва да бъде номенклатура на акцизна стока. По това програмата
разпознава дали сметката се отнася за акцизни стоки или не.
Само сметки за акцизни стоки могат да се дефинират за обработка на склада и продажбите в данъчните
складове.
Сметки за бандероли
Сметките за бандероли също трябва да са дефинирани като аналитични сметки, с първи признак на
аналитичността номенклатура от категорията "Бандероли".
За всеки отделен данъчен склад трябва да се дефинират отделни сметки за бандероли.
Сметки за отчитане на фири
При отчитането на акцизните стоки е необходимо да се дефинират и отделни сметки за отчитане на
законоустановените фири. Сметките за фири трябва да бъдат два вида:
− Фири от транспорт
− Фири от съхранение.
Препоръчваме фирите да се водят в разходна сметка, напр. 609, която да има подсметки по видове
данъчни складове, и отделни подсметки за отчитане на фирите за транспорт и фирите за съхранение на
всеки склад.
При отчитане на фирите в отчетите на акцизните данъчни складове програмата взема предвид
кореспонденцията със сметката за склад. Затова не е необходимо сметките за фири да се водят
аналитично по акцизни стоки.

Партиди на акцизни стоки
В сметките за акцизни стоки могат да се дефинират различни партиди за една и съща номенклатурна
позиция, ако желаете да водите стоките по няколко признака. При това в Бизнес Навигатор е
предвидено улеснение за прехвърляне на данъците от номенклатурната позиция към партидата.
Ако в номенклатурната позиция се зададат акцизите, които трябва да се начисляват по стоките, след
това може автоматично тези акцизи да се прехвърлят към партидите на сметките на данъчния склад.
За целта от меню "Базови данни - Сметкоплан - Сметки" се избира сметката и се натиска икона
"Редактиране". Избира се бутон "Партиди".
Отгоре вдясно на таблицата се появява един допълнителен бутон "Настройка на акцизи".
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Настройка на акцизи
С бутон "Настройка на акцизи" акцизите, зададени към партидите, се съгласуват с тези, които са
зададени в номенклатурната позиция. Така при сметка с повече от един признак много лесно се
попълват данните за данъците във всяка отделна партида.
При изпълнението на тази операция програмата първо изтрива всички данъци, които са въведени в
партидите. След това зарежда новите данъци от номенклатурната позиция по всички партиди,
дефинирани от нея.
Ако има въведени и други данъци и начисления по партидите, като например отстъпки, трябва да се има
предвид, че те също ще се изтрият от партидите при натискане на бутона "Настройки на акцизи". След
това трябва допълнително да бъдат добавени, ако са необходими например при фактурирането.
Ако сте дефинирали партидите в една сметка, и после искате да ги прехвърлите автоматично в друга
сметка, напр. от сметката за склад в сметката за продажби, данните за данъците не се прехвърлят
автоматично в партидите на новата сметка. Трябва и в този случай да използвате бутона "Настройки на
акцизи".

Данъчни складове
След като са дефинирани сметките и партидите на акцизните стоки, могат да се дефинират и акцизните
данъчни складове. Една фирма може да притежава един или няколко данъчни склада, които се
дефинират поотделно.
Всеки данъчен склад се дефинира за определена категория акцизни стоки. За друг вид стоки се
дефинира друг данъчен склад.
Дефинирането на акцизните данъчни складове става в меню "Базови данни - Сметкоплан - Данъчни
складове". Добавяте списък с данъчни складове, който не е ограничен по брой. За всеки данъчен склад
се попълват данните както следва:
Общи данни
На страница "Общи данни" се попълват полетата:
− Идентификационен номер (13 знака)
− Название
− Населено място
− Пощенски код
− Улица
− Номер
− Тип на склада - избира се от типовете
•

"Алкохол",

•

"Тютюневи изделия",

•

"Енергийни продукти".

− Допълнителен код на стоките - В акцизната декларация и в дневника се попълва допълнителен
код на стоката, уникален за фирмата. Кодът съответства точно на едно търговско
наименование на стоката.
Бизнес Навигатор формира автоматично този допълнителен код, който се попълва като уникален номер
в дневниците и декларацията за акцизите. За целта можете да избирате да използвате или
номенклатурния код на стоката, или артикулния код. От тях програмата ще вземе само цифровата част.
Ако имате буквено-цифрово кодиране, задължително трябва да използвате артикулният код, като
внимавате при неговото въвеждане да използвате само цифри. Ако кодът е буквено-цифров,
програмата автоматично изчиства буквите, така че останалите цифри от кода може да не са уникални.
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Сметки
На страница "Сметки" се попълват списъци от следните видове сметки, отделени в
отделни страници:
− Стоки;
− Бандероли;
− Продажби.
По тези сметки програмата ще събира информацията за извеждане на отчетите за всеки отделен
акцизен склад. За всяка група сметки можете да имате повече от една сметка. Може да се попълни
списък от сметки.
При добавяне на нова сметка за стоки или продажби програмата извежда списък само на тези сметки,
чиято аналитичност е с първи признак номенклатура на стоки от съответната акцизна категория.
Например в акцизен склад за цигари за сметки за склад и сметки за продажби можете да избирате само
от сметки, които отчитат аналитично тютюневи изделия.
Моля да имате предвид, че една и съща сметка не може да се избира в различни данъчни складове. За
всеки данъчен склад трябва да се водят отделни сметки.
Фири
На страница "Фири" има възможност да се изберат сметки за отчитане на фирите. На тази страница има
две полета, в които трябва да изберете сметка от списъка на сметките:
− Сметка фири от транспорт;
− Сметка фири от съхранение.
Препоръчваме фирите да се водят в разходна сметка, напр. 609, която да има две подсметки за отделно
отчитане на фирите за транспорт и фирите за съхранение.
При отчитане на фирите в отчетите на акцизните данъчни складове програмата взима предвид
кореспонденцията със сметката за склад. Затова не е необходимо сметките за фири да се водят
аналитично по акцизни стоки. Но не е и грешка да ги водите аналитично.
Приложения
В дефиницията на данъчния склад, на страница "Приложения", за всеки месец се въвежда списък на
приложените към акцизната декларация документи.
Въвеждат се полетата:
− Вид на документа
− Номер на документа
− Дата.
Описаните тук документи се показват в клетка "Приложения" в акцизната данъчна декларация.
Настройка на типовете документи
За да се осигури правилна обработка на данните за акцизите, трябва да се настроят типовете
документи, които ще се използват за отразяване на операциите с акцизни стоки. Това става в меню
"Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи".
Дефинирането на данните за акцизите в типовете документи става на страница "Други". Маркира се
полето "Документ по закона за акцизите". Програмата обработва само тези типове документи, които са
маркирани тук, че са документи по ЗАДС, и за които са избрани съответните стойности за попълване.
Допълнителни полета

След настройка за отразяване на операции с акцизни документи се появяват следните допълнителни
полета за попълване:
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Начин на постъпване
Предназначение
Вид по ЗАДС
Начин на постъпване

Полето "Начин на постъпване" се използва за документи, с които се заприходяват акцизни стоки в
данъчния склад.
Това може да бъдат или входящи документи от тип "Фактура", или вътрешни документи с много
кореспондиращи сметки по дебита на сметката за склад.
За такъв тип документи се маркира една от следните стойности:
-

Под режим отложено плащане на акциз

-

Произведени в данъчния склад

-

Придобити по друг начин

-

С платен акциз

-

С опростен придружителен документ.
Предназначение

Предназначението се използва за извеждане на акцизни стоки от данъчния склад. Предназначенията са
фиксирани в Правилника за прилагане на ЗАДС и са заложени като стойности в Бизнес Навигатор.
Документите, които трябва да се използват за отчитане на операциите по извеждане на акцизни стоки
могат да бъдат изходящи, от тип "Фактура", или вътрешни.
В полето "Предназначение" се избира от списък една от възможните стойности, които съответстват на
изискванията за попълване на дневника и декларацията на акцизите.
В зависимост от предназначението Бизнес Навигатор определя, дали данъкът е дължим или е
недължим по закона за акцизите. Тази информация служи за изваждане в справките.
Маркираните в типа документ стойности за начин на постъпване и предназначение се записват като
стойности по подразбиране в базовите данни, които след това могат да бъдат променяни при
въвеждането на документите. Условието е в типа документ да бъде указано, че документът се отчита по
закона за акцизите.
За типове документи, които вече са използвани, тези полета са достъпни за използване с цел
използване на новостите в тази версия от клиенти, които вече са работили с Бизнес Навигатор.
Вид по ЗАДС

Полето "Вид по ЗАДС" е предназначено за отпечатването на акцизните данъчни документи.
В това поле може да се избере начин на отпечатване измежду следните опции:
-

няма

-

акцизен данъчен документ

-

акцизно дебитно известие

-

акцизно кредитно известие

Документите, които могат да се отпечатват, са изходящи фактури и вътрешни документи по дебит. И в
двата случая кореспондиращата сметка трябва да е сметка за продажби или сметка за склад от
съответния данъчен склад. И в двата случая документът трябва да е с много кореспондиращи сметки.
Когато се отпечатва вътрешен документ, по инструкция данните за получателя се оставят непопълнени.
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Въвеждане на документи
Въвеждането на акцизни документи предполага да са извършени предварителните настройки на
базовите данни и на типовете документи.
В процеса на въвеждане също можете да промените някои настройки на типа документ, които не са
стандартни за конкретния документ.
Допълнителни параметри при въвеждане на документи
Данните за начина на постъпване и предназначение на акцизните стоки, както и за вида плащане на
акциза по документа, могат да се променят за всеки конкретен документ при въвеждането му. Трябва да
се разреши промяната на тези полета, като на страница "Други данни" във формата за въвеждане на
документа се избере страница "Акцизи".
Страница "Акцизи"

Маркираните в типа документ стойности на полетата за отчитане на акцизите отиват като стойности по
подразбиране в данните на всеки въведен документ, където могат при нужда да бъдат променени. Ако в
типа документът не е маркирано полето "Документ по закона за акцизите", тези полета не са достъпни
за редактиране.
В един документ може да има и операции, които се отчитат за акцизите, и такива, които не се отчитат. В
този случай програмата автоматично селектира операциите по сметките, дефинирани за обработка в
данните на данъчния склад. За извеждане на акцизните декларации Бизнес Навигатор обработва само
сметките на конкретния данъчен склад.
Страница "Акцизи"

На тази страница се маркира полето:
− Акциз: Различен от типа документ.
Освобождават се за въвеждане следните групи полета:
− Предназначение;
− Начин на постъпване;
− Вид плащане.
Стойностите в тези полета се избират от възможностите, посочени на екрана, а предназначенията - от
списък.
Тези промени трябва да се направят, преди да започнете да въвеждате редовете на документа. Ако
първо въведете редовете със стоките, и после промените настройките, те няма да се отразят правилно.
На тази страница се попълват и следните допълнителни полета, които са важни за операциите с
акцизни стоки:
− Връщане на бандероли;
− Не участва в дневника по ЗАДС;
− Дата на връщане на третия екземпляр на ПАД.
Тези полета са достъпни за корекция и на документи, въвеждани с предишни версии на програмата.
Така те могат да се коригират и да се включат за отчитане в справките по ЗАДС.
Допълнителни параметри в поддокументите
Допълнителните параметри, които могат да се редактират в поддокументите, са следните:
Реалното количество различно от документното
За бандеролите
Реалното количество различно от документното
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Тази опция се маркира и програмата показва допълнително поле за въвеждане на реалното количество.
Попълването на това поле се отчита в дневника за акцизите само в случаите на поставяне на стоки в
данъчния склад.
За бандеролите

В типовете документи за операциите с бандероли е необходимо да въведете следните три
допълнителни параметри към поддокументите:
1. Серия:
2. От номер:
3. До номер:
Те са необходими да въвеждате серията и номера на получените и изразходваните бандероли. Тази
информация се попълва в дневниците за акцизите.

Отпечатване на акцизни документи
Настройките за отпечатване на акцизните данъчни документи се задават в типовете документи. За да се
отпечатва документът като акцизен данъчен документ, трябва в типа документ, на страница "Други", да
се избере "Вид по ЗАДС" от следните видове:
− Няма
− Акцизен данъчен документ
− Акцизно дебитно известие
− Акцизно кредитно известие.
Документите, които могат да се отпечатват като акцизни данъчни документи, трябва да са от тип
"Изходяща фактура", или "Вътрешен документ" с клас на сумата по дебит.
И в двата случая кореспондиращата сметка трябва да е сметка за продажби или сметка за склад от
съответния данъчен склад.
И в двата случая документът трябва да е с много кореспондиращи сметки.
Когато се отпечатва вътрешен документ, по инструкция данните за получателя се оставят непопълнени.

Отчети за акцизните складове
Отчетите за акцизните складове се извеждат от меню "Отчети - Отчети по ЗАДС".

Отчети, показани на екрана
При избор на меню "Отчети - Отчети по ЗАДС" първо трябва да се избере отчетният период от списъка
на периодите, който се показва на екрана.
Отчетите излизат като три отделни таблици, разположени хоризонтално на екрана.
Таблица "Данъчен склад"
Таблица "Стоки или бандероли"
Таблица за движенията на акцизните стоки

Таблица "Данъчен склад"
В първата таблица е показан списък на данъчните складове.
Първо от списъка трябва да се избере складът, за който ще извеждате отчетите.
Позиционирайте се върху него и го маркирайте. Едва след това ще се попълнят останалите таблици.
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Таблица "Стоки или бандероли"
Във втората таблица има две страници:
Стоки
Бандероли

Там се съдържа обобщена информация за стоките или бандеролите в зависимост от избраната
страница.
Стоки

Изберете страница "Стоки" във втората таблица на екрана с отчетите по ЗАДС.
В горната част на страницата "Стоки" е показана таблица с обобщена информация за стоките, които се
обработват в този данъчен склад.
Обобщената информация за всяка акцизна стока се използва за попълване на акцизната декларация и
на дневника на акцизите. В зависимост от категорията акцизни стоки - алкохол, тютюневи изделия или
енергийни продукти - са попълнени различни колонки в таблицата според изискванията на Правилника
за прилагане на ЗАДС.
В тази таблица не можете да се избира, но може да се разглеждат данните за стоките. Може и да се
скролира по стоките нагоре или надолу.
Таблица за движенията на акцизните стоки
Таблица за движенията на акцизните стоки

Под обобщената информация за стоките се показва третата таблица на отчета. В отделни страници се
показват видовете движения на акцизните стоки.
Тази таблица има три страници:
− Поставени;
− Изведени;
− Декларация.
В страниците за поставени и изведени стоки от данъчния склад информацията излиза детайлната
информация по документите за движенията в данъчния склад.
Колоните в таблицата са попълнени според вида на акцизната стока.
На страница "Декларация" е събрана допълнителната информация за попълване на акцизната
декларация. Информацията на екрана се попълва в различни колонки в зависимост от вида на
акцизната стока.
Важно е да проверите отпечатаните екземпляри на акцизната декларация, които са различни за
различните категории акцизни стоки.
Бандероли

Когато в средната таблица сте избрали страница "Бандероли", в долната част на същата таблица се
показват движенията по документите за отчитане на бандеролите. Колоните в тази таблица са различни
от тези на движенията на стоките, и затова се показват в отделна таблица.

Отпечатване на отчети
От екрана с отчетите за акцизните складове могат да се отпечатат
Акцизна данъчна декларация
Дневник на складовата наличност за акцизни стоки

и да се направи
Запис на файлове
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Акцизна данъчна декларация
Отпечатването на акцизните декларации става от бутона "Печат", означен с иконата на синия принтер, в
горната част на екрана.
Декларациите се отпечатват във вида, утвърден в Правилника за прилагане на ЗАДС. Отпечатват се
различни формуляри в зависимост от категорията акцизни стоки. Типът на отпечатваната декларация се
определя автоматично според типа на данъчния склад.
Обърнете внимание на това, че в акцизната декларация първият лист е по-специален. В него се
съдържа обобщената информация за сумата на дължимия акциз. Следващите страници са озаглавени
"Допълнителни страници" и имат по-прост формат.
Декларацията се отпечатва два пъти последователно един след друг - веднъж като екземпляр за
митницата, и втори път като екземпляр за лицето. Двата екземпляра не са еднакви.
При липса на данни Бизнес Навигатор разпечатва нулева декларация.
Дневник на складовата наличност за акцизни стоки

Иконата за специален печат, изобразена като принтер в сив цвят
, се използва за отпечатване на
дневниците на складовата наличност на акцизните стоки и на бандеролите. Иконата за отпечатване на
дневниците е поставена до бутона за отпечатване на акцизната декларация.
Няма изискване в Правилника за прилагане на ЗАДС за формуляр на дневниците. Дневниците се
подават само в електронен вид, както са създадени от Бизнес Навигатор от бутон "Запис на файловете".
Отпечатани дневници не се подават към митницата.
В Бизнес Навигатор са включени три вида дневници на акцизните стоки в зависимост от избраните на
екрана страници на отчета по ЗАДС.
− Дневник на поставените в склада стоки;
− Дневник на изведените от склада стоки;
− Дневник на бандеролите.
По така разпечатаните дневници можете да направите проверки на движенията на акцизните стоки,
както и на обобщената информация за всяка стока, която се съдържа в тях.
При липса на данни Бизнес Навигатор разпечатва нулеви дневници за акцизните стоки.
Запис на файлове

С бутон "Запис на файловете", изобразен като икона на дискета
, могат да се
текстовите файлове за подаване на дневниците и декларациите за акцизите в XML-формат.

съставят

Файловете се записват в съответната на номера на фирмата MAND-директория, в поддиректория ZADS.
Създава се поддиректория за всеки месец.
Ако фирмата има повече акцизни складове, се създава и поддиректория за всеки отделен склад.
След като файловете се съставят и се запишат в директорията, програмата извежда съобщение за
успешното създаване на файловете, което изглежда примерно така:
--------------------------------------------------------Файловете за акцизна декларация
EXC002BG0806.xml
и дневник на складовата наличност
EXC102BG0806.xml
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са записани в директория
C:\NAV\MAND035\ZADS\001\2006-08-01
---------------------------------------------------------------------------В случая фирмата е с номер 35, и има повече от един данъчен склад. Акцизните файлове са записани
за склад с номер 1, за период 08.2006 г.
От тази директория можете да вземете файловете и да ги подадете към съответната митница.
Задължително трябва да подадете и двата файла.
XML-файловете са в текстов вид и могат да се разглеждат с Интернет Browser, напр. с MS Internet
Explorer.
Моля след като сте отворили файловете, да не ги променяте или записвате под друго име, защото
имената и формата им са строго фиксирани в Правилника за прилагане на ЗАДС.
Подайте файловете така, както ги създава Бизнес Навигатор, защото този формат е съгласуван с
дирекция "Митническа статистика и автоматизация" на Агенция "Митници".
Ако за съответния период няма данни, Бизнес Навигатор съставя файлове с нулеви
дневници и декларации по ЗАДС.

Ред на работа при внедряване
При внедряване на тези функции трябва да се спазва следната последователност на работа:
Дефиниране на фирмата като задължено лице по ЗАДС
Настройване на мерните единици за акцизните стоки според изискванията на ППЗАДС.
Дефиниране на видовете данъци за отчитането на акцизите
Избор на вида стока в номенклатурните дефиниции на акцизните стоки
Номенклатурни позиции
Сметки за начисляване на акциза
Партиди
Данъчни складове
Типове документи
Въвеждане на документи
Отчети
Дефиниране на фирмата като задължено лице по ЗАДС

− данъчен склад или регистрирано лице.
− коректно въвеждане на всички данни, необходими за извеждане на отчетите.
Настройване на мерните единици за акцизните стоки според изискванията на ППЗАДС.

Настройте мерните единици, в които ще отчитате акцизите, според изискванията, описани в ППЗАДС.
Дефиниране на видовете данъци за отчитането на акцизите
Внимателно прочетете инструкциите как се дефинират количествените и процентни данъци по видове
акцизни стоки.
Алкохол и бира
Горива
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Цигари
Алкохол и бира

За алкохола и бирата акцизът се дефинира като количествен данък, с база произведението на
База1*База2. В База1 се задава количеството, а в База2 – алкохолния градус/градус Плато. Мерната
единица за алкохола е HLT – хектолитър.
В полето "За количество" се въвежда 1, т.е. тази ставка се отнася за 1 хектолитър.
Важно е да се дефинират и акцизите за виното и другите стоки с нулева ставка, тъй като ако не е
дефиниран данъкът, няма да могат да се подадат отчетите за тези стоки. Те задължително се отчитат
по ЗАДС като другите акцизни стоки.
Горива

За горивата акцизът се дефинира като количествен данък, с база База1. В това поле се попълва
количеството на горивата. Мерната единица е LTR – литър, а ставката е за 1000 литра, т.е. в полето "За
количество" се попълва 1000.
Цигари

За цигарите трябва
пропорционален.

да

се

дефинират

два

вида

акциз

–

специфичен

и

Специфичният акциз за цигарите се дефинира като количествен данък, с база База1, мярката е PCE –
къс, за количество – 1000.
Пропорционалният акциз за тютюневите изделия не е количествен данък. Той се дефинира като
процентен данък, с база База1*База2.
В полето База1 се попълва количеството, но за мерната единица, в която е указана продажната цена (за
цигарите – в кутии).
В полето База2 се попълва продажната цена, определена нормативно за изчисляване на акциза. В
Бизнес Навигатор тази продажна цена се указва в номенклатурната позиция на тютюневите изделия.
При тя нужда може да се промени при въвеждането, като се промени в полето "База2".
Друга особеност на пропорционалния данък е това, че той трябва да се дефинира с начин на
изчисляване "Под 100". Това е много важно за изчисляването му, защото пропорционалният акциз е
включен в крайната продажна цена.
Избор на вида стока в номенклатурните дефиниции на акцизните стоки
Изборът е дали се отчита алкохол, тютюневи изделия или енергийни продукти.
Могат да се създадат повече от една номенклатура от една категория акцизни стоки, които след това ще
се използват в различни сметки за отчитане към един и същи данъчен склад. А два или повече данъчни
склада могат да използват една обща номенклатура на акцизните стоки, но отчитането им по
складовете трябва да става по различни сметки.
Дефинират се отделни номенклатури за бандеролите. Отделят се като отделни
номенклатури бандеролите за алкохола, за тютюневите изделия и за Duty Free. За
тях се въвежда различна информация в номенклатурните позиции.
Номенклатурни позиции
Дефиниране на номенклатурните позиции за създадените номенклатури на акцизните стоки.
За всяка позиция се въвежда необходимата информация според изискванията за съответната категория
акцизни стоки.
Добавят се и акцизите като данък към номенклатурната позиция.
За бандеролите за тютюн се въвежда продажната цена за опаковката, както е дефинирана в
ценоразписа. За бандеролите за алкохола се въвеждат вместимост и алкохолното съдържание.
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Сметки за начисляване на акциза
Първо трябва да се провери по кои сметки се отчитат данъците. Препоръчваме да се дефинират
отделни сметки за акциз на всеки данъчен склад. За тютюневите изделия трябва да се дефинира
отделна сметка за специфичния акциз, и отделна – за пропорционалния акциз.
Дефинират се поотделно сметките за всеки акцизен склад. Могат да се използват една или няколко
сметки за склад и продажби на акцизните стоки.
Сметките за бандероли също трябва да се дефинират поотделно за всеки данъчен склад.
Препоръчваме бандеролите да се отнесат напр. към сметка 309 Бандероли, която да има различни
подсметки по складове и по видове акцизни стоки. Там те се водят като материални запаси и при нужда
или се изписват като материали, или се връщат, ако не са използвани в определения срок.
Необходими са и сметки за отчитането на фирите. Фирите се отчитат като присъщ разход, така че могат
да се създадат подсметки за тях на сметка 609 Други разходи.
Дефинират се отделни сметки за фирите от транспорт, и отделни – за фирите от съхранение на
акцизните стоки. Не е необходимо сметките за фири да са аналитични.
Партиди

Преглед на партидите на сметките за акцизни стоки.
При нужда се натиска бутон "Настройки на акцизи", за да се прехвърли акцизът от номенклатурната
позиция в партидата.
Данъчни складове
Въвеждат се всички данни на данъчния склад.
На страница "Общи данни" да се обърне внимание на полето "Допълнителен код". Двете възможности
за автоматично съставяне на този код от програмата зависят от това, дали за този данъчен склад се
използват различни номенклатури на стоките, или една номенклатура. Тъй като кодът, който се попълва
в отчетите за акцизите трябва да бъде уникален, се задава той да се формира от артикулния код в
случай, че се използва повече от една номенклатура на стоките в този данъчен склад.
Данните за сметките в данъчния склад се въвеждат като списък, т.е. може да има много сметки за един
данъчен склад. В отчетите програмата автоматично обединява информацията от всички сметки за този
данъчен склад.
Изборът на сметки за склад и за продажби става по категория акцизни стоки. Не може в склад за
алкохол да се избират сметки, в които се водят напр. тютюневи изделия.
Бандеролите трябва да се отчитат в отделни сметки по данъчни складове и по видове акцизни стоки.
При опит да се избере една и съща сметка в два данъчни склада Бизнес Навигатор издава съобщение
за грешка и не записва промяната.
Типове документи

Въвеждат се типовете документи, с които ще се отчитат движенията на акцизните стоки.
Могат да се коригират и данните на вече използвани документи. Ако сте работили с Бизнес Навигатор, и
искате да отчетете данните по вече въведени документи, достатъчно е да се настроят типовете
документи, да се деактивира периодът и да се осчетоводи.
Въвеждане на документи

Понякога операциите, които се използват, налагат настройки във всеки конкретен документ, ако типът
документ се използва за различни операции. Затова може да се наложи индивидуално да се извършат
настройките на някои специфични документи.
Отчети

Да се проверят внимателно данните за дневниците за движенията на акцизните стоки, които се показват
в отчета в меню "Отчети – Отчети по ЗАДС". При нужда да се коригират операциите, като се деактивира
и се промени конкретен документ или се деактивира и осчетоводи целият период.
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Разместване на признаците в типа аналитичност
В някои случаи при първоначалните настройки на базата данни решенията за поредността на
признаците в типовете аналитичност се оказват взети не по най-добрия начин. Тази нова функция дава
възможност да се промени редът на признаците пост фактум, след като вече по тази аналитичност са
създадени сметки и партиди и са правени счетоводни записвания.
В дефиницията на типа аналитичност натиснете бутона "Разместване на признаците"
Ако аналитичността е само с един признак, тази операция не прави нищо.
Ако аналитичността е с два признака, се разменят местата на първия и втория признак. Тази промяна се
отразява на кодовете на партидите във всички сметки, които се водят с този тип аналитичност, както и
на имената на партидите.
Ако аналитичността е с три признака, се показва меню, от което трябва да изберем дали искаме да
разменим първи със втори признак, първи със трети или втори със трети.
ВНИМАНИЕ: Тази операция не е съвсем безопасна, затова задължително преди да я използвате,
трябва да сте направили актуален архив на базата данни. Също така, ако работите в мрежа, трябва
всички останали оператори да излязат от Бизнес Навигатор.
Моля, след като извършите разместването, проверете внимателно резултата!

Фирма Интрастат оператор
Данните за Интрастат оператора се задават в данните на фирмата в меню "Фирми - Редактиране". На
страница "Интрастат" се попълват следните допълнителни полета:
Фирма - Интрастат оператор
Отчита статистическа стойност
Интрастат декларатор
Трета декларираща страна (преди 2008 г.)
По подразбиране
Фирма - Интрастат оператор

Това поле се маркира, ако обработваната фирма ще подава данни като Интрастат оператор. Ако това
поле не е маркирано, след това няма да може да се въвежда допълнителната информация за стоките и
да се извеждат отчетите на Интрастат оператор.
Отчита статистическа стойност

Това поле се маркира, ако обработваната фирма е достигнала прага за отчитане на статистическа
стойност като Интрастат оператор.
Интрастат декларатор

В отчетите за Интрастат се прави разлика между
-

Интрастат оператор - фирмата, която извършва вътреобщностните доставки, и

-

Интрастат декларатор - фирмата, която подава декларациите.

Двете фирми могат и да съвпадат, но също така е възможно друга фирма, която има регистриран
електронен подпис, да е упълномощена да подава Интрастат декларациите.
За Интрастат декларатора се подава доста подробна информация.
Всички данни за Интрастат декларатора трябва да се попълват много внимателно, защото те са
необходими за съставянето на файловете за Интрастат.
Информацията се попълва в таблица, която се извиква с бутона
меню "Система - Интрастат декларатори".
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вдясно от полето. Тя се намира в

Екранът с таблицата съдържа икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене", "ОК" и "Изход".
Данните за Интрастат декларатора се попълват и редактират в екран "Интрастат декларатор",
съдържащ следните полета:
-

Код

-

Име

-

Идентификатор с опции за посочване на БУЛСТАТ, ЕГН, ЛНЧ, Служ.номер НАП, ЕИК

-

Улица, номер

-

Град

-

Пощенски код

-

Телефон

-

Факс

Въведената информация се потвърждава с бутон ОК
Данните в поле "Лице за контакт" са актуални при подавани отчети за Интрастат до 2007 година
включително. Така са запазени и полетата за трета декларираща страна, за съвместимост със старите
отчети.
Трета декларираща страна (преди 2008 г.)

В тази група полета се попълват данните на упълномощеното лице, което със своя електронен подпис
има право да подава данните за Интрастат на тази фирма. За упълномощеното лице е необходимо да
попълните:
-

ЕИК/ЕГН – в 9, 10 или 13 знака;

-

Име – въвежда се наименованието на фирмата на упълномощеното лице;

-

Вид на лицето - маркира се една от стойностите ЕИК, ЕГН, ЛНЧ, Служебен номер на НАП.

По подразбиране

В полетата за задаване на стойности по подразбиране се попълват най-често срещаните ситуации в
работата на фирмата като Интрастат оператор. След това тези стойности по подразбиране се попълват
автоматично от програмата в документите, отнасящи се за пристигащи и изпратени стоки. Въведените
тук данни ще се заредят автоматично в нововъведените документи, което ще улесни работата при
въвеждането.
За вече създадените с Бизнес Навигатор документи е предвиден бутон за прехвърляне на данните в
документите, въвеждани без информацията за Интрастат.

Стойностите по подразбиране са групирани в 2 (две) страници:
1. Пристигания
2. Изпращания

Във всяка таблица се попълват данни в следните полета:
- Вид сделка
- Статистическа процедура
- Условия на доставка
- Вид транспорт
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- Регион на произход/ потребление
Стойностите за всяко от тези полета се избират от списък с предварително въведени данни като набор
от всички възможни стойности, определени в нормативната база.
Допълнително се попълват данните в полето "Националност на транспортното средство". Могат да се
маркира стойност по подразбиране от следните две възможности:
- Страна на контрагента
- България.
Избраните тук стойности по подразбиране за пристиганията и изпращанията на стоки към Европейската
общност се използват за облекчаване на работата по въвеждане на информацията за Интрастат във
всеки документ. Затова трябва задължително да се попълнят тези полета, и то с данните за най-често
срещаните параметри за вашата фирма. Тези параметри след това могат да се променят за всеки
конкретен документ. Но зададените тук стойности ще наложат промяна само на някои параметри, не на
всички.
За документите, въвеждани с предишни версии на Бизнес Навигатор, тези параметри са необходими за
автоматично попълване на данните за Интрастат, като се използва бутон "Стойности по премълчаване"
за тяхното зареждане в данните на документа.

Интрастат в типовете документи
В меню "Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи" трябва да се зададат необходимите
параметри за отчитане на Интрастат. При редактиране на типа документ се появява страница
"Интрастат". Тази страница се появява само за фирмите, маркирани с отметка в полето "Фирмата е
Интрастат оператор".
За всеки тип документ на страница "Интрастат" се попълват следните полета:

- Не се отчита по Интрастат
Това поле се маркира в случаите, когато този тип документ трябва да се изключи от обработката на
данни за Интрастат.

- Група полета "По подразбиране"
В тази група полета се задават стойности по подразбиране, различни от зададените във фирмените
данни. Тези стойности имат приоритет и ще се попълнят първи при въвеждането на нови документи.
За въведените вече документи без информация за Интрастат е предвиден бутон за прехвърляне на
тези данни в документа.
Ако не са дефинирани стойности по премълчаване в типа документ, при въвеждането на документите в
зависимост от посоката Бизнес Навигатор попълва стойностите по подразбиране от данните на
фирмата.

Попълват се следните полета:
- Вид сделка
- Статистическа процедура
- Условия на доставка
- Вид транспорт
- Регион на произход/ потребление
Стойностите за всяко от тези полета се избират от списък с предварително въведени данни като набор
от всички възможни стойности, определени в нормативната база.
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За тези полета е предвиден бутон "Чистене" за изчистване на вече избраните стойности, изобразен като
кръстче след стойността на полето.

Допълнително се попълват данните в полето "Националност на транспортното средство". Може да се
маркира стойност по подразбиране от следните две възможности:
- Страна на контрагента
- България.

Страни
Кодовете на страните се редактират във всяка фирма в меню "Базови данни - Общи данни - Страни".
Показва се списък на страните в таблица със следните колони:
- Код
- Име
- ЕС
- Телефонен код.

Редактирането на страните става в следните полета:

- Код на страната
При отчитането на държавата на произход или на потребление на стоките от Интрастат операторите
има изискване да се използват международно-признатите кодовете на страните, които съдържат 2
знака. За целта в Бизнес Навигатор са въведени международните кодовете на всички страни.
При влизане във фирмата с версия 6.04 на Бизнес Навигатор програмата автоматично съгласува
кодовете на страните с нормативните изисквания както следва:
- Страните, чийто кодове не са намерени, се добавят в списъка.
- Страните, за които международните кодове са същите, не се редактират.

Трябва да се има предвид, че новите кодове на страните са буквени, изписани на латиница, и са
двузначни. Ако има стари кодове с три знака или с друго съкращение (напр. на кирилица), но за същата
страна, те няма да се изтрият от програмата, а ще останат също в списъка на страните.
Трябва да се провери дали за тези старите кодове на страни има въведени градове.
Ако има, е добре да се изтрие новопоявилата се страна с правилен двузначен код, а на старата страна
да се редактира кодът. Не можете да има две страни с еднакъв код. Така ще се запази връзката към
градовете на страната, което е особено важно, ако тези градове са използвани в адресните данни.

- ЕС (Европейски съюз)
Полето "ЕС" е попълнено със стойност "Y" за страните, които са членки на Европейския съюз. За
останалите страни това поле не е попълнено. Тъй като за Интрастат се отчитат операциите със
страните от ЕС, това поле е особено важно при извеждане на отчетите по Интрастат. Ако сте
редактирали старите данни на страни с новия код поради наличие на градове и адреси за тях, трябва да
проверите дали правилно ви е попълнено това поле.
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Стоки
Данните за стоките, необходими за подаване на данни като Интрастат оператор, се въвеждат в меню
"Базови данни - Аналитичности - Номенклатурни дефиниции" и в меню "Базови данни - Аналитичности Номенклатурни позиции". Тези данни излизат само за фирмите, маркирани като Интрастат оператори.
Номенклатурни дефиниции
Ако във фирмените данни е маркирано полето "Фирмата е Интрастат оператор", при редактиране на
номенклатурните дефиниции се появява нова страница с входни полета "Интрастат".
На тази страница се попълват данните:

- Отчита се по Интрастат
Това поле се маркира, за да може програмата да включи тези стоки в съставянето на отчетите за
Интрастат.

- Коефициент за статистическа стойност
Данните за този коефициент се използват, само ако във фирмените данни е маркирано полето "Отчита
статистическа стойност". Статистическата стойност, която се отчита само от Интрастат оператори,
преминали съответния праг на продажбите на стоки, включва освен стойността на стоката и стойността
на транспорта до границите на страната.
Ако за този списък от стоки, описани в тази номенклатурна дефиниция, въведете коефициент за
преизчисляване на продажната стойност към статистическа стойност,
програмата ще изчисли
автоматично статистическата стойност за всяка стока.
Идеята на този коефициент е, че статистическата стойност може да се пресметне като процентно
увеличение на стойността на стоката в зависимост от използваните транспортни средства и от цената
на транспорта.
Ако попълните коефициент=1, тогава програмата ще попълни автоматично продажната стойност на
стоката като статистическа стойност.
Този коефициент е въведен само за удобство, и не е задължително да се попълват данни в него. При
непопълнен коефициент данните за статистическата стойност се задават във всеки документ за
обработка на стоки, подлежащи на отчитане по Интрастат. Въвеждането на статистическата стойност
става на всеки ред от документа. При непопълнена статистическа стойност програмата издава
съобщение за грешка, че статистическата стойност не може да бъде нула.
Наличието на коефициент ще облекчи въвеждането на данните за статистическа стойност за всяка
стока във всеки въвеждан документ за пристигане или потребление.
Номенклатурна позиция
В меню "Базови данни - Аналитичности - Номенклатурни позиции" се въвеждат данните за Интрастат на
всяка стока. Тези данни се появяват само за номенклатурни позиции, в чиято номенклатурна дефиниция
е маркирано, че се отчитат по Интрастат.
Код по КН

При редактиране на номенклатурна позиция, на страница "Общи данни" за всяка номенклатурна
позиция от списъка на стоките, които се отчитат по Интрастат, трябва да се въведе код по
Комбинираната номенклатура. Кодът по Комбинираната номенклатура се избира от списък.
В Бизнес Навигатор е импортирана цялата Комбинирана номенклатура във вида, както е публикувана от
Агенция "Митници". Извикването й става от бутона, който се намира след полето за код. След това се
показва таблицата на Комбинираната номенклатура, която съдържа следните колони:
- Номер
по
ред
Поради сложната йерархична структура на Комбинираната номенклатура полето "Номер по ред" е
необходимо поради това, че не всички позиции в Комбинираната номенклатура имат код.
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- Код
Показва
се
кодът
на
съответната
позиция
на
Комбинираната
номенклатура.
Кодът
от
комбинираната
номенклатура
се
попълва
във
файла
с
8
знака.
Позициите от горните нива на йерархичната структура нямат код, и не могат да се избират от
таблицата.

-

Код
КН2007
Тази колона е добавена за съвместимост с отчетите до 2007 година. Тя е попълнена само за позициите
с променени кодове в 2008 г. При подаване на отчетите по Интрастат в стария формат програмата ще
попълва кода от колоната "Код по КН 2007", само за тези позиции, за които е попълнен такъв. При
особености на конкретни позиции кодът в колоната за 2007 г. може да бъде променян с външната
програма nvtrans.exe, която се инсталира в директорията на програмата.

-

Доп.
мерна
единица
Това поле е попълнено само за определени позиции в Комбинираната номенклатура, за които има
изискване
за
допълнителна
мерна
единица.
Бизнес Навигатор автоматично преобразува мерната единица на стоката в допълнителната мерна
единица по Комбинираната номенклатура. За целта е необходимо изискваната от КН допълнителна
мерна единица да бъде дефинирана в списъка на мерните единици на същата измервана величина, в
която е избраната мерна единица на стоката. Ако това не е направено, при съставяне на отчетите по
Интрастат програмата издава съобщение за грешка.

-

Название
Названието на позициите на Комбинираната номенклатура започва с водещи тиренца. От броя на
тиретата пред името на стоката можете да определите на кое ниво в йерархията се намира тази
позиция.
Над таблицата се намират три бутона, от които става сортирането. В зависимост от избрания бутон
може да се сортира по следните полета:
- По пореден номер
- По код
- По название
По подразбиране сортирането става по пореден номер.
Поради сложната структура на Комбинираната номенклатура се препоръчва следният начин на
сортиране:
1. Ако се знае кодът на стоката по КН, или поне първите цифри на кода, таблицата се сортира по код.
След като се позиционирате на избраната от вас позиция, превключете сортирането по пореден номер,
за да видите и по-горното ниво, т.е. към коя категория стоки се отнася този код. Това е необходимо в
много случаи на избрана позиция с наименование "Други", тъй като последното ниво не съдържа
категорията и не се знае за какви други стоки става въпрос.
2. Ако се знае името на стоката, или част от името, както е по Комбинираната номенклатура, тогава се
използва бутонът "Филтър" в горната част на екрана. Преди това трябва да сте сортирали таблицата по
име.
Сортирането по име и търсенето след това с прелистване на списъка, а не с бутона "Филтър", не винаги
е смислена операция поради наличието на тиретата в началото на имената, както и поради специални
символи за номер в римски цифри и други знаци, съдържащи се в началото на името на позицията.
Освен това има много позиции с име "Други". Така могат да се появят много поредни редове с еднакво
име, които не съдържат информация за групата и категорията на тази позиция.
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Коефициент за нето тегло в кг

Това поле се намира на страница "Интрастат" в екрана за редактиране на номенклатурните позиции.
Поради изискването в декларацията на Интрастат операторите да се попълва нетно тегло в килограми
на съответната стока, е предвидено тук да се въвежда коефициент за преобразуване на количеството
на стоката в документа в нетно тегло в килограми. При наличие на такъв коефициент програмата ще
преизчислява количеството от документа в килограми.
Въвеждане на този коефициент се налага поради това, че не на всички стоки е възможно да се задава
преобразуването на мерните единици в килограми. Например може да има стоки, за които за една
мерна единица, напр. броя, да съответстват различни килограми.
Този коефициент ще облекчи въвеждането на данните в документа, тъй като няма да се налага да се
въвеждат килограмите на всеки ред от документа.
Преобразуването става спрямо мерната единица, зададена на страница "Общи данни".

Данни в документа
При въвеждане на документи да се обърне внимание на страница "Интрастат", която се появява при
натискане на бутон "Други данни" във формата за въвеждане на документи. На обработка по Интрастат
подлежат само документи от тип "Входяща фактура" и "Изходяща фактура". Вътрешните документи и
плащанията не се обработват по Интрастат.
Документите трябва да бъдат задължително многоредови, с маркирана опция "Много кореспондиращи
сметки", за да могат да се обработват правилно за Интрастат.
На тази страница се намират следните полета:

- Страна на изпращане/пристигане
- Страна на произход
Като стойност по подразбиране в тези полета се попълва страната на контрагента. Страната на
произход е необходима само за дневника на изпращанията и се попълва като стойност по подразбиране
само във входящите документи.
Тези стойности могат да се променят за конкретния документ, като се избере друга страна от списъка на
страните. За извикване на списъка на страните се натиска бутонът-стрелка след полето.

- Вид сделка
- Статистическа процедура
- Условия на доставка
- Вид транспорт
- Регион на произход/ потребление
-Националност на транспортното средство.
Стойностите на тези полета са попълнени със стойностите по подразбиране, въведени в типа документ.
Ако в типа документ няма зададени стойности по подразбиране по Интрастат, в тези полета са
попълнени стойностите по подразбиране, зададени във фирмените данни.
Можете да променяте данните във всички полета, като с бутона-стрелка след полето извикате
списъците за стойностите, от които да избирате.

- Допълнителна сума за статистическа стойност
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В това поле можете да въведете цялата допълнителна сума за транспорт по съответните условия на
доставка на всички стоки, които се обработват в документа. При въведена такава допълнителна сума
програмата автоматично ще разпредели тази стойност върху стоките от документа, и ще увеличи с тази
сума стойността на всяка стока, когато съставя дневниците и декларациите по Интрастат.

- Общо нетно тегло в килограми
При задаване на стойност за общото тегло на пратката в килограми в това поле, при попълване на
отчетите по Интрастат Бизнес Навигатор ще разпредели теглото на цялата пратка върху всяка стока от
поддокументите. При това разпределянето става пропорционално на количеството на всяка стока,
въведено в поддокументите. При това програмата не взема предвид мерните единици, в които се
измерва количеството на всяка стока. Не прави и преобразуване от една мерна единица в друга, ако
мерната единица на количеството в документа е различна от мерната единица на номенклатурната
позиция.

- Не се отчита по Интрастат
Ако това поле е маркирано, Бизнес Навигатор ще изключи обработката на този документ от Интрастат
отчетите.

- Бутон "Стойности по премълчаване"
Целта на този бутон е автоматично да се прехвърлят данните от стойностите по премълчаване в
документи, които са били въвеждани с по-стари версии на Бизнес Навигатор. За целта е необходимо да
деактивирате документите и да влезете в тях за редактиране.
При натискане на
последователност:

този

бутон

стойностите

по

премълчаване

се

прехвърлят

в

следната

1. Проверява се, дали има зададени стойности по премълчаване в типа документ. При намерени такива
стойности те се прехвърлят в документа и се появяват на екрана.
2. Ако няма намерени зададени стойности по премълчаване в типа документ, тези стойности се вземат
от фирмените данни. При това Бизнес Навигатор определя автоматично посоката на сделките. За
входящите фактури се вземат стойностите от страница "Пристигания" на фирмените данни, а за
изходящите - от страница "Изпращания".
След като прехвърлите стойностите на най-често срещаните операции, можете да редактирате
информацията във всеки един документ.
Този начин на работа облекчава значително предварителната работа при първото подаване на
Интрастат декларациите. Чрез предварително въвеждане на стойностите по премълчаване, ще има помалко полета за редактиране в старите документи.

Данни в поддокументите
При въвеждане на редовете на документите, за които е необходимо да се въвеждат параметрите за
Интрастат, във формата за редактиране излиза допълнителна страница "Интрастат".
Попълването на полетата на тази страница е необходимо, само ако се налага да се зададат
специфични параметри за конкретната стока на реда.
Ако тези полета не са попълнени, в отчетите по Интрастат ще се попълнят стойностите, попълнени на
основната страница в документа.

В поддокументите се попълват следните полета:
- Страна на произход
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Попълва се страната на произход на конкретната стока, само ако е различна от страната на произход,
попълнена в документа.

- Нето тегло в кг.
Попълва се нетното тегло в килограми на конкретната стока, общо за цялото количество.
Попълнете това поле само ако не сте попълнили количество на цялата пратка в документа.
Ако използвате общо тегло за цялата пратка, Бизнес Навигатор ще разпредели килограмите на цялата
пратка върху всички стоки. При това ще се използва и количеството, което е въведено за стоките, за
които е попълнено това поле. Тези позиции няма да се изключат от разпределянето на общото тегло, но
в отчетите за тях ще се попълни стойността, въведена в поддокумента, а не разпределеното
количество.
Препоръчваме да се използва или въвеждане на общо количество в документа, или да се въвежда
конкретното количество във всеки ред на документа, но не и комбинация от двете.

- Количество в допълнителна мярка
Въвежда се количеството по допълнителната мярка на Комбинираната номенклатура.
Ако това поле не е попълнено и за конкретната стока се изисква отчитане на количеството по
допълнителна мярка, Бизнес Навигатор автоматично ще преобразува количеството от документа, по
мерната единица в документа, в количеството по допълнителната мярка. За тази цел допълнителната
мярка трябва да бъде дефинирана като мерна единица в измерваната величина на тази позиция. При
това трябва да се обърне внимание на съкращенията на мерните единици. Те трябва да са изписани
точно така, както са в Комбинираната номенклатура. Трябва да се спазват точно малки/главни букви,
интервалите и т.н.
Освен съкращението трябва да бъде дефиниран и коефициентът на преобразуване на едната мерна
единица в другата.

- Статистическа стойност
Това поле се попълва, само ако се знае конкретната статистическа стойност на този ред от документа.
Попълнете това поле, само ако не е попълнено полето "Допълнителна сума за статистическа стойност"
на цялата пратка в документа.
Ако се използва обща допълнителна сума за транспортни разходи на цялата пратка, Бизнес Навигатор
ще разпредели тази стойност върху всички стоки. При това ще се използват и редовете в поддокумента
за стоките, за които е попълнено това поле. Тези позиции няма да се изключат от разпределянето на
общата сума. В отчетите обаче за тях ще се попълни стойността, въведена в поддокумента, а не
разпределената стойност.
Затова се препоръчва да се използва или въвеждане на допълнителна сума в документа, или да се
въвежда конкретна сума на статистическата стойност във всеки ред на документа, но не и комбинация
от двете.
Отчети по Интрастат
Интрастат (2007г.)

Тук е запазен старият вариант на подаване на данните от отчетите за Интрастат.
По този начин е осигурена възможност за подаване на данните към НАП или в стария, или в новия
формат.
Ако бъде избрано подаване по този начин, програмата автоматично замества кодовете по комбинираната
номенклатура КН-2008 за тези позиции, които са променени през 2008г, със старите кодове от КН-2007, респ.
попълнените в колоната за 2007 г. в новата таблица.
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От меню "Отчети - Интрастат". се извеждат дневниците и декларациите по Интрастат.
Това меню има две отделни подточки:
- Пристигания
- Изпращания.
При избор на един от отчетите на екрана се появява таблица с отделни страници за дневника и
декларацията по Интрастат.
В горната част на екрана има 3 (три) бутона за избор както следва:
-

Избор на период;

-

Отпечатване на декларация ;

-

Запис на файл.

След иконата "Изход" има поле "Коригираща декларация", което трябва да се маркира, ако ще се
подават коригирани данни за декларацията по Интрастат.
Таблицата с данните за дневника и декларацията съдържа почти еднакви колони, които са сортирани в
последователността, в която се показват на екрана. Разликата е, че в декларацията информацията е
обобщена по код по КН, и след това по първите 9 колони от всеки ред в таблицата.
С бутон "Печат" може да се отпечата декларацията. Данните в полето "Име и телефон на лицето,
изготвило декларацията", се взимат от фирмените данни. За лице, което е изготвило декларацията, се
попълват данните от полето "Упълномощено лице по ДДС". Телефонът се взима от полето "Телефон"
на фирмата.
Всички данни за количество и стойност в дневниците и в декларациите по Интрастат се попълват в цели
числа. Има възможност за въвеждане на отрицателни количества в Интрастат-декларацията.
При липса на данни за периода Бизнес Навигатор разпечатва нулеви дневници и нулеви декларации по
Интрастат.
Бутон "Запис на файл" съставя текстов файл за подаване на данните към компетентната служба на
НАП.
Съставят се и файлове с нулеви декларации, ако за съответния период няма данни.
Интрастат

Дневниците и декларациите по Интрастат – съответно пристигания и изпращания се създават,
редактират и изтриват от меню "Отчети - Интрастат".
Отчетите по Интрастат се генерират като справки, които се съхраняват във вида, в който са съставени
към момента на съставянето за повторно подаване или корекция, а не се съставят само като отчет в
момента на извеждането. Те се запазват в таблици.
Ако се направят промени по документите, те няма да се отразят във вече съставен отчет. Трябва да се
създаде нов отчет за същия период с променените данни. Старият може да се изтрие, но ако вече е
подаден, е желателно да бъде запазен, за да може евентуално да служи като основа за създаване на
корективни декларации.
В екран "Отчети по Интрастат" има икони "Добавяне", "Редактиране", "Изтриване" и "Изход". Както и
таблица с попълнени декларации по Интрастат.
При избор на точка "Отчети по Интрастат" първо ще се покаже празен списък. Първият отчет се създава
с икона "Добавяне".
Първо се избира периодът, за който се съставя справката.
Следва екран със съобщенията за грешки, които се показват при некоректни данни. Моля тези грешки
да се прочетат внимателно, за да бъдат отстранени в документите. В съобщението за всяка грешка се
съдържат номерът и датата на документа, за който се отнася.
След това се показва екран с попълнения отчет, който съдържа следните страници:
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-

Общи данни

-

Декларатор

-

Дневници
На страница "Общи данни" е попълнена информацията за Интрастат оператора, обобщена информация
за пристиганията и изпращанията, и служебна информация за създаването на отчета и записването на
файловете.
На страница "Декларатор" е записана информацията за Интрастат декларатора.
На страница "Дневници" се избират две таблици в отделни страници - Пристигания и Изпращания. За
удобство при проверката, всеки ред съдържа информация за документа, от който е генериран.
Дневниците могат да се експортират в Excel и OpenOffice.
В съставения по този начин отчет има възможност да се нанасят корекции в стойностите по колони и в
общите данни и данните за декларатора.
Таблицата със
информация:

списък

на

създадените

отчети

по

Интрастат

съдържа

следната

-

Период на отчета;

-

Код - пореден номер на отчета в тази таблица. Номерирането става автоматично от програмата;

-

Брой записи с отделни колони за пристигания и изпращания;

-

Файлове записани: Дата, Час - служебна информация за датата и часа на записване на файловете.

Моля да се има предвид, че се подават и нулеви Интрастат декларации, за които също се генерира
файл за подаване в НАП. За периоди, в които нямат транзакции, Интрастат операторите не са
освободени от подаване на данни.
Генериране на файл

След като влезете в попълнения отчет и натиснете бутона "Запис на файл",
съобщение:

програмата издава

Файлът
за
Интрастат
декларация
IntrXXXX_XXXXXXXXX_XXXX.xml
e
записан
в
директория
C:\NAV\MANDXXX\Intrastat\XXXX-XX-XX
Моля имайте предвид, че не бива да отваряте този файл, а трябва да го подадете точно както е
създаден от програмата!
Данните както за пристиганията, така и изпращанията се записват в един общ файл, с едно натискане
на бутона. Във файла се съдържа цялата информация за всяка транзакция.
Преди дневниците бяха само за вътрешна информация, подаваха се само обобщени декларации, а сега
се подават самите дневници.
Името на файла - напр. Intr0002_831122125_0108.xml - е говорящо и съдържа следните данни:
-

номер по ред на Интрастат декларацията. Програмата ги номерира автоматично по реда на
създаването;

-

Булстат/ЕИК на фирмата, за която се подават данните;

-

Период на декларацията - месец и година.

Файлът е записан в директорията на фирмата, поддиректория Intrastat, поддиректория за периода, за
който се отнася декларацията, като напр.
C:\NAV\MAND006\Intrastat\2008-01-01
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Съобщението да не се отваря този файл предупреждава, че при отваряне с неподходящи средства
(напр. текстов или документен редактор) данните ще се повредят. Това е много важно поради особения
формат на кодиране на символите encoding="UTF-8". Моля да го спазвате стриктно, ако желаете да
подадете тези данни в НАП.
Отпечатване на декларациите

Отпечатването на декларациите за пристиганията и изпращанията става във формата, валиден за 2008
г. Декларациите се отпечатват поотделно. За да се отпечата декларацията за пристиганията, се избира
икона "Печат".на страница "Дневници - Пристигания", а за декларацията за изпращанията – икона
"Печат" на страница "Дневници - Изпращания".
С икона "Печат" се отваря екран Report Preview. С функциите на този екран могат да се извършват
стандартните процедури за отпечатване и експорт на дневник за пристигания или изпращания в
зависимост от това, коя подстраница е избрана. Полетата и колоните на печатната форма са оформени
с цел улесняване работата потребителя .
Експорт на транзакциите

Отделно от експорта на декларациите във формат, готов за подаване, е предвиден и експорт на
транзакциите, с цел след това да се импортират в програмата за попълване на Интрастат декларации
на НАП. Това би било удобно например за проверка или за обединяване на данни, създадени с
различни програми или от различни поделения.
На страница "Дневници - Пристигания" се избира икона "Експорт на транзакциите"
, за да се
експортира дневникът на пристиганията. Записват се само движенията във файл с наименование - напр.
InTransReceive0002_831122125_0108
Аналогично, на страница "Дневници - Изпращания" се избира същата икона, за да експортирате
дневника на изпращанията. Записват се само движенията във файл с наименование - напр.
InTransSend0002_831122125_0108
Корективна декларация

Корективна декларация по Интрастат се създава с бутон "Създаване на корективна декларация".
Маркира се този отчет, към който трябва да се подаде корекция, и се натиска бутон "Създаване на
корективна декларация"
Отваря се екран "Име на фирмата [Отчет по Интрастат]"
Той съдържа страници
-

Общи данни

-

Декларатор

-

Дневници

-

Резултат преди корекцията

Кодът на корективната декларация се въвежда автоматично от програмата.
В полетата за период на отчета "Година", "Месец", "Период" програмата автоматично приема данните
от отчета, който се коригира.
В новия отчет е отбелязано, че той е корективен към друг отчет и в поле "Корективен към отчет номер"
е посочен номерът на редовния отчет.
Полетата и редовете на страници "Декларатор" и "Дневници" се попълват аналогично на тези в основна
декларация.
В списъка на отчетите по Интрастат корективните отчети са показани в червено.
На страница "Резултат преди корекцията" има две подстраници "Пристигания" и "Изпращания" със
съответните таблици, аналогични на тази на страница "Дневници"
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В тях е показано състоянието на дневника преди да се генерира корективната декларация.
Ако декларацията е корективна към редовна декларация, това състояние трябва да съвпада с
редовната декларация.
Ако декларацията е корективна към предходна корективна декларация, това състояние показва
редовната декларация, променена последователно с всички корекции до този момент реда, в който те
са създавани.
Например, ако са пуснати 3 корекции и сега се пуска четвърта, резултатът преди корекцията ще бъде
дневникът от редовната декларация, променен с корекциите от първата корективна декларация, след
това с тези от втората, след това с тези от третата.
Резултатът преди корекцията се показва само с информативна цел. Той не се използва от самата
програма при съставянето на следваща корекция. Корекциите винаги се съставят, като се тръгне от
редовната декларация и се приложат последователно всички следващи корекции. Резултатът от
последната корекция се сравнява с текущото състояние на дневника и от намерените разлики се
генерира новата корекция.
Ето защо е много важно хронологията на корективните декларации в Бизнес Навигатор да съвпада с
подадените в НАП корективни декларации. Ако се създаде корективна декларация, но не бъде
подадена в НАП, трябва да се изтрие, защото ще се загуби съответствието на информацията,
съхранена в БВ с тази, съхранена в НАП.
Също така е важно никога да не се изтрива декларация, която вече е подадена в НАП.
Ако за даден месец е подадена корективна декларация, създадена с приложението на НАП, а не
генерирана автоматично от Бизнес Навигатор, тогава за този месец трябва всички следващи корекции
също да се създават в приложението на НАП. Може обаче да се генерира нова редовна декларация от
БН, за да я сравните с информацията в приложението на НАП и да видите къде са необходими
промени.
Трябва да се има предвид, че съгласно указанията на НАП корекции към декларация, подадена по
стария начин, може да се подава само с онлайн приложението на НАП.

Телебанкиране
Функцията "Телебанкиране" на Бизнес Навигатор включва автоматично изготвяне на текстови файлове
за подаване на въведените в програмата платежни документи към обслужващата фирмата банка. Тази
функция спестява време за повторно въвеждане на платежните документи в банковия софтуер и
предотвратява допускането на грешки от повторното въвеждане.
Поради липса на единен стандарт за формат на файловете, които се подават към различните банки, в
Бизнес Навигатор е разработена външна програма nvteleb.exe. С нея като режими на телебанкиране се
създават описанията на текстовите файлове според изискванията на различните банки. Има
възможност за описание на всяко поле от файла, както и за задаване на връзките към данните,
въведени в Бизнес Навигатор. След дефинирането на режими на телебанкиране Бизнес Навигатор
използва тези описания при генериране на текстовите файлове, които се подават към банковия
софтуер. Файловете съдържат всички реквизити на банковите платежни документи и се подават като
масови плащания в готов вид за четене от банковия софтуер
Програмата е предназначена за специалисти с програмистки умения, и разполага с отделно подробно
описание като помощна информация.

Настройки в типовете документи
Режими на отпечатване на документите
За параметри на електронното банкиране функцията "Телебанкиране" използва основно настройките в
типовете документи, които вече са направени за отпечатването на платежните документи. Тези
параметри съответстват и на изискванията на нормативните документи, свързани с разплащанията.
Съществени са конкретните настройки за отпечатване на банковите документи, особено
допълнителните параметри. Те се извикват от бутона "Допълнителни параметри" на страница "Общи
данни"
в
меню
"Базови
данни
Основни
дефиниции
Типове
документи".
Обработката е контекстно-чувствителна, така че да се обработват само необходимите видове банкови
документи. Типът на банковия документ се взима от параметрите, зададени в полето "Отпечатване" на
страница "Общи данни".
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- Ако документът е от тип "Изходящ", клас "Плащане" или "Предплащане", в полето "Отпечатване" да е
избрана стойност "Платежно нареждане", за да се попълнят съответните параметри при съставяне на
таблицата за телебанкиране.
- При тип документ за вътрешно платежно нареждане се обработват следните видове, зададени в
полето "Отпечатване" - "Плащане бюджет ПН", "Бюджетно ПН", "ПН бюджет директен дебит", "Бюджетно
ПН" и "Бюджетно ПН към АПВ". Съответно при въвеждане на тези типове документи се попълват други
допълнителни параметри за бюджетните платежни документи.
Телебанкирането е функция, предназначена за платежните нареждания
Касовите документи не се включват в таблицата за електронно банкиране. Това са например
документите за разходен касов ордер и за вносна бележка. Вносна бележка или вносна бележка към
бюджета не се обработват.
Многоредовите платежни нареждания към бюджета.не се обработват. Те са предвидени с цел се
отпечатват по няколко на хартия - на един лист. Затова в Бизнес Навигатор платежните нареждания към
бюджета трябва да се въвеждат само едноредови.
Режими и подрежими на телебанкиране
Необходими са допълнителни настройки за указване на режим и подрежим на телебанкиране, по които
документите се подготвят за електронно банкиране. Тези допълнителни настройки на документ се
задават при редактиране на типа документ на страница "Общи данни" в меню "Базови данни - Основни
дефиниции - Типове документи".
В полето "Телебанкиране" се задават режима и подрежима на телебанкиране (електронно банкиране).
Данните за банката и режима се избират от предварително подготвения списък, и се попълват в
полетата:
Режим
Подрежим

Включени са предварително подготвени и тествани режими на телебанкиране за следните банки:
Пощенска банка
Общинска банка
Токуда банк
Булбанк
ОББ
Алианц България
Първа инвестиционна банка
Тези дефиниции трябва да важат и за други банки, които използват същия банков софтуер като
гореизброените.
Режим

Режимът на телебанкиране се избира от списък, в който се включват разработените с програмата
nvteleb.exe режими на електронно банкиране. В повечето случаи името на режима съдържа и името на
банката, за която той се отнася и вида на документите, които са включени в него.
Документите от един режим трябва да бъдат въведени в отделни папки.
Подрежим

Необходимо е да се избере и подрежим на телебанкиране, защото е възможно в един файл, с едно
подаване към банката, да се запишат различни видове банкови документи, които съдържат различна
информация в различни полета.
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Някои банки позволяват това, други не. Това зависи от конкретния формат на текстовия файл, в който
се записва информацията.
Възможно е в един файл, с едно подаване към банката, да се запишат различни видове банкови
документи, които да съдържат различна информация в различни полета. В един файл може да има
както нареждания за кредитен превод, така и нареждания за незабавен дебит (инкасо), и плащания към
бюджета.
Ако банката не позволява това, тогава за всеки тип документ се правят различни режими на
телебанкиране с по един подрежим. Тогава в списъка на подрежимите ще има само един подрежим.

Документи за телебанкиране
След като са направени настройките за телебанкиране на типовете документи, документите от този тип
могат да се включат в електронното банкиране.
На основния работен екран се избират период и папка, след това се натиска икона "Телебанкиране"
и се отваря нов екран. При неправилно попълнени данни могат да се получат съобщения за
грешки.
Има няколко допълнителни условия, които трябва да са изпълнени за документите, за да се включат в
обработката на електронното банкиране:
Осчетоводени документи
Един режим на телебанкиране - една папка
Вальор - реална бъдеща дата
Осчетоводени документи

Документите трябва да са осчетоводени
За да се извърши телебанкирането, документите трябва да са осчетоводени. Неосчетоводени
документи не се обработват
Един режим на телебанкиране - една папка
Документите, които ще се подават към дадена банка, трябва да са въведени в една папка, предвидена
за телебанкиране на документи само към тази банка.
Важен е режимът на телебанкиране. За всеки отделен режим на телебанкиране трябва документите да
са въведени в отделна папка. Режимите на телебанкиране зависят от изискванията към текстовите
файлове на съответната банка. Някои банки позволяват да има само един режим за телебанкиране, в
който да се записват различни видове банкови документи. Тогава папките с документи могат да се
разграничат по банката, както е и стандартната счетоводна практика.
В други случаи за всеки тип банкови документи се изисква отделна заглавна информация и не е
възможно да се разработи само един режим на телебанкиране за дадена банка. Тогава за всеки режим
на телебанкиране трябва да се създаде отделна папка. В отделна папка ще се въвеждат и подават
бюджетните платежни нареждания, а в друга отделна папка - плащанията към външните контрагенти.
След като са подадени, документите могат да останат в същата папка. От една папка могат много пъти
да се подават различни документи за електронно банкиране.
Подадените вече документи имат специален флаг, по който се различават от другите,и няма да бъдат
обработени повторно от програмата. Например днес се подават някои документи от папката, утре се
въвежда нови документи в същата папка и пак от същата папка се подават.
Но не бива да се объркват документи, които се подават в различни банки или са с различни режими на
телебанкиране, да бъдат в една папка. Задължително е за две банки да има две отделни папки.
Ако се смесят в една папка документи към различни банки или такива с различни режими на
телебанкиране, програмата ще издаде следното съобщение за грешка:
В тази папка са смесени документи с различни режими на телебанкиране. Моля, разделете документите
с различни режими на телебанкиране в различни папки!
858

Трябва да се използва функцията за местене на документи в друга папка и да се разместят документите
в различни папки. Докато това не бъде направено, програмата няма да допусне да се направи файлът
за телебанкирането.
Също така, ако се наложи за една банка да има повече от един режим за телебанкиране, те трябва да
се разделят в различни папки.
Важи простото правило - един режим на телебанкиране - в една папка.
Вальор - реална бъдеща дата
Датата на изпълнение (вальорът) на документа трябва да бъде реална бъдеща дата
За да може да участва в телебанкирането, документът трябва да има дата на изпълнение (вальор).
Трябва да е попълнено полето "Дата на изпълнение" и то с дата, по-голяма или равна на днешната.
Възможно е документът да се въведе, без да има вальор, т.е само е въведен, има готовност за пускане
към банката, но искаме той да изчака. В този случай не се въвежда датата на изпълнение. В момента, в
който искаме да пуснем този документ към банката с електронно банкиране, се въвежда дата на
изпълнение (вальор).
Възможно е също така на документа да се въведе за дата на изпълнение (вальор) бъдеща дата и да се
пуснем към банката с електронното банкиране. Банката вече има грижата да изпълни документа не
веднага, а когато настъпи датата на изпълнение (вальорът).
Има изисквания към формата на датата, която се въвежда в полето "Дата на изпълнение", за да бъде
разпозната тя и документът да се включи в електронното банкиране. Изискванията са както при тези за
отпечатването - 2 знака за ден, 2 знака за месец, 4 знака за година (ддммгггг).
В Бизнес Навигатор полето за вальор трябва да се попълва като число, а не с разделител точка, както
нормално се въвежда датата, например трябва да се въведе 01052008. В противен случаи документът
ще попадне в таблицата за документи извън обработка.
При въвеждането на датата на изпълнение може да се попълни пълната година в 4 знака, а може и
съкратената година в 2 знака. Програмата приема и двата формата.
Важно е за дните и месеците да се попълват нулите преди едноцифрените дати - 01052008.

Екран "Телебанкиране"
От основния работен екран се избира период, папка и се натиска икона "Телебанкиране".
Програмата създава нова таблица с данни, с различен формат, в която записите са подготвени с тези
атрибути, които имат банковите документи. Това става аналогично на операциите при отпечатването,
които програмата извършва, когато се натисне бутонът "Печат". Бизнес Навигатор преобразува
параметрите за отпечатване на банковите документи и директно ги отпечатва и аналогично ги попълва в
таблицата за електронно банкиране.

При функцията "Телебанкиране" операциите са разделени на два етапа
- Преобразуване на параметрите
- Записване в таблица
Първо става преобразуването на параметрите на счетоводните документи в банкови документи.
Преобразуваните документи се записват в отделна таблица. Тази таблица може да бъде разгледана на
екран "Телебанкиране", който се появява след натискане на иконата „Телебанкиране".
Тя съдържа колони с данните на банковите документи както следва:
- Код на документа
- Вид на банковия документ
- Вальор на документа
- Данни за счетоводния документ - тип, номер, в коя папка се намира, в кой период, коя дата
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- Данни за подателя, в случая тези данни на фирмата, които са необходими за банковите платежни
нареждания - име на фирмата, банка, банков клон, адрес на банката, IBAN, ВІС, дали е местно лице или
не е местно лице, понеже в някои документи това се изисква, страна, град, адрес
- Задължено лице - име, евентуално ЕИК или ЕГН или ЛНЧ, ако е физическо лице. В някои документи за
плащания към бюджета задълженото лице може да е различно от лицето, което прави превода, т.е
примерно внасяне на осигуровки от името на някой от служителите.
Също така в някои платежни нареждания, ако има превишаване на даден лимит, съответно се попълва
една допълнителна информация в долната част на платежното нареждане. Информацията съдържа
данни дали става дума местно лице, относно страна, град, адрес, валута на превода - в случая лева,
сума на документа,
- Основание за плащането, допълнителни пояснения. Това всъщност са бележките в платежното
нареждане
- Платежна система - БИСЕРА или SWIFT.
- Такси - за сметка на подателя, за сметка на получателя и споделени.
- Описание на стопанската операция - допълнителна информация, която трябва да се попълва в
платежните нареждания, когато е надвишен законовият праг за превежданата сума.
За платежните нареждания към бюджета допълнително се попълва информация за:
- Вид плащане към бюджета
- Документ, по който се плаща, например ревизионен акт
- Номер и дата на документа
- За кой период се отнася - от дата до дата.
Така в едни случаи се попълват едни полета, в други случаи - други. В зависимост от вида на документа
програмата попълва съответните полета.
Видът на банковия документ се взима от параметрите, зададени в полето "Отпечатване"на на страница
"Общи данни". Ако се осчетоводят други документи, те също ще се появят в таблицата.
Страница "Непотвърдени"
Документите, подготвени за електронно банкиране, първо се появяват на страницата "Непотвърдени". В
този момент са непотвърдени и очакват потвърждение.
Когато са в тази таблица, единствената операция, която може да се извърши с документите, е те да
бъдат избрани и да се натисне бутон "Потвърждаване".
Оттук те трябва да бъдат потвърдени, за да могат за да бъдат подадени и да се появят във файла.
Така се дава възможност първо документите да се подготвят добре, още веднъж да бъдат прегледани,
преди да се вземе решение, кои от тях ще се подадат за телебанкиране.
След това тези документи, които подлежат на подаване, се маркират. Могат да се маркират повече
документи по стандартния за Windows начин или да се използва чек-боксът "Избери всички".
Натиска се бутон "Потвърждаване". Документите изчезват от страницата "Непотвърдени" и се
преместват в таблицата "Неподадени".
Страница "Неподадени"
На страница "Неподадени" се показват потвърдените документи, които оттук вече ще се подадат за
електронно банкиране.
На тази страница има два бутона - "Подаване" и "Връщане за ново потвърждаване".
Има възможност пак да се проверят документите, ако нещо е объркано. Също така и някой документ да
бъде върнат за ново потвърждаване. Така върнатият документ може да изчаква, докато отново бъде
потвърден.
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С бутон "Подаване" се записват текстовите файлове за масово плащане, които трябва да бъдат
представени в банката или подадени на банковия софтуер.
При това в документа се записва специален маркер, който не се вижда в самия документ, но се вижда,
като се отиде в екрана "Телебанкиране". Така, когато се излезе от екрана за телебанкиране, програмата
знае, че тези документи са подадени. Информацията, дали документът е подаден, дали не е подаден,
дали е потвърден или непотвърден, не се губи. Тя се съхранява в документа. Така се избягва
повторното подаване на вече подадени документи.
От тази страница вече се избират тези документи, които ще бъдат подадени, като може да се постави и
отметка "Избери всички".
След това се натиска бутон "Подаване". Подават се само маркираните документи. Ако ще се подава
само един документ, се маркира само той, немаркираният остава в таблицата на страница
„Неподадени".
Ако в режима на телебанкиране се изисква въвеждане на данни от оператора в допълнителни полета,
те се показват за попълване.
След натискане на бутон „Подаване" документите отиват на страница "Подадени".
Страница "Подадени"
На тази страница са всички подадени документи.
След като тези документи бъдат подадени, те отиват в таблицата на страница "Подадени" и вече няма
да участват в следващото подаване.
Ако обаче се налага файлът да се създаде наново, възможно е на този екран те да бъдат маркирани, да
се избере бутон "Връщане за ново подаване", и отново да се създаде файлът, ако нещо е сгрешено.
Страница "Извън обработка"
На страница "Извън обработка" са документите, на които вальорът или не е въведен, или е по-ранен от
датата, която е текуща в момента. Тази страница е за справка, за да може да се види какви документи
са въведени в папката, които чакат обработка.
Банковите документи се обработват по текуща дата, т.е. днешната дата на компютъра. Ако един
документ е извън обработка, защото няма вальор, той съответно ще може да се подаде, когато му
въведем дата на изпълнение (вальор).

Файлове за телебанкиране
След натискане на бутон "Подаване" в директорията на фирмата, с име mand+номер на фирмата, се
създава поддиректория Telebank. Там се записват файловете за всяко конкретно подаване на
документи за електронно банкиране.
В тази поддиректория се създава поддиректория за всяка година, в годината - поддиректория за всеки
месец и в поддиректорията за месеца - отделна поддиректория за всяко подаване.
Името на поддиректорията за конкретното подаване е комбинация от датата и часа на подаване. Денят
се записва във формат година, месец, ден с цел сортиране по дата. Следва часът във формат час,
минути и секунди на подаването. Така, ако се подават повече документи в рамките на един ден, те няма
да се объркват. Могат да се направят две подавания дори в границите на една минута и те ще се
запишат правилно в отделни директории.
В така описаната директория се създават съответните файлове според дефинициите на съответната
банка, заложени в режимите на телебанкиране.
Ако след подаването на документите с електронно банкиране към банката искаме да изтрием тези
директории, трябва да ги изтрием ръчно, програмата не ги трие, те си остават за справка.

Създаване на режими на телебанкиране
Създаването на режими на телебанкиране става със специална програма. Програмата се казва
nvteleb.exe. В програмата се дефинират режими на телебанкиране по специални процедури.
Програмата е предназначена за специалисти с програмистки умения, и разполага с подробно описание
като помощна информация.
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Е-фактура
Електронното фактуриране е бъдещето на безхартиения офис и с огромен потенциал за повишаване на
ефективността на всички бизнес-дейности. В подкрепа на разработената от Банксервиз система за
електронен обмен на фактури в Бизнес Навигатор е включено създаването на експортен файл в XML
формат за e-faktura.
Експорт на е-фактура
Експортът на фактури като е-фактура става от главния работен екран с помощта на иконата за ефактура
,
разположен
в
десния
край
на
Това е най-лесният начин, работи директно, без допълнителни настройки.

реда

с

икони.

Натискането на този бутон извиква програмата nvefact.exe и предава като параметър режима на
експорт. По подразбиране това е
nvefact.exe Efaktura
Ако е необходимо, тази настройка може да се промени от "Базови данни - Основни дефиниции Стойности по премълчаване - Други - Команден ред за еФактура".
Така променената настройка важи за всички типове изходящи фактури, които се експортират с бутон
"еФактура".
След като се експортира фактурата, се показва съобщение с информация за това, че документът е
експортиран и за името на документа и директорията, в която е записан. Директорията, в която се
записват е-фактурите, е поддиректория efact на съответната директория на фирмата и в нея има
поддиректории за всеки ден.
След като от Бизнес Навигатор се експортират съответните е-фактури, трябва да се използва
приложението на Банксервиз, за да се подпишат с електронен подпис и да се изпратят. Инсталирането
на това приложение става от специалистите на Банксервиз след предварително подписан договор с тях.
С тях се уточнява и графичното оформление на е-фактурите за клиентите, които ще ги получат.
Алтернативен експорт на е-фактури
Алтернативно експортът на фактури като е-фактура може да става от главния работен екран с
използване на иконата за специално отпечатване.
режим на експортиране за всеки тип документ.

Този начин позволява да се укаже различен

При повече от един режим на отпечатване на типа документ програмата извежда меню, от което трябва
да
се
избере
режим
Е-Фактура.
За да се използва този начин, трябва да се направят следните настройки на типа документ:
В настройките на типа документ на съответните изходящи фактури трябва да се укаже, че могат да се
експортират като е-фактури. За тази цел в данните на типа документ, които може да се отворят от меню
"Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи", на страница "Допълнителни параметри", ред
"Режими на отпечатване" трябва да се добави нов режим. Той ще дефинира изхода към е-фактура. При
добавяне се попълват следните данни в полетата:
Име:
По желание може да се въведе и друго име.

Команда: nvefact.exe Efaktura
Където:
-

nvefact.exe е името на новия дизайнер на е-фактури;

-

Efaktura - името на режима на експортиране.
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Е-Фактура

Този режим на експортиране идва като стандартен с инсталацията на програмата и е тестван и одобрен
от Банксервиз.
Заедно с инсталацията на програмата идва и втори стандартен режим за фактури за износ на английски
език. Той се нарича EfakturaEng.
Команда: nvefact.exe EfakturaEng
Могат да се дефинират собствени режими на експортиране с вградения дизайнер на е-фактури, който се
извиква като външна програма под името nvefact.exe и идва с инсталацията на програмата.
Няма ограничение за броя на използваните режими на отпечатване както и за броя на режимите на
експорт на е-фактурите. За един тип документ може да има много режими на отпечатване, както и за
всеки отделен тип документ може да има отделен режим на отпечатване.
Един режим на отпечатване може да се използва в много типове документи. Например за издаване на ефактури е достатъчно да се ползва вграденият режим Efaktura за всички типове документи за изходящи
фактури, които се използват.
Едновременен експорт на много е-фактури
От Бизнес Навигатор като е-фактури могат едновременно да се експортират много фактури. Това става
от главния работен екран, меню "Отчети - Опис на документите". В списъка се маркират фактурите,
които ще бъдат експортирани. Избира се бутон "Експорт DBF".
Извън Бизнес Навигатор се стартира nvefact.exe със съответните параметри.
Целесъобразно е да се направи икона, с която да се стартира nvefact.exe извън Бизнес Навигатор. В
свойствата на иконата се задават и параметрите, с които да се стартира програмата. Например
nvefact.exe Efaktura
Така в този случай всички фактури ще ползват един и същ режим на експортиране.
Забележка: За да се улесни маркирането на нужните фактури в описа на документите, е удобно да се
използва бутон "Филтър".
Може например да се изберат само документите от дадена папка и само за дадена дата.
Запис на е-фактурите в ZIP-файл
Програмата за подписване на Банксервиз може да обработва експортираните е-фактури по два начина:
-

отделни XML файлове един по един
или

-

пакет от XML файлове, опаковани в общ ZIP файл.

За да се работи по втория начин, може да се ползва външна програма за създаване на ZIP файла или
да се укаже на nvefact.exe да записва направо в ZIP файл.
На nvefact.exe може да се укаже по два начина дали да записва направо в ZIP файл:
Отваря се режимът за експортиране с дизайнера на е-фактури и се маркира или размаркира карето
"Опаковай в ZIP файл".
Задава се параметър в командния ред. Например:
-

nvefact.exe Efaktura ZIP=YES

или
-

nvefact.exe Efaktura ZIP=NO

Параметърът в командния ред има приоритет пред настройката, зададена в режима за експортиране.
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Забележка: На практика програмата първо създава всички XML файлове, след това ги записва в ZIP
файл и накрая изтрива XML файловете. За име на ZIP файла се взима името на последния XML файл,
като се слага разширение .ZIP
Целесъобразно е nvefact.exe да записва направо в ZIP файл, само ако се прави едновременен експорт
на много е-фактури от описа на документите. Ако се експортират фактура по фактура с бутона
"Ефактура" от главния работен екран, е по-удобно да се остави програмата само да създава XML
файлове, а преди подписването да се отвори съответната директория и да те се обединят в ZIP файл с
външна програма.
Можете да се използва WinZip, 7-Zip, ZipGenius или друга от множеството подобни програми.
Данни за е-фактурата
Всички данни за фактурите, които се съдържат в Бизнес Навигатор, се експортират за е-фактурата.
В адресната информация на клиентите е добавено допълнително поле за e-mail, на който Банксервиз да
изпрати съобщение за получена фактура. Това поле е задължително при създаване на е-фактура.
Технически параметри
При експорта на е-фактурите информацията за документа се записва в междинни файлове, които се
поставят в директорията за специално отпечатване, указана в меню „Система – Настройки".
Ако работите в мрежа, се препоръчва там да укажете директория от локалния диск на всеки потребител
от мрежата, за да не се получават конфликти, ако няколко потребителя се опитват да използват тази
функция едновременно.
Дизайнер на е-фактури
Дизайнерът на е-фактури описва структурата на файловете в .XML формат и се извиква като външна
програма с името:
Nvefact.exe
При извикване от командния ред на програмата при задаване на режими на специално отпечатване е
необходимо да се въведат необходимите параметри и програмата осъществява директно експорта на ефактурите.
Ако Nvefact.exe се стартира извън програмата, без параметри, тогава тя се отваря в режим на дизайн. С
негова помощ могат да се настройват специфични режими на експорт на документи в .XML файл както
като е-фактури във формата на Банксервиз, така също и в други формати, изисквани от бизнеспартньори у нас и в чужбина (напр. за Метро, Билла и т.н.).

Файлът, който съдържа дефиницията на режимите на експорт, се нарича:
Efactura.dat
При инсталация на програмата този файл не се обновява, за да не се изтрият направени от
потребителите индивидуални режими на експорт.

Вместо това в директорията на данните на програмата се записва допълнителен файл:
EfacturaStd.dat.
Това е стандартният файл за е-фактурите, в който се съдържат евентуално коригирани варианти на
дефинициите на експорт, разработени от Комерс Финанс АД. Програмата не използва този файл, но от
него могат да се импортират дефиниции на режимите на експортиране в работния файл Efactura.dat.

Дизайнерът на е-фактури има собствен Help, от който можете да се информирате за неговите функции и
с негова помощ да разработите собствени режими на е-фактури.

Проверка за дублирани номера на документи в момента на въвеждането
Съществуват разнообразни изисквания относно номерирането на различните типове документи.
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В определени случаи е нормално да има и дублирани номера. Затова не е възможно да се дефинира
общо правило за проверка за дублирани номера. Също така не е възможно такова правило да се зададе
като пряка забрана за въвеждане на дублирани номера.

Решението на този проблем има някои особености.
Подхожда се по различен начин при вътрешните, входящите и изходящите документи.
Индексирането по номера на документите не се извършва в самия файл с документите, а в два
допълнителни файла, един за входящите документи и друг за изходящите.
Трябва да се има предвид, че номерът на документа не е число, а символен низ.
Затова например номер 33 е различен от номер 033 и различен от номер 0000000033. Важно е да
номерът да се въвежда точно така, както е в оригинала.
Основни положения
Вътрешни документи

За вътрешните документи проверка за дублирани номера не се извършва
Входящи документи
Входящи фактури
Входящи плащания
Входящи фактури

При входящите фактури се проверява уникалната комбинация, съставена от кода на доставчика и
номера на документа.
Това означава, че входящи фактури с еднакви номера, но от различни доставчици, не се смятат за
дублирани.
Входящи плащания

При входящите плащания се проверява уникалната комбинация от кода на клиента и номера на
документа.
Това означава, че входящи платежни нареждания с еднакви номера, но от различни клиенти, не се
смятат за дублирани.
Изходящи документи
Изходящи фактури
Изходящи плащания
Изходящи фактури

При изходящите фактури се проверява за уникален номер на документа.
Това означава, че изходящи фактури с еднакви номера винаги се смятат за дублирани, без значение
дали са към един и същи клиент или към различни.
Изходящи плащания

При изходящите плащания се проверява уникалната комбинация от режима на отпечатване и номера на
документа.
Това означава, че поотделно се проверява номерирането на касови ордери, платежни нареждания,
вносни бележки, платежни нареждания към бюджета и вносни бележки към бюджета.
Ако две платежни нареждания са с еднакви номера, те се смятат за дублирани, без значение дали са
към един и същи доставчик, или към различни.
Но ако съвпадат номерът на платежно нареждане и вносна бележка, те не се смятат за дублирани.
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Обработка
При въвеждане на нов документ проверката за дублирани номера се извършва в момента, в който
потвърдим документа.
При редактиране на съществуващ документ проверката се извършва два пъти: веднъж при влизане в
документа и втори път при потвърждаването му.
Ако програмата открие дублиран номер, тя само предупреждава за това, но решението дали да се
продължи с този номер или да се коригира остава за оператора.
Коригиране на номера на втория документ
Коригиране на номера на втория документ

При определени ситуации операторът може да реши да остави дублираните номера - например така
трябва да бъде, ако се въвежда входяща фактура, която съдържа и облагаема, и необлагаема по ДДС
част – като два документа, но с еднакъв номер. Реално обаче двата документа не могат да бъдат
индексирани с еднакви номера. Затова технически решението на тази ситуация е следното: когато
възникне такова дублиране, вторият документ се записва в индексния файл не с истинския си номер, а с
уникален служебен номер. Ако в последствие дублираният номер бъде поправен, документът вече ще
се индексира с истинския си номер.
Ако обаче решим да коригираме дублирания номер не във втория документ, който фактически е с
дублиран номер, а в първия документ, чийто номер е първичен, ще е необходимо след това да отворим
за редактиране и да потвърдим също и втория документ, за да може в неговия индекс вместо служебния
му номер да се запише истинският номер.
Първоначално индексиране
Преди въвеждането на проверката за дублирани номера на документите базата данни
на Бизнес Навигатор не съдържа допълнителни индекси на документите, ето защо
при първото влизане във фирмата след въвеждането на тази автоматична операция
автоматично ще се извърши индексиране. Индексирането трябва да се изчака и да
не се прекъсва.
При големи бази данни може да е нежелателно да се изчаква това индексиране веднага след
инсталирането на нова версия. Затова, ако броят на документите е по-голям от 500 000, програмата ще
попита дали да извърши индексирането сега или да го отложи за утре. Ако се отложи за утрешния ден,
при първото влизане във фирмата на следващия ден този въпрос ще бъде зададен отново.
Ако индексирането е отложено, може да не се изчаква следващият ден, а то да се стартира от меню
"Документи - Индексиране по номер". Удобно би било например това да се направи вечерта, когато
всички вече са излезли от програмата.

Експорт и импорт на отворени позиции
Eкспортиране и импортиране на отворените позиции се извършва от меню "Отчети – Следене на
разплащанията – За всички контрагенти" съответно с бутони "Експорт" и "Импорт".
Експорт
При натискане на бутона "Експорт" се отваря екран, в който се избират отворените позиции – обект на
експортиране. Възможностите са: "Активни и приключени" или "Само активни".
Освен това може да се въведе начална дата, от която да започне експортът. Ако се експортират "Само
активни" отворени позиции, началната дата може да остане непопълнена, за "Активни и приключени"
попълването на начална дата е задължително.
Ако се експортират "Активни и приключени" отворени позиции, задължително трябва да се зададе
начална дата, за да не се получи твърде голям обем на експортираната информация и целият процес
да стане твърде бавен.
Ако ще се експортират всички отворени позиции, може просто да се зададе начална дата, по-ранна от
първия период, който е обработван с Бизнес Навигатор.
За начална дата на отворената позиция се счита датата на първия документ в тази отворена позиция.
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Експортният файл трябва да има префикс OPP и разширение .NAV - например OPPTEST.NAV. Ако
префиксът и разширението не се попълнят от потребителя, програмата ги попълва автоматично.
Импорт
За да се осъществи импортът на отворената позиция, е необходимо преди това да са импортирани
всички включени в нея документи, като се използва функцията "Папки – Импорт/Експорт на папки".
Ако някой от документите не бъде намерен, се извежда съобщение за грешка и тази отворена позиция
не се импортира.
Съобщенията за грешки се извеждат като общ списък, а не едно по едно.
Търсенето на изходящите документи става по номер, а при входящите документи - по име на
контрагента и по номер. Ако след импорта е променен номерът на документа или името на контрагента
(за входящите документи), документът няма да може да бъде намерен.
Ако било погрешка, било нарочно, една папка е импортирана два пъти, програмата ще намери само
първия импортиран екземпляр на даден документ.
При импорта може да има три случая:
Импорт на нова отворена позиция
Програмата търси и намира отварящия документ на отворената позиция (т.е.първия документ, с който
всъщност е създадена позицията).
Ако този документ не е присъединен към отворената позиция, се създава нова отворена позиция и към
нея се присъединяват останалите документи.
Ако някой от документите вече е присъединен към друга отворена позиция, се извежда съобщение за
грешка.
Отворената позиция вече е импортирана, но в нея са настъпили промени
т.е.добавени са или са премахнати документи
Програмата търси и намира отварящия документ на отворената позиция. Ако този документ вече е
присъединен към отворената позиция, значи тази позиция вече е била импортирана. Един по един се
проверяват останалите документи, които би трябвало да са включени в тази отворена позиция.
Ако документът е присъединен към същата отворена позиция, не се прави нищо.
Ако документът не е присъединен към отворената позиция, се присъенинява към тази отворена
позиция.
Ако документът е присъединен към друга отворена позиция, се извежда съобщение за грешка.
Отворената позиция вече е импортирана и по нея няма промени
Процедурата е същата:
Програмата търси и намира отварящия документ на отворената позиция. Ако този документ вече е
присъединен към отворената позиция, значи тази позиция вече е била импортирана. Един по един се
проверяват останалите документи, които би трябвало да са включени в тази отворена позиция.
Не се извършват промени и не се извеждат никакви съобщения.
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Генератор на отчети
Генераторът на отчети се извиква от меню "Базови данни – Основни дефиниции – Дефиниции на
отчети".
Дефиниране на отчети с генератора

С помощта на тази функция в БИЗНЕС НАВИГАТОР счетоводните отчети се дефинират като
класификации. При това се дефинира не само списък с всички сметки, подредени по определен начин, а
също и йерархията на отделните групи в отчета. Така не е проблем да се дефинира балансът или друг
вид счетоводен отчет, който в момента е необходим, според индивидуалните особености на фирмата.
За да се дефинират отчетите, трябва да се активира меню "Базови данни" – функция "Дефиниции на
отчети".
Когато извикате тази функция от главното меню, на екрана се показва екран с името на фирмата и
наименование "Дефиниции на отчети". Той съдържа списък на всички дефинирани в БИЗНЕС
НАВИГАТОР отчети и икони "Добавяне", "Редактиране", "Триене", "Export" и "Изход", както и бутони
"Експорт" и "Импорт". Отчетите са сортирани по автоматично зададения им от системата код, който се
номерира последователно по реда на тяхното въвеждане. От таблицата можете да избирате стари
отчети за корекция, да добавяте нови отчети, като за улеснение копирате съществуващ, а също така и
да изтривате отчети, които не са ви необходими. С помощта на тази функция дефинирате името и типа
на отчета.
В БИЗНЕС НАВИГАТОР са дефинирани отчетите: Баланс, Отчет за приходите и разходите, Данъчна
декларация по ДДС, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал. Тези отчети са
задължителни за водене на счетоводството и се използват при приключване на счетоводните периоди,
както и за извеждане на справочната информация на системата.

868

Въпроси и отговори
Общи въпроси
Счетоводно отчитане на финансов лизинг
Финансов лизинг е лизингов договор, при който наемодателят прехвърля на наемателя всички рискове и
изгоди, свързани със собствеността върху актива. Той трябва да отговаря най-малко на две от следните
три изисквания:
Договорът да съдържа задължителна клауза за прехвърляне собствеността върху актива на наемателя.
Прехвърлянето на собствеността на наемателя да се извършва към края на срока на лизинговия
договор.
Срокът на наемния договор да покрива по-голяма част от полезния срок на използване на актива.
Наемодателят:
1. Отчита като дългосрочно вземане определените в договора наемни плащания. В сумата им се
включват:
•

справедливата (продажната) цена на отдадения актив;

•
разликата между общата сума на договорените наемни плащания и справедливата цена на
отдадения актив, която се отразява като финансови приходи за бъдещи периоди.
2. Отписва отдадения актив по неговата балансова стойност.
3. Отчита в текущия период финансовите приходи за бъдещи периоди пропорционално на
относителния дял на получените суми в общата сума на договорените наемни плащания.
4. Отчита в текущия период финансови приходи за бъдещи периоди.
5. Отчита в намаление на вземането по договора получените през срока на договора плащания.
Пример:
Фирма е придобила чрез договор за лизинг ДМА (автомобил). Цената на договора е 6000 лв. Договорът
е сключен за срок от 5 години. След изтичане на този срок наемодателят ще прехвърли собствеността
на наемателя. Справедливата (продажната) цена на ДМА към датата на сключване на договора е 5000
лв. Годишната наемна вноска е 1200 (месечна вноска 100 лв.). По счетоводните сметки на наемодателя
към датата на сключване на договора има следната информация:
Сметка 205 Транспортни средства

3000 лв.

Сметка 2415 Амортизация на транспортни средства 1500 лв.
Балансова стойност

1500 лв.

Аналитичностите по сметките са определени предварително.
Счетоводно отчитане на стопанските операции при наемодателя:
1. За отчитане на възникналото вземане от наемателя за определените в договора наемни
плащания се използва документ тип "ВД - Вътрешен по дебит" с много кореспондиращи сметки (Много
КС) по кредита със следните контировки:
Дт 229 Други дългосрочни финансови активи

6000 лв.

Кт 709 Други приходи от дейността

5000 лв.

Кт 752 Финансови приходи за бъдещи периоди 1000 лв.
2. За отписване на начислената до
момента амортизация на предоставения под наем ДМА се използва документ "ВД - Вътрешен по дебит":
Дт 241 Амортизации на ДМА

1500 лв.

Кт 205 Транспортни средства

1500 лв.
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3. За отписване балансовата стойност на ДМА се използва документ "ВД - Вътрешен по дебит".
Дт 709 Други приходи от дейността

1500 лв.
(бал.стойност)

Кт 205 Транспортни средства

1500 лв.

4. За отчитане на получената годишна вноска (отчита се в намаление на вземането) се използва
вътрешен документ, може "ПКО - Приходен касов ордер":
Дт 501 Каса в лева

1200 лв.

Кт 229 Други дългосрочни фин. активи 1200 лв.
Наемателят:
1. Отчита като дългосрочно задължение определените в договора наемни плащания.
2. Записва наетия актив по справедливата (продажната) му цена.
3. Отчита като финансов разход за бъдещи периоди разликата между справедливата цена на
наетия актив и общата сума на договорените наемни плащания.
Този разход се отчита в текущия период пропорционално на относителния дял на направените
плащания от общата сума на договорените наемни плащания.
4. Начислява амортизация на амортизируемите наети активи в съответствие с възприетата
амортизационна политика на фирмата.
5. Отчита в намаление на дългосрочното си задължение изплатените през срока на договора суми.
Счетоводно отчитане на стопанските операции при наемателя:
1. Отразява получения под наем актив като ДМА и го отчита като дългосрочно задължение чрез
сметка 159 Други заеми и дългове. Използва се документ "ВК - Вътрешен по кредит", по дебита - "Много
КС".
Дт 205 Транспортни средства

5000 лв.

Дт 652 Фин. разходи за бъдещи периоди
Кт 159 Други заеми и дългове

1000 лв.

6000 лв.

2. За начисляване на амортизация на актива съобразно определения метод на амортизация се
използва документ "АМОРТ".
Дт 603 Разходи за амортизации
Кт 241 Амортизации на ДМА
3. За отчитане намалението на задължението през каса се използва вътрешен документ, например
"РКО - Разходен касов ордер".
Дт 159 Други заеми и дългове

1200 лв.

Кт 501 Каса в лева

1200 лв.

4. За отчитане на извършени разходи във връзка със застраховка се използва вътрешен документ.
Дт 602 Разходи за външни услуги
Кт 495 Разчети по застраховане
5. За отчитане на извършените разходи през каса във връзка със сключване на договора се
използва вътрешен документ.
Дт 602 Разходи за външни услуги

870

Кт 501 Каса в лева
Как става триенето на стари данни в приключени периоди в ИСФУ "БИЗНЕС НАВИГАТОР"
За да може да се извърши тази операция, е необходимо да са налице следните условия:
-

Всички документи за дадения период трябва да се осчетоводени. В противен случай не могат
да се използват функциите за закриване на папка или период.

-

Всички папки и периоди трябва да са закрити.

-

Не трябва да има активни отворени позиции, всички сделки трябва да са закрити.

Закриването на папка става от меню "Папки - Закриване", а закриването на период - от "Периоди Закриване".
След като са изпълнени посочените условия, се излиза от фирмата и се избира меню "Фирми - Триене
на стари данни". Посочва се периодът, за който трябва да се изтрият данните, и се избира бутон "ОК".
След приключване на операцията, ако се влезе във фирмата и се отиде в съответния период, се виждат
само папките, без да има документи във тях. Всички справки обаче запазват своето състояние от
момента преди изтриването.
Важно е да се отбележи, че може да се изтрият данните за цяла финансова година, а не за отделни
периоди от нея.
Как
става
импорт
"БИЗНЕС НАВИГАТОР"

или

експорт

на

балансови

отчети

в

ИСФУ

В ИСФУ "БИЗНЕС НАВИГАТОР" има заложен специален генератор за отчети. С него са създадени
необходимите за годишното счетоводно приключване отчети, а също и справките декларации, които се
изискват по закона за ДДС. По желание потребителят също може да създава с този генератор
собствени отчети.
Ако се налага да се използва нов отчет, който го няма в списъка, той трябва да се импортира.
За да се импортират нови балансови отчети, е необходимо да се отиде в меню "Базови данни - Основни
дефиниции - Дефиниции на отчети". На появяващия се екран трябва да се натисне бутон "Импорт" и да
се избере нужният файл от списъка. Списъкът се намира в лявата част на екрана под текста "File name".
В процеса на импортиране е възможно да се появи следното съобщение за грешка:
FILE=C\NAV\MAND00Х\DATA\ACCOUNTS.DAT,
Ненамерен
RepGenImport:
Account=

запис

ERROR=
(35|)

Това означава, че липсва счетоводна сметка, която е посочена в отчета. Тя трябва да се добави в
сметкоплана. Номерът на сметката може да бъде видян на реда:
Account=
Натиска се бутон "ОК" от екрана със съобщението за грешка. Отчетът се импортира, а позицията с
липсващата сметка се маркира. След това от меню "Базови данни - Сметкоплан - Сметки" се избира
икона "Добавяне" и се създава липсващата сметка.
Трябва да се отбележи, че ако има съобщение за грешка, и това съобщение се потвърди с бутон "ОК",
програмата добавя в списъка с балансови отчети нови отчети, които не са пълни и коректни и трябва да
бъдат коригирани. Важното е да се добавят съответните липсващи сметки в сметкоплана. За коректно
импортирани се считат тези отчети, при импорта на които е нямало съобщение за грешки.
Важно е да се отбележи, че освен импорт ИСФУ "БИЗНЕС НАВИГАТОР" предлага и експорт на
балансови отчети, като с него могат да се прехвърлят отчети от една фирма в друга от едно работно
място на друго.
За целта се избира меню "Базови данни - Основни дефиниции - Дефиниции на отчети" и в появяващия
се екран се натиска бутон "Експорт".
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В горната половина на екрана се намира списък, в който се маркират един или няколко избрани от нас
отчета. След това трябва да се отиде в празното поле на екрана след съкращението "REP", където да
се посочи част от име на файла, което може да съдържа цифри или латински букви. Ако в празното поле
се въведе например 123, името на файла, който сме създали, ще бъде "REP123.nav" и той ще се
намира в директорията с данни "NAV" (aко се работи в мрежа - в директория "NAV" на сървъра),
откъдето може да се копира на дискети или директно да се импортира.
Може да се избере и друга директория за запис на файла.
Справка за дублирани номера
Справка за дублирани номера на документи е разработена с дизайнера на отчети. Може да се използва
за проверка на всякакъв вид входящи и изходящи документи.
За да я използвате, отидете на меню "Базови данни - Основни дефиниции - Стойности по
премълчаване - Други - Режими на експортиране" с бутон "Импорт" импортирайте файла
EXPDUBNO.nav
За отпечатване на справката натиснете бутона "Експорт" в меню "Отчети - Опис на документите".
Изберете от менюто справката "Проверка за дублирани документи".
В справката ще се покажат само тези случаи, при които за един контрагент в избрания интервал от
периоди е имало повече от един документ със същия номер.
Необходимо е да имате предвид, че не всеки такъв случай е плод на грешка. Възможно е да се
дублират номера на фактури в случаите, когато сте получили фактура, която съдържа и облагаеми и
необлагаеми доставки, и сте я въвели като два отделни документа с еднакви номера. Това е нормално.
Ако няма никакви документи с повтарящи се номера, справката няма да се отвори като "Print Preview", а
като малко квадратно прозорче, което само трябва да затворите.
При добавяне на данни в списъчни структури се появява съобщение за грешка
Attempts to automatically number this record have failed. File: C:\NAV\... Key: По код Error: (0). Try Again?"

В списъка с данни трябва да се провери за празен (нулев) ред или за липсващи основни данни във вече
въведените записи.
Празният запис трябва да се изтрие, а липсващите данни да се допълнят чрез редактиране на записа.
Получава се съобщение за грешка за позиции с код New#
позиции с код New#, име New Item при въвеждане на нови позиции, при автоматични операции и др.
Позициите с код "New#.... " име "New item#..." са паразитни (грешни) записи, които трябва да се изтрият.
Изтриването на подобни грешни записи се прави на страница "Всички" в списъчните структури.
Например страница "Всички" в "Базови данни – Сметкоплан – Партиди" или в "Базови данни –
Аналитичности – Номенклатурни позиции". Маркира се редът с паразитния запис и се избира икона
"Изтриване"
Ако грешка за подобна позиция се появява при работа с дълготрайни активи в амортизационния план,
позицията в амортизационния план може да се изтрие, като се маркира отметката "Покажи всички".
Как се разделя един период на два или повече периода
Разделяне на период в Бизнес Навигатор на два или повече нови периоди означава да се въведе нов(и)
период(и) с начална(и) дата(и), равна(и) на датата/ите определена(и) за разделяне на периода.
Въвеждането на нови периода в програмата се прави от меню "Базови данни – Фирмени данни –
Периоди и години". Маркира се съответната финансова година и се избира икона "Редактиране".
Отваря се екран "Финансова година" и там се избира страница "Периоди". С икона "Добавяне"
се
добавя новият период, като се попълва само поле "Начална дата" – това е датата, от която ще стартира
новият период (датата на разделяне) и въведеното се потвърждава с бутон "ОК". Така създаденият
период се появява в списъка на периодите в състояние "Неактивиран". За да се ползва периодът във
фирмата, той
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трябва да се активира от меню "Периоди – Активиране".

Папки и документи
Как се открива закрита папка или период
Когато папката или периода са били закрити и желаем те да бъдат открити отново, за да се направят
корекции, е необходимо да се деактивира периодът, в който се намира дадената папка. Това става, като
се излезе от съответната фирма и на основния екран от меню "Фирми - Деактивиране на период" се
избере периодът, който ще се деактивира. Потвърждава се с "ОК".
След деактивирането на периода от меню "Фирми – Старт" се стартира фирмата.
От меню "Периоди – Активиране" се активират така деактивираните периоди и от същото меню с
команда "Осчетоводяване" те се осчетоводяват.
За откриване на закрита папка може да се постъпи по същия начин както откриването на период.
Друг начин за откриване на папка е това да стане с помощта на администраторска парола за ИСФУ
"БИЗНЕС НАВИГАТОР". За да се открие папката при наличие на администраторска парола, трябва да
се стартира Бизнес Навигатор и след това да се влезе в съответната фирма с тази парола. Във
фирмата се маркира закритата папка, щраква се с десен бутон на мишката и от появяващото се меню се
избира "Change". Появява се екранът "Работна папка". В него има позиция "Състояние", в която пише
"Закрита". В най-дясната част на прозореца има и бутон "Откриване". Този бутон се натиска. В резултат
на това в позицията "Състояние" вече се появява надпис "Работна". За потвърждаване се натиска бутон
"ОК".
Как става импорт и експорт на папки в ИСФУ БИЗНЕС НАВИГАТОР
В интегрираната система за фирмено управление "БИЗНЕС НАВИГАТОР" е възможен експорт и импорт
на папка, избрана група папки или на папките за цял избран период.
Експортът на една папка се осъществява, като от меню "Папки - Експорт" се избере "Една папка".
Появява се екран "Експорт във файл". В празното поле "Файл" след съкращението "ВАТ" се посочва
част от име на файла, което може да съдържа цифри или латински букви. Ако в празното поле въведем
например 123, името на файла, който сме създали, ще бъде "ВАТ123.nav". Той ще се намира в
директорията с данни "NAV" (aко се работи в мрежа - в директория "NAV" на сървъра) или друга,
посочена от потребителя директория, откъдето може да се копира, изпраща или директно да се
импортира.
Експортът на избрана от нас група папки става, като от меню "Папки - Експорт" се избере позиция
"Избрани папки". След това се появява списък с папките във фирмата. Чрез маркиране се прави
изборът и се натиска бутон "ОК". Отваря се екран "Експорт във файл" и тук се процедира по описания
начин.
Експорт на папки за даден период се осъществява, като се маркира съответният период и се избере
меню "Папки - Експорт". Посочва се позиция "Цял период". Визуализира се екран "Експорт във файл" и
тук се процедира по описания начин.
Импортът на папки в ИСФУ БИЗНЕС НАВИГАТОР се осъществява, като се избере меню "Папки Импорт". Визуализира се екран "Import Batch Folder". Маркира се импортният файл и след това се
натиска бутон "ОК". За да няма проблем при експорта и импорта на папки от една фирма в друга, е
необходимо да са налице следните условия:
-

Ако информацията се пренася от едно работно място на друго, е необходимо и на двете места
да се работи с едни същи версии на ИСФУ БИЗНЕС НАВИГАТОР.

Данните на приемащата фирма трябва да са еднакви с тези на изпращащата файла, в частта и с
данните в експортираните документи. Необходимо е:
-

да има пълна съвместимост между настройки на сметкоплана в едната и в другата фирма, т.е.
не трябва да има сметки, които ги има в единия сметкоплан, а липсват в другия. Настройките
на типовете аналитичности на сметките също трябва да бъдат едни и същи и в двете фирми.

-

в двете фирми да има едни и същи данъци и отстъпки.

-

в двете фирми да има едни и същи типове документи.
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Ако при импорта на папки в някои от документите има клиенти или доставчици, БИЗНЕС НАВИГАТОР
проверява по име дали те съществуват в списъка с контрагентите и, ако ги няма, ги добавя. В случаите,
когато се импортират документи, в които има партиди, програмата проверява по кода на партидата дали
тя съществува и, ако я няма, я създава в сметката.
Как става прехвърляне на документи от една папка в друга
За да се прехвърли документ от една папка в друга, е необходимо той да бъде неосчетоводен. Редът с
документа се маркира с мишката и след това се избира меню "Документи - Местене в друга папка".
Появява се екран, в чието поле "Местене на документ в папка" трябва да се напише номерът на новата
папка и да се потвърди с бутон "ОК".

След това в края на лентата с икони се появява нова икона, наречена "Местене в друга папка"
Когато тя се избере, могат да се местят и други документи от текущата в новата папка.

.

При избор на икона "Документи в папката Редактиране на пълен екран"
на главния работен екран
на фирмата в Бизнес Навигатор, имате възможност да прехвърляте (местите) и цяла група от документи
в друга папка. При редактиране на документи на пълен екран разсчетоводените документи, които ще
местите, се избират с помощта на бутон CTRL (един по един) или SHIFT (група) и мишката, а командата
за прехвърляне в друга папка се избира отново от меню "Документи - Местене в друга папка".
Не може да се изтрие документ от тип изходяща фактура
Забраната за изтриване е свързана с автоматичното номериране на фактурите, които се издават от
програмата.
В настройката на стойностите на параметъра "Режим на номериране" за фактури и данъчни известия е
маркирано полето "Забрана за изтриване". Необходимо е тя да се промени.
Това става от меню "Базови данни - Основни дефиниции - Режим на номериране". Редактира се
режимът "Фактури и данъчни известия". В полето "Забрана за изтриване" се маркира друг възможен
режим, например "Свободно". Промяната се одобрява с бутон "OK".
Ако влезете в програмата с ниво на достъп "Отговорник", ще можете да изтриете документа.
Добре е, след като се изтрие документът, номерацията да се върне с един номер назад, за да няма
пропускане на номера.
При осчетоводяване или деактивиране на документ се получава следното съобщение:
Логическа
Measure
Разминаване
Item=

в

types
типовете

мерни

грешка:\
mismatch
единици

Първата ситуация, когато се появява това съобщение, е тогава, когато има разлика между мерните
единици на партидата на определена сметка и съответната й номенклатурна позиция. За корекция
първо от меню "Базови данни - Аналитичности - Номенклатурни позиции" се избира номенклатурата,
която ни интересува. В нея се маркира необходимата ни позиция и се конкретизира мерната единица в
графата "Мярка".
За да се види каква е мерната единица на съответната партида, от меню "Базови данни - Сметкоплан Партиди" се намират сметката и партидата, която ни интересува, и отново се проверява в колоната
"Мярка".
Ако има разлика между мерните единици на партидата и номенклатурните позиции, е необходимо те да
се уеднаквят. Това става, след като се маркира съответната партида, редактира се и прозорецът, който
се появява, се потвърждава с бутон "ОК".
Друга ситуация, когато може да се появи това съобщение, е когато има разлика между мерната единица
на партидата на дадената сметка и мерната единица на партидата в документа, който се опитваме да
осчетоводим или деактивираме.
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Ако документът е осчетоводен, за да се деактивира, е необходимо да се деактивира периодът, в който
се намира той. Самата корекция се извършва, като се редактира документът, а редът, където се намира
некоректната мерна единица, се редактира или изтрие и се добави отново.
Ако се използват документи за изписване на стоки или за прехвърляне на стоки от един обект в друг, е
възможно да има разлика между мерните единици на партидите на двете сметки. Поради тази причина
при опит за осчетоводяване или деактивиране може да се появява споменатото вече съобщение.
За да се направи корекция, тук е необходимо първо да се провери къде мерната единица на
номенклатурната позиция се различава съответно от мерните единици на партидите по сметките.
Коригира се само тези партида, в които има разлики. Това става от меню "Базови данни - Сметкоплан Партиди" с редактиране на съответната партида и в прозореца, който се появява, се потвърждава с
бутон "ОК". След това се редактира съответният документ и редът, където се намира некоректната
мерна единица, се редактира или изтрива и се добавя отново.
Трябва да се спазва следното правило: Мерните единици трябва да са еднакви на 3 места:
-

в документа,

-

в партидата

-

в номенклатурната позиция.

Документи за въвеждане на начални салда по сметки
В раздел "Практическо ръководство" има описание на документите, които се използват при въвеждане
на начални салда по сметките. Дадени са примери за различни видове сметки и съответните документи
за тях. Накратко:
За въвеждане на начални салда по материални сметки се използват вътрешни документи. За
материални сметки с дебитно салдо се използва документ "ВК - Вътрешен по кредит", за материални
сметки с кредитно салдо - "ВД - Вътрешен документ по дебит".
Името на документа показва от коя страна има само една сметка. Затова може да се създаде
впечатление, че се избират обратни документи. По дебит означава: една сметка в дебита, много сметки
в кредита, т.е. с един документ могат да се въведат всички кредитни салда.
За въвеждане начални салда по персонални сметки се използват документи от тип фактури или
плащания. При задължения към доставчици - входящи фактури от типа "+ФО - Опростена фактура,
входяща", "+ФЧ - Фактура чужда валута, входяща" (когато задължението е във валута). При вземания от
клиенти - изходящи фактури от типа "-ФО. Стоки - Опростена фактура, изходяща" или "-ФЧВ - Фактура
чужда валута, изходяща" (когато вземането е във валута).
При авансово плащане към доставчик се използва "-ПН - Изходящо платежно нареждане", а при
авансово плащане от клиент - "+ПН - Входящо платежно нареждане".
Желателно е при повече фактури, неплатени към началото на въвеждането на данните в програмата, те
да се въведат поотделно, като за всяка се създава нова отворена позиция, а сделките не се обединяват
към един документ. Така могат да се следят отделно разплащанията по фактурите, съответно да се
начисляват автоматично валутните разлики при закриване на валутно задължение по дадена фактура и
да се прави автоматична преоценка на вземанията и задълженията.
Всички начални салда се въвеждат през служебна сметка 001 Отваряне на баланс. Накрая оборотите на
тази сметка съдържат сумата от всички дебитни и кредитни обороти на въведените сметки и могат да се
използват като критерий за вярно нанесени начални салда. Салдото на тази сметка трябва да е 0, ако
всички данни са въведени коректно.
При осчетоводяване на документ се появява съобщение
DocA:sum_mode=0
Появяването на това съобщение означава, че в този тип документ не е коректно посочено дали сумата
на документа е нето или бруто. В този случай Бизнес Навигатор съобщава за грешка.
По подразбиране програмата приема, че сумата е бруто и продължава работа. По този начин крайният
резултат е коректен.
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Видът на сумата зависи от избрания в документа данък. Вероятно в случая типът документ е без данък
и освен това е по-стар тип документ, защото при създаване на нов тип видът на сумата автоматично е
"Бруто".
От меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи" маркирайте този тип документ,
изберете икона "Редактиране"
На страница "По подразбиране" изберете данък, после отново натиснете бутона "Данък" и излезте от
екрана "Данъци" с помощта на икона "Изход"
"Данък".

. По този начин нямат посочен данък под бутона

При опит за импорт на документи се появява съобщение:
FILE= N:\nav\typPD_06.nav\!typExpImp, ERROR= Невалидна дефиниция на файл (47)) TypImport :

Това се дължи на разминаване във версиите на Бизнес Навигатор.

Файлът, който се опитвате да импортирате, е създаден с версия на Бизнес Навигатор, различна от тази,
която използвате в момента.
Задължително трябва версията, с която експортирате и версията, с която импортирате, да са еднакви.
Уеднаквете версиите, експортирайте отново, след това импортирайте отново документите.

Винаги работете с последната актуална версия.
След импортиране на папка с документи папката липсва в периода, а самият импорт преминава
без съобщения за грешки
Най-вероятната причина за това състояние е, че папката се намира в друг период.
Папките с документи са свързани с конкретен период и година.
Не работи автоматичното плащане по фактура
Една от възможните причини за това е, че за този тип документ не са разрешени схемите за плащане.
Схемите за плащане се разрешават от меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи".
Маркира се редът на документа и се избира икона "Редактиране"
. На страница "Схеми на
плащане" се маркира съответстващият начин на плащане и с помощта на стрелките се премества в
поле "Разрешени". Редакцията се потвърждава с бутон "ОК".
Друга вероятна причина е, че в отворените позиции има присъединен повече от един документ. В този
случай броят на документите в сделката може да се види, като в главния работен екран се маркира
документът, натиска се десният бутон на мишката и от появяващото се меню се избира позиция
"Информация за ОП".
Не може да се смени контрагент в документ, бутонът за избор е неактивен
При изходящи и входящи документи със сметки за контрагенти Бизнес Навигатор създава сделки с
контрагентите – отворени позиции.
Когато един документ е въведен, а трябва да се подмени контрагентът по него, следва да се освободи
(изчисти) сделката по документа.
На главния работен екран на Бизнес Навигатор документът се маркира и се избира икона "Редактиране"
. Натиска се бутон "Други данни". На отварящия се екран "Други данни" се избира бутон "Чистене
отворена позиция" и операцията се потвърждава с бутон "ОК".
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Сега вече в основния екран на документа може да се избере друг контрагент.

Номенклатури и аналитичности
Добавяне на ниво в номенклатурна дефиниция
Функцията на програмата "Добавяне на ниво" позволява да се вмъкне ново ниво в дадена
номенклатура, ако се окаже, че тя е дефинирана с недостатъчен брой нива.
Новото ниво винаги се вмъква като предпоследно. Например, ако има номенклатура на стоки,
дефинирана с групи и конкретни стоки, може да се вмъкне междинното ниво "Подгрупи".
Програмата вмъква служебно по един елемент от новото ниво, където е необходимо, като му присвоява
код "0" и име "?". След това може да се добавят нови елементи и да се използва функцията
"Прекодиране", за да се разместят съществуващите номенклатурни позиции. Вероятно ще трябва да се
промени и броят на символите в кода. Засега тази функция не работи с буквено-цифрово кодиране.
1. От списъка с номенклатурни дефиниции от меню "Базови данни - Аналитичности - Номенклатурни
позиции" се избира дефиницията на тази номенклатура, в която ще се добавя ниво. Използвайки
страница "Специални функции", се натиска бутон "Добавяне на ниво". Програмата визуализира
съдържанието на дефиницията на екран и ни предлага да се въведат името на новото ниво и броят на
символите в кода му. Промяната се потвърждава с бутон "OK".
2. След това е необходимо да се отиде в списъка от номенклатурни позиции на променената
номенклатурна дефиниция. Това става от меню "Базови данни - Аналитичности - Номенклатурни
позиции". Редактират се кодът и името на новото ниво, тъй като служебно му се присвоява код "0" и име
"?". Използвайки функцията "Прекодиране", могат да се пренасочат съществуващите позиции в
съответствие с промяната или да се добавят елементи в новото ниво.
Изтриване на ниво в номенклатурна дефиниция
Функцията "Изтриване на ниво" е с обратно действие на функцията "Добавяне на ниво". Тя позволява да
се изтрие ниво в дадена номенклатура.
Винаги се изтрива предпоследно ниво, като предварително е необходимо да се прекодират наличните
позиции по него. Това означава те да се разместят по предходните нива. Трябва да се прекодира и
самото ниво в код 0.
Последователността на работа е обратна на тази при функцията "Добавяне на ниво".
1. От списъка от номенклатурни позиции на меню "Базови данни - Аналитичности - Номенклатурни
позиции" се маркира номенклатурата, в която ще се изтрива ниво. Използвайки функцията
"Прекодиране", се пренасочват съществуващите позиции от предпоследното ниво към съществуващите
предходни нива. С редакция на един от елементите от това ниво му се присвоява код 0, а останалите се
изтриват.
2. От списъка с номенклатурни дефиниции от меню "Базови данни - Аналитичности - Номенклатурни
дефиниции" се избира дефиницията на номенклатурата, в която се изтрива ниво. От страница
"Специални функции" се натиска бутон "Изтриване на ниво". Програмата автоматично изтрива нивото.
Промяната се запомня с бутон "OK".
Корекция на съществуваща аналитичност при наличие на партиди и въведени суми по тях
Когато записванията по партидите на аналитичната сметка не са много, може да се постъпи по следния
начин:
1. Изтриване на осчетоводени записвания
Необходимо е да се извърши деактивиране на период от меню "Фирми - Деактивиране на период", като
се укаже периодът, в който е направено първото записване по отделните партиди.
2. Изтриване на партидите по сметката от меню "Базови данни - Сметкоплан - Партиди"
Избира се сметката и се отива на екрана със списъка на партидите. С бутон "Изтриване" се изтриват
всички създадени партиди по сметката на тази аналитичност. Излиза се с бутон "Изход".
3. Редактиране на аналитичността
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Програмата вече допуска с бутон "Редактиране" да редактираме аналитичността. Това става от меню
"Базови данни - Аналитичности - Типове аналитичност".
4. Създаване на нови партиди
Създават се новите партиди от меню "Базови данни - Сметкоплан - Партиди". Новите партиди се
въвеждат чрез бутон "Добавяне".
5. Поправка на партидите във вече въведените документи
Всеки въведен документ, който използва тази сметки, се редактира и преосчетоводява. При това се
използват новите партиди.
При по-голям брой записвания по сметката препоръчваме следното:
1. Да се създаде нова сметка и нова аналитичност към нея.
2. Да се приключи старата сметка към новите въведени партиди, като се следи аналитичността по
тях.
Счетоводните записвания се въвеждат ръчно, като от едната страна на документа избираме старата
сметка и старата партида, а от другата - новата сметка и новата партида.

Партиди и сметки
Не може да се добави сметка в сметкоплана
Появява се съобщение:
Attempts
to
automatically
number
this
record
have
failed.
File:
C:\NAV\MAND411\DATA\Accounts.dat
Key:
acc:by_code
Error:
Индексите
трябва
да
се
пренаредят
(46).
Try Again?
Вероятно има сметка без код, появяваща се като празен ред най-отгоре на сметкоплана.
През меню "Базови данни - Сметкоплан - Сметки" се маркира тази сметка и се изтрива. След това може
да се добави новата сметка.
Възможно е и да се редактира вече добавената празна сметка, като се попълнят с данни полетата.
Свързване на сметка към сборна сметка и обратно - освобождаване на вече съществуваща
връзка
БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява с лекота да се реши проблемът по свързването на сметка със сборна
сметка и обратно.
За всяка свързана или сборна сметка в поле "Свързани сметки" има две опции:
1. Освобождаване от сборна сметка
2. Свързване към сборна сметка
Използвайки я, можем веднага да осъществим връзката или да се освободим от вече съществуваща
връзка, като направените вече осчетоводявания автоматично застават по местата си. Задължително
условие в тези случаи е двете сметки да са в една и съща валута.
След свързването към сборната сметка БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично показва правилните салда и
обороти по новата сборна сметка.
Получава се разминаване между салдата по сметка и подсметките в справка "Оборотна ведомост"
Най-елементарната грешка може да бъде допълнително въведена нова подсметка, която не е свързана
към съществуваща сборна сметка. Свързването се постига, като се влезе с редакция в подсметката и се
избере страница "Свързани сметки". Използвайки бутон "Свързване към сборна сметка", програмата
дава възможност да се укаже сборната сметка от сметкоплана, към която желаем да я свържем.
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Възможно е да не сте работили правилно, ако сте искали към нормална сметка от сметкоплана, по която
има вече записвания, да добавите подсметка. В този случай е необходимо да се спазва определена
последователност.
Пример:
Фирма има една разплащателна сметка в банка "Общинска банка" АД и има движение по нея. Открива
втора разплащателна сметка в банка "Булбанк" АД. Възниква въпросът, как да работи от този момент
нататък. Технологията на работа е следната.
1. Сметката към "Общинска банка", по която има записвания, се редактира като номер и евентуално
като име - сметка 503 Разплащателна сметка се редактира като сметка 5031 с име "Разплащателна
сметка Общинска банка".
2. Добавя се нова сметка 5032 Разплащателна сметка Булбанк, от тип - "Нормална", режим "Активна".
3. Добавя се нова сметка 503 Разплащателна сметка, от тип - "Сборна", режим - "Активна".
4. Чрез редакция на сметка 5031 в екран "Свързани сметки" и бутон "Свързване към сборна сметка"
5031 се свързва към сборната сметка 503. Всички записвания, които досега са направени, автоматично
се пренасочват и към сборната сметка.
5. Чрез редакция на сметка 5032 от екран "Свързани сметки" и бутон "Подсметка на" сметка 5032 се
свързва към сборна 503.
Разлика между сумите за една и съща сметка в справки "Аналитичен журнал по сметка" и
"Оборотна ведомост"
Подобно различие може да забележите и за сметки между справки "Главна книга" и "Оборотна
ведомост".
Може да се дължи на прекъснато деактивиране.
Необходимо е да се изпълни функцията "Деактивиране на период" от периода, за който се наблюдава
различието. След това отново трябва да се преосчетоводи периодът.
Как става промяната на име на партида
За да се промени името на партида на дадена сметка, е необходимо първо да се промени името на
съответната й номенклатурната позиция. Това се прави от меню "Базови данни – Аналитичности –
Номенклатурни позиции". В списъка с номенклатурите в лявата част на екрана се избира съответната
номенклатурна дефиниция свързана с аналитичната сметка, а в дясно трябва да се позиционирате на
номенклатурната позиция свързана с партидата, чието име ще променяте. След маркирането на
номенклатурната позиция избирате бутон "Редактиране", задавате новото име и потвърждавате.
Следващата стъпка е промяната на името на партидата в сметката, което се прави от меню "Базови
данни – Сметкоплан – Партиди". В горната част на екрана се маркира сметката, а в долната, където е
списъкът на партидите на тази сметка, се маркира съответната партида. Избира се икона "Редактиране".
Данните на партидата се потвърждават с бутон "ОК".
След тези операции партидата приема името на редактираната номенклатурна позиция.
Ако има и други сметки, ползващи редактираната номенклатурна позиция, трябва да се редактират
техните партиди и да се потвърдят с бутон "ОК".
При стартиране на фирма се получава съобщение от вида
Ненамерена сметка (getScodAccount)"
Съобщението означава, че за данните, въведени като стойности по премълчаване липсва служебна
сметка.
За да решите се реши този проблем, в меню "Базови данни – Основни дефиниции – Стойности по
премълчаване", на страницата "Сметки" трябва да бъдат въведени липсващите в полетата номера на
сметки.
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Въвеждане на нова подсметка
Въвеждането на нова подсметка ще се онагледи със следния пример:
Фирма има една разплащателна сметка в банка "Общинска банка" АД и има движение по нея. Открива
втора разплащателна сметка в банка "Булбанк" АД. Възниква въпросът, как да се работи от този момент
нататък.
Трябва да се направи следното:
1. Сметката, по която има записвания, се редактира като номер и евентуално като име. Това става в
меню "Базови данни – Сметкоплан – Сметки". Маркира се редът на сметка 503 Разплащателна сметка,
избира се икона "Редактиране" се редактира като сметка 5031 с име "Разплащателна сметка Общинска
банка".
2. С икона "Добавяне" се добавя нова сметка 5032 Разплащателна сметка Булбанк, от тип "Нормална", режим - "Активна".
3. Добавя се нова сметка 503 Разплащателна сметка, от тип - "Сборна", режим - "Активна".
4. Чрез редакция на сметка 5031 в екран "Свързани сметки" и бутон "Свързване към сборна сметка"
сметка 5031 "Разплащателна сметка Общинска банка" се свързва към сборната сметка 503. Всички
записвания, които досега са направени, автоматично се пренасочват и към сборната сметка.
5. Чрез редакция на сметка 5032 от екран "Свързани сметки" и бутон "Подсметка на" сметка 5032 се
свързва към сборната 503.

ДДС и фактуриране
Въвеждане на нов данък и свързване на този данък с документите или партидите
Данъците в БИЗНЕС НАВИГАТОР са дефинирани като списък. През меню "Базови данни - Основни
дефиниции - Данъци и отстъпки" се добавя нов данък в списъка.
Препоръчително е да се използва вече въведен данък, който има подобни характеристики, и чрез бутон
"Копиране" да се копира под друго име. Важно е при копирането на стария данък да се въведат името и
съкращението на новия данък. Името и кодът трябва да бъдат уникални, за да не се дублират с вече
съществуващите. В противен случай при записване се получава съобщение за грешка "Дублиран ключ".
С бутон "Редактиране" се редактират необходимите параметри. Най-често се редактира ставката на
данъка. Ако нововъведеният данък трябва трайно да се свърже с документ, е необходимо да се
редактира документът през меню "Базови данни - Основни дефиниции - Типови документи".
На страница "Данъци и отстъпки" чрез бутон "Данък" да се избере нововъведеният данък. След това
промяната се запаметява с бутон "OK". Така старият данък на типа документ се подменя с новия.
БИЗНЕС НАВИГАТОР позволява създаденият от нас данък да бъде свързан и към партидите на дадена
сметка, чиято аналитичност е от тип "Материални запаси". За целта е необходимо да се направят
следните настройки: От меню "Базови данни - Сметкоплан - Партиди" се избират сметката и партидата.
Редактира се избраната партида, отива се на страница "По подразбиране". След натискане на бутон
"Данък" се отива в прозорец, съдържащ списък на данъците, откъдето се прави изборът.
За да се използва тази функция на ИСФУ "БИЗНЕС НАВИГАТОР", е необходимо документите винаги да
са с настройка "Много кореспондиращи сметки". Необходимо е също така предварително да се
редактира типът документ по посочения горе начин и на страница "По подразбиране" да се маркира
карето "Данъци и начисления по партиди".
Как се задава началният номер, от който да продължи номерацията на фактурите, издадени от
БИЗНЕС НАВИГАТОР
В БИЗНЕС НАВИГАТОР се дефинира режимът на номериране на фактурите и другите видове
документи, които се отпечатват автоматично след въвеждането им. За да се укаже номер, различен от
0000000001 за фактурите и данъчните дебитни и кредитни известия, трябва от меню "Базови данни Основни дефиниции - Режим на номериране" да се редактира режимът на номериране с име "Фактури и
данъчни известия". Задаването на номера, от който да започне номерирането на компютърните
фактури, става в полета "Последен номер на документ - Последен номер на формуляр".
Обърнете внимание и на екрана за заетите номера. БИЗНЕС НАВИГАТОР допуска възможност да се
работи едновременно както с компютърни фактури, така и с фактури от кочан. Необходимо е при
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въвеждане на документите внимателно да се подбират подходящите документи при всеки отделен
случай "Данъчна фактура" или "Данъчна фактура от кочан". За тази цел при редакция на режима
"Фактури и данъчни известия" в поле "Заети номера" се въвеждат началните и крайните заети номера от
кочаните с фактури. Програмата следи кой е последният зает номер. При издаване на фактура се слага
първият следващ номер.
Разлика между сумата за ДДС, записана в първичен документ - входяща данъчна фактура, и
сумата, която БИЗНЕС НАВИГАТОР изчислява
При въвеждане на документ от тип "+Ф20% - Фактура доставки, ВОП и внос с право на ДК" БИЗНЕС
НАВИГАТОР автоматично изчислява сумата на данък добавена стойност.
Случва се на практика тази сума да се различава от отразената сума в първичния документ. В този
случай е възможно потребителят да се откаже от автоматично изчисления ДДС и ръчно да се въведе
данъкът. Това се постига с редакция на екрана за въвеждане на входящата фактура. В полето "Други
данни" се избира вариант на данък "Различен от изчисления". С мишката се маркира полето над
"Различен от изчисления" и се въвежда сумата на ДДС по първичния документ. Програмата приема тази
сума за сума на данъка.
Бракуване на материални запаси (дълготрайни активи ДА) и отразяването на брак в отчета по
ЗДДС (дневника на продажбите)
При бракуване на материални запаси (ДА) освен счетоводното отписване на материални запаси (ДА) от
сметките трябва да се отрази и операция в дневника за продажби по ЗДДС за самоначисляване на ДДС.
За самоначисляване на ДДС при този случай в Бизнес Навигатор се ползва документът "-ПротЗДДСПротокол по ЗДДС". В настройките на този документ на страница "ДДС" в полето "Вид по ДДС" е избран
"Протокол или друг", а в поле "Операция по ДДС" е посочено "Други случаи, предвидени в ЗДДС". Също
така е поставена отметка в полето за осчетоводяване само на данъка. На страница "По подразбиране"
за данък е избран "Начислен ДДС 20% с различна дан. основа".
При въвеждане на данните в документа на основния екран може да се избере Дт сметка "459-Други
разчети с бюджета и ведомствата" (или друга – по желание), а Кт сметката за материални запаси (ДА) и
да се маркира полето Много кореспондиращи сметки. Полето "Данъчна основа" е свободно за
попълване и в него трябва да се въведе данъчната основа, върху която ще се изчисли 20% ДДС. С
бутон Други данни на страница ДДС трябва в полето "Основание за начисляване" да се въведе текст,
който ще се отпечата при печата на протокола. На втория екран на документа трябва да се въведат
позициите от сметката за материални запаси (ДА) със съответните количества и цени. По тази сметка и
позиции няма да се извършат осчетоводяване, но тяхното въвеждане ще послужи за отпечатване на
протокола.
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След въвеждане и осчетоводяване на протокола при създаване на Отчета по ЗДДС той ще се отрази в
дневника за продажби.
Анулиране
издадена

на

фактура

през

период,

по-късен

от

периода,

в

който

е

На практика се налага да се анулира фактура в период, по-късен от периода, в който е издадена. Такъв
осчетоводен вече документ се налага да бъде сторниран. Последователността на работа трябва да
бъде следната:
1. Маркира се документът, който вече е влязъл в дневниците и който трябва да се анулира, и се
избира меню "Документи – Сторниране" или икона "Сторниране"
. Програмата създава служебно
папка "STORNO" (ако няма такава за този период) и автоматично добавя в нея документ, идентичен на
сторнирания, но с отрицателна стойност.
2. Документът се прехвърля в текущия период, за който се прави сторното. За тази цел документът
се маркира и от меню "Документи - Местене в друга папка" се указва номерът на папката от текущия
период. Сторнировъчният документ се премества в текущия период и ще се появи в дневниците по ДДС
за месеца.
Как се осчетоводява митническа декларация при внос и фактура за транспорт с разпределяне на
разходите върху внесените стоки
В БИЗНЕС НАВИГАТОР въвеждането на счетоводните записвания става посредством предвидените за
тази цел типове документи. При вноса на стоки и услуги се използват два такива документа. Единият е
"+ФЧ - Фактура в чужда валута, входяща" с конкретен доставчик от чужбина, а вторият е "+МДвн Митническа декларация за внос" с доставчик "Митница" (причислен към група партньори "Митница" сметка 457 Разчети с митница).
1. За пример ще вземем внос на стоки. От списъка на типове документи се избира документ "+ФЧ Фактура в чужда валута, входяща", като в дебита се посочва сметката, по която се осчетоводява вносът,
например сметка 304 Стоки. Тъй като сметката е аналитична, на екран се появяват партидите й. Може
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да се избере конкретна партида (при внос само на една стока). Когато внасяме повече от една стока,
може да се откаже избор на партида чрез натискане на бутон "Изход". В такъв случай задължително
трябва да се укаже, че документът е с много позиции. За тази цел се маркира поле "Много КС", а в
полето за сметка трябва да остане кодът на аналитичната сметка, за да може в последствие да се
ползва автоматична операция. В поле "Сума" се посочва видът валута, в поле "Бруто" - сумата по вноса
във валута. В поле "Дата" се посочва датата на валутния курс.
На втория екран с бутон "Добавяне" започва попълването на позициите по фактурата. В поле
"Количество" се въвежда съответното от документа, а в поле "Цена" - валутната единична цена. След
като се въведат всички позиции и полетата за сумата на документа "Общо" и сумата на позициите на
кореспондиращата сметка "Реално" се изравнят, се натиска бутон "Автоматични операции". Маркира се
позиция "Създаване на таблица за разпределяне на общи разходи". От екрана се излиза с бутон "Изход"
и се открива нова отворена позиция, ако нямаме предплащане по тази фактура.
2. Непосредствено след това с документ "+МДвн - Митническа декларация, внос" в поле "Сума нето"
се посочва сумата на митата и таксите, а в поле "Данъчна основа" - сумата, върху която се начислява
ДДС. Трябва да се укажат и номерата на сметките по дебит и кредит, както и да се маркира опцията
Много КС. Отново задължително трябва да е попълнен кодът на аналитичната сметка, по която ще
разпределяме разходи, преди да се маркира отметка за МКС. Документът се потвърждава и на екрана
за поддокументи се натиска бутон "Автоматични операции". Маркира се позиция "Разпределяне на общи
разходи" и се натиска бутон "ОК". Програмата автоматично разпределя сумата на митата и таксите на
база на стойностите по стоките от предходната фактура. Тези данни се пазят в ПОСЛЕДНАТА
създадена таблица за разпределяне на общи разходи.
3. Ако има желание веднага след митата да се разпредели и транспортът, трябва отново да се
създаде таблица за разпределение на общи разходи с автоматичните операции, като се влезе с
редакция във "+ФЧ - Фактурата в чужда валута". Документът за транспорт трябва да е фактура само по
стойност. Попълването му става автоматично от програмата след извикване на функцията
"Разпределяне на общи разходи" от автоматичните операции, аналогично на митническата декларация.
Фактура не се отразява в дневниците по ДДС
Вероятно този документ в едно от полетата "Вид по ДДС" или "Операция по ДДС" е избрана стойност
"Няма". Това се проверява от меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи".
Документът се маркира и се натиска бутон "Редактиране", на страница "ДДС" се проверяват полетата
"Вид по ДДС" и "Операция по ДДС", като тези полета трябва да имат стойност различна от "Няма". При
необходимост се прави корекция, като се избират правилните параметри от падащия списък за двете
полета.
След такива промени трябва да се създаде нова справка за дадения период в "Отчети по ЗДДС".
Как се въвежда кредитно известие в ИСФУ "БИЗНЕС НАВИГАТОР"
В ИСФУ "БИЗНЕС НАВИГАТОР" има съответно +КИ и -КИ, като при въвеждането и на двата типа
документи има една особеност, а именно, че винаги сумата трябва да е с отрицателен знак. Ако в
документа има и количество, тогава с отрицателен знак се въвежда само то.
Как документите да се осчетоводят по хронология
Осчетоводяването на документи по хронология
последователно по датите на документите.

означава

документите

да

се

осчетоводят

Ако желаете да осчетоводите документите хронологично за даден период, трябва документите да са
разсчетоводени и да ги осчетоводите след маркиране на периода от меню "Периоди – Осчетоводяване".
След такова осчетоводяване документите се подреждат хронологично в отчетите.
Работа със схемите на плащане
Възможни са различни варианти на плащане - например плащане на цялата сума по разплащателна
сметка; плащане на стойността на сделката в брой и др. Освен това плащанията могат да стават от/към
различни разплащателни сметки и от различни каси.
За да се описват тези варианти, е въведено понятието "Схема на плащане". Таблицата на схемите на
плащане се намира в "Базови данни - Основни дефиниции - Схеми на плащане". Има две категории
схеми на плащане: входящи и изходящи, за плащане съответно по изходящите и по входящите фактури.
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В дефиницията на схемата на плащане може да се въведе название на схемата и типове платежни
документи.
При първо влизане във фирмата програмата автоматично ще създаде схеми на плащане,
съответстващи на досегашните платежни документи, асоциирани с фактурите за автоматичното
плащане.
Задаване на схеми за плащане по различни типове документи.
В дефиницията на типа документ, ако той е от клас "Фактура" (нормално това са фактури, митнически
декларации, данъчни дебитни и кредитни известия), има страница "Схеми на плащане". На тази
страница може да се укаже кои схеми са разрешени за конкретния тип документ и кои - не. За всеки тип
документ може да се разреши една схема, много схеми или да не се разреши нито една. Очевидно при
входящите фактури се показват изходящите схеми на плащане и обратно, при изходящите фактури се
показват входящите схеми на плащане.
Настройки за подпис на съставителя във фактурите
Можете да се избере дали във фактурата текстът "Подпис на съставителя" да се отпечатва отляво или
отдясно на листа.
Това става в меню "Базови данни – Основни дефиниции – Стойности по премълчаване – Документи –
Подпис на съставителя" като се избира "Отляво" или "Отдясно".
По подразбиране в Бизнес Навигатор е зададено подписът на съставителя да се отпечатва отляво, а
подписът на получателя, ако е включен – отдясно.
При въвеждане на документ +ФЧВ не се появява автоматичната операция за разпределяне на
разходи
Причина за това може да бъде типът аналитичност на сметка от група за стоки, например 304. За да се
изпълни автоматична операция от този вид, в типа аналитичност трябва да са направени следните
настройки за съответните полета:
-

Тип – Количествен

-

Вид – Материални запаси.

Друга възможна причина за непоявяването на автоматичната операция за разпределяне на разходи е,
че на основния екран на документа не е посочена сметка 304, а директно е маркирана опцията Много
кореспондиращи сметки "Много КС".
За да се работи коректно, трябва да се посочи първо номер на сметка, а после да се маркира опцията за
много кореспондиращи сметки.
Въведената допълнителна информация към Отчет по ЗДДС не се отпечатва в справкатадекларация
За да се отпечата допълнителната информация, въведена на страница "Резултат" в Отчета по ЗДДС,
трябва да се спази следната последователност от действия:
1. След въвеждането на данните справката трябва да се потвърди
2. След това с редактиране на справката да се отпечатат данните
3. Да се запише файлът по ЗДДС.
При осчетоводяване на документ се получава грешка:
Логическа грешка: Неопределена данъчна сметка.

Това съобщение означава, че в този случай се ползва начисление върху цялата сума на конкретния
документ (данък, отстъпка, акциз), а за това начисление в базовите данни не е определена сметка за
осчетоводяване.
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За да решите проблема, трябва да маркирате документа и да изберете икона "Редактиране". След това
проверявате кое е това начисление и го изтривате от документа. Така ще можете да редактирате този
тип начисление.
Редакцията и добавянето на липсващата сметка в начислението се прави в меню "Базови данни – Общи
дефиниции – Данъци и отстъпки". След като маркирате начислението и изберете бутон "Редактиране",
се отваря екран, на страница "Сметки" на който, в полето "Осчетоводяване" трябва да попълните сметка
от сметкоплана, по която ще се осчетоводи начислението.
Потвърждавате с бутон "ОК".
При генериране на отчета по ЗДДС се появява екран със съобщение
Липсва вид на стоката. Документ = ……
Съобщението означава, че в конкретния документ не е попълнено полето "Текст".
Данните от полето "Текст" в документа се използват за попълване на колоната "Вид на стоката/услугата"
в дневниците за покупки и продажби.
Ако полето "Текст" е попълнено и въпреки това излиза съобщението за грешка и колоната "Вид на
стоката/услугата" в отчета по ЗДДС остава непопълнена, трябва да се направи следното:
•

В меню "Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи" се маркира конкретният тип документ
и се избира бутон "Редактиране";

•

В характеристиките на типа документ се избира страница "ДДС" и се маркира отметката "Задължителен
текст в дневниците по ЗДДС".
Как може да се отпечатва допълнителен текст в документ - фактура?
За да се отпечатва допълнителен текст при разпечатването на документ, този текст трябва да въведе с
помощта на бутон "Бележки".
Бутонът за бележки се намира на основния екран на документа.
Ако в документа е маркирана опцията "Много КС", такъв бутон има и в екраните на отделните редове на
документа. За да се отвори екран за отделен ред, трябва да се маркира съответният ред на втория
екран на документа и да се избере икона "Редактиране". Там се избира бутон "Бележки", въвежда се
текстът и се потвърждава с бутон "ОК".
Въведеният текст с бутон "Бележки" на основния екран на документа се отпечатва в края на страницата,
а когато текстът е въведен с "Бележки" в редовете на документа, се печата към данните за съответния
ред.
Осчетоводен документ с данни за Интрастат не попада в декларацията по Интрастат за периода
Ако необходимите за Интрастат данни в документа са попълнени коректно и въпреки това документът
не влиза в справката по Интрастат, най-вероятно причините за това са както следва:
1. В данните на контрагента, участващ в документа, не е указано правилно, че страната е член на
Европейски съюз.
За да се укаже това, трябва да се избере меню "Базови данни – Общи данни – Страни", да се маркира
съответната страна и да се избере икона "Редактиране". След това се маркира опцията "Член на ЕС" и
се избира бутон "ОК". В реда на съответната страна – колона ЕС – се изписва буква Y.
2. Номенклатурната дефиниция, използвана в аналитичната сметка, участваща в документа, не е с
маркирано поле "Отчита се по Интрастат".
За целта се избира меню "Базови данни – Аналитичности – Номенклатурни дефиниции". Маркира се
редът с номенклатурната дефиниция, участваща в аналитичната сметка и се избира икона
"Редактиране"
Ако във фирмените данни е маркирано полето "Фирмата е Интрастат оператор", при редактиране на
номенклатурните дефиниции се появява нова страница с входни полета "Интрастат".
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На тази страница се маркира опцията "Отчита се по Интрастат".
При генериране на справка за Интрастат се получава съобщение за липсващи данни,
а са попълнени всички полета с необходимите данни за Интрастат в документа
Най-вероятната причина за появата на предупреждение за липсващи данни в този случай е, че в
документа не е маркирано полето "Много КС".
Когато документът трябва да се отрази в справката за Интрастат, а в него се съдържа само една
позиция, то тя трябва да се въведе на екрана "Много коресп. сметки в документа", като се маркира
полето МКС.
При генериране на протоколи за ВОП се получава съобщение
"Протокол за ВОП: Ненамерена сметка Служебен код=0"
Съобщението означава, че на основния екран на документа, по който се генерират протоколи, не е
избрана счетоводна сметка, а директно е маркирано полето Много КС.
В този случай протоколите могат да се въведат ръчно или може да се превъведе документът, по който
се генерират протоколите.
Не се генерират повторно протоколи за ВОП
За повторно автоматично създаване на протоколи за ВОП трябва да редактирате документа, на база на
който генерирате протоколите.
След като сте влезли с икона "Редактиране" в документа, избирате бутон "Други данни" и на страница
"ДДС" трябва да махнете отметката в полето "Генерирани са протоколи за ВОП".
При маркиране на документ за доставка от ЕС и избор на бутон "Протоколи за ВОП" не се
генерират протоколите за ВОП
и няма съобщение за грешка
Най-вероятно не са разрешени схемите за генериране на протоколи за ВОП в типа документ, който се
ползва за осчетоводяване на доставката от ЕС.
За да се провери това, трябва да се редактира този тип документ. В меню "Базови данни – Основни
дефиниции – Типове документи" се маркира редът на документа и се избира икона "Редактиране"

.

В екрана на типа документ, на страница ДДС се избира подстраницата "Схеми за генериране на
протоколи за ВОП". Тук трябва да има схема в частта "Разрешени", ако е в страница "Забранени", се
премества с бутона със съответната стрелка.
Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на
регистрация съгласно чл. 74 от ЗДДС
Регистрирано лице по ЗДДС има право на приспадане на данъчен кредит съгласно чл. 74 от ЗДДС за
закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за
счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на
регистрацията.
Отразяването на тази операция в БИЗНЕС НАВИГАТОР се прави с протокол-опис.

Създаване на документ "+Опис – Протокол: налични МЗ към дата"
В меню "Базови данни – Основни дефиниции –Типове документи" се маркира документ "+Ф20%" и с
бутон "Копиране" този документ се оформя като нов с обозначение "+Опис – Протокол: налични МЗ към
дата".
След създаването на новия документ той трябва да се маркира и с икона "Редактиране" да се настроят
някои от неговите параметри както следва:
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Страница "Общи данни"

Поле
"Количество"В документа ще се въвежда само по стойност.
-

избира

се

"Не".

Страница "По подразбиране"
В поле "Кор.сметка" може да се зададе сметка
В противен случай ще избирате сметка от сметкоплана.

за

МЗ/ДА

по

подразбиране.

Бутон "Данък" – избира се данък "ДДСкдо20% - ДДС,кредит 20% с различна дан.основа".
В този тип данък е възможно да се въвежда ръчно данъчната основа, върху която ще се изчисли
20% ДДС.
-

Страница "ДДС, След 2007г."
В
поле
"Вид
по
ДДС"
се
посочва
"Протокол
или
друг".
В дневника за покупки и файловете по ДДС документът ще се отрази като протокол с код 09.
Поле "Операция по ДДС" – избира се "Доставки, ВОП и внос с право на пълен данъчен кредит".
В дневника за покупки сумите по документа ще се попълнят в колона 10 и 11.

След редакцията на параметрите на документа, документът се потвърждава с бутон ОК.

Въвеждане на документа "+Опис – Протокол: налични МЗ към дата"
При въвеждането на описа по чл.74 от ЗДДС трябва да се обърне внимание на следните полета от
документа:
-

Кредит
При попълване на документа, в поле "Кредит" трябва да се избере доставчик.
В този случай ще трябва да се добави фиктивен доставчик с име "Чл. 74 от ЗДДС" и ЕИК номер –
"9 999 999 999".

-

Дебит
Дебитна сметка е сметката за материални запаси или ДА, която може да се избере, ако не е
посочена
по
подразбиране
в
типа
документ.
Макар и в дебитната страна на документа, сумите по позициите за МЗ и ДА ще се намаляват като
се въвеждат със знак "минус".

-

Сума нето
В поле "Сума нето" със знак минус се въвежда сумата на данъка, който трябва да се приспадне
от стойността на материалните запаси или дълготрайни активи.

-

Данъчна основа
В полето "Данъчна основа" се записва базата за начисляване на този размер 20%ДДС за
приспадане.
Така програмата автоматично изчислява данъка и той ще се отнесе по сметка 45311 и съответно
в колоната на дневника на покупките – "ДДС с право на пълен ДК"

-

Екран "Много кореспондиращи сметки"
Попълват се една по една позициите материални запаси или дълготрайни активи, по които се
приспада
данък,
като
сумите
се
въвеждат
със
знак
"минус".
Сумата от екрана с поддокументите трябва да се изравни със сумата "Сума нето" в основния
екран на документа.

Дълготрайни активи
Как се въвеждат дълготрайни активи
Въвеждането на дълготрайния актив става при въвеждане на партида в съответната сметка за
дълготрайни активи (група 20).

887

В екрана на партидата задължително се въвежда стойността на дълготрайния актив в полето "Цена".
Въведената стойност автоматично става начална стойност на дълготрайния актив.
Когато се въведе партида по основната сметка, програмата автоматично създава партида и по
корективната сметка.
След като се потвърди партидата, се отваря екран с картона на дълготрайния актив.
В Бизнес Навигатор дълготрайните активи се водят по два стила: счетоводен и данъчен. В картона на
дълготрайния актив има две страници с параметри за двата стила. Част от параметрите са общи за
двата стила, останалите са индивидуални за различните стилове.
Общи параметри са:
-

Инвентарен номер

-

Дата на придобиване

-

Дата на въвеждане в експлоатация

-

Дата на отписване

-

Местонахождение.
Индивидуално за всеки стил може да се укажат:

-

Срок на амортизация в месеци. От него и от параметрите на стила програмата изчислява датите на
начало и край на амортизацията.

-

Начална стойност.

-

Ликвидационна стойност.

-

Метод на амортизация. Ако методът изисква, се отварят прозорчета за специфичните параметри на
метода.

-

Ревалоризация: Индивидуален коефициент за годината. Ако е маркирано това каре, програмата
вместо общия коефициент на ревалоризация за групата дълготрайни активи използва индивидуален
коефициент за това конкретно основно средство.
След попълване на всички параметри се потвърждава картона с бутона "ОК". Така дълготрайният актив
е въведен като партида по сметката от група 20 и може да избере в конкретен документ. Първият
документ, който се осчетоводява за дълготрайния актив, задължително е трябва да съдържа
количество.

Последващи разходи, свързани с отделен дълготраен актив
При въвеждане на последващи разходи за дълготраен актив може да се процедира по два начина:
1. Последващият разход се въвежда като нов актив с количество 1;
2. Със стойността на допълнителния разход да увеличава стойността на актива. В този случай за
отчитане на последващия разход се използва документ, в който се осчетоводява само стойност без
количество. Дебитира се сметка от група 20.
За да се отрази промяната в амортизационния план, е необходимо да се увеличи стойността на полето
"Начална стойност" в картона на ДА за съответната година. Също така към стойността в партидата на
дълготрайния актив по основната сметка се добавя стойността на последващия разход.
Отписване на дълготраен актив
При отписване на дълготраен актив след счетоводното отразяване на отписването с вътрешен документ
е необходимо да се редактира и картонът на дълготрайния актив, като се въведе реалната дата на
отписване.
Това става в меню "Базови данни - Дълготрайни активи - Дълготрайни активи", като се щракне с
мишката два пъти върху дълготрайния актив и в поле "Отписване" се въведе датата на отписване на
актива.
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Ако дълготрайният актив се отписва само от единия амортизационен план (счетоводен или данъчен)
дата на отписване не се попълва в основния екран в картона на актива, а в данните на конкретния план,
където също има такова поле.
Как се работи със стиловете на амортизация
В "Базови данни - Дълготрайни активи - Стилове на амортизация" могат да се дефинират до 5 стила на
амортизация.
При първо влизане във фирмата програмата създава автоматично два стила на амортизация:
счетоводна и данъчна. По тези два стила Бизнес Навигатор отпечатва амортизационен план –
счетоводен и данъчен.
В дефиницията на стила могат да се укажат стойности по подразбиране за амортизациите на
дълготрайните активи по този стил.
По всеки стил може да се съставя амортизационен план, но реално начисляване на амортизации се
извършва само по първия стил. Затова счетоводната амортизация трябва задължително да е първа в
списъка.
Стилът на амортизация се описва със следните параметри:
•
Код. Кодът на стила трябва да е число от 1 до 5, като не трябва да има пропуски. Тоест, ако
има три стила, кодовете им задължително трябва да са 1, 2, 3.
•

Название.

•
Номенклатура на местоположенията. Избира се само за първия стил и важи за всички
стилове. Тук се указва коя номенклатура от списъка на номенклатурите ще се използва като
допълнителен параметър за характеризиране на дълготрайните активи. Основното предназначение е да
се указва местоположението на основното средство, но е възможно да се използва и по друг начин.
•
Разрешени ревалоризации. Ако това
ревалоризации на дълготрайните активи по този стил.

каре

е

маркирано,

програмата

изчислява

•
Метод по подразбиране. При добавяне на нов актив автоматично ще му се задава този
метод. Ако се иска за конкретния актив методът да е друг, може да се смени в дефиницията на самия
актив. Всеки актив може да има различни методи по различните стилове.
•

Коефициент. Коефициент на ускорение по подразбиране за константно-дегресивния метод.

•
Интервал, месеци. Задава се месечен, тримесечен, полугодишен или годишен интервал за
начисляване на амортизациите.
•
Начало в период: Същия, Следващия. Указва се дали амортизациите на въведеното в
експлоатация основно средство започват в същия период или в периода, следващ въвеждането му в
експлоатация.
•
Действие след края на срока на годност. Указва се какво става с основно средство, което
е изчерпало срока си на годност, но начислените амортизации все още не са равни на
амортизационната сума. Има три варианта:
Продължава до изчерпване на остатъчната стойност. Програмата ще продължи да
начислява амортизации в следващите месеци по същата амортизационна норма, докато остатъчната
стойност стане нула.
-

Начислява остатъчната стойност в последния период. (временно забранено).

Спира начисляването. По-нататъшните действия върху този актив трябва да се извършат с
ръчна операция.
В
амортизационния
салда или обороти

план

липсват

активи,

които

са

заведени

като

Амортизационният план зависи както от данните, които са въведени в картата на дълготрайния актив,
така и от данните по сметките, по които те са осчетоводени. Ако данните в картона на дълготрайния
актив са коректни, проверете как са осчетоводени по сметките активите:
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1.
актив.
2.

Има ли количество и дали това количество е въведено в първия документа по дълготрайния
Дали изобщо са осчетоводени данните, или само са въведени като документи.

Възможно е активът да е заведен без количество или погрешка да е изписан. Това се проверява от
справка "Оборотна ведомост на аналитична сметка" на сметките от група 20 и/или 21 и 241 и/или 242.
Проверка е възможна и от справка "Оборотна ведомост за номенклатура по сметки" за конкретната
номенклатура, използвана при създаване на аналитичността на актива.
Отписан
дълготраен
актив
или
продължава да фигурира в амортизационния план

прехвърлен

по

друга

сметка

Вероятно активът е отписан само със стойност, без да е отписано количеството.
В този случай се прави проверка чрез справка "Оборотна ведомост за аналитична сметка" на
съответните сметки от групи 20, 21, 241 и 242. Ако е останало неотписано количество, е необходимо да
се въведе документ "ВК - Вътрешен по кредит" с контировки например Дт 001/ Кт 204 със съответната
партида и количество, равно на неотписаното такова. В полетата "Цена" и "Сума" остават със стойност
нула.
Документът се въвежда към периода на отписване.
Задължително трябва да се провери дали в картона на отписания актив в полето "Отписване" е
посочена датата на отписване.
Как се работи с амортизационния план
Амортизационният план се показва в "Базови данни - Дълготрайни активи - Амортизационен план". От
таблицата на годините се избира за коя година да бъде планът.
За всеки стил на амортизация има съответна страница, в която може да се види амортизационният план
за този стил. Освен това може да се избере сортировка по сметки и номера на партидите, по инвентарен
номер или по код на основното средство.
В таблицата се показват само тези активи, за които са изчислени ненулеви амортизации за съответната
година. За различните стилове това условие може да се изпълнява по различен начин за различните
активи.
Ако се маркира "Покажи всички", ще се покажат и активите с нулева амортизация.
Карето "Ограничен по време" позволява да се състави план, изчислен не за цялата година, а за част от
месеците от началото на годината до избран от вас месец.
Карето "Сравнителен план" позволява да се сравняват амортизационните планове, съставени по два
стила. Първи стил е този, чиято страница е избрана в момента, а вторият се избира от отделен списък.
Сравнителните данни не се показват в таблицата, а се експортират и могат след това да се обработват
с дизайнера на отчети, Excel или друга външна програма.
Бутонът "Печат" отпечатва амортизационния план независимо от това, какво е избрано в таблицата.
Планът се отпечатва за счетоводната и данъчната амортизация за цялата година и само за активите,
които имат амортизации.
С помощта на икона

"Счетоводен амортизационен план" се отпечатва счетоводният

амортизационен план, а с икона
амортизационен план.

"Данъчен амортизационен план" – съответно данъчният

Други формати на отпечатване и амортизационен план за други стилове може да се зададат в
дизайнера на отчети.
Какво представлява и съдържа файлът FixAsset.log
Едно от средствата за проверка на неточно изчислени квоти за дълготрайните активи и отговор на
въпрос, свързан с наличието или не в амортизационния план на даден актив, е разглеждане
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съдържанието на файла FixAsset.log. Настройка за неговото получаване можете да направите през
меню "Система - Настройки - LOG файлове". Файлът се създава при създаване на aмортизационен план
и съдържа подробна информация за всеки дълготраен актив, подредена в последователност от полета.
Не бива да се забравя, че планът е годишен и стойностите на полетата във файла са към началото на
годината. Като правило се изключват основните средства, за които е изчислена нулева квота.
Съдържание на файл FixAsset.log
Account = 2414,[4646]

Сметка = номер на корективна сметка (служебен номер
на същата сметка)

Partide
=
Компютър

1,(204,1),

Партида = номер на партида, (основна сметка, номер на
партида), име на партида

=

Начално дебитно салдо = начална стойност на
дълготрайния актив, (основна сметка, номер на партида)

StartDebitSaldo
100000,(204,1)
DebitQuantity = 1

Дебитно количество = брой дълготрайни активи в
партидата на основната сметка

StartCreditSaldo = 500
(4646, номер на партида)

Начално кредитно салдо = начална стойност на
набраното изхабяване на дълготрайния актив (служебен
номер на корективната сметка, номер на партида)

CreditQuantity= 1

Кредитно количество = брой дълготрайни активи в
партидата на корективната сметка

RevalCoeff= 1

Коефициент за ревалоризация = коефициент, взет от
таблицата за годишна ревалоризация

StartPrice= 1000000

Начална стойност на дълготрайния актив (единична)

SalvationCost = 0

Ликвидационна стойност = сума

RestSum = Price*QuantityCreditSaldo = 999 500

Балансова стойност = началната стойност умножена по
количеството, минус началното кредитно салдо

MonthsInYear = 4

Месеци в годината, за които ще
амортизация за дълготрайния актив

DepreciationSum = (PriceSalvCost)*Quantity = 1 000
000

Амортизационна сума = (началната стойност минус
ликвидационната стойност), умножена по количеството

DepreciationNorm
0,0125

=

Амортизационна норма (месечна)

DepreciationQuote
DepreciationSum*
DepreciationNorm =
500

=

Амортизационна квота = амортизационната
умножена по амортизационната норма.

се

начислява

сума

12

Продажба на материални и нематериални активи
За да се осчетоводи продажбата на материални и нематериални активи, в ИСФУ "БИЗНЕС
НАВИГАТОР" се използват изходящи фактури. В тях се въвеждат количеството и цената на актива.
Отписването на набраната до момента амортизация на актива трябва да стане с вътрешен документ
без количество. Отписването на остатъчната стойност на актива става с отново с вътрешни документи,
само по стойност.
Последната стъпка при продажбата на материални и нематериални активи е да се изберат
последователно "Базови данни - Сметкоплан - Партиди", да се редактира конкретната партида и да се
отиде в картона на ДМА, където в поле "Отписване" да се въведе дата, откогато активът е отписан.
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Не може да се добави нов дълготраен актив. Появява се съобщение:
"Attempts
to
File:
Key:
Error:
Try Again?"

automatically

number
this
record
have
failed.
C:\NAV\MANDХХХ\DATA\FixAsset.dat
Fix:ByInvNumber
(0).

Най-вероятно има разминаване в партидите на основната и корективната сметка. За да се уеднаквят,
трябва да се направи следното:
1.Избира се меню "Базови данни – Сметкоплан – Сметки"
2.Маркира се корективната сметка и се избира икона "Редактиране".
3.Натиска се бутон "Партиди като", маркира се основната сметка и се потвърждава с ОК.
По този начин ще се уеднаквят партидите на основната и корективната сметка и ще може да се добави
новият дълготраен актив.
При стартиране на амортизационния план се появява съобщение за грешка от вида:
"Account=4851
Item=0001
Принтер НР 4L
Price=0"

Появяването на това съобщение означава, че за дълготрайния актив, който е упоменат в съобщението,
не е въведена цена по партидата на сметката от група 20.
Трябва да се въведе цена в партидата. Това става в меню "Базови данни – Сметкоплан – Партиди".
Маркира се съответната партида и се избира икона "Редактиране"

.

В поле "Цена" се въвежда цената на дълготрайния актив.
Как да се начислят амортизации за данъчни цели от началото на месеца, в който са закупени
активите
За да започне начисляването на данъчната амортизация от началото на месеца, трябва да се направят
следните настройки:
1. В меню "Базови данни – Дълготрайни активи – Стилове на амортизация" се маркира редът "Данъчна".
Избира се икона "Редактиране" и в поле "Начало в период" се маркира опция "Същия".
2.

В меню "Базови данни – Дълготрайни активи – Дълготрайни активи" се маркира дълготрайният актив и
се избира икона "Редактиране". В екрана с картона на актива се щраква два пъти върху реда с данните
за съответната година. В появяващия се екран се избира страница "Данъчна" и се потвърждава с бутон
"ОК".
Тези настройки се отнасят само за закупени през тази година активи. Тези, които са започнали да се
амортизират в предишни години, трябва да запазят заварената си дата на начало на амортизациите.

Материали, стоки, продукция
Приключване на аналитична сметка 702 Постъпления от продажба на стоки
Когато сметка 702 се води аналитично по артикули, приключването й става с документ "ВК - Вътрешен
по кредит" и контировка 702 с "Много КС" към сметка 123. В полето "Сума" не се посочва нищо.
Документът се потвърждава с бутон "ОК" и на втория екран се избира автоматична операция
"Приключване на аналитична сметка". Програмата сама отчита дали сметката е с кредитно салдо по
всяка партида, или е с дебитно. Кредитните салда се записват като положителни числа, а дебитните като отрицателни.

Забележка:
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Този документ се взима само след осчетоводени продажби и изписване на стоките или продукцията.
По аналогичен начин се приключва всяка аналитична сметка.
При
въвеждане
на
документ
се появява среднопретеглената цена

за

изписване

на

материални

запаси

не

Възможно е аналитичността към сметка 302 или 304 да не е от вид "Материални запаси". В този случай
е необходимо тя да се редактира. Не бива да се забравя да се преосчетоводят наново документите, за
да се отразят промените в оборотната ведомост и да се формира средна цена.
Вероятно доставката не е осчетоводена. Това се вижда от справката "Оборотна ведомост за аналитична
сметка" на сметка 302 или 304. В справката трябва да има салдо с количество и средна цена. Ако няма,
документите по доставката трябва да се осчетоводят.
В случай че документите са осчетоводени и въпреки това в справка "Оборотната ведомост за
аналитична сметка" няма салда, това означава, че е прекъсвано активиране или осчетоводяване.
Решението е деактивиране от периода, в който се наблюдават аномалии по оборотите или салдата на
сметките и повторно осчетоводяване.
Друга възможност е аналитичността към сметката да не е от количествен вид. Възможно е също така и
типът на номенклатурната дефиниция, участваща във формирането на аналитичността към сметката,
да не е количествена. При откриване на грешки от такъв характер трябва да се промени видът на
аналитичността или да се редактира типът на номенклатурната дефиниция.
Ако
имаме
фактура
за
на последен ред транспорт,

внос,

в

която

освен

изброените

артикули

има

Може да се процедира по два начина:
Въвежда се фактурата в чужда валута с документ "+ФЧ - Фактурата в чужда валута" и контировка
например Дт 3041 (много КС) / Кт Д1 (чуждестранен доставчик). В поле "Бруто" се въвежда стойността
на фактурата без транспорта. На екрана с поддокументи позиция по позиция се въвеждат всички стоки.
След изравняване на сумите в полета "Реално" и "Общо" се натиска бутон "Автоматични операции" и се
маркира позиция "Създаване на таблица за разпределяне на общи разходи".
Добавя се друг поддокумент със сметка 499 без аналитичност, по която се завежда валутната стойност
на транспорта. След като се излезе с бутон "Изход", програмата издава съобщение, че сумите на
документа и поддокументите не са равни. Потвърждава се и в поле "Бруто" се посочва общата валутна
стойност на фактурата.
След потвърждаване на фактурата се добавя документ "ВКст - Вътрешен по кредит само стойност" и
контировка Дт 3041 (много КС) / Кт 499. В поле "Сума" се посочва левовата равностойност на
транспорта и документът се потвърждава. На втория екран се натиска бутон "Автоматични операции",
маркира се позиция "Разпределяне на общи разходи" и се потвърждава с бутон "ОК". Програмата
автоматично разпределя сумата на транспорта.
Би могло фактурата да се раздели на две части и да се въведе като два отделни документа. В този
случай полета "Дата" и "Номер" трябва да бъдат еднакви и в двата документа. С първата фактура се
въвеждат стоките за внос, като на екрана с поддокументите се натиска бутон "Автоматични операции",
позиция "Създаване на таблица за разпределяне на общи разходи". С втората фактура се въвежда
стойността на транспорта, като на втория екран след натискане на бутон "Автоматични операции" се
маркира "Разпределяне на общи разходи". Попълването на полетата по отделните фактури е
аналогично на указаното в предходния вариант.
Как се разпределят митата и таксите върху стоки от внос,
1. Въвежда се фактурата в чужда валута "+ФЧВ - Фактура в чужда валута" с контировка, например
Дт 3041 (много КС) / Кт Д1 (чуждестранен доставчик) и се потвърждава с бутон "OK". На втория екран се
избира икона "Добавяне" и се въвеждат само позициите по фактурата, които се обмитяват. Когато се
приключи с това, от този екран се излиза с избиране на икона "Изход".
Основният документ "+ФЧВ - Фактура в чужда валута" се потвърждава с бутон "OK". На втория екран
програмата показва, че сумата "Реално" е равна на сумата "Общо". Натиска се бутон "Автоматични
операции" и се маркира позиция "Създаване на таблица за разпределяне на общи разходи". Така в
таблицата се запомнят стойностите на стоките, въведени до този момент. С добавяне се въвеждат и
останалите позиции от фактурата. Избира се икона "Изход", при което програмата сигнализира:
Сумата на документа не е равна на сумата от поддокументите!
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Необходимо е да се поправи общата сума и да се потвърди документът.
2. Въвежда се документ "+Мдвн - Митническата декларация" с контировка Дт 3041 (много КС) / Кт Д5
(доставчик "Митница"). В поле "Сума нето" се въвежда размерът на митата и таксите, в поле "Данъчна
основа" се посочва базата за облагане с ДДС. На втория екран след натискане бутон "Автоматични
операции" се маркира позиция "Разпределяне на общи разходи". Програмата автоматично ще
разпредели митата и таксите само върху обмитяваните стоки, запомнени в създадената преди това
таблица.
Как се разпределят автоматично разходи по повече от един документ/мито
В ИСФУ "Бизнес Навигатор" може автоматично да се разпределят разходи на база позициите в
документ, като това може да става по един документ или повече документи. Тази автоматична операция
може да се използва например при въвеждане на фактури за внос и разпределяне на мито в митническа
декларация по позициите във фактурите.
За да се ползва автоматичната операция се постъпва в следната последователност:
1. Документите, по които ще се разпределят разходи, трябва да са въведени с избрана аналитична сметка
в поле "Кореспондираща сметка" и маркирана опция "Много КС".
2. Преминава се последователно през всеки от документите и на екран "Много кореспондиращи сметки",
където са въведени позициите, се избира бутон "Автоматични операции". Посочва се опцията "Създ. на
таблица за разпр. на разходи", като за всички документи след първия се маркира и полето "Добавяне
към таблицата". След тези операции в паметта на компютъра ще са запаметени данните по позициите
от всички документи.
3. Въвежда се документът, в който ще се разпределят разходите. В него на основния екран трябва да е
избрана същата аналитична сметка като в предходните документи, по които се разпределят разходи, и
да се маркира опцията "Много КС". В полето "Сума" се попълва стойността на сумата, която ще се
разпределя.
На втория екран "Много кореспондиращи сметки" се избира бутон "Автоматични операции" и се маркира
опцията "Разпределяне на общи разходи". След потвърждението на автоматичната операция в екрана
се появяват всички позиции от документите, за които са направени таблици за разпределяне на
разходи с пропорционално разпределената сума, въведена на основния екран на документа.
Как се разпределя транспорт по внос, платен в чужда валута
Автоматичните операции са същите, както при въвеждане на митническа декларация, само че вместо
документ "+МДвн - Митническа декларация" се използва отново "+ФЧ - Фактура в чужда валута,
входяща". В поле "Сума" се посочва видът валута, в поле "Бруто" - сумата на транспорта във валута, а в
поле "Дата" - датата на фактурата и курсът, избран от списъка с курсовете. По кредита се въвежда
конкретният доставчик - транспортната организация, издала фактурата за транспорт. Разпределението
на сумите става на втория екран с натискане на бутон "Автоматични операции" и маркиране на позиция
"Разпределяне на общи разходи".
Как се въвежда фактура за реализация на стоки с отстъпка
Реализацията на стоките се въвежда с документ от тип изходящи фактури, като се ползва аналитична
сметка от група.70.
За да се ползва дадена отстъпка, тя трябва предварително да бъде дефинирана в меню "Базови данни
– Основни дефиниции – Данъци и отстъпки". Ако отстъпката ще се въвежда към цялата сума на
документа, в дефиницията й трябва задължително на страница "Сметки" да е избрана сметка за
осчетоводяване.
Самото въвеждане на фактура с отстъпка става по следния начин:
1. На основния екран на документа след избора на съответния клиент и сметка трябва да се маркира
опцията "Много КС" дори и при въвеждане на една позиция.
2. На втория екран на документа "Много кореспондиращи сметки" се въвеждат отделните позиции по
фактурата. След тяхното въвеждане се въвеждат и самите отстъпки.
3. Ако отстъпката е обща върху всички позиции на документа, се въвежда на страница "Общи
начисления", като с натискане на десен бутон на мишката се избира "Добавяне". От падащия списък с
предварително дефинирани отстъпки се избира съответната отстъпка, след което тя автоматично се
изчислява от програмата или се изисква потвърждение на процента отстъпка, ако тя е с променлива
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ставка.
В случай, че отстъпката е по отделните редове на документа трябва да маркирате съответния ред и да
изберете бутон "Редактиране". В долната част на екрана на позицията, в таблицата с колони "Ред",
"Данък", "База" и т.н. с натискане на десен бутон на мишката се избира "Добавяне". От падащия списък
с предварително дефинирани отстъпки се избира нужната отстъпка, след което тя автоматично се
изчислява от програмата или се изисква потвърждение на процента отстъпка, ако тя е с променлива
ставка.
Могат да се ползват комбинации от двата вида отстъпки както и да се добавят няколко различни
отстъпки.
Как
се
изписват
количества

продадени

стоки

от

склада,

водени

по

артикули

с

Програмата предлага два начина на изписване: ръчно и автоматично. При това трябва да са
осчетоводени всички продажби и доставки за периода, за който ще се прави изписването.
1. Автоматично изписване по среднопретеглена цена
Предлагат се два режима на автоматично изписването на стоки.
-

Само ако необходимите количества вече са заприходени в склада.

- Ако количеството в склада не е достатъчно, само до наличното количество.
Настройката на режима на изписване става от меню "Базови данни - Основни дефиниции - Стойности по
премълчаване". Възможно е той да се променя в хода на работата, като промяната не влияе на вече
направените изписвания.
Използва се документ "ИСа - Изписване на стоки автоматично". Ако е необходимо, се коригират
сметките, заложени в него (например Дт 7022 / Кт 3041). Избира се документът, въвеждат се дата,
номер и на втората му страница след натискане на бутон "Автоматични операции" се маркира позиция
"Изписване на стоки". Програмата следи количествата на продадените стоки и в зависимост от избрания
режим ги изписва по среднопретеглена цена.
2. Ръчно изписване по среднопретеглена цена
Разпечатва справка "Оборотна ведомост за аналитична сметка" на сметките от група 70 (7021,7022) за
периода на изписване. Справката се избира от меню "Отчети - Оборотни ведомости - За аналитична
сметка". От икона "Период" се задава желаният период, а от бутон "Сметка" се посочва сметка,
например 7022. След това с избиране на икона "Печат" справката се разпечатва на принтер.
Изписването на стоките става с документ "Изписване на стоки - ИС" с контировка Дт 7022 / Кт 3041.
Документът за изписване може да се редактира или да се създаде нов с много позиции от типа "Много
към много". По този начин се облекчава изписването на стоките, като не се налага те да се избират в
двете сметки. В поле "Цена" се извиква автоматично средно-претеглената, като за тази цел се натиска
бутонът, намиращ се зад поле "Цена". Цената се попълва в момента от програмата.
Все пак препоръчваме автоматичен подход за изписването на материалните запаси.
Как се прави автоматично процентно увеличение на цената на стоки
Изберете меню "Базови данни – Сметкоплан – Партиди" и маркирайте сметката, по партидите на която
ще променяте цените.
В този екран натиснете бутон "Цени".
Отваря се екран "Име на фирмата [Мащабиране на цените].
В поле "Коефициент" по подразбиране е записано числото 1.000000 Вие задайте числото на
коефициента, с който ще се умножат цените на стоките в партидите, за да се повишат до желаната
стойност.
Например: Искате да вдигнете цените с 20%. В полето "Коефициент" запишете числото 1.2000 и цените
на всички партиди ще се увеличат с 20%.
Аналогично се извършва и намалението на цените. Например за намаляване с 10% в полето
"Коефициент" въведете числото 0.10.
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Накрая трябва да потвърдите действието с бутон "ОК".
Функцията за промяна на цените на стоките се отнася за всички позиции в дадената аналитична сметка.
Може ли да се ползва автоматичната функция за изписване на стоките, когато стоките се водят
само количествено
Автоматичното изписване може да се ползва и в този случай, като за целта трябва да се редактира
системният файл на програмата Nav.ini, намиращ се в папката, където е инсталирана операционната
система Уиндоус (C:\Windows).
За да работи този начин на изписване, трябва в секцията [BusinessNavigator] на Nav.ini да се добави нов
ред:
"StockDecreaseZero=1".

Калкулация на себестойност
Как да се настрои сметка 611
Ако ще се следи калкулация по артикули в сметка 611, трябва да е зададена аналитичност "Разходи за
производство", дефинирана "По стойност", от вид "Разходи за дейността", с 2 признака: основен "Продукция" (същият, който е при сметка 303), и спомагателен - "Общопроизводствени разходи". Така
сметката ще има партиди комбинация от всеки артикул и всички разходи по икономически елементи.
Когато фирмата, която се обработва, е създадена на база шаблон "Производствено предприятие",
сметките са настроени в шаблона с необходимите аналитичности.
Ако не може да се следи калкулацията на разходите по артикули, а по групи, се създава нова
аналитичност към сметка 611 "Разходи за производство - общо". Дефинира се "По стойност", с
аналитичност от вид "Разходи за дейността" с 2 признака: основен - "Групи продукция" (описателен тип,
автоматично кодиране) и спомагателен - "Общопроизводствени разходи".
Автоматично разпределяне на разходи от група 60 по партидите на сметка 611
Да вземем за пример разход за електроенергия по партида на сметка 601. Искаме тя да се разпредели
по изделия в сметка 611.
За тази цел се въвежда документ "ВК - Вътрешен по кредит" с контировка Дт 611 (Много КС) / Кт 601
(партидата – ел. енергия).
Документът се попълва в следната последователност:
-

дата,

-

номер,

-

избор на сметка 601 по кредит.

При поява на партидите й се маркира на тази за ел. енергия и се натиска бутон "Справка". От нея се
вижда салдото по тази партида, което трябва да се разпредели. Излизаме от този екран и се маркира
партидата в документа.
-

избор на сметка 611 по дебит.

Продължавайки напред с клавиш Tab, по дебит от сметкоплана се избира сметка 611. След като се
появят партидите, с филтър от номенклатура "Продукция", се селектира позиция "Всички", а от
номенклатура "Общопроизводствени разходи" – позиция "Разходи за материали". С редакция на всяка
партида се въвежда процент общи разходи, който предварително трябва да е изчислен на някаква база
– например основна заплата на заетите в производството, ако те са разделени по квалификации или
процент от общите продажби за месеца. Общо процентите по партидите трябва да се равняват на 100.
След като се попълнят всички проценти, се излиза от списъка с партиди на сметка 611 с бутон "Изход".
-

Поставя се отметка в опция "Много КС".

-

Сума
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В поле "Сума" се въвежда сумата за разпределяне, взета след натискане на бутон "Справка", и
документът се потвърждава.
-

Втори екран на документа

На втория екран на документа се изпълнява автоматична операция "Разпределяне на общи разходи". С
икона "Филтър" за номенклатура "Продукция" се избира "Всички", а за номенклатура –
"Общопроизводствени разходи" - "Разходи за материали". Така програмата разпределя на база
заложените по партидите проценти общия разход от сметка 601. Аналогично се разпределят и други
видове общи разходи.
Забележка:
Ако през следващия месец заложените проценти се различават, отново с бутон "Редактиране" на
партидите на сметка 611 се коригират до фактическите за новия месец. За партиди, където не трябва да
има процент, се въвежда 0.
Автоматична корекция на общи разходи
В ИСФУ "БИЗНЕС НАВИГАТОР" една от функциите за разпределяне на разходите на сметки от група 60
към такива от група 61 е "Корекция на общи разходи".
Този вариант е удачен за използване в случаите на корекции, когато има разлика между планова и
фактическа себестойност.
Функцията изчислява автоматично процента на отклонението на база на начислените планови разходи и
автоматично разпределя разликата по съответните изделия. Разпределянето на разликите между
плановата и фактическата себестойност става на база на начислената планова себестойност на
изделията.
Използва се документ вътрешен по кредит. От кредитната страна се контира съответната сметка от
група 60, а от дебитната страна - сметката за разходи за продукция, напр. 611 или нейна подсметка, с
партиди по видове разходи за всяко едно изделие.
При въвеждане на документа се поставя отметка в поле "Много КС" от дебитната страна, като не се
избира партида на сметка 611.
На втория екран на документа се избира бутон "Автоматични операции" и се маркира опция "Корекция
на общи разходи". Програмата предлага да се избере видът разход, който ще се разпределя.
При използване на автоматичната операция за себестойност на продукция се получава
съобщение за грешка:
"FILE= ...\DATA\Partides.dat, ERROR= Ненамерен запис (35)) get_subpart:FILE= ...DATA\Partides.dat, ERROR=
Ненамерен запис (35)) MaterialExpences".

Съобщението означава, че в едната от кореспондиращите сметки няма въведена идентична партида.
Автоматично разпределяне на общи разходи по аналогия
Функцията разпределяне на общи разходи по аналогия е обратна на корекцията на общи разходи,
където таблицата за разпределение се съставя на база на кредитните салда на даден вид разход, а
начисляването става по дебита на същия вид разход.
Ето защо при разпределяне по аналогия таблицата за разпределение се съставя по дебитните салда на
един вид разход, а начисляването става пак по дебитните салда, но на друг вид разход. Основното
приложение на тази операция се предполага да бъде отнасяне на фактическите разходи по дебита на
сметка 611 за някои видове разходи, за които не е дефинирана планова себестойност.
Използва се документ вътрешен по кредит, кредит – сметка от група 60 или подобна, дебит - подсметка
на 611 или 612. Типът документ, който може да се използва, е същият както при корекцията на общи
разходи. На екрана с многото кореспондиращи сметки се избира автоматичната операция "Разпр. на
разходи по аналогия". Програмата предлага първо да се избере видът разход, който ще се разпределя,
и след това да се укаже и видът на разхода, по аналогия с който ще става разпределението.
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Разчети с контрагенти
Как се отразява прихващане между клиент и доставчик
Прихващане на суми между клиент и доставчик става с използване на междинна сметка, например
сметка 498. Плащанията се въвеждат като отделни документи за клиента и за доставчика, като всяко от
тях закрива съответната фактура. Салдото в междинната сметка остава 0.
Да приемем, че има задължение към Доставчик 1 по фактура: +ФД с контировка Дт 3041 / Кт Д1 за 10
000 лв.
Има и продажба на стоки към същия контрагент, който обаче вече се явява клиент 1, с фактура: -ФД с
контировка Дт К1 / Кт 7022 за 20 000 лв.
Трябва да се отрази прихващане за 10 000 лв. към клиента и разликата да се получи по касов път с
приходен касов ордер.
Прихващането се извършва през разчетна сметка, например сметка 498. За целта в списъка с
документи се маркира документ "-ПН - Платежно нареждане, изходящо" и се натиска бутон "Копиране".
Копира се под име "-ДПД - Документ прихващане доставчик". Потвърждава се копирането. Документът
се маркира и се избира икона "Редактиране". На страница "По подразбиране" като кореспондираща
сметка се посочва сметка 498 и документът се потвърждава.
Отново в списъка с документи се маркира документ "+ПН - Платежно нареждане, входящо" и се копира
под име "+ДПК - Документ прихващане клиент". След като се потвърди, се маркира в списъка и се
избира икона "Редактиране". На страница "По подразбиране" като кореспондираща сметка се указва
сметка 498. Потвърждава се и този документ.
След като са дефинирани документите, се маркира желаната папка и с икона "Добавяне" се избира
първо документът за прихващане на доставчик "-ДПД - Документ прихващане доставчик". По дебита се
избира Доставчик 1, по кредита остава сметка 498. В поле "Сума бруто" се посочват 10 000 лв., въвежда
се счетоводен текст и въвеждането се потвърждава.
На екрана за отворените позиции се маркира фактурата, за която се извършва прихващане, и се натиска
бутон "Включване към стара ОП". На следващия екран, който е само за информация, като сума за
изравняване трябва да стои 0, което означава, че е закрито задължение за 10 000 лв.
Следва добавяне на документ "+ДПК - Документ прихващане клиент" с контировка Дт 498 / Кт Клиент 1,
като в поле "Сума" се посочват отново 10 000 лв. След потвърждаване на документа на екрана с
отворени позиции трябва да има фактура "-ФД" за 20 000 лв. Тя се маркира и се натиска бутон
"Включване към стара ОП", след което като сума за изравняване остават 10 000 лв.
Остава да се въведе само приходният ордер за разликата, получена в брой. Това става с документ
"+ПКО - Приходен касов ордер, входящ" и контировка Дт 501 / Кт К1 за сума 10 000 лв. На екрана с
отворени позиции се натиска бутон "" към "-ФД" и сумата за изравняване става 0.
Възможно
контрагент

ли

е

общо

плащане

по

няколко

фактури

от

един

и

същ

Аналогичен е въпросът за няколко плащания по една фактура
В БИЗНЕС НАВИГАТОР разплащанията се следят като сделки, а всяка сделка се нарича "Отворена
позиция".
Фактурите, по които ще се плаща с един документ, трябва вече да са въведени в програмата и за тях да
са създадени отворени позиции.
Вариантите за образуваните сделки по фактурите може да са различни.
Тук ще разгледаме следните варианти:
-

всички фактури да са обединени вече в една отворена позиция

или
-
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фактурите да са в отделни отворени позиции

И при двата случая включването на плащането към определените фактури става с въвеждането на
самия документ за плащане.
След като се въведат данните на основния екран на документа за плащане и се потвърди с бутон ОК, се
отваря екран "Отворени позиции" към съответния контрагент. Тук се намират всички активни отворени
позиции, които не са закрити към контрагента.
В първия случай, когато фактурите по които ще плащате, са вече обединени в една отворена позиция,
се маркира тази ОП и се избира бутон "Включване към стара ОП".
В случая, когато фактурите на екрана за отворените позиции към контрагента са в отделни сделки
(отворени позиции), се постъпва по следния начин:
•

Маркират се редовете на отделните отворени позиции по фактурите с помощта на мишката и клавиш
CTRL от клавиатурата.

•

След маркирането се избира бутон "Обединяване на няколко ОП". Така всички фактури ще се включат в
една ОП

•

Маркира се отворената позиция с обединените вече фактури и се избира бутон "Включване към стара
ОП".
И в двата варианта след операцията по включването на плащането към ОП, съдържаща фактурите в
сделката (отворената позиция), броят на документите ще се увеличи с един, а в сумата по ОП ще бъде
включена сумата от документа за плащането.
Аналогичен е въпросът за въвеждане на няколко плащания по една фактура.
Обединяване на няколко сделки за един контрагент в една
Когато има отделни съществуващи сделки (отворени позиции) с даден контрагент, образувани от
въведени документи в Бизнес Навигатор, тяхното обединяване в една отворена позиция става от
справката "Следене на разплащанията – За един контрагент". Справката се стартира от меню "Отчети –
Следене на разплащанията – За един контрагент".
В екрана на справката на съответната страница "Клиенти" или "Доставчици" се намира и маркира
контрагентът, за който ще се обединяват сделки. В долната част на екрана се появяват активните
отворени позиции към дадения контрагент.
С помощта на мишката и клавиш CTRL от клавиатурата се маркират отделните ОП (сделки), които ще
обединявате.
След маркирането се избира бутон "Обединяване на няколко ОП".
Как
да
изтрием
контрагент
регистриран погрешка два пъти

(доставчик

или

клиент),

който

е

Приемаме, че фирма "Естера" АД е регистрирана в списъка от доставчици под номера 10 и 12. Когато
нямаме записване по единия от тях (това можем да се види от справка "Следене на разплащанията" за
този контрагент), през меню "Базови данни - Сметкоплан - Доставчици", чрез бутона "Изтриване",
програмата разрешава да се изтрие. След това през меню "Базови данни - Фирмени данни - Адреси" се
изтрива доставчикът "Естера" АД, ако е въведен и там два пъти.
По различен начин се решава проблемът, когато има записвания и по двата номера на доставчика. В
този случай е необходимо да се деактивира от периода, в който е направено първото записване по
Доставчик 12. Следва отново активиране на периодите. Редактират се всички документи, в които се
използва Доставчик 12. С бутон "Други данни" се отива на втората страница на документа, щраква се на
поле "Чистене на отворена позиция" и бутон "OK". Програмата ни връща в основния екран на документа
и позволява да изберем Доставчик 10. Излиза се с бутон "OK". Осчетоводява се отново. Необходимо е
през меню "Фирми - Проверка на данните" да се избере "Проверка на отворените позиции", след което
доставчикът може да се изтрие по указания в началото начин.
Как може да се промени идентификационният номер по ДДС на контрагент или някой от другите
му реквизити
Данните за контрагентите се редактират и се въвеждат първо като адреси.
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В меню "Базови данни – Сметкоплан" за "Клиенти" или "Доставчици" те само се свързват със
съответните сборни сметки от сметкоплана.
За да редактирате данните на контрагент се постъпва по следния начин:
1. От меню "Базови данни – Фирмени данни – Адреси" се редактират данните на конкретния контрагент.
На страница "Общи данни" в поле "Идентификационен номер по ДДС" се въвежда съответният номер.
2. От меню "Базови данни – Сметкоплан – Доставчици" или "Клиенти" се маркира контрагентът. Избира се
"Редактиране" и промяната се потвърждава с бутон "OK".
Кога
се
контрагенти

начисляват

валутни

разлики

при

разчети

с

чуждестранни

Програмата начислява автоматично валутната разлика между фиксинга на БНБ в деня на фактурата и
фиксинга на БНБ в деня на плащането, която се явява в поле "Допълнителна валутна разлика" на
документа. Тази валутна разлика се вижда едва след осчетоводяване и на двата документа - фактурата
и платежното нареждане - в поле "Други данни" на втория по поредност осчетоводен документ. Ако
обаче отворената позиция във валута не се закрие, т.е. не се погаси цялото валутно разплащане,
валутна разлика не се отразява. Тя ще се начисли едва след закриване изцяло на разчета във валута и
ще представлява средна разлика между фиксингите на фактурата и всички плащания.
Ако разчетът с контрагента е по-особен и никога не може да се закрие валутната позиция изцяло, а се
налага осчетоводяване на валутна разлика при частично плащане, се препоръчва отворената позиция
да се раздели на две части. Едната позиция ще занули разликата в количеството валута и ще се
начисли валутна разлика, а другата позиция остава незакрита. По-добре е обаче да оставим програмата
да начисли валутна разлика при преоценката в края на месеца.
Какъв
документ
банка от доставчик

да

се

използва

за

връщане

на

суми

в

каса

или

При възникването на такава ситуация е необходимо да се създаде нов тип документ.
За целта от меню "Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи" се маркира документ -РКО и
се натиска бутон "Копиране". В прозореца "Копиране на тип документ", който се появява, в полето
"Като", първо се записва съкращението +ПКОД и името "Приходен касов ордер върнати суми от
доставчик".
След това новосъздаденият документ се редактира и в поле "Клас на сумата" настройката се сменя от
"Дебит" на "Кредит".
По същия начин може да се създаде и подобно платежно нареждане.
Какъв
документ
банка на клиент

да

се

използва

за

връщане

на

суми

от

каса

или

При възникването и на тази ситуация е необходимо да се създаде нов тип документ.
За целта от меню "Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи" се маркира документ +ПКО,
натиска се бутон "Копиране" и в прозореца "Копиране на тип документ", който се появява, в поле "Като"
се записва първо съкращението -РКОК и името "Разходен касов ордер върнати суми на клиент".
След това новосъздаденият тип документ се редактира и в позицията "Клас на сумата" настройката се
сменя от "Кредит" на "Дебит".
По същия начин се създава и подобно платежно нареждане.
Отчитане на клиенти и доставчици по аванси
Отчитане на клиенти по аванси I вариант
От меню "Базови данни - Сметкоплан - Сметки" се добавя подсметкa на 412 с код 4121 и име "Клиенти
по аванси - от страната", която е с тип "Нормална" и режим "Пасивна".
По желание тази сметка можем да се води и аналитично. Типът аналитичност се създава по познатия
начин от меню "Базови данни - Аналитичности - Типове аналитичности". Той трябва да е с тип "По
стойност" и режим "Други типове".
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Създава се и друга сметка 4122 Клиенти по аванси - от страната, която е с тип "Сборна" и режим
"Пасивна". В меню "Базови данни - Сметкоплан - Групи клиенти и доставчици - Клиенти" се избира икона
"Добавяне" и в прозореца "Групи партньори" в полето "Име" се изписва "Клиенти по аванси - от страната
сборна", в полето "Сметка" - кодът 4122 на сборната сметка, която беше създадена. Потвърждава се с
натискане на бутон "ОК". След направените настройки може да започне работата с документите.
Пример:
Получава се аванс от клиент за 120 лева с ДДС по фактура на обща стойност 360 лева.
1. Отразява се приходът по банка или каса с документ +ПН-"Платежно нареждане, входящо" или
+ПКО-"Приходен касов ордер"
Дт 50*/Кт 4122 120 лв.
2. Осчетоводява се фактурата за аванс с документ "-Ф20%- Фактура: ДДС 20%"
Дт 4122/Кт 4121 100 лв.
Кт 4532 20 лв.
3. При пристигане на остатъка от плащането по фактурата се използва документ +ПН-"Платежно
нареждане, входящо" или +ПКО-"Приходен касов ордер"
Дт 50*/Кт 411 240 лв.
4. При осчетоводяване на издадената фактура на клиента за цялата стойност се използва документ
"-Ф20%- Фактура: ДДС 20%"
Дт 411/Кт 70* 300 лв.
Кт 4121 - 100 лв.
Кт 4532 40 лв.
Отчитане на клиенти по аванси II вариант
В меню "Базови данни - Сметкоплан - Сметки" се добавя подсметкa на 412 с код 4121 и име "Клиенти по
аванси - от страната", която е с тип "Нормална" и режим "Пасивна". По желание тази сметка може да се
води и аналитично. Типът аналитичност се създава по познатия начин от "Базови данни - Аналитичности
- Типове аналитичности". Той трябва да е с тип "По стойност" и режим "Други типове".
Пример:
Получава се аванс от клиент за 120 лева с ДДС по фактура на обща стойност 360 лева.
1. Отразява се приходът по банка или каса с документ +ПН-"Платежно нареждане, входящо" или
+ПКО-"Приходен касов ордер"
Дт 50*/Кт 411 120 лв.
2. Осчетоводява се фактурата с документ "-Ф20%- Фактура: ДДС 20%"
Дт 411/Кт 4121 100 лв.
Кт 4532 20 лв.
3. При пристигане на остатъка от плащането по фактурата се използва документ +ПН-"Платежно
нареждане, входящо"
Дт 50*/Кт 411 240 лв.
4. При осчетоводяване на издадената фактура на клиента за цялата стойност се използва документ
-"-Ф20%- Фактура: ДДС 20%"
Дт 411/Кт 70* 300 лв.
Кт 4121 - 100 лв.
Кт 4532 40 лв.
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Отчитане на доставчици по аванси I вариант
В меню "Базови данни - Сметкоплан - Сметки" се добавя подсметкa на 402 с код 4021 и име "Доставчици
по аванси - от страната", която е с тип "Нормална" и режим "Активна". По желание тази сметка може да
се води и аналитично. Типът аналитичност се създава по познатия начин от "Базови данни Аналитичности - Типове аналитичности". Той трябва да е с тип "По стойност" и режим "Други типове".
Създава се и друга сметка 4022 Доставчици по аванси - от страната, която е с тип "Сборна" и режим
"Активна". В меню "Базови данни - Сметкоплан - Групи клиенти и доставчици - Доставчици" се избира
икона "Добавяне" и в прозореца "Групи партньори" в полето "Име" се въвежда "Доставчици по аванси от страната сборна", а в полето "Сметка" - кодът 4022 на сборната сметка, която беше създадена, след
което се потвърждава с бутон "ОК".
Пример:
Дава се аванс на доставчик за 120 лева с ДДС по фактура на обща стойност 360 лева за доставка на
материали.
1. Отразява се разходът по предоставения аванс с документ -РКО-"Разходен касов ордер" или -ПН
- "Платежно нареждане,изходящо"
Дт 401/Кт 501 120 лв.
2. Осчетоводява се фактурата с документ "+Ф20%-Фактура: доставки, ВОП и внос с право на ДК"
Дт 4021/Кт 401 100 лв.
Дт 4531 20 лв.
3. При плащане на остатъка от сумата по фактурата се използва документ -РКО-"Разходен касов
ордер" или -ПН - "Платежно нареждане,изходящо"
Дт 401/Кт 501 240 лв.
4. При осчетоводяване на издадената фактура от доставчика за цялата стойност се използва
документ "+Ф20%-Фактура: доставки, ВОП и внос с право на ДК"
Дт 302/Кт 401 300 лв.
Кт 4021 - 100 лв.
Кт 4531 40 лв.
Отчитане на доставчици по аванси II вариант
При този вариант се използва само сметка 402 Доставчици по аванси.
Пример:
Дава се аванс на доставчик за 120 лева с ДДС по фактура на обща стойност 360 лева за доставка на
материали.
1. Отразява се разход по предоставения аванс с документ -РКО - "Разходен касов ордер" или -ПН "Платежно нареждане,изходящо"
Дт 402/Кт 501 120 лв.
2. Осчетоводява се фактурата с документ "+Ф20%-Фактура: доставки, ВОП и внос с право на ДК"
Дт 301/Кт 402 100 лв.
Дт 4531 20 лв.
3. При плащане на остатъка от сумата по фактурата се използва документ -РКО-"Разходен касов
ордер" или -ПН - "Платежно нареждане,изходящо"
Дт 402/Кт 501 240 лв.
4. При осчетоводяване на издадената фактура от доставчика за цялата стойност се използва
документ "+Ф20%-Фактура: доставки, ВОП и внос с право на ДК"
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Дт 302/Кт 401 300 лв.
Кт 301 - 100 лв.
Кт 4531 40 лв.

Чужди валути
Как при потребление на валута да не се отчита автоматична валутна разлика от програмата
С текстов редактор се отваря файл NAV.INI, който се намира в директорията на Windows. В секция
[BusinessNavigator] редът DisableFCurrDifference=No става DisableFCurrDifference=Yes.
В
справка
"Оборотна
ведомост
за
аналитична
левови обороти по сметка с аналитичност от тип "Чужди валути"

сметка"

вместо

Не сте разбрали добре предназначението на поле "Чужда валута" в сметките и сте го попълнили.
Полето се използва при дефиниране на чуждестранни сметки, като в него се задава видът валута, в
която желаете да водите сметката. Предполагаме, че сте искали да дефинирате аналитичност чужда
валута към сметка, но сте допуснали грешка, която се коригира по следния начин:
1. Деактивират се документите от периода, в който има осчетоводени документи по тези сметки. Ако
документите са много, може да се предприеме деактивиране на период.
2. След това с редакция в сметката през меню "Базови данни - Сметкоплан - Сметки" се изтрива
въведеният вид валута в поле "Чужда валута". Промяната по сметката се запомня с бутон "OK".
3. Преосчетоводяват се отново документите или периода.
Как се въвежда валутен арбитраж?
Нека превърнем долари в швейцарски франкове.
Избира се документ "ВК - Вътрешен по кредит". Контира се по кредита сметка 504, партида USD.
Въвежда се количеството долари, което се продават, и цената, по която банката е изкупила валутата.
От дебитната страна се поставя отметка в поле "Много кореспондиращи сметки".
На втория екран се избира сметка 504, партида CHF. Въвежда се количеството швейцарски франкове и
цената, по която банката е продала валутата. На втория ред се осчетоводява банковата комисионна.

Банки и банкови сметки
В списъка с банките за фирмите няма запис за конкретна банка
При работа не може да бъде избрана конкретна банка за фирма, която е въведена в Бизнес Навигатор,
защото липсва в списъка на страница "Банкова сметка" в данните на обработваната фирма.
Добавянето на нова банка в списъка с банки става от меню "Система-Банки".
Избира се икона "Добавяне"
и данните на банката се въвеждат в съответните колони на
таблицата. На този екран могат да се правят и корекция на вече въведени данни за банки с бутона
"Редактиране".
От екрана "Банки" се излиза с икона "Изход".
След като банката бъде добавена в този списък, тя ще се появи и в списъка с банки на страница
"Банкова сметка"
При печат на документ "Платежно нареждане" сумата не се изписва словом
В указанията на БНБ за попълване на платежните документи е посочено полето "Сума словом" да се
попълва само при внасяне на пари в брой.
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Смяна на име на банка за контрагент
Промяна на данни за банка, отнасяща се до контрагент във фирма, се прави в меню "Базови данни –
Общи данни – Банки".
В екран "Име на фирмата [Банки]"се маркира редът с данните на съответната банка и се избира бутон
"Редактиране"

. Данните на банката се редактират в съответните колони на таблицата и се

потвърждават с клавиш ENTER от клавиатурата. От екран "Банки" се излиза с икона "Изход".

Системни въпроси
Появява се съобщение от драйвера за защита
Драйверът за защитата не е стартиран коректно или
разминаване в датите на работните станции
БИЗНЕС НАВИГАТОР работи със защита срещу неправомерно използване на програмата. Защитата е
програмна и се стартира ежедневно. Драйверът с име Navdrvme.exe се намира в директорията, където е
инсталиран програмният пакет и по-точно, където се намират данните на фирмата. При стартиране на
програмата защитата прави различни проверки, една от които е последователност на датите на работа
с програмата.
Когато има изкуствена промяна в датата на компютъра, на който се работи, или има несъответствие
между датите на работните станции и сървъра при мрежов вариант на работа с програмата, защитата
издава това съобщение.
Необходимо е промяната или разминаването да се коригират. Трябва да се уеднаквят системните дати
на всички работни станции с тези на сървъра.
Съобщението може да се появи и при връщане на архив с по-стара дата и стартиране на програмата
след това. В този случай достатъчно е драйверът Navdrvme.exe да се престартира.
При разпечатване на някои справки на принтер се появяват черни ленти
Разпечатването на справките от програмата върху принтер се управлява изцяло от WINDOWS. БИЗНЕС
НАВИГАТОР създава справките, но самото им отпечатване върху принтер зависи от инсталирания
драйвер към него.
Появата на черни ленти е свързана с инсталиран неподходящ драйвер за управление на принтера.
Необходимо е да се преинсталира друг драйвер или при възможност старият да се настрои.
Настройка на драйвер за принтер може да стане и през БИЗНЕС НАВИГАТОР - меню "Система Настройки на принтер". Ако това не помага, трябва да се инсталира друг драйвер. Често помага, ако се
избере съвместим драйвер за по-стар модел принтер. За предпочитане е да изберете оригинален
драйвер на Microsoft вместо драйвер на производителя на принтера. Някои принтери изобщо не могат
да се настроят да печатат сив фон под текста. В този случай изберете "Печат на сив фон като бял" от
меню "Система - Настройки - Печат".
Не се вижда колоната за маркиране на осчетоводените документи
В основния работен екран при работа с конкретна фирма вдясно на екрана се показват документите,
въведени по периоди и папки. Полетата на документите вертикално са разделени по колони като
например:
-

Състояние

-

Код

-

Тип

-

Номер

-

Дата

-

Дебит

904

-

Кредит

-

Сума

-

Валута

-

Текст

-

Дебит сметка

-

Кредит сметка

-

Страна

-

Град:код

-

Град

-

Съставител: код

-

Съставител: име

-

Получател: код

-

Получател: име

Използвайки мишка, потребителят може да променя ширината на всяка колона, като движи
вертикалните черти, които ги ограничават. Използвана е тази възможност и неволно е припокрита
първата колона, в която програмата със специален знак отбелязва документите, които са осчетоводени.
Това не е забелязано в момента, но при следващо влизане във фирмата вече не се вижда колоната.
Програмата записва във файла NAV.INI състоянието на екраните и разположението на полетата и
колоните в тях. Той е индивидуален за всеки компютър и съдържа информация и за други настройки на
програмата, например шрифтове, пароли и др. Информацията е структурирана по секции, като всяка от
тях има име. За да се върне нормалното състояние на екрана, може:
1. Да се редактира файлът NAV.INI - с текстов редактор или Windows Explorer, като се изтрият от
него всички секции с изключение на секциите с имена:
[Busines Navigator]
и
[Fonts].
Файлът се намира в директорията WINDOWS.
2. Проблемът ще се реши и чрез копиране на файла от друг компютър, ако се работи в мрежа или
има допълнително работно място. При този начин, ако е необходимо, във файла Nav.ini трябва да се
укаже съответно верният път към данните.
Специални функции на меню "Архивиране"
Специалните функции през меню "Архивиране" дават няколко възможности, които се показват при
избирането му:
1. Архив на отделна фирма. Архивът на отделна фирма може да се направи на предвидена за това
директория или на дискети. На CD архивът се записва по стандартния начин – със записваща програма.
2. Деархивиране от стар пълен архив (архив, направен през подменю "Архивиране"), като може да
се избере вариант - за отделна фирма или за всички фирми. На следващ екран трябва да се укажат
устройството и директорията, в която се намира файлът с архива - Navdata.ZIP.
3. Деархивиране на фирма от частичен архив - Прави се деархивиране на отделна фирма от
точката на менюто "Деархивиране на фирма от частичен архив".
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Работа с клавиш Tab
Когато потребителите предпочитат работа с клавиатурата и при тяхната работа с клавиш Tab не е
достатъчно ясно, къде точно е позициониран курсорът, трябва да се направи следното:
За да се вижда по-добре, коя икона е избрана, трябва да се смени изгледът на бутона с помощта на
редактирането на стиловете.
Освен това, след като е избрана икона, е по-добре да се натисне Space вместо Enter, тъй като понякога
натискането на Enter предизвиква резултат като след избор на икона "Редактиране". А със Space е
сигурно, че ще се потвърди избраната функция.
Тази необходимост от настройки е обусловена от операционната система.
Как се изтрива фирма от списъка в меню "Фирми"
Данните за всяка фирма се съхраняват в различни директории на твърдия диск. Последните три цифри
XXX от името на директорията (MANDXXX) съответстват на кода на фирмата в програмата.
За да изтриете фирма в Бизнес Навигатор, е необходимо първо да изтриете съответната директория
MANDXXX, в която се съхраняват данните за самата фирма. Тя се намира в директория Nav. Ако сте
клиент, работещ с мрежов вариант на Бизнес Навигатор, това е директория Nav на сървъра.
След това трябва да влезете в Бизнес Навигатор с парола с ниво на достъп администратор.
Самото изтриване става по следния начин:
1. Избира се меню "Фирми – Редактиране" на основния работен екран.
2. В таблицата с фирмите се маркира тази, която трябва да се изтрие и се избира икона "Изтриване"

3. Излиза съобщение
"Are you sure you want to delete the highlighted record?",
което пита дали е сигурно, че желаете да изтриете тази фирма
4.Ако желаете да изтриете фирмата избирате бутон "Yes".

По този начин фирмата вече е изтрита от списъка с фирмите, които се обработват с Бизнес Навигатор.

Ако по грешка е маркирана друга фирма и се направи опит да се изтрие, ще излезе съобщение, че
фирмата не е празна и триенето забранено! Невалидна операция!

Фирмата
не
Невалидна операция

е

празна,

триенето

забранено!

Прехвърляне на архиви от Бизнес Навигатор версия "Клиент-минисървър" на версия "Файлов
достъп"
Ако се налага прехвърляне на цялостни архиви от централа към отдалечени работни места и в
централата Бизнес Навигатор е версия "Клиент минисървър", а в отдалечените работни места - не, то в
централата трябва да се преобразува форматът на базата данни.
За целта от програмната група "Pervasive. SQL V8 -Control Center - Pervasive. SQL Engines –
Configuration – Server – Compatibility - Create File Version – Current" трябва да се избере 6.х.
Тази настройка се прави на основния компютър, на който са данните и се води сървър за Бизнес
Навигатор!
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След като в Pervasive. SQL е извършено редактиране на формата на базата данни, от Бизнес
Навигатор, меню "Система – Проверка на данните" се маркират всички файлове (при многофирмен
вариант - за всяка отделна фирма ) и се избира "Възстановяване на файл".
Ако между централата и отдалечените работни места се прехвърлят папки, тази промяна във формата
на базата данни в централата не се прави!
Форматът остава както е по-подразбиране след инсталацията на версия "Клиент-минисървър", а именно
– 8.х!
Увеличава се броят на иконите на Бизнес Навигатор
Когато се получава ефектът на размножаване на иконите на Бизнес Навигатор в лентата с менютата и
по този начин се ограничава работното пространство на програмата, трябва да се извърши следната
настройка:
В меню "Система – Настройки – Шрифтове" да се махне отметката пред опцията "Отваряй фирмите в
максимализиран прозорец".
Опцията дава възможност да се избегне ефектът на размножаване на иконите в горната лента на
програмата. Когато прозорците не са максимализирани, т.е. опцията не е маркирана, се заобикаля
грешката в Windows, която предизвиква размножаването.
По подразбиране опцията е маркирана и това съответства на начина, по който се отваря прозорецът,
след като изберем фирма от "Фирми - Старт"
Ако маркерът се махне, прозорецът на фирмата ще се отвори с отделна лента под менюто и няма да
заема цялата свободна площ на екрана.
В този случай размерът на прозореца може да се настрои пожелание - например да заема цялата
свободна площ на екрана. За да се запомнят настройките на размера, трябва да се излезе от фирмата.
Важно е след като се променят настройките, да се излезе от фирмата, за да се запомнят те. В противен
случай, ако се отвори втора фирма, преди да сте излезли от първата, тя ще се отвори със старите
настройки.
При следващото влизане във фирмата прозорецът ще се отвори с така запомнения размер.
След стартиране на Бизнес Навигатор се появява съобщение:

Получаването на съобщение от този тип означава, че е загубена връзката със сървъра.

При опит да се влезе в Бизнес Навигатор се появява следното съобщение
"FM3:Unable to Open UPG file : cause 5 Забранен достъп Name:N:\nav\Upg.tps\!Upg2"

Причината за появяването на това съобщение най-вероятно е, че потребителят, опитващ се да
използва Бизнес Навигатор, няма необходимите права. Това трябва да са пълни права за четене и
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писане на споделеното мрежово устройство, на което се намира директорията nav с програмата и
данните на Бизнес Навигатор.
Трябва да се направят съответните настройки за задаване на пълни права за работа на потребителя на
споделеното мрежово устройство.
При стартиране на Бизнес Навигатор се получава съобщение
"License
manager
not
started
today
or
Workstations
date
missmatch!
Драйверът на защитата днес не е стартиран или разминаване в датите на работните станции. Гратисен
период до ..."
Трябва да се стартира файлът navdrvme.exe от папката nav.
От този файл се стартира лицензът на Бизнес Навигатор. Ако екранът на лиценза не се затвори след
стартирането на файла, трябва да се обадите на представителите на Комерс Финанс АД.
При опит за работа в Бизнес Навигатор с функция Архивиране/Деархивиране- Проверка на
данните или Деактивиране на период се
получава съобщение за грешка от вида
"FILE= C:\NAV\MANDATOR.DAT, ERROR= Забранен достъп (5)) BuildMandQueue".
Съобщението означава, че има отворено копие или неприключил процес на програмата на някое от
работните места.
За да ползвате системна функция на Бизнес Навигатор, се изисква това да става от едно работно
място, а на другите работни места програмата да не е стартирана.
Но ако Бизнес Навигатор не е стартиран на нито един компютър, а грешката продължава да се появява,
това означава, че има зациклил процес на програмата. Обикновено това е процесът W3mkde.exe, който
може да бъде прекъснат.
Друга възможност за справяне с проблема е да се рестартира операционната система на компютъра, на
който се намира базата данни на Бизнес Навигатор.
При опит за старт на фирма от меню "Фирми-Старт" не се визуализира екранът с данните на
фирмата и липсва съобщение за грешка
Нестартирането на фирма може да се дължи на факта, че на потребителя, ползващ БН, е забранен
достъпът до фирмата.
За да се разреши достъп до фирма за конкретен потребител, трябва да Бизнес Навигатор и фирмата да
се стартират с паролата на потребителя с ниво на достъп за бизнес Навигатор – Администратор.
След това от меню "Базови данни – Фирмени данни – Оператори" трябва да се разреши достъпът на
потребителя, който трябва да ползва фирмата.

При опит за стартиране на командата за деактивиране на период се получава съобщение от вида
"File C:\NAV\MAND204\DATA\Year.dat could not be opened. Error: Невалидно име на файл (45). Press OK
to end this application"
а след потвърждение на съобщението и следващо:
"File C:\NAV\MAND204\DATA\NoVatRea.DAT could not be opened. Error: Невалидно име на файл (45).
Press OK to end this application"
след чиито потвърждение БН се затваря.
Най-вероятната причина за появяването на тези съобщения е наличието в списъка с фирми на фирма,
чиято директория с данни липсва, т.е. данните на фирмата са изтрити физически от диска, но фирмата е
останала в списъка на Бизнес Навигатор.
За да се изтрие фирмата и от Бизнес Навигатор, трябва програмата да се стартира с парола на
потребителя с ниво на достъп администратор за Бизнес Навигатор.
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За целта при стартиране на Бизнес Навигатор на основния екран се избира меню "Фирми –
Редактиране", фирмата, за която няма директория (внимава се за номера й) се маркира в списъка и се
избира икона "Изтриване"

.

Ако няма потребител с ниво на достъп Администратор трябва такъв да се добави в списъка с
персонала. Това става в меню "Система – Списък на персонала" с икона "Добавяне"

.

При стартиране на специален печат на документ се появява съобщение от вида
FILE= C:\NAV\\DocPrint.DBF, ERROR= invalid handle number (-213)) DocExportDbf CREATE DocPrint".
След неговото потвърждение бланката за специален печат се генерира, но без данни.
Причината за грешката е, че има вече генериран екран за PrintPreview на специален печат или е
стартиран дизайнерът на документи.
Тези екрани трябва да се затворят и да се стартира отново специалният печат.
Не се виждат колони от основния екран или в справки на Бизнес Навигатор
Не се отваря екранът със списъка на фирмите и други екрани – програмата блокира, без да издава
съобщение за грешка.
В този случай проблемът обикновено се дължи на препълване на системния файл към Бизнес
Навигатор – Nav.ini, който се намира в директорията на операционната система – Windows.
Програмата записва във файла Nav.ini състоянието на екраните и разположението на полетата и
колоните в тях. Той е индивидуален за всеки компютър и съдържа информация и за други настройки на
програмата, например шрифтове, пароли и др. Информацията е структурирана по секции, като всяка от
тях има име. За да се върне нормалното състояние на програмата, трябва:
1. Да се редактира файлът Nav.ini – с текстов редактор, като се изтрият от него всички секции с
изключение на секциите и променливите към тях със следните имена:
[Busines
и
[Fonts].

Navigator]

2. Да запазите (запишете) редактирания файл.
Експортираните числови данни в MS Excel не се разпознават като такива
За да коригирате този проблем, трябва да смените десетичния разделител на Windows, който е и
разделител за програмата MS Excel.
Десетичният разделител на Windows се променя в Control Panel – Regional and Language Options. В
екрана на тези настройки трябва да намерите настройките за числата и в полето "Decimal symbol" да
смените текущия десетичен разделител – ако е "." (точка) да го направите "," (запетая) или обратно.
След това отново трябва да експортирате данните от Бизнес Навигатор към MS Excel.
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