
Veritum Finanse i księgowość

System prowadzi księgi rachunkowe przedsiębiorstwa oraz wspomaga zarządzanie firmą. 
Realizuje wszystkie operacje księgowe: rejestrację obrotów, dekretowanie faktur, rozliczanie 
kosztów, sporządzanie sprawozdań. Dostarcza danych do pełnej analizy przychodów 
i kosztów firmy wg różnych kryteriów. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami w złotówkach 
oraz w walutach obcych. Umożliwia pełnią obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego, rozliczeń 
VAT, prowadzi raporty kasowe i bankowe i wymienia dane z systemami bankowymi przekazując 
przelewy jak i potwierdzenia zapłat. Księgowanie może odbywać się w kilku okresach 
sprawozdawczych i rok sprawozdawczy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.
Dla mniejszych podmiotów i biur rachunkowych dostępna jest wersja zawierająca Podatkową 
Księgę Przychodów i Rozchodów.

Veritum 25 lat doświadczeń!

Automatyzacja wykonywania wielu operacji księgowych.

Charakterystyka
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Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Aktualne dane o kondycji finansowej firmy.

Pełna kontrola obiegu dokumentów księgowych.

Możliwość zbierania i prezentacji kosztów w różnych
układach i wg wielu nośników.

Przejrzystość systemu ułatwiająca kontrolowanie.

Automatyczne rozliczanie transakcji rozrachunkowych,
dekretów, dokumentów magazynowych czy faktur.

Budowanie własnych sprawozdań finansowych i zestawień.



Księga główna

Rejestruje obroty księgowe i prowadzi salda kont analitycznych i syntetycznych. Bazuje na 
zakładowym planie kont wprowadzonym przez użytkownika. Umożliwia otrzymanie wielu 
zestawień, które stanowią pełną dokumentację księgową przedsiębiorstwa oraz dają obraz 
działalności firmy w różnych przekrojach.

Rejestr zakupu i sprzedaży

W rejestrze zakupu ewidencjonowane są faktury dotyczące wszystkich zakupów 
przedsiębiorstwa. Program klasyfikuje dane dotyczące zakupu wg kryteriów niezbędnych do 
rozliczenia VAT-u oraz innych potrzeb: wg dostawców, rodzajów zakupu, operacji zakupu itp.

Kasa i bank

Prowadzi raporty kasowe i bankowe w zł oraz w walutach obcych, pozwalając importować 
wyciągi. Oblicza różnice kursowe od własnych środków pieniężnych. Wprowadzając zapłaty od 
lub dla kontrahentów można wskazać faktury, których dotyczą, co spowoduje ich rozliczenie. 

Rozrachunki

Moduł śledzi stan rozliczeń z kontrahentami i pracownikami. Umożliwia windykację należności 
poprzez emisję monitów do zapłaty oraz not odsetkowych. Dokonuje kompensat zobowiązań 
i należności. Emituje polecenia przelewu w formie pliku dla systemów bankowych. Dla 
rozrachunków w walucie obcej program wylicza różnice kursowe bieżące oraz na dzień bilansowy.

Delegacje

Ewidencjonuje, dekretuje i rozlicza dokumenty wyjazdów służbowych zarówno w zł jak 
i walutach. Posiada możliwość automatycznego obliczania diet. 

Moduły

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dowiedz się jak zespół Veritum prowadzi sprawną i niezawodną obsługę na terenie
całego kraju. Poznaj naszą ofertę, zadzwoń lub napisz i umów się na pokaz! Zapraszamy!
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Kontakt

Rejestry VAT

Umożliwia rozliczenie podatku od towarów i usług, emituje VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK 
oraz VAT-27, a także pliki JPK. W rejestrze sprzedaży ujęte są wszystkie faktury 
wystawione w Veritum, można też importować faktury z pliku JPK. Faktury zakupu 
klasyfikowane są wg kryteriów niezbędnych do rozliczenia VAT-u. Do wybranych 
rodzajów rejestrów zakupu program tworzy automatycznie faktury wewnętrzne. 
Wystawia również noty korygujące.

Rachunek kosztów

System obsługuje różne warianty księgowania kosztów oraz rozliczenie mokresowe 
i międzyokresowe. Automatycznie rozksięgowuje koszty złożonych wg kluczy 
rozliczeniowych: obrotów na kontach lub też danych wprowadzonych z zewnątrz.

Sprawozdawczość

Emituje sprawozdania standardowe (bilans, rachunek zysków i strat, F01, rachunek 
przepływów i in.) oraz własne definiowane, możliwy eksport danych do Excel. 
Współpracuje z modułem Planowanie Finansowe w zakresie kontroli realizacji planu.


