Zintegrowany system obsługi
przedsiębiorstwa

Potwierdzenie sald należności
Poradnik

Wersja
z dnia 03.11.2021

Wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe mają
obowiązek
przeprowadzenia inwentaryzacji. Jedną z nich jest
inwentaryzacja należności, którą dokonuje się poprzez potwierdzenia sald.
Inwentaryzację należności można przeprowadzić na dowolny dzień w
okresie trzech miesięcy przed końcem roku
obrotowego, a więc w
jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, salda
można potwierdzać już od października.
Do kontrahenta należy wysłać
– z prośbą o potwierdzenie - 2
egzemplarze pisma z informacją o wysokości salda należności wraz z
wykazem dokumentów i kwot, które składają się na wskazaną wysokość
salda.
Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald
tradycyjnie - w formie pisemnej lub elektronicznej.
Przy pomocy
zobowiązań.
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System Veritum umożliwia:





emisję potwierdzeń sald należności i zobowiązań w formie
papierowej i elektronicznej na koniec dowolnego miesiąca
emisję specyfikacji do potwierdzenia sald
odnotowanie dat wpływu potwierdzeń sald należności
ewidencję potwierdzeń sald obcych /które wpłynęły do firmy/

Emisja elektronicznych potwierdzeń możliwa jest po wcześniejszym
zdefiniowaniu w programie VeritumSerwis w punkcie: Serwis – Rejestr
ePlików
odpowiednich danych instalacyjnych.
Do wskazanych
kontrahentów mogą zostać wysłane e-maile o określonej przez
użytkownika treści z plikiem załącznika będącym potwierdzeniem salda w
postaci PDF wg wzoru zdefiniowanego w instalacji.
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Instalacja elektronicznego potwierdzenia sald

Do emisji potwierdzeń sald służy okno: Rozrachunki – Potwierdzenie
sald – zakładka: salda kontrahentów. W oknie wyświetlane są
aktualne salda kontrahentów z ksiąg rachunkowych na koniec wybranego
miesiąca:




w górnej tabeli: salda wg kontrahentów
w środkowej: salda wg kontrahentów i kont księgowych
w dolnej: po wciśnięciu przycisku „Transakcje” pojawią się
nierozliczone transakcje kontrahenta i konta na koniec wybranego
miesiąca

Zakres informacji
w oknie można ograniczyć poprzez ustawienie
odpowiednich filtrów na zakładce Ustawienia:




wszystkie dane
należności
zobowiązania

oraz



wszystkie salda
salda niezerowe
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Okno Potwierdzenie sald

Emisję papierowych potwierdzeń sald realizowana jest przy pomocy

przycisku drukowania. Są opracowane standardowe wzory wydruków.
Można zdefiniować własne formularze. Należy wybrać zakres wydruku:

Zakres papierowych potwierdzeń sald
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Przykładowy wydruk Potwierdzenia salda

W celu emisji potwierdzeń sald elektronicznych, można zaznaczyć
kontrahentów, do których mają zostać wysłane potwierdzenia w postaci emaili.
Do emisji elektronicznych potwierdzeń służy przycisk

.

Po wybraniu należy określić zakres emisji:
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Zakres elektronicznych potwierdzeń sald

Zakładka: „Odnotowanie daty wpływu potwierdzeń sald należności”
umożliwia kontrolę, które salda zostały potwierdzone. Można dopisać
automatycznie kontrahentów z ksiąg rachunkowych – przycisk „Dopisz
kontrahentów” i po uzyskaniu potwierdzenia wpisać datę otrzymania
potwierdzenia i kwotę salda potwierdzoną: przycisk „Wpisz datę” lub przycisk
korekty.

Zakładka ”Potwierdzenia sald obce” umożliwia ewidencję potwierdzeń sald,
które wpłynęły do firmy od innych kontrahentów. Po dopisaniu kontrahenta
zostanie wyprowadzone saldo zobowiązań kontrahenta, co umożliwia
automatyczne porównanie salda z przesłanego potwierdzenia z saldem w
księgach rachunkowych.

System Veritum umożliwia również drukowanie potwierdzeń sald dla
pracowników.
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