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Krok 1 - Otwarcie nowego roku
Otwarcie roku należy rozpocząć od dodania do systemu roku 2022. Operacje tą należy
przeprowadzić w roku 2021 w module Konfiguracja-> Lata obrotowe/budżetowe. Do listy lat
prosimy dodać rok 2022 i oznaczyć dla niego status Otwarty. Po wykonaniu tej czynności
zamykamy program i logujemy się do roku 2022.
Pierwszym krokiem jaki wykonujemy w roku 2022 jest otwarcie miesiąca stycznia.
Opis funkcjonalności-> załącznik otwarcie roku obrachunkowego.pdf

Czynność można wykonać przed 31 grudnia.

Krok 2 - Otwarcie miesiąca stycznia
W roku 2022 należy otworzyć miesiąc styczeń. W tym celu w module Konfiguracja-> Okresy
obrotowe/budżetowe i oznaczyć dla niego status Otwarty, a następnie kliknąć Zapisz i
Zamknij.
Jeśli podczas otwierania okresu ukaże nam się komunikat:

Należy ponownie zalogować się do roku 2021 i przejść na listę Okresów
obrotowych/budżetowych i sprawdzić czy wszystkie okresy roku 2021 mają status otwarty.
Jeśli nie należy otworzyć wszystkie miesiące roku 2021. Po wykonaniu tej czynności należy
wrócić do nowo otwartego roku i otworzyć styczeń.
Drugim powodem problemów z otwarciem roku może być komunikat:

W systemie na własną odpowiedzialność można dowolnie zwiększać ilość otwartych okresów.
W tym celu przechodzimy do modułu Konfiguracja->Opcje-> Ustawienia i z listy Dodaj
wybieramy pole Ilość otwartych okresów, a następnie w polu wartość wpisujemy 24 albo 36.
Pozwoli to na otwarcie kolejnych okresów bez potrzeby zamykania starych okresów w 2021
roku.

Jeśli nie chcemy zwiększać ilości otwartych okresów wówczas należy wrócić do roku 2021 i
zamknąć kilka okresów z lat poprzednich.

Opis funkcjonalności-> załącznik otwarcie okresu obrachunkowego.pdf

Czynność można wykonać przed 31 grudnia.

Krok 3 - Utworzenie nowych szablonów numeracji
Jeśli chcą Państwo aby w nowym roku numeracja np. faktur czy innych dokumentów,
zaczynała się od numeru 1 należy założyć nowe szablony autonumeracji. W ramach całego
programu aktywny może być tylko jeden autonumer o danym schemacie. Zatem jeśli w roku
2022 chcemy aby numeracja wyglądała tak samo jak w roku ubiegłym, najpierw należy szablon
dla roku 2021 oznaczyć jako nieaktywny, a następnie dodać taki sam dla roku 2022.
Funkcjonalność ta wyeliminuje w roku 2022 tworzenie podwójnych numerów.
Szablony można dodać ręcznie lub przekopiować z roku poprzedniego. W celu przekopiowania
należy w module Konfiguracja-> Szablony autonumercji-> np. Asygnaty zaznaczyć określony
szablon lub szablony i z górnego menu wybrać opcję Kopiuj zaznaczone szablony. Skopiowany
szablon będzie miał w nazwie znak „*_”. Po skopiowaniu należy przejść do edycji
skopiowanego szablonu, zmienić jego nazwę poprzez dodanie np. roku oraz oznaczyć szablon
jako aktywny.

Skopiowanie szablonów można wykonać przed 31 grudnia i pozostawić je jako nieaktywne.
A rano 2 stycznia tylko aktywować szablony. Taki zabieg zaoszczędzi nam wiele pracy.

Radzimy także nie nadawać takich samych nazw szablonów jak istniejące już szablony.
Najlepiej zawsze wpisywać w nazwie rok 2022. Ponieważ na przełomie roku gdy księgujemy
nadal w ubiegłym roku przy takich samych nazwach może dość do wybrania błędnych
numeracji- użytkownik nie ma wiedzy dla jakiego roku szablon wybrał.
Opis funkcjonalności-> załącznik tworzenie szablonów autonumeracji.pdf

Krok 4 - Konfiguracja budżetu
W celu wygenerowania planu kont z poprzedniego roku musimy najpierw ustalić konfigurację
budżetu na rok 2022, czyli jaka podziałka klasyfikacji będzie występowała w planie dochodów
i wydatków.
W tym celu przechodzimy do modułu Planowanie-> Konfiguracja-> Budżet i określamy jakie
pola mają występować w dochodach, wydatkach, rozchodach i przychodach. Swoją wiedze
powinniśmy opierać na konsultacjach z współpracownikami, którzy zajmują się w urzędzie
budżetem. Jeśli chcemy importować uchwały z systemu Besti@ nasza konfiguracja klasyfikacji
musi być taka sama jak w Bestii.
Uwaga: System Besti@ dopuszcza puste wartości w kolumnie Zadanie, co oznacza, iż nie dla
każdej pozycji budżetu musi zostać podane zadanie. Natomiast system Foka nie dopuszcza do
takiej sytuacji. Jeśli zatem zdecydujemy się w Foce na prowadzenie budżetu w szczegółowości
do zadania budżetowego każda pozycja w budżecie musi posiadać wypełnioną kolumnę
Zadanie. Jeśli chcemy importować budżet z Bestii plikiem XML należy w Bestii także dla każdej
pozycji budżetu uzupełnić Zadanie, w przeciwnym razie import z pliku XML nie powiedzie się.
Jeśli w systemie Besti@ dla jakiejś klasyfikacji nie ma określonego zadania należy nadać mu
sztuczne zadanie o nazwie „ Zgodnie z treścią paragrafu”.
Dla każdego elementu budżetu możemy przekopiować konfigurację z poprzedniego roku, a
następnie dokonać zmian lub nie – jeśli nic się nie zmieniło względem poprzedniego roku.
W celu skopiowania klasyfikacji wchodzimy do danego elementu np. dochody i z górnego
menu Operacje wybieramy opcję Kopiuj konfigurację z poprzedniego roku.

Drugą istotną sprawą jest podpisanie konfiguracji budżetu. Prosimy dokładnie sprawdzić
zaznaczone pole przed podpisaniem, ponieważ status podpisany jest nieodwracalny.
Należy podpisać wszystkie elementy budżetu: dochody, wydatki, rozchody i przychody.

Opis funkcjonalności-> załącznik konfiguracja budżetu.pdf

Czynność można wykonać przed 31 grudnia.

Krok 5 - Kwalifikatory i zadania
Przed przystąpieniem do tworzenia uchwały budżetowej należy wykonać kopiowanie kwalifikatorów
oraz zadań z zeszłego roku.
Kopiowanie kwalifikatorów jest dostępne w module Planowanie-> Kwalifikatory, górne menu
Operacje, opcja Kopiuj kwalifikatory z poprzedniego roku.
Kopiowanie zadań jest dostępne w module Planowanie-> Zadania, górne menu Operacje, opcja Kopiuj
zadania z poprzedniego roku.
Oczywiście po przekopiowaniu kwalifikatorów i zadań możemy dokonać ich modyfikacji oraz usunąć
te, które już nie będą wykorzystywane.

UWAGA!!!
Od roku 2015 w całym programie obowiązuje historyczność kwalifikatorów.

Czynność można wykonać przed 31 grudnia.

Krok 6 - Sprawozdania skarbowe
Jeśli jednostka prowadzi w programie FOKA sprawozdania skarbowe należy na nowo skonfigurować
obsługiwane urzędy skarbowe. Urzędy te należy wpisać ręcznie w module Konfiguracja-> Obsługiwane
urzędy skarbowe.

Czynność można wykonać przed 31 grudnia.

Krok 7 - Generator sprawozdań
Jednostki, które chcą pozostać przy obecnych ustawieniach generatora sprawozdań, mogą w roku 2022
przekopiować generatory z poprzedniego roku.
W tym celu w module Konfiguracja -> Generator sprawozdań otwieramy wybrane przez nas
sprawozdanie i z górnego menu Operacje wybieramy opcję Kopiuj szablony z poprzedniego roku.
Każde sprawozdanie musimy przekopiować osobno.
Generatorów dla Deklaracji VAT-7 nie należy kopiować do roku 2022, gdyż są to generatory systemowe
i występują automatycznie w każdym roku.

Czynność można wykonać przed 31 grudnia, ale dopiero po skopiowaniu planu kont,
kwalifikatorów i zadań.

Krok 8 - Automatyczne logowanie się do nowego roku
Podczas logowania system domyślnie podpowiada rok bieżący. Jednak nie dzieje się to automatycznie,
należy w ustawieniach programu dokonać zmiany roku na 2022.
Aby podczas logowania się do programu podpowiadał się już rok 2022 można w module Konfiguracja> Opcje-> Ustawienia w opcji Aktualny rok zmienić wartość na 2022. Wówczas wszystkie osoby po
ponownym zalogowaniu będą automatycznie logowały się do 2022 roku. Zalogowanie do innych lat
będzie wymagało ręcznego wyboru innego roku podczas logowania.

Krok 9 – Pre i współczynniki stawek VAT dla roku 2022
Przed wprowadzeniem do roku 2022 pierwszej faktury zakupowej należy wprowadzić wartości
Prewspółczynników i Wspołczynników stawek VAT dla roku 2022.
W tym celu w module Konfiguracja -> Stawki i prewspółczynnik VAT -> Prewspółczynnik stawki VAT
dla pre i współczynników z roku 2021 należy określić datę obowiązywania od – do ( 2021-01-01 do
2021-12-31) oraz założyć nowe pre i współczynniki z datami obowiązywania od 2022-01-01-01 do
2022-12-31.
Pracując w roku 2022 z fakturami na liście pre i współczynników widoczne będą tylko wartości
określone dla danego roku.

Dla wartości 100 % nie należy określać dat obowiązywania. Jest to parametr uniwersalny dla
wszystkich lat.

Czynność można wykonać przed 31 grudnia.
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