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ВЪВЕДЕНИЕ

Обща характеристика

ЕкспертНТ е съвременен счетоводен програмен продукт. Той е създаден върху 
основата на действащите счетоводни нормативи и удовлетворява следните изис-
квания:

• Осигуряване на терминологично и идентифициращо единство на показателите 
и  реквизитите,  използвани в  обектите  при осчетоводяване  на  стопанските  и 
финансовите операции.

• Класификация и кодиране на счетоводната информация като се осигурява:

а) пълен обхват на всички обекти;

б) възможност за включване на нови;

в) автоматизирано получаване на необходимите показатели;

г) използване на общоприети обозначения и системи за кодиране.

Основа за класификация е индивидуалният сметкоплан.

• Документирането  на  стопанските  операции  става  по  реда,  определен  със 
Закона за счетоводството и Албума на първичните счетоводни документи.

• Информацията, записана върху технически носители, съдържа възможност за 
идентификация.

• Преди въвеждане на данните в ЕИМ е необходимо всички документи да се кон-
тират. Същите се подреждат в папки-класификатори.

• Въведените върху технически носител данни формират информационната база.

• Автоматизираната обработка осигурява информация под формата на табуло–
грами.

• Системата  за  автоматизиране  на  обработка на  информацията  гарантира  въз-
можности за контрол.

• Осигуряване  на  връзка  между всяка  въведена  в  ЕИМ стопанска  операция  и 
съответния идентифициращ документ.

Предимства
Предимствата на продукта се изразяват в следните качества:

Изключителна достъпност - не е необходимо счетоводителят да има специална 
компютърна грамотност, за да се използва ЕкспертНТ.

Широка обхватност - продуктът не оставя бели полета в счетоводната дейност, 
която да остане извън автоматизиране.

ЕкспертНТ     е изграден на модулен принцип и включва  :
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Модул  "Общо  счетоводство" -  система  за  осчетоводяване  на  финансовите 
опера-ции  (счетоводни  записи),  включително  до  изготвянето  на  оборотна 
ведомост, баланс и отчет за приходите и разходите.

Модулът  предоставя  големи  възможности  на  счетоводителя  за  изготвянето  на 
индивидуален сметкоплан:

• за добавяне на нови сметки, както и за премахване на ненужните;

• за съставяне на аналитични сметки. Към съответната синтетична сметка могат 
да се създават произволен брой аналитични сметки.  Към всяка една от тези 
ана-литични сметки могат да се създават произволен брой аналитични сметки 
на по-ниско равнище, към всяка от тях - аналитични сметки от още по-ниско 
рав-нище и т.н. В това отношение възможностите на ЕкспертНТ практически 
са неограничени.

• ЕкспертНТ позволява на всеки счетоводител да проектира по свое желание 
съответната аналитична сметка, като в нея включва такива аналитични показа-
тели, които смята за необходимо.

Системата предоставя големи възможности за практическа работа:

• счетоводният запис се извършва върху типизирани екрани, наподобяващи упо-
требяваните в практиката първични документи;

• със системата може да се работи както текущия, така и произволен друг месец;

• ако по преценка на счетоводителя се внасят промени в "Записи" по минали ме-
сеци, ЕкспертНТ позволява отново да се направи приключване на месеца, към 
който се отнасят направените промени, а също така и на следващите го месеци;

• ЕкспертНТ дава  възможност  за  оперативно  (текущо)  приключване  преди 
окончателното.  Това  помага  на  счетоводителя  да  внесе  съответни  промени 
преди да приключи отчетния период (месец, тримесечие, година и т.н.);

• системата има специален файл, в който се съхраняват месечните салда и обо-
роти по всяка сметка. Това позволява на счетоводителя да следи движенията по 
сметките и тенденциите (прим. salda95.dbf).

ЕкспертНТ включва засилена форма на контрол в процеса на осъществяване на 
счетоводния запис:

• сигнализира за допуснати неточности в записа, за пропуски при въвеждането 
на информацията, за некоректност при равнението между дебита и кредита и 
т.н.;

• осигурява  двойна  система  на  контрол  за  съответствието  между записите  по 
съответната синтетична сметка и сумата от стойностите по произтичащите от 
нея аналитични сметки.

Заложените в системата баланс и отчет за приходите и разходите са разработени в 
съответствие с указанията на дипломирани експерт-счетоводители - експерти от 
Управление на "Национално счетоводство" на Министерство на финансите.
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Системата позволява на счетоводителя да прояви творчество при изготвянето на 
баланса и на отчета за приходите и разходите:

• изготвяне на текущи баланси и отчети за приходите и разходите. Това е усло-
вие  за  вземане  на  съответни  управленски  финансови  решения  във  връзка  с 
оптимизирането на едни или други показатели;

• още на етапа на подготовката на системата - промени на отделни счетоводни 
показатели по групите и разделите на баланса и на отчета за приходите и раз-
ходите - при възникнала информационна потребност и евентуални изменения в 
нормативната уредба.

Модул  "Осчетоводяване  на  данък  върху  добавената  стойност" (Модул 
"ДДС") - осъществява автоматизирано попълване на дневниците за покупките и 
продажбите, както и на справките-декларации по ДДС. Спазват се изискванията 
на Националния счетоводен стандарт No 25 "Отчитане на ДДС".

Модул "ДДС" е съобразен с изискванията на Закона за ДДС, с Правилника за 
прилагането  му  и  с  Националния  счетоводен  стандарт  No  25.  Модулът  е  в 
състояние да отрази и най-големите тънкости при осчетоводяването на сделките, 
които имат отношение към данъка върху добавената стойност:

• модулът обвързва в едно цяло (чрез единен запис) попълването на съответните 
реквизити, изискващи се във връзка с отчитането на ДДС, така и счетоводното 
отчитане на операциите, което произтича от изискванията за правилното осче-
товодяване на дейностите;

• модулът  осигурява  автоматично  попълване  на  дневниците  за  покупките  и 
продажбите,  на справките-декларации за съответните данъчни периоди и на 
годишната справка. Отразява особеностите на отчитането на сделките по вноса, 
на сделките по чл. 33 и т.н.;

• модулът осигурява автоматично разнасяне на съответните суми по сметките 
4531, 4532, 4538, 4539, както и приключване на тези сметки след изтичането на 
съответните отчетни периоди;

• модулът осигурява еднаквост в записите по дневниците, справките-декларации 
и посочените четири сметки за осчетоводяване на ДДС. Такава еднаквост се 
осигурява и в случаите, когато коефициентът К от справката-декларация не е 
равен на 1 - което предполага съответно кредитиране на сметка 4531;

• модулът  автоматично  определя  размера  при  облагаемите  сделки,  като 
предоставя  възможност  за  корекция  в  случаите,  при  които  записът  по 
фактурата е закръглен и пр.;

• модулът дава възможност да се правят най-различни справки и операции, свър-
зани с ДДС;

• преглед  на  записите  по  отделните  счетоводни  статии  дава  възможност  за 
корекции по всяко време;

• възможности за изтриване, сторниране, промяна и добавяне на записи;
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• възможности  за  оперативно  приключване.  Позволява  на  счетоводителя 
своевременно да предприеме мерки, с оглед да постигне желаните резултати 
при изтичането на данъчния период.

Системата позволява да се отпечатват на принтер или да се съхраняват на отделни 
файлове съответните справки - дневниците за покупките и продажбите, деклара-
циите  и  др.  Възможно  е  и  създаване  на  дискета  с  дневниците  за  покупки  и 
продажби във формат изискван от данъчните служби.

Модулите  "Общо  счетоводство" и  "ДДС" действат  като  единно  цяло, 
осигуряващо  отчитането  на  синтетични  и  аналитични  равнища,  както  и 
счетоводното отчитане на данък върху добавената стойност.

Модул  "Отчет  на  амортизациите" -  осигурява  пълна  информация  за  всеки 
дълготраен  актив,  включваща  датата  на  регистрация  в  компютъра;  цената  на 
придобиване, датата на начало на амортизация; индивидуалния амортизационен 
план  на  всеки  дълготраен  актив  -  амортизационната  норма,  квота  и  срок; 
натрупаните  до  момента  амортизации;  остатъчната  стойност;  материално-
отговорното лице, отговарящо за актива и т.н.

Модулът дава информация както за счетоводно начислената,  така и за данъчно 
признатата  амортизация,  за  евентуалните  разлики  между  тях  -  за  нуждите  на 
данъчното преобразуване.

Модул "Складово стопанство" е съобразен с изискванията на чл. 18 от Закона за 
счетоводството (ДВ, бр 4/91 г.) и позволява:

1. Заприходяване на активите по:

• цената на придобиване - за закупените отвън;

• по себестойност - за създадените в предприятието;

• по пазарни цени - за безвъзмездно придобитите.

2. Изписването на материалните запаси по един от следните методи, избрани в 
зависимост от счетоводната политика във фирмата:

• първа входяща - първа изходяща цена (себестойност); 

• последна входяща - последна изходяща цена (себестойност);

• среднопретеглена цена (себестойност);

• конкретно определена цена на партиди.

Модулът помага при годишната инвентаризация на материалните запаси като със-
тавя инвентаризационни описи и сравнителни ведомости.

Модул "Валутно счетоводство" ще облекчи счетоводителя при отчитане особе-
ностите на Национален счетоводен стандарт No 14 "Отчитане на валутните опера-
ции" и помага при осчетоводяването на курсовите разлики, при случаите на чл. 24 
и чл. 31 от ЗС.
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Настройка към спецификата на потребителя,  т.е.  дава възможност на всеки 
потребител да състави и използва свой индивидуален сметкоплан при спазване 
изискванията  на  27  ПМС/91  за  приемане  на  Националния  сметкоплан.  Всяко 
пред-приятие  и  фирма  разработва  и  приема  индивидуален  сметкоплан  в 
зависимост от особеностите на дейността, от избраната счетоводна политика, от 
нуждите за анализи и контрол.

Позволява високо равнище на аналитичност:

• синтетични сметки, съгласно индивидуален сметкоплан;

• аналитични сметки, всяка от които има произволен брой нива;

• показатели, според нуждите за анализ и контрол.

Позволява практически всякакви справки:

а) стандартни справки:

- месечна оборотна ведомост;

- оборотна ведомост с натрупване;

- аналитична оборотна ведомост;

- подробна аналитична оборотна ведомост;

- главна книга;

- баланс на фирмата;

- отчет за приходите-разходите.

б) справки  по  данъка  върху  добавената  стойност  по  избор  на  счетоводителя 
(месечни или тримесечни в зависимост от отчетния период):

- дневник на продажбите;

- дневник на покупките;

- справка-декларация;

- годишна  справка-декларация  -  за  онези  фирми,  които  извършват  и  
облагаеми  и  освободени  по  закона  сделки  и  изчисляват  коефициент  за 
редуциране на данъчния кредит.

в) описи:

- по хронология;

- описи на папки;

- описи по сметка;

- описи по аналитични показатели;

- инвентаризационни описи;

г) справки за дълготрайни активи;

д) справки за складово стопанство;
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е) валутни справки.

Архивиране -  в  изпълнение  изискванията  на  Закона  за  счетоводството  за 
съхранение  на  счетоводната  информация,  в  програмния  продукт  са  включени 
функциите  по  архивиране,  възстановяване,  копиране  на  информацията.  Тези 
сервизни  функции  позволяват  да  се  възстанови  състоянието  на  системата  от 
минал период и върху него да се направят корекции и справки.

Технически изисквания
За инсталирането на ЕкспертНТ са необходими:

• 1,44 МВ флопидисково или CD_ROM устройство;

• твърд диск с най-малко 10 МВ свободна памет;

• операционна система Windows 95 или по-висока.

Инсталиране на ЕкспертНТ
ЕкспертНТ за  Windwos се разпространява върху шест 1.44" Мбайтови дискети 
или върху един CD-ROM. Файловете върху дискетите са записани в компресиран 
вид и затова е необходимо да се декомпресират при инсталирането на системата.

Инсталирането  на  ЕкспертНТ се  осъществява  от  инсталационната  програма 
SETUP, която е записана върху първата дискетата. За да се активира програмата е 
необходимо да се постави дистрибутивната дискета в устройство a: и да се извика 
функцията RUN на Windows Start бутона. В полето Open на показания диалогов 
прозорец се въвежда a:setup и се натиска бутона "ОК".

След активирането  на  програмата  върху екрана  се  показва  диалогов  прозорец. 
Следвайте указанията написани в него По време на инсталацията върху указаното 
дисково устройство ще се създаде каталог с име EXPERTNT и файловете ще се 
декомпресират в него.  След това се създава и програмна група  ЕкспертНТ за 
Windows, която съдържа една икона: "ЕкспертНТ".

Всяко следващо стартиране на  ЕкспертНТ се прави като се натиска иконата й. 
След  първото  активиране  на  ЕкспертНТ се  задейства  автоматично  функция, 
която изисква въвеждане на данни за вашето предприятие.

Необходимо е да се въведат името, адреса и данъчния номер на предприятието ви. 
Тези данни се използват при съставяне на дискетата за Данъчното управление и 
на  някои  от  справките,  които  прави  системата.  Други  данни  като  име  на 
ръководителя, име на главния счетоводител, телефон и факс не са задължителни и 
са предназначени за бъдещи справки.

Системата  показва върху екрана направената конфигурация.  Предвидена е въз-
можност за промяна на конфигурацията, ако е необходимо.

ВНИМАНИЕ: Системата  ЕкспертНТ е  защитена  от  неправомерен  достъп. 
Избраната схема на защита изисква при инсталиране на системата да се въведе 
парола.  Паролата  се  генерира  от  програма,  която  е  на  компютър  на  фирмата 
Мултимедиа ООД.  За  да  получите  паролата  е  необходимо да  се  свържете по 
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телефона с Мултимедиа ООД и да съобщите номера на ЕкспертНТ и номера на 
неговия ключ.

Работа с ЕкспертНТ
Функциите  на  ЕкспертНТ се  изпълняват  от  програми,  достъпът  до  които  се 
осъществява след избор от меню. Менюто на системата се състои от главно меню, 
което се намира постоянно върху екрана и подменюта,  които се появяват след 
избора  на  съответен  елемент  от  главното  меню.  Изборът  на  елементи  от 
активното  подменю  на  системата  предизвиква  изпълнението  на  съответната 
програма. 

Елементите на менютата се избират след придвижване на курсора върху имената 
им и натискане на Enter или на левия бутон на мишката. Курсорът се движи чрез 
последователното натискане на клавишите, върху които има обозначени стрелки, 
или чрез движение на мишката. Възможно е избор на функция чрез едновременно 
натискане на клавиша Alt и друг клавиш от клавиатурата, който съответства на 
определена функция.

След избора на функция системата провежда диалог с оператора за доуточняване 
на  някои  параметри,  от  които  зависи  конкретното  изпълнение  на  функцията. 
Същинската част от работата на оператора се състои във въвеждането на данни, 
които след съответна проверка и обработка се записват в информационната база 
на системата. Въвеждането на данните в ЕкспертНТ се осъществява посредством 
диалогови прозорци и менюта, предназначени за попълване с данни.

Диалоговите  прозорци  се  разполагат  върху  екрана  на  компютъра  и  имат 
структура, която е подобна на традиционните документи и таблици. Прозорците 
се  състоят  от  пасивни  поясняващи  надписи  и  графични  елементи  и  активни 
полета  за  нанасяне  на  данни.  Надписите  само  поясняват  съдържанието  на 
данновите полета и не могат да се променят от оператора. Данновите полета се 
попълват от системата със стойности по премълчаване и могат да се посочват и да 
се променят от оператора.

Посочването на данновите полета става чрез блоков курсор, който скача от поле 
на поле и осветява стойностите по премълчаване. Ако операторът е съгласен с 
предложената  стойност  по  премълчаване  на  осветеното  поле,  той  продължава 
движението на курсора в определената посока, натискайки подходящия клавиш 
или  придвижвайки  мишката.  Ако  е  необходима  промяна  на  стойността  на 
осветеното поле, операторът започва да пише директно в полето или да редактира 
неговото съдържание.

Системата издава необходимото подсещащо съобщение, което указва и типа на 
данните,  които  трябва  да  се  въведат.  Операторът  трябва  да  набере  чрез 
клавиатурата  новата  стойност  на  полето  и  да  натисне  Enter.  Ако  броят  на 
набраните  символи  надвиши  дължината  на  полето,  системата  автоматично 
преминава на следващото поле, т.е. действа като натиснат клавиш Enter.

Системата  прави и формална проверка за коректност съгласно типа на полето. 
Ако е  открита  грешка,  системата  съобщава  за  нея  и  подканва  за  нов  вход  на 
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коректни данни. Операторът може да я въведе или да се откаже след натискане на 
клавиш Esc или бутона "Отказ" ("Cancel").

Ако  стойността  на  полето  е  коректно  въведена,  системата  я  визуализира  и 
курсорът прескача автоматично на следващото поле.

След окончателното попълване на полетата от диалоговия прозорец, операторът 
трябва да натисне бутона "Вход". При това потвърждение данните от диалоговия 
прозорец се записват в информационната база и системата предлага избор на нова 
функция.

Данновите менюта изпълняват същите функции като диалоговите прозорци. Те се 
използват, когато съдържанието на данните в тях не е известно на етап разработка 
и се определя от потребителя. Примерно, въвеждането на данни за аналитичните 
показатели става  чрез  такова меню. Различните даннови менюта се състоят  от 
различен брой редове. В лявата част на реда е разположено наименованието на 
въвежданите  данни  (т.е.  наименование  на  аналитичен  показател  или  наимено–
вание  на  поле  от  структурата  на  записа),  а  в  дясната  -  тяхната  стойност  по 
премълчаване. Начинът на работа с данновите менюта е аналогичен на работата с 
диалогови прозорци: курсорът се позиционира на съответния показател (осветява 
се),  чрез клавишите-стрелки и ако не сте съгласни със стойността  по премъл–
чаване въвеждате данните за този показател.
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ГЛАВА ПЪРВА

ИНДИВИДУАЛЕН СМЕТКОПЛАН

Предварителни бележки

В Националния сметкоплан сметките са подредени в раздели и групи. В него са 
включени  синтетични  сметки,  отразяващи  информацията  за  състоянието  и 
измененията на активите и пасивите на предприятието.

В зависимост от потребностите от диференцирана информация за анализ и опера-
тивно  управление  към  синтетичните  сметки  се  водят  аналитични.  Наимено–
ванието и съдържанието на аналитичните сметки се определят в съответствие с 
утвърдените международни и национални счетоводни стандарти, класификатори 
и  номенклатури.  Те  трябва  да  осигурят  възможност  за  взаимодействие  със 
статистиката  и  информация  за  попълване  на  счетоводните  и  статистически 
отчети.

Предприятията  разработват  свой  индивидуален  сметкоплан  на  базата  на 
Националния  сметкоплан,  като  отчитат  специфичните  структури  и дейности  и 
възприетата организация на счетоводството си.

Изготвянето  на  индивидуалния  сметкоплан  е  едно  от  първите  и  най-важните 
задачи на всяко счетоводство. В зависимост от това до колко успешно ще бъде 
изготвен индивидуалният сметкоплан, той ще дава възможност на счетоводителя 
удобно  и  бързо  да  получава  необходимата  счетоводна  информация,  от  което 
зависи в  значителна степен ефективността  от функционирането на съответната 
счетоводна система.

Индивидуалният сметкоплан може да включва счетоводни сметки с три, четири и 
повече цифрени номера, както и аналитични сметки, наименовани и подредени 
според  принципите  на  класификация  на  сметките  в  Националния  сметкоплан. 
Свободните номера на групи и сметки могат да се използват за въвеждане на нови 
сметки  в  индивидуалния  сметкоплан,  ако  е  необходимо  за  улесняване  на 
информационното обслужване.

При създаване на специфичния сметкоплан се спазват следните принципи:

1. Индивидуалният  сметкоплан  има  йерархична  структура,  като  на  най-горно 
ниво има само синтетични сметки.

2. Към синтетичната сметка могат да се добавят аналитични показатели или да се 
направят междинни аналитични сметки.

3. Аналитичната сметка се добавя към синтетична или към някоя по-горна анали-
тична.

4. Надолу по йерархията аналитичната сметка има произволен брой нива докато 
не се стигне до показателите.
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5. Когато се казва, че дадена синтетична сметка има аналитична разбивка, се има 
предвид  името  на  съответното  аналитично  ниво.  То  се  съхранява  и  в 
счетоводния запис и трябва да е уникално.

6. Аналитичните показатели могат да се свързват, както към аналитична, така и 
направо към синтетична сметка.

ЕкспертНТ дава възможности за формиране на индивидуалния сметкоплан,  за 
неговото изменение, допълване, за включването на нови сметки, за изтриването 
на ненужните и т.н.

В  съответствие  с  изложените  принципи  ЕкспертНТ позволява  да  се  изгради 
индивидуален сметкоплан със следната структура:

I-ви вариант: Синтетична сметка
без показатели, т.е. работи се само с една обща стойност

II-ри вариант: Синтетична сметка 
Показатели

III-ти вариант: Синтетична сметка
Аналитична сметка
Показатели

IV-ти вариант: Синтетична сметка
Аналитична сметка
Аналитична сметка
.......................
Показатели

При  II-ри  вариант  в  сметкоплана,  при  "Печат",  след  номера  на  синтетичната 
сметка ще има знак "+ ...".

При  III-ти  и  IV-ти  вариант  -  ако  е  пропуснато  да  се  направи  "Добавяне" на 
"Показатели" към всяка аналитична сметка от последно ниво на аналитичност, 
преди номера на аналитичната сметка от последното ниво ще има знак "-", което е 
сигнал за пропуск в структурата на сметкоплана.

Как да се изготви индивидуалния сметкоплан?
В  системата  първоначално  са  заложени  всички  сметки,  както  са  посочени  в 
Националния сметкоплан. Това може да бъде проверено по следния начин:

• светещият  курсор  се  поставя  на  полето  "Подготовка"  от  главното  меню. 
Натиска се Enter. Появява се помощно меню и светещият курсор се поставя на 
полето  "Сметкоплан".  Натиска  се Enter.  Появява  се сметкоплана,  съдържащ 
всички сметки, посочени в Националния сметкоплан (фиг.1.1). С движение на 
стрелките  от  клавиатурата  нагоре  и  надолу  може  да  се  придвижваме  по 
отделните сметки.

Връщането към началото на сметкоплана става с натискане на клавиша Home. 
Само Page  Up или  Page  Down движат страница  напред  или страница  назад,  а 
стрелка  надясно или наляво показват  части  от  екранната  справка,  които  не  се 
виждат.
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Фиг.1.1.

Излизането  от  функцията  става  чрез  натискане  на  бутона  за  “Отказ” от 
последния ред на диалоговия прозорец.

Изтриване, добавяне и изменение на синтетични сметки
Изтриване,  добавяне  и  изменение  на  синтетични  сметки  се  извършва  чрез 
диалогов прозорец на синтетичните сметки (фиг.1.2.).  До него се достига  след 
маркиране  на  съответната  сметка  от  екрана  “Структура  на  индивидуалния  
сметкоплан” и натискане на бутона "Избор" или на бутона "Добави", ако искате 
да добавите нова сметка.

След  визуализиране  на  диалоговия  прозорец,  данновите  полета  от  него  са 
достъпни и вие можете да ги попълвате или редактирате. Достъпни са и бутоните 
на диалоговия прозорец, които определят вида на желаната операция. Възможни 
са следните операции:  добавяне,  изменение и изтриване на синтетична сметка, 
както и добавяне на аналитични посметки и добавяне на показатели. За всяка от 
операциите,  трябва  да  се  въведат  необходимите  параметри.  Изпълнението  на 
съответната  операция  се  потвърждава  чрез  натискане  на  съответния  бутон. 
Натискането  на  бутона  "Отказ" означава  прекратяване  на  операциите  върху 
избраната синтетична сметка.
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Фиг.1.2.

Изтриване на синтетични сметки

Очевидно е, че едно конкретно счетоводство няма да работи с всички сметки от 
въведения  в  системата  Национален  сметкоплан.  Ненужните  могат  да  бъдат 
изтрити.

Това става по два начина:

• натиска  се  бутона  "Изтрий" след  като  е  маркирана  синтетичната  сметка  за 
изтриване  в  списъка  от  сметките  на  екрана  “Структура  на  индивидуалния  
сметкоплан”;

• избира се синтетичната сметка за изтриване от този екран и след показване на 
формата “Данни за синтетична сметка” и се натиска бутона "Изтрий".

Една сметка може да бъде изтрита, ако няма по нея разнесени суми до момента. В 
противния случай - операцията е опасна за целостта на данните.

Добавяне на нови синтетични сметки

ЕкспертНТ позволява  въвеждането  на  нужния  брой  нови  синтетични  сметки. 
Това може да стане по следния начин:

• натиска  се  бутона  "Добави" от  екрана  “Структура  на  индивидуалния  
сметкоплан”;
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• поставяме светещият курсор на полето "Номер". Чрез клавиатурата се въвежда 
номер на новата сметка. Натиска се Enter;

• курсорът се премества на следващото поле: "Име на сметка". Попълването на 
него и останалите полета от диалоговият прозорец става по аналогичен начин. 

ВНИМАНИЕ: При въвеждането на нова сметка е задължително да се определи 
нейния тип:  "Активна",  "Пасивна",  "Корективна" или  "Активно-пасивна".  Това 
става като се натисне съответния бутон от карето "Тип за баланса".

При  отнасянето  на  сметка  в  Актива  и  Пасива  на  Баланса,  трябва  да  се  има 
предвид,  че  раздел  А  се  ограничава  с  цифра  1,  раздел  Б  -  с  цифра  2,  и  т.н.  
Номерацията  с  римски  цифри  на  групите  се  ограничават  също  с  арабски,  т.е. 
вместо  I  се  пише  1,  вместо  II  се  пише  2,  и  т.н.  Номерацията  на  подгрупите 
(статии) също се въвежда с арабски цифри. Примерно: Раздел А, група I, статия 1 
– Земи/терени/ - трябва да се въведе като 1 1 1 в Актива на Баланса. В тази клетка 
ще се натрупват и други сметки, ако са разнесени като активни и са в 1 раздел, 1 
група  и 1 подгрупа.  Сумата  от  клетки  111,112,113 и т.н.  (с  три цифри)  ще се 
натрупа в клетка 11, а 121,122,123 и т.н. ще се натрупат в клетка 12 и т.н., а сумата 
на всички клетки, които започват с 1-ца ще се натрупат в клетка 1 (обща сума за 
раздел А). За всеки раздел номерацията на групи започва от 1 и за всяка група 
номерацията на подгрупи - също от 1. За справка може да се разгледа с текстов 
редактор файла BAL2003.SPR.

Аналогично се работи и при отнасянето на сметките към "Отчет за приходите и 
разходите". За всяка група номерацията на точка започва от 1 и за всяка точка 
номерацията на подточки - също от 1. За справка може  да се разгледа с текстов 
редактор файла OPR2003.SPR. 

Въвеждането  на  описаните  по-горе данни за  номер,  име и  тип  на  сметката  са 
задължителни за нейното включване в сметкоплана и за разнасянето по нея на 
стойности,  в  т.ч.  за  извършване  на  справки  по  сметката,  за  включването  й  в 
оборотната ведомост и пр.

Изменение на сметки в сметкоплана

ЕкспертНТ позволява  изменение  на  вече  въведени  синтетични  сметки.  Това 
може да стане по следния начин:

• избира се синтетичната сметка за изменение от екрана “Структура на индиви–
дуалния сметкоплан”. Показва се формата “Данни за синтетична сметка”;

• премествате  курсора  върху  полето,  което  искате  да  промените.  Неговата 
стойност се инвертира и вие можете да я измените;

• потвърждаването на изменението се извършва с натискане на бутона "Измени".

ВНИМАНИЕ:  При  промяна  на  съществуващи  в  сметкоплана  сметки  с  вече 
направени  счетоводни  записи  по  тях,  трябва  да  се  внимава,  промяната  да  не 
противоречи  на  старите  счетоводни  записи.  Противоречие  се  получава,  ако  се 
измени броя или типа на показателите на някоя аналитична сметка. Опасна е и 
промяната  на  типа  на  синтетична  сметка  или  на  метода  за  изписване  на 
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аналитична сметка.  В тези случаи за препоръчване е да се създаде нова синте–
тична сметка с необходимата структура и да се прехвърлят салдата от старата в 
новата сметка.

Аналитични сметки
Възможността да се разкриват различни аналитични сметки и да се оперира с тях 
е измерител за качествата на един програмен счетоводен продукт и богатство за 
една счетоводна система.

ЕкспертНТ дава  неограничени  възможности  за  изграждане  на  аналитични 
сметки,  както  в  ширина,  така  и  в  дълбочина,  т.е.  позволява неограничен  брой 
равнища  на  аналитичност,  както  и  неограничен  брой  аналитични  сметки  на 
дадено равнище на аналитичност. Във всички случаи, обаче, на най-долното ниво 
в йерархията на аналитичните сметки трябва да се изгради таблица с аналитични 
показатели,  които  отразяват  количествените  и  качествени  характеристики  на 
всяка  аналитична  сметка.  Таблицата  с  аналитичните  показатели  може  да  се 
привърже и направо към синтетична сметка,  когато няма нужда от аналитична 
разбивка.

Преди  да  се  изгради  тази  структура  на  аналитичните  сметки  е  необходима 
определена  подготвителна  работа.  Една  съществена  част  от  тази  работа  е 
изграждането  на  кодовите  таблици.  Съставянето  на  кодови  таблици  и 
попълването им с елементите ще бъде разгледано по-късно.

Структуриране на аналитичните сметки

Както вече стана дума, едно от предимствата на  ЕкспертНТ е, че дава възмож–
ност да се създават най-различни аналитични сметки, без ограничения на нивата 
на аналитичност и на  броя на  аналитичните  сметки на  съответното ниво.  Към 
всяка  една  аналитична  сметка  могат  да  се  привързват  и  такива  аналитични 
показатели,  каквито  са  необходими  според  преценката  на  съответния  счето–
водител.

Дейността на счетоводителя във връзка със създаването на аналитичната сметка 
може да бъде разделена на два етапа:

1. Включване на аналитичната сметка в сметкоплана.

2. Определяне на съответни аналитични показатели към аналитичната сметка.

Включване на нова аналитична сметка в сметкоплана

Начинът на създаване на аналитични сметки и включването им в сметкоплана ще 
илюстрираме със следния пример:

Към синтетична сметка 304 "Стоки" е необходимо да се създадат следните нива 
на аналитичност и аналитични сметки:

I-во ниво: 304.1 склад No 1

304.2 склад No 2
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Към  аналитична  сметка  304.1  склад  No  1  да  се  създаде  следващо  ниво  на 
аналитичност:

II-ро ниво: 304.1.1. обувки местно производство

304.1.2. вносни обувки

Към  аналитична  сметка  304.1.2  вносни  обувки  се  създава  още  едно  ниво  на 
аналитичност.

III-то ниво: 304.1.2.1. мъжки обувки

304.1.2.2. дамски обувки

304.1.2.3. детски обувки

Вписването на тези сметки в сметкоплана може да стане по следния начин:

• курсорът  се поставя  на  елемента  “Сметкоплан” от менюто  "Подготовка" в 
основното  меню.  Натиска  се  Enter.  Появява  се  прозорец,  съдържащ  синте–
тичните смеки на сметкоплана.

• маркира се желаната синтетична сметка или се натиска знака ‘+’ преди нея, ако 
съществува. Това означава, че синтетичната сметка има аналитични подсметки 
и натискането на знака ’+’ ще разкрие поредното ниво от тях. Това разкритие 
може да продължи до стигането на последното ниво или до показателите на 
последната аналитична сметка от йерархията. В нашият случай маркираме 304 
(номерът на синтетичната сметка, към която искаме да създадем аналитична). 
Натискаме бутона “Избор”;

• показва се форма, съдържаща данните на синтетичната сметка 304 (фиг.1.3.). 
Придвиж–ваме курсора в полето "Номер на ан.подсметка". Изписваме 304.1 и 
натискаме Enter;

• курсорът скача в полето  "Име на аналитична подсметка". Чрез клавиатурата 
въвеждаме "Склад No 1". Натискаме Enter;

• придвижваме курсора до бутона "Добави АС" и натискаме Enter. Аналитичната 
сметка е записана и се появява в списъка под бутона на първо място.

За да въведем сметка 304.2 "Склад N.2" извършваме следните действия:

• преместваме курсора до поле "Номер АС" и чрез клавиатурата въвеждаме 304.2 
(номера на нова аналитична сметка от същото ниво). Натискаме Enter;

• курсорът  скача  в  полето  "Име  на  аналитична  сметка". Чрез  клавиатурата 
въвеждаме "Склад No 2". Натискаме Enter;

• придвижваме курсора до бутона "Добави АС”. Натискаме Enter. Аналитичната 
сметка е записана и се появява в списъка на второ място.

Вече са въведени аналитичните сметки на най-високото (I-во равнище).

За  да  въведем  аналитичните  сметки  на  второ  ниво  се  действа  по  следната 
процедура:
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Фиг.1.3.

• позиционираме  курсора  от  списъка  върху  сметка  304.1  и  натискаме  бутона 
“Избор на АС”. 

• показва се форма, съдържаща данните на аналитичната сметка 304. Придвиж–
ваме курсора в полето  "Номер на ан.подсметка". Изписваме 304.1.1 и натис–
каме Enter;

• курсорът скача в полето  "Име на аналитична подсметка". Чрез клавиатурата 
въвеждаме "Обувки местно производство". Натискаме Enter;

• придвижваме курсора до бутона "Добави АС" и натискаме Enter. Аналитичната 
сметка е записана и се появява в списъка под бутона на първо място.

• следват същите операции, като сега номера и името на аналитичната сметка е 
съответно 304.1.2 и Вносни обувки.

След  това  извършваме  запис  на  сметката  по  познатия  начин  и  продължаваме 
въвеждането на останалите сметки.

След  изпълнението  на  посочените  процедури  аналитичните  сметки  към 
синтетична сметка 304 са записани в индивидуалния сметкоплан и затова можем 
да преминем към следващата операция, а именно към създаването на аналитични 
показатели към отделните аналитични сметки.

В този  момент,  ако  прегледаме  Сметкоплана,  ще  забележим,  че  пред  току-що 
създадените нови аналитични сметки на различни аналитични нива,  само пред 
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тези, които са на последно ниво на аналитичност, стои знака "-", подсказващ, че 
още не сме приключили с втория етап по създаване на аналитична сметка.

Създаване на аналитични показатели по аналитичните сметки

Преминаваме към втората изключително важна поредица от процедури, свързана 
със създаването и конфигурирането на самата аналитична сметка, т.е. определяне 
на съответните аналитични показатели, които тя следва да съдържа.

Процедурите, които следва да бъдат извършени във връзка с това, са следните:

• избират се последователно менюто  "Подготовка" и елемента  "Сметкоплан". 
Натиска  се  Enter.  Появява  се  познатият  прозорец,  съдържащ  синтетичните 
смеки на сметкоплана;

• поставяме  курсора  на  полето  "304  Стоки".  Натискаме  Enter.  На  екрана  се 
появява форма,  съдържаща данните  на синтетичната  сметка 304,  заедно  със 
създадените от нас аналитични подсметки;

• поставяме светещия курсор върху съответната аналитична сметка и натискаме 
Enter, като по такъв начин преминаваме към аналитичните сметки, намиращи 
се  на  следващо  (по-долно)  равнище  на  аналитичност,  докато  достигнем 
съответната  аналитичната  сметка  на  най-ниско  равнище.  Натискаме  бутона 
“Добави показатели”. Върху екрана се появява празна форма “Показатели на 
аналитична сметка” (фиг.1.4.).

Фиг.1.4.
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Екранът съдържа код и наименование на съответната аналитична сметка, както и 
таблица с шест колони, на които ще се спрем по-подробно:

• първа колона - "код" (кратко наименование на аналитичния показател). В тази 
колона  трябва  да  бъде  въведен  идентификаторът  (кодът)  на  съответния 
показател, по който ЕкспертНТ ще го издирва и ще работи с него. Той трябва 
да съдържа не повече от десет знака и може да бъде както в текстов вид, така и 
в числов;

• втора  колона  -  дълго  име  на  аналитичния  показател.  Обикновено  предос-
тавените  десет  знака  за  отразяване  на  краткото  наименование  (кода)  на 
аналитичния  показател  от  първата  колона  са  достатъчни,  за  да  може да  се 
идентифицира  показателя,  т.е.  да  се  работи  с  него.  Понякога  аналитичните 
показатели могат да имат и по-дълги имена, ето защо ЕкспертНТ позволява - в 
случай, че наименованието на аналитичния показател е по-дълго (до 37 знака), 
то да бъде изписано изцяло и без съкращение в тази колона.

ВНИМАНИЕ: Изписването  на  дългото  (разширеното)  име  на  съответния 
аналитичен  показател  в  колона  втора  не  освобождава  счетоводителя  от 
задължението  да  попълни  колона  първа  със  съкратено  име  на  съответния 
показател.  Това  е  необходимо,  защото  както  вече  беше посочено,  ЕкспертНТ 
работи с отделните показатели на базата на техния кодиран израз в колона първа.

ПРИМЕР: Счетоводителят  иска  да  заложи  в  аналитичната  сметка  аналитичен 
показател "Местонахождение". Тъй като това наименование е по-голямо от десет 
знака, то в колона първа следва да се запише в съкратен вид или със синоним, 
напр.  –  “Място” или др.  подобно.  Тогава  в колона втора може да се  изпише 
пълното име  "Местонахождение" или още по-разширено,  "Местонахождение-
складове".

ВАЖНО: В  случай,  че  счетоводителят  въведе  разширено  наименование  на 
аналитичния показател, то в по-нататъшната си дейност с аналитичните сметки, 
той  ще  оперира  с  него.  Ако  въведе  само  код  (съкратено)  наименование  и  не 
въведе  разширено  наименование,  то  тогава  при  работата  със  съответната 
аналитична  сметка  този  аналитичен  показател  ще  бъде  изписван  в  неговия 
съкратен (кодов) вид.

• трета колона - "кодова таблица". Както вече стана дума, за по-голямо удобство 
в работата на счетоводителя отделните аналитични показатели могат да бъдат 
групирани в кодови таблици. По такъв начин счетоводителят не е длъжен да 
въвежда всеки път чрез клавиатурата наименованието на съответния елемент 
от таблицата, а извиквайки таблицата той може директно да избере всеки един 
от съдържащите се в нея елементи. ЕкспертНТ изисква таблиците, съдържащи 
различните елементи по отделен аналитичен показател,  да бъдат подготвени 
предварително. 

При натискане на полето "Кодова таблица" се показва списък от наличните в 
ЕкспертНТ таблици. Изборът на една от тях създава връзка между показателя 
и таблицата. Изтриването на връзката с кодова таблица става като се полето.
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• четвърта колона - "тип на полето". Тази колона отразява вида на аналитичния 
показател, т.е. дали той е символен, числов, дата или логически. Избира се от 
списък.

• пета колона -  "дължина". Чрез това поле се определя максималния брой на 
символи за съответния показател. Ако полето е кодирано, неговата дължина се 
определя от дължината на кода му автоматично.

• шеста колона - точност. Отнася се за цифровите показатели и чрез въвеждане 
на 0, 1, 2, 3 и т.н. дава възможност предварително да бъде зададена точността 
при измерването на съответните числови показатели, съответно: цяло число, до 
първия, втория и т.н. знак след десетичната точка.

Важно отношение към изготвянето на аналитичните показатели има таблицата: 
"Тип поле". Нейният смисъл е следният:

Записването на всеки аналитичен показател става на определени полета в анали-
тичната  сметка.  В  зависимост  от  типа  на  аналитичния  показател  неговото 
значение може да бъде различно по характер: да бъде числово, (ако става дума за 
бройки, килограми, лева и т.н.), да има времеви характер (дата, месец, година), да 
бъде  символно  (мъжки  обувки,  дамски  и  т.н.),  да  бъде  логическо  (например 
отговори от типа Да, Не).

Тази характеристика на показателите на аналитичните сметки, наред с другото, е 
и една от формите за контрол върху въвеждането на информация. Например: ако 
показателят е с числово измерение, системата няма да приеме евентуално негова 
текстова характеристика и обратно.

При добавяне на нови аналитични показатели трябва да се има предвид, че:

1) показатели  с  имена:  КОД,  ИМЕ,  КОЛИЧЕСТВО,  ЦЕНА,  СТОЙНОСТ  се 
разпознават от програмата и се използват за специфични цели. Например КОД 
и ИМЕ се използват за идентификатори на партиди и на дълготрайни материал-
ни  активи.  Затова  ако  проектирате  показатели  за  някоя  аналитична  сметка, 
която да  отразява  натрупване  по партиди,  то в  тях  задължително  трябва да 
фигурират показателите КОД и/или ИМЕ, ЦЕНА и КОЛИЧЕСТВО.

От друга  страна  понеже една аналитична сметка винаги трябва да генерира 
някаква стойност, която да се пренесе във висшестоящата синтетична сметка, 
то в показателите й винаги трябва да фигурира показател с код СТОЙНОСТ 
или ЦЕНА и КОЛИЧЕСТВО. Във вторият случай стойността се формира като 
произведение между показателите ЦЕНА и КОЛИЧЕСТВО.

2) В случаите, когато е необходимо в показателите да се включат и значения от 
"шапката" на счетоводния документ като "вид", "номер" и "дата на документ", 
"клиент" или "доставчик", за да се избегне повторното им въвеждане при кон-
тировка на аналитичната сметка трябва да се има предвид следното:

• имената на полетата от "шапката" на документа са следните:

• VID_DOKUM - вид документ;

• NOM_DOKUM - номер на документ;
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• DATA_DOKUM - дата на издаване;

• KLIENT - клиент

• кодът на показателя, който при контировка трябва да се запълни автоматично 
със значението на съответното поле от "шапката", трябва да има същото име.

Вникването в същността на тази таблица и умението тя да бъде използвана има 
много  голямо значение  за  правилното  съставяне  на  аналитичните  сметки  и  за 
успешната  работа.  Именно  таблицата  дава  възможност  всеки  аналитичен 
показател  да  бъде  дефиниран  предварително,  а  това  е  необходимо  както  за 
воденето на аналитичните отчети, така и за извеждането на екран и за отпечатване 
на  справки  по  тях.  При  това  във  вид  и  форма,  подходящи  за  използване  от 
счетоводителя и зададени от самия него.

Създателите  на  продукта  са  уверени,  че  след  непродължителна  работа  с 
ЕкспертНТ всеки  счетоводител  ще  бъде  в  състояние  умело  да  използва 
възможностите,  които  му  предоставя  посочената  таблица  за  създаване  на 
аналитична сметка с такива показатели, които да му осигурят максимална степен 
на аналитично отчитане.

С  оглед  улесняване  работата  на  счетоводителя  на  първоначалния  етап  са 
заложени осем типови конфигурации на аналитични сметки, които се използват 
най-често  в  счетоводната  практика.  Тези  типови  конфигурации  могат  да  се 
изберат от отварящото се меню “Типови показатели от шаблони”.

В нашият случай поставяме светещия курсор върху елемента "Material.pok", което 
според  нас  съответства  най-добре  на  дадената  аналитична  сметка.  Натискаме 
Enter.  Върху  екрана  се  изписват  имената  и  параметрите  на  стандартните 
показатели за материали (стоки);

Ако  някои  от  предложените  типови  аналитични  показатели  по  преценка  на 
счетоводителя  не  е  необходим  за  съответната  аналитична  сметка,  то  този 
показател може да бъде изтрит. Това се постига като позиционирате курсора на 
съответното поле и натискате бутона “Изтрий”. Това води до изтриване на целия 
ред.

Към  таблицата  с  аналитичните  показатели  могат  да  бъдат  добавени  нови 
показатели. Това става по следния начин:

• поставяме светещия курсор на празно поле в колона първа. Въвеждаме кратко 
име  (код)  на  съответния  аналитичен  показател.  Примерно  ЦВЯТ,  имайки 
предвид аналитичен показател, който да отчита цвета на съответните стоки (в 
случая обувки). Натискаме Enter. Съответното поле в таблицата е попълнено;

• поставяме светещия курсор на съответното поле в колона втора. В началото на 
реда  чрез  клавиатурата  въвеждаме  "Цветове  и  нюанси". Натискаме  Enter. 
Съответното поле в таблицата е попълнено;

• поставяме светещия курсор на съответното поле в колона три. Натискаме Enter. 
Появява се меню с имената на наличните до момента кодови таблици. Прави се 
избор на желаната таблица, предварително вече изградена от "Номенклатури". 
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За  конфигуриране  на  следващия  аналитичен  показател  поставяме  курсора  на 
следващото  свободно  поле  в  колона  първа  и  повтаряме  описаните  по-горе 
операции.

Преди да се запише таблицата е необходимо да се избере метода на натрупване по 
сметката.  Той  определя  как  ще  се  съхраняват  наличностите  за  дадената 
аналитична сметка. Възможни са четири варианта: без натрупване, по аналитична 
сметка, по партида и по документ. 

Различните методи на натрупване ще бъдат обяснени със следните примери:

• без  натрупване  -  типичен  случай  са  сметките  за  дълготрайни  материални 
активи.  Всеки  актив  се  разглежда  самостоятелно  и  за  това  показателите  на 
аналитичните подсметки от 20-та група са без натрупване;

• по аналитична сметка - разходите за амортизация натрупани в някоя анали–
тична подсметка на 611 сметка се разглеждат като едно цяло. За това пока–
зателите на 611-та сметка са с натрупване по аналитична сметка;

• по партида - материалите от 302 сметка могат да се натрупват по аналитична 
сметка, ако за всеки материал е направена отделна аналитична сметка. За да не 
се утежнява излишно сметкоплана, името на материала може да се включи в 
показателите и натрупването на количествата от даден материал да се прави по 
това  име  (партида).  В  този  случай  показателите  на  302-ра  сметка  са  с 
натрупване по партида;

• по  документ  -  ако  един  доставчик  доставя  различни  компоненти,  които  са 
фактурирани в една фактура, ние не се интересуваме от плащанията за всеки 
един  от  компонентите,  а  за  фактурата  като  цяло.  В  този  случай  при 
заприходяване стойностите по фактурата се натрупват на едно място. За това 
показателите на аналитичните подсметки от 401-ва сметка са с натрупване по 
документ.

При  натрупване  по  партида  (име)  трябва  да  е  изградена  преди  това  кодова 
таблица и да е  направена връзката на показател  "Име" със съответната кодова 
таблица, т.е. "Име" да се избира от таблица, а не да се изписва от клавиатурата (за 
да  се  натрупва  по  кода  на  името).  При натрупване  по  аналитична  сметка,  по 
документ и без натрупване не е задължителна тази връзка с таблица.

В случаите, когато имаме натрупване по аналитична сметка, по партида или по 
документ  и  в  показателите  фигурира  количество,  то  при  натрупване  на  ново 
количество се формира средно претеглена цена.

Записът  става  чрез  натискане  на  бутона  "Запис".  Аналитичната  таблица, 
съдържаща съответните аналитични показатели е готова.

ЕкспертНТ дава  възможност  на  по-напредналите  счетоводители  да  съставят 
аналитични  показатели,  без  да  използват  нито  една  от  предложените  типови 
схеми.

Това  може да  стане  като  не  се  избира  нито  един от  елементите  на  менюто  с 
типовите показатели. Тогава се появява познатата ни таблица за показателите, но 
без записи по нея.
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По описания по-горе начин за въвеждане на нов показател, счетоводителят може 
да дефинира всички показатели, които според него следва да бъдат включени в 
разработваната от него аналитична сметка. Трябва да се има предвид обаче, че за 
да  има  една  аналитична  сметка  стойностно  изражение,  необходимо  е  в 
показателите  й  да  фигурира  показател  с  код  СТОЙНОСТ  или  ЦЕНА  и 
КОЛИЧЕСТВО.

Изпълнението на посочените по-горе процедури е достатъчно, за да се разработи 
структурата  на  съответната  аналитична  сметка,  която  да  бъде  в  състояние  да 
поеме необходимата информация по-нататък в процеса на счетоводния запис.

Структурата на аналитичната сметка намира своя конкретен израз и в съответните 
справки и извлечения по аналитичните сметки. Дори може да се каже, че вида и 
качеството  на  съответната  аналитична  справка  е  следствие  от  по-умелото  или 
неумелото структуриране на аналитичните сметки през току-що разгледания етап 
на тяхната предварителна подготовка.

ВНИМАНИЕ: Както  стана  ясно  от  посочения  пример,  ЕкспертНТ позволява 
създаването  на  множество  нива  на  аналитичност.  Едновременно  с  това  обаче 
трябва да се отбележи, че само тези аналитични сметки, които са на най-ниското 
равнище са аналитични сметки в пълния смисъл на думата, т.е. те са изградени 
като съвкупност от различни аналитични показатели.

Що се отнася до аналитичните сметки на по-горните нива, то те имат сумарен, 
събирателен  характер  и  тяхното  предназначение  е  да  сумират  в  стойностно 
изражение състоянието на намиращите се под тях аналитични сметки, както и да 
отразяват настъпилите движения по тях. Или казано с други думи въвеждането на 
информацията от първичните счетоводни документи става само по съответните 
аналитични сметки, които са най-ниско равнище на аналитичност. Ако над тези 
сметки има други аналитични сметки, то по тях не се правят директно счетоводни 
записвания.  Разбира  се  ЕкспертНТ предоставя  възможността  чрез  подходящи 
справки да се видят и обобщените стойностни показатели на аналитичните сметки 
от по-горно ниво.

Кодови таблици (Номенклатури)
Някои от показателите на дадена аналитична сметка получават винаги определени 
значения,  по-голямата  част  от  които  могат  да  бъдат  назовани  предварително. 
Такива са "МОЛ", "Складове" и т.н. За тези случаи е целесъобразно да се изградят 
таблици с възможните  значения за даден показател  и на всяко значение  да  се 
присвои уникален код. Така операторът вместо да въвежда ръчно стойностите на 
кодираните  показатели,  получава  възможност да ги  избира от меню и по този 
начин  се  намаляват  възможностите  за  грешки.  Друго  предимство  на  кодовите 
таблици е,  че  програмата  записва върху диска късите  кодове,  а  не  по-дългите 
наименования на елементите и по този начин се пести място.

ЕкспертНТ дава възможност на счетоводителя да създава най-различни кодови 
таблици,  както  и  да  попълва,  да  съкращава  и  да  изменя  елементите,  които  се 
съдържат в тези таблици.
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Добавяне, изменение и изтриване на кодови таблици

ЕкспертНТ позволява  на  счетоводителя  да  добави  колкото  пожелае  други 
таблици. Начинът на добавяне на нова таблица ще бъде илюстриран със следния 
пример:

Счетоводителят решава да създаде таблица  "Резервни части", която да използва 
при създаването на аналитична сметка към сметка 304, както и при работата с 
тази сметка.

Процедурата е следната: 

• избират  се  последователно  менютата  "Подготовка" и  "Кодови  таблици". 
Натиска се Enter. Появява се форма “Кодови таблици” (фиг.1.5).

Фиг.1.5.

Формата  съдържа  две  таблици  –  едната  с  имената  на  таблиците,  а  другата  с 
елеметите  на  маркираната  таблица.  Над  първата  таблица  са  разположени 
бутоните, отнасящи се за кодовите таблици. Под втората таблица са разположени 
бутоните за тяхните елементи. В нашия случай натискаме бутона “Добави КТ”.

Появява се нова форма “Кодова таблица”, в която има две полета за въвеждане: 
“Име на таблица” и “Размер на кода”. Чрез клавиатурата въвеждаме "Резервни 
части" в полето “Име на таблица”. Натискаме Enter.
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• курсорът скача в полето "Размер на кода".

Там по премълчаване стои  числото  4.  Натискане  на  Enter  означава  съгласие  с 
предложения размер. Размер 4 означава, че предвиждаме да имаме максимум 9999 
резервни  части.  Можем  да  въведем  друго  число,  например  2,  с  което 
ограничаваме броя на резервните части до 99. Системата позволява въвеждането 
на кодове, съдържащи до 16 знака.

Записването на новата кодова таблица в системата става след натискане на бутона 
"Запис".  Името  на  таблицата  се  включва  в  списъка  с  кодови  таблици.  Към 
таблицата автоматично се включва ред “Друг елемент”. Той се изполва в процеса 
на осчетоводяване на документи.  Тогава ако не намерите подходящ елемент за 
избор,  то  можете  да  изберете  “Друг  елемент”. В  резултат  ЕкспертНТ ще  ви 
покаже прозорец и ще ви подкани да напишете името на нов елемент. На него се 
присвоява автоматично поредния код от таблицата.

С  формата  “Кодови  таблици” можем  да  изтрием  една  съществуваща  кодова 
таблица или да разпечатим нейното  съдържание.  За тази  цел е  необходимо да 
изберем таблицата след като сме я маркирали и натиснем бутона “Избор на КТ”. 
Появява  се  форма  “Данни  за  кодова  таблица”,  в  която  можем  да  натиснем 
съответно  бутоните  "Изтриване" и  "Печат".  Изборът  на  кодова  таблица  от 
списъка може да се осъществи и  чрез двойно натискане върху името й.

Добавяне, изменение и изтриване на елементи в таблицата

ЕкспертНТ позволява в таблиците да бъдат включвани различни елементи, да се 
правят промени, да се изтриват елементи и т.н.

Добавянето  на  нови елементи  към вече създадената  от  нас  таблица  "Резервни 
части" може да бъде илюстрирано така:

• избират  се  последователно  менютата  "Подготовка" и  "Кодови  таблици". 
Появява се формата “Кодови таблици”, съдържащ списък на съществуващите 
кодови таблици. В него фигурира новосъздадената от нас таблица  "Резервни 
части". Избираме  тази  таблица  като  маркираме  реда  й  и  натискаме  бутона 
“Избор на КТ”;

• Появява  се  форма  “Данни  за  кодова  таблица” (фиг.1.6.).  В  таблицата  с 
елементите се показват всички елементи, които са въведени до този момент. 
При  движение  на  курсора  по  таблицата,  текущият  елемент  се  изписва  в 
полетата “Име и код на текущ елемент за изменение (изтриване)”. Данните в 
тези полета могат да се редактират. Ако натиснете бутона “Измени”, текущият 
елемент ще приеме редактираните стойности. Натисканто на бутона “Изтрий” 
ще изтрие текущия елемент;

І-27



Фиг.1.6.

• добавянето на нов елемент към таблицата може да стане след въвеждане на 
данни в полетата  "Име и код на елемент за добавяне". Самото добавяне се 
осъществява след натискане на бутона “Добави”.

По аналогичен начин могат да бъдат въведени и други елементи.

Чрез  формата  “Данни за  кодова таблица”  могат  да  се  правят изменения  и на 
името и размерността на самата кодова таблица. Това може да се направи като се 
редактират съответните данни и се натисне бутона “Измени”. 

Трябва да се има предвид, че изменението на кодовете на елементите от таблицата 
може да предизвика и нежелатено изменение на счетоводните записи. Например 
ако вече е заприходена някаква резервна част и тя има код 731, промяната на този 
код на 732 ще доведе до показване на тази резервна част в справките без име. 
Затова правете изменение на кодовете на елементите, само когато сте сигурни, че 
няма наличности за този елемент в активната година.

Начални (месечни) салда
Предназначението на тази функция може да се разглежда в няколко аспекта:

1. Чрез нея се въвеждат началните салда по съответните аналитични сметки при 
прехода от ръчно към автоматично счетоводство.

За тази цел е необходимо да се направи следното:
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• осветява се полето "Подготовка" от главното меню. Натиска се Enter;

• появява се меню. Осветява се полето "Начални салда". Натиска се Enter;

• появява се екрана "Салда по синтетична сметка " (фиг.1.7.);

Фиг.1.7.

• в полето "Сметка" се изписва номера на сметката, на която ще въвеждаме 

• началните салда. Ако вече са въвеждани начални салда, то те се изписват в 
съответните полета.

В случай,  че е необходимо да се въведат салдата по синтетична сметка,  която 
няма аналитични сметки, съответните стойности на началното салдо за годината и 
съответно  дебит  оборотите  и  кредит  оборотите  се  въвеждат  директно  по 
съответните  полета.  Това  става  като  курсорът  се  премести  в  началото  на 
съответното поле и се въведе стойността му. Натиска се Enter.
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Окончателното записване на месечните салда се осъществява чрез натискане на 
бутон  "Запис". След  това  полетата  се  изчистват  и  курсорът  скача  в  поле  "По 
сметка".  Въвеждането  на  нов  номер  на  синтетична  сметка  ви  позволява  да 
продължите с въвеждането на нейните месечни салда.

Ако  към  съответната  синтетична  сметка  има  аналитични  сметки,  ЕкспертНТ 
изчислява  стойността  на  всички  наличности  по  аналитичните  сметки  и  я 
визуализира  в  полето  "Аналитична  сума".  Добавяне,  изменение,  изтриване  и 
преглед  на  аналитичните  наличности  може  да  се  извърши  чрез  натискане 
съответно на бутоните  “Добави наличност” и  “Търси наличност”.  Във всички 
случаи  след  натискане  на  бутон,  операциите  се  извършват  в  следната 
последователност:

• на екрана се изписват аналитичните сметки към съответната синтетичнасметка. 
Осветява се съответната сметка и се натиска Enter;

• появява  се  меню,  съдържащо  аналитичните  показатели  към  съответната 
аналитична сметка. Последователно се въвежда необходимата информация по

• отделните показатели на аналитичната сметка, като се осветяват съответните 
полета и  чрез клавиатурата се въвеждат съответните данни.

Съответната  стойност по аналитичната  сметка към момента на  осчетоводяване 
чрез системата ЕкспертНТ е въведена и включена в синтетичната.

ЗАБЕЛЕЖКА: За съответствие между стойностите по синтетични и аналитични 
сметки същата стойност следва да се въведе и като начално синтетично салдо към 
съответния месец.

2. Предназначението  на  функцията  е  също  така  да  отразява  в  нагледен  вид 
съответните  значения  по  начални  салда  "Дебит" и  "Кредит" и  "Дебит 
оборот" и "Кредит оборот" за всеки месец, което позволява на счетоводителя 
да  следи  движението  по  всяка  сметка.  В  този  смисъл  екранът  "Салда  по 
синтетична сметка" изпълнява ролята и на справка, отразяваща динамиката в 
измененията по месеци за всяка синтетична сметка. Това е възможно тъй като 
оборотите  за  текущия  месец  и  началните  салда  на  следващия  се  попълват 
автоматично от функцията "Приключване".

3. Препоръка: Въведете началните салда по сметките като крайни салда в месеца 
предшестващ  този  от  който  ще  започнат  да  се  въвеждат  първичните 
счетоводни  документи  чрез  ЕкспертНТ.  Това  е  удобно,  защото  в  този 
предишен месец ще имате в чист вид началните салда по сметките, без те да се 
променят от оборота (счетоводните записи). За този предишен месец може да 
се изкарат годишна оборотна ведомост, отчет за приходи и разходи, баланс и 
др. На тази база се прави проверка за верността на въведените начални салда и 
при положение, че са въведени правилно, може да се създаде следващ месец от 
който да се започне работа.
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ГЛАВА ВТОРА

СЧЕТОВОДНИ ЗАПИСИ

Предварителни бележки
Счетоводният запис осигурява функционирането на системата. По правило той се 
извършва  от  счетоводителя  или  от  компютърен  оператор,  който  е  запознат  с 
основните изисквания към извършваните от него дейности. 

Стремежът на създателите на ЕкспертНТ е счетоводният запис да бъде съобразен 
със следните принципни положения:

• Да  отговаря  на  изискванията  на  Закона  за  счетоводството,  Националния 
сметкоплан и на други нормативни положения, свързани с осчетоводяването на 
стопанските и финансовите операции.

• Да се извършва върху специален екран, който е разбираем за счетоводителя и 
близък до основни документи, с които той работи ежедневно.

• Да  бъде  опростен,  като  от  една  страна  бъде  сведен  до  въвеждане  само  на 
необходимата  информация,  а  от  друга  страна,  въвеждането  на  отделни 
еднотипни, повтарящи се данни или операции да бъде автоматизирано.

В ЕкспертНТ са заложени някои ограничения, които следва да се имат предвид 
при извършването на счетоводните записи:

1. Не  може  да  се  извършва  запис  по  несъществуваща  сметка,  т.е.  която  не  е 
включена в индивидуалния сметкоплан.

2. Не може да се извършва запис по сметка, некоректно изградена в индивидуал–
ния сметкоплан.

3. ЕкспертНТ изисква  задължителното  попълване  на  определени  полета  на 
екрана  със  счетоводния  запис.  В  случай,  че  някое  от  тези  полета  не  бъде 
попълнено,  системата  сигнализира  и  приканва  счетоводителя  да  въведе 
липсващата информация.

4. ЕкспертНТ отказва запаметяване на информацията, ако сумата по дебита не е 
равна на сумата по кредита.

5. ЕкспертНТ предупреждава преди запаметяване на съответната информация и 
в случаите, когато едновременно са кредитирани и дебитирани повече от една 
сметка.

Базов екран за счетоводен запис
Счетоводният запис се извършва върху базов екран на  ЕкспертНТ,  разработен 
така, че да наподобява първичен счетоводен документ. Базовият екран се появява 
след избор на функцията "Счетоводен запис" (фиг.2.1.).

Подробно ще се спрем на предназначението на всяко едно от полетата на този 
основен екран за вход на данните в системата.
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Фиг.2.1.

Осветеното инверсно поле от този екран или курсор във вид на отвесна черта "|", 
показва  до  къде  е  стигнало  въвеждането  на  счетоводния  запис.  При  осветено 
инверсно поле въвеждането на знак изтрива съдържанието на цялото поле. При 
курсор  отвесна  черта  въвеждането  на  знак  вмъква  този  знак  на  мястото  на 
курсора.

При запълване на максималния брой знаци на някое от полетата,  се преминава 
автоматично към следващото поле, без да е нужно да се натиска <Enter>.

1. Покупка/Продажба

Въвеждането  на  документ  започва  с  определяне  на  сделката,  за  която  той  се 
отнася. Възможни са два варианта: покупка и продажба. Изборът на един от тях 
определя съдържанието на следващото поле  “Вид сделка”.  То определя и това 
дали  контрагента  по  сделката  е  изпълнител  или  получател(клиент).  При 
осчетоводяването на сделки не свързани с ДДС изборът на единия или другия 
варинат е без значение. 

2. Вид на сделката

Това  поле  съдържа  два  типа  характеристики  (две  групи  включващи  различни 
разновидности сделки). Т.е. по същество в него са заложени две менюта.

Първи случай
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При покупките т.е. когато контрагентът е изпълнител, а "нашата" страна, (съот–
ветното счетоводство)  е  получател,  при отварянето на полето  “Вид сделка” се 
появява менюто на сделките за покупка. От това меню може да бъде подбрана 
подходящия вид сделка чрез осветяване на съответното поле и натискане на Enter. 
Видът на сделката автоматично се извежда на екрана.

Втори случай

При  продажба  т.е.  когато  контрагентът  е  получател,  а  "нашата"  страна 
изпълнител,  при  отварянето  на  полето  “Вид  сделка” се  появява  менюто  на 
сделките  за  продажби.  Избирането  на  подходящия  вид  сделка  става  по  вече 
описания начин.

ЗАБЕЛЕЖКА: Двете менюта съдържат различните видове сделки, дефинирани 
чрез  взаимоотношенията  между  контрагентите  във  връзка  с  ДДС.  За 
осчетоводяването на сделки не свързани с ДДС са предвидени последните полета 
във всяко от отделните менюта.

Ако се прави счетоводен запис по сделка, свързана с ДДС, то следва внимателно 
да се изучи главата "Модул ДДС".

3. Контрагент

4. Данъчен номер

В полетата “Контрагент” и “Данъчен номер” се въвеждат данните на контраген–
та  (партньора-изпълнител/получател  по  сделката)  (наименование  и  данъчен 
номер). 

Въвеждането на информацията в полето “Контрагент” става чрез клавиатурата, 
когато курсорът се намира в него. Изписва се името на съответния контрагент. 
Натиска се Enter.  Полето се запълва автоматично с въведената стойност,  която 
може да бъде максимум до 36 знака.

Въвеждането  на  информация  по  полето  “Данъчен  номер” става  също  чрез 
клавиатурата, когато курсорът се намира в него. Изписва се данъчния номер на 
съответния изпълнител.  Натиска се Enter.  Полето се запълва автоматично.  Ако 
типа на документа е "Фактура", изисква се въвеждането на точно 10 знака.

Веднъж въведени данните от полетата  “Контрагент” и  “Данъчен номер” могат 
да се запазят в базата данни на системата и да се използват при осчетоводяване на 
друг докумет. Това може да се направи като се натисне бутона “Запомни”, който 
се намира непосредствено след тях. 

Ако искаме да използваме името и данъчния номер на контрагент, който вече е 
запомнен при предишно осчетоводяване, то когато курсорът се намира в полето 
“Контрагент” трябва да натиснем клавиш F1 или бутона след това поле. Като 
резултат се появява списък от запомнените досега контрагенти и ние можем да 
изберем от него, този който ни е необходим. Така спестяваме досадно въвеждане 
и намаляваме вероятността за грешки.

5. Вид на документа
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Предназначението  на  това  поле  е  в  счетоводния  запис  да  бъде  отразен 
осчетоводяваният първичен счетоводен документ.

В ЕкспертНТ е заложена таблица, в която са записани най-често използваните в 
практиката първични счетоводни документи. 

Таблицата с включените видове документи може да бъде изведена на екрана като 
се освети полето и се натисне Alt и ↓ или след натискане с мишката върху полето. 
Появява се меню, съдържащо набор от различни видове документи.

Счетоводителят  може  да  подбере  подходящия  за  него  документ  като  освети 
съответното  поле  и  натисне  Enter.  Менюто  изчезва  и  срещу  текста  "Вид 
документ" в полето (5) на основния екран се изписва избрания документ.

Ако  използваният  от  счетоводителя  документ  е  различен  от  посочените  в 
таблицата  и  не  може  да  бъде  подбран  от  включените  в  нея  такъв,  то 
счетоводителят може да добави в таблицата друг вид документ.

Това може да стане по два начина:

• чрез функцията "Подготовка" по описания в по-горе начин;

• директно  -  в  процеса  на  счетоводния  запис.  Това  се  извършва  по  следния 
начин:  Извежда  се  менюто  с  видовете  счетоводни  документи.  Осветява  се 
полето  "Друг документ". Натиска се Enter. Появява се диалогов прозорец със 
заглавен ред: Въведете текст на елемента:.

Чрез клавиатурата въвеждаме името на новия вид документ. Натискаме Enter. 
Въведеното име едновременно се включва в таблицата с видовете документи и 
заема мястото си на екрана.

6. Номер

В  това  поле  се  записва  номерът  на  документа  (на  първичния  счетоводен 
документ). Когато курсорът се намира в полето 6, чрез клавиатурата се въвежда 
номер на документа. Натиска се Enter. Номерът е въведен на екрана.

Ако става въпрос за документ  "Фактура", достатъчно е да бъдат въведени само 
значещите цифри от номера на фактурата и програмата го запълва до 10 знака с 
водещи нули отпред.

7. Дата

В  полето  7  се  записва  датата,  на  която  е  издаден  първичният  счетоводен 
документ.  По  премълчаване  се  предлага  датата  към момента  на  завеждане  на 
документа.

Ако  предложената  дата  съвпада  с  датата  на  първичния  счетоводен  документ, 
тогава  поле  7  се  прескача  и  датата  е  потвърдена.  Ако  датата  на  първичния 
счетоводен документ е различна от тази в полето 7, тогава когато курсорът се 
намира в полето 7, чрез клавиатурата се въвежда дата.

Изписват се по две цифри за деня, месеца и годината. Използването на нецифров 
клавиш предизвиква съобщние за грешка.
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Най-лесно датата може да се въведе като се натисне бутона “Календар”, който се 
намира  непосредствено  след  полето  на  датата.  Това  предизвиква  появата  на 
месечен калаендар, от който желаната дата може да бъде избрана.

8. Папка

В поле 8 се отразява папката (класификатора, регистъра, журнала, номерираният 
комплект от мемориални ордери и пр.), в които счетоводителят описва (завежда, 
инвентаризира) съответните първични счетоводни документи.

В ЕкспертНТ е заложена таблица, която съдржа имената на използваните папки. 
Таблицата с папки може да бъде изведена на екрана като се освети полето и се 
натисне Alt и  ↓ или след натискане с мишката върху полето. Появява се меню, 
съдържащо набор от различни папки.

Счетоводителят може да подбере желаната папка като освети съответното поле и 
натисне Enter.  Менюто изчезва  и под текста  "Папка" в полерто (8)  се изписва 
избраната папка. 

Ако използваният от счетоводителя папка е различна от посочените в таблицата и 
не може да бъде подбран от включените в нея, то той може да добави нова папка в 
таблицата като избере елемента “Друга папка” и въведе името на новата папка.

9. Номер в папката

В  поле  9  се  отразява  поредния  номер,  по  който  обработваният  първичен 
счетоводен документ е заведен в папката (в журнала, регистъра и т.н.).

Полето  се  въвежда  чрез  клавиатурата,  когато  курсорът  се  намира  в  него. 
Максимално допустимият брой знаци е 6.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тук се въвежда не първичният номер на документа, а номерът, 
под който той е заведен в папката. Този номер трябва да бъде уникален в рамките 
на папката.

10. Дата

В поле 10 се попълва датата, на която първичния счетоводен документ е заведен 
под съответния номер в папката.

Ако тази дата съвпада с предложената по премълчаване, тя се потвърждава чрез 
натискане на Enter или чрез подминаване на полето.

Ако датата е различна, тя се въвежда както датата от поле 7.

ВНИМАНИЕ: Полетата  5,  6,  7,  8  и  9  са  фактическият  идентификатор  на 
завеждания документ в счетоводната  система.  Затова те следва да се въвеждат 
внимателно и точно.

11. Пореден номер на операцията

Полето 11 отразява поредния номер на операцията(статията), която се извършва 
със  съответния  първичен  документ.  ЕкспертНТ не  ограничава  броя  на 
операциите към един счетоводен запис и ги номерира автоматично. Въвеждането 

І-35



на следваща операция към един счетоводен запис става след натискане на бутона 
"Запис статия".

След  като  всички  полета  в  горната  част  на  екрана  са  попълнени  коректно, 
ЕкспертНТ автоматично преминава към полетата на счетоводните операции. В 
полето 11 вместо 0-та се появява 1, което ще рече, че се преминава към първа 
операция(статия) по този първичен счетоводен документ.

ВНИМАНИЕ: Наред с казаното, смяната на значенията на полето 11 - 0 или 1 
има следното принципно значение:

Ако полето е 0, това означава, че светещият курсор може да се движи свободно в 
горната част на екрана (документа). Ако значението на полето е 1 или по-голямо, 
това означава, че могат да се осветяват полетата в долната част на екрана.

Следователно,  ако  се  намираме  в  долната  част  на  екрана  и  искаме  да  внесем 
поправки в направените записи по полетата в горната част на екрана трябва да 
осветим полето 11, да го направим 0 чрез натискане на Enter и тогава можем да 
преминем в горната част на екрана, за да направим необходимите ни поправки. 
Същото може да се получи и като се натисне бутона след номера на операцията 
(когато сочи нагоре). 

След  извършването  на  поправките  можем  да  отидем  директно  на  полето  11, 
натискайки клавиша End от клавиатурата.

12. Описание на операцията

Това  поле  дава  възможност  кратко  (до  36  знака)  да  се  опише  извършваната 
операция. В рамките на тези знаци могат да се въвеждат цифри, текст и пр.

Въвеждането на информацията в полето 12 става,  когато курсорът се намира в 
него. Като се използва клавиатурата, се въвежда кратко описание на операцията. 
Натиска се Enter. Автоматично от системата се запълва полето с въведен текст.

Ако името на  счетоводната  операция  се  среща често  при осчетоводяването  на 
документите,  то  целесъобразно  е  това  име  да  се  запише  в  базата  данни  на 
системата  и  седващия  път  вместо  да  се  набира  отново  от  клавиатурата  да  се 
избере от списък. Записването на името и показването на списък от имената на 
статиите се извършва с двата бутона следващи непосредствено името на статията.

13, 14, 15, 16.     Осчетоводяване на съответната информация чрез извършване   
на необходимите записи по дебита и по кредита

Ако искаме да дебитираме съответната сметка, позиционираме курсора в полета 
за  дебитиране.  Ако  сме  решили  предварително  по  коя  сметка  да  направим 
дебитирането,  чрез  клавиатурата  въвеждаме  нейния  номер.  Натискаме  Enter. 
Сметката е въведена.

Ако не сме решили по коя сметка точно да извършим дебитирането, можем да 
извикаме на екран съответния раздел сметки. Например достатъчно е да въведем 
чрез клавиатурата числото 3, да натиснем Enter и на екрана се появяват всички 
сметки  от  индивидуалния  сметкоплан,  започващи  с  цифрата  3.  След  като  ги 
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прегледаме  и  изберем  подходящата,  преместваме  светещия  курсор  върху  нея, 
натискаме Enter и нейния номер е въведен на съответното поле. 

Курсорът  автоматично  скача  в  полето  за  дебит  стойност.  Чрез  клавиатурата 
въвеждаме стойността, с която се дебитира съответната сметка. Натискаме Enter. 
Стойността е записана върху екрана.

Освен въвеждането на съответната стойност може да се въведе аритметичен израз 
в който участват символите:

"*" и "/" - т.е. умножение и деление;

"Д" и "К" - т.е. стойността на Дебита и Кредита съответно;

"#" - т.е. последно въведено число.

По  същия  начин  се  извършват  и  операциите  по  кредитирането  -  съответно  в 
полетата за кредитиране.

ВНИМАНИЕ:

• Общата сума по дебита и общата сума по кредита трябва да бъдат равни. В 
противен случай ЕкспертНТ ще откаже записа.

• Осчетоводяване на операцията може да започне както от страната на дебита, 
така и от страната на кредита.

• След като са въведени стойностите по едната страна (дебита или кредита) и се 
премине към осчетоводяване  на стойностите  на  другата  страна,  ЕкспертНТ 
предлага и някои улеснения свързани с т.нар. "Стойности по премълчаване".

Ако например сме направили записа по дебита и започваме да правим записа по 
кредита,  след като запишем номера на съответната сметка и осветим полето, в 
което  следва  да  се  въведе  съответната  стойност,  натискайки  Enter,  можем  да 
въведем  тази  стойност  по  вече  описания  начин.  Но  имаме  възможност  да 
съкратим въвеждането като натиснем Enter и по този начин приемем стойността, 
която изравнява дебита и кредита.

Запаметяване на счетоводен запис
След  като  са  въведени  всики  сметки  и  стойности  от  контировката  на  даден 
документ  и  стойностите  по  дебита  и  кредита  съвпадат  може  да  се  запише 
осчетоводявания документ. Това става по следния начин:

Натиска  се  клавишът Enter.  Курсорът  се  позиционира  върху бутона  "Запис на 
документ".  Натиска  се  Enter.  Съставеният  счетоводен  запис  е  съхранен  върху 
диска.

В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО НА ОСНОВАТА НА ЕДИН ПЪРВИЧЕН ДОКУМЕНТ 
ПРОИЗТИЧА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОПЕРАЦИЯ, извършваните процедури в този 
случай са същите.

Когато  обаче  следва  да  се  направи  записът,  не  се  натиска  бутона  "Запис  на 
документ", а "Запис на статия".  ЕкспертНТ автоматично увеличава с 1 поред–
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ния номер на операцията (поле 11). Запаметяването на последната операция по 
документа става чрез бутона "Запис на статия".

Ако след запаметяването на поредния счетоводен запис искате да продължите с 
нов документ, натиснете бутона "Нов документ".

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако осчетоводяваният документ, от който произтичат повече от 
едно записване, е свързан с отчитането на ДДС, е необходимо внимателно да се 
запознаете със съдържанието на главата "Модул ДДС".

Някои специфични записи
1. Записи по транзитни сметки

Записът се извършва при следната процедура:

• след като се въведе номер на транзитната сметка по дебита например сметка 
601 и  се  въведе  стойността,  с  която  тази  сметка  се  дебитира,  на  екрана  се 
появява прозорец със заглавие:

Въведете номер на сметка направление за разход

Чрез клавиатурата се въвежда съответната сметка (например 614). Натиска се 
Enter.

ЕкспертНТ:

• автоматично  кредитира  сметка  601  (Разходи  за  материали)  със  съответната 
сума;

• автоматично дебитира сметка 614 (Разходи за организация и управление) със 
същата сума;

• остава  да  се  попълни  полето  на  съответната  сметка,  която  следва  да  бъде 
кредитирана. Нейният номер се въвежда по познатия начин.

ЗАБЕЛЕЖКА: За по-голямо удобство, когато операцията предполага премина–
ване  през  транзитна  сметка,  записите  се  появяват  на  един  общ екран.  Това  е 
специфичен случай, при който екранът представя визуална информация за повече 
от една операция.  Затова по дебита и по кредита има едновременно повече от 
едно записване. Но по същество няма противоречие с посоченото ограничение в 
параграфа.

2. Счетоводни записи по аналитични сметки

Процедурите са същите докато се влезе в полето, в което следва да бъде въведен 
номерът на синтетичната сметка, към която са разкрити аналитични сметки.

След като се въведе чрез клавиатурата номерът на съответната синтетична сметка 
и се натисне Enter, на екрана се появяват съответните аналитични сметки към тази 
синтетична сметка. Осветява се желаната аналитична сметка. Натиска се Enter.

Ако има следващо равнище на аналитичност, на екрана се изписват аналитичните 
сметки на това равнище. Осветява се желаната от тях. Натиска се Enter. 
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Когато се достигне последното ниво на аналитичност,  в зависимост от типа на 
синтетичната сметка от текущата позиция,  ЕкспертНТ има две възможности за 
действие:  заприходяване  и  изписване.  Активните  сметки  се  заприходяват  по 
дебита  и  се  изписват  по  кредита,  пасивните  сметки  –  обратно,  а  активно-
пасивните се заприходяват и по дебита и по кредита.

Когато  трябва  да  се  заприходява,  ЕкспертНТ показва  форма  с  аналитичните 
показатели по съответната аналитична сметка. Лявата част на формата съдържа 
имената  на  показателите  и  тяхните  текущи  стойности.  Дясната  част  служи  за 
въвеждане  на  стойността  на  текущия  показател  от  списъка  в  лявата  част. 
Стойността може да се въведе чрез клавиатурата или да се избере от таблица (ако 
дадения показател е кодиран с кодова таблица).

Аналитичните показатели са тези,  които сме заложили на етапа  "Подготовка". 
Разрядността (тя е означена със звездички на появилия се екран) е също такава, 
каквато сме заложили.

Попълването на аналитичните показатели става по следния начин:

• осветява  се  най-горното  поле  (на  което  е  изписано  напр.  "Код").  Курсорът 
скача в полето “Нова стойност на текущия ред”. Въвежда се текст, число или 
дата. Натискаме Enter. Въведеният текст се записва като стойност на текущия 
показател.  Осветява  е  следващото  поле,  което  става  текущо.  Въвеждаме  и 
неговата стойност и натискаме Enter.  Ако текущият показател е кодиран,  то 
стойностите  на кодовата му таблица се показват в полето  “Нов елемент на 
текущия ред” и вместо въвеждане на стойността му чрез клавиатурата се прави 
избор от предложения списък. Така операциите продължават до попълването 
на всички редове.

ВНИМАНИЕ: Задължително  следва  да  се  попълнят  полетата  КОЛИЧЕСТВО, 
ЦЕНА, СТОЙНОСТ. Още при съставянето на аналитичните сметки тези показа–
тели следва да бъдат заложени в аналитичната сметка при това задължително с 
главни  букви.  Полето  "СТОЙНОСТ"  е  алтернатива  на  полетата  ЦЕНА  и 
КОЛИЧЕСТВО. Ако е избран варианта ЦЕНА и КОЛИЧЕСТВО, стойността се 
получава като произведение между цената и количеството. 

Когато трябва да се изписва,  ЕкспертНТ показва форма за избор на аналитична 
наличност,  от която трябва да се изписва.  Тази форма се състои от две части: 
таблица със списък от наличности и част за задаване на условие за ограничаване 
на броя на редовете от тази таблица. Последното е полезно в случаите, когато има 
много партиди по дадената аналитична сметка и намирането на желаната партида 
е затруднено.  Тогава може да се зададе условие върху стойностите  на показа–
телите на аналитичната сметка и в таблицата да останат само тези наличности, 
които го удовлетворяват.

След  избора  на  аналитичната  наличност,  от  която  да  се  изписва,  ЕкспертНТ 
показва  прозорец  за  указване  на  стойност  или  количество  за  изписване.  По 
премълчаване се задава цялата стойност или количество. Ако се зададе по-голяма 
стойност от предложената, ЕкспертНТ показва съобщение за грешка и подканва 
за ново въвеждане. Ако стойността е в границите на наличното – изписването се 
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осъществява  и  на  формата  “Счетоводен  запис” се  появява  стойността  на 
изписаното.

Работа с шаблони
ЕкспертНТ дава възможност на счетоводителя да въвежда счетоводни записи по 
предварително направени шаблони. Този начин на работа е особено полезен при 
въвеждане на еднотипни счетоводни операции.

Създаване на шаблон

Създаването на шаблон се извършва чрез функцията "Счетоводен запис". Когато 
една  операция  е  направена,  по  преценка  на  счетоводителя,  тя  може  да  бъде 
записана  като  шаблон  преди  нейното  запаметяване.  Това  се  осъществява  чрез 
натискане на бутона  "Запис на шаблон". След натискането на бутона, системата 
изисква да се въведе име на файл, в който да бъде записан шаблона. Името на 
файла трябва да бъде съобразено с конвенциите на операционната система, т.е. 
може да се състои само от не повече от осем латински символи, цифрите от 0 до 9 
и подчертаващо тире. Ако в текущата директория съществува файл с въведеното 
име,  системата  сигнализира  за  това  и  иска  потвърждение  за  неговото 
презаписване. При утвърдителен отговор старият шаблон се изтрива и на негово 
място се записва новосъздадения. При отрицателен отговор,  ЕкспертНТ отново 
подканя да се въведе ново име на файл.

След  записването  на  шаблона,  счетоводителят  може  да  запамети  направената 
операция по обичайния начин.

Счетоводен запис по шаблон

Еднотипните счетоводни операции могат да бъдат записвани по предварително 
направен  шаблон  чрез  натискане  на  бутона  "От  шаблон",  който  се  намира  в 
началото на формата  “Счетоводен запис”. След натискане на бутона, системата 
визуализира  меню  с  имената  на  всички  създадени  шаблони  от  текущата 
директория. Счетоводителят трябва да избере желания от него шаблон.

След избора на шаблона, системата изисква въвеждане на стойността за осчетово–
дяване по избрания шаблон.  По премълчаване се предлага  стойността,  която е 
осчетоводена по време на създаването на шаблона. Счетоводителят въвежда нова 
стойност или се съгласява с предложената от системата.

ЕкспертНТ визуализира попълнен екран за счетоводно записване, като стойнос–
тите на полетата му съвпадат с тези от шаблона. Единствената разлика е в левови–
те стойности от колоните за дебит и кредит. Те са изменени съобразно нововъве–
дената  стойност за  осчетоводяване и  са пропорционални на  съответните  стой–
ности от шаблона. Ако сметките записани в шаблона имат аналитични подсметки, 
следва  въвеждането  и  на  всички  техни  показатели,  като  стойностите  им  по 
премълчаване са равни на тези от шаблона. Счетоводителят има възможност да 
избере и друга аналитична сметка, различна от тази на шаблона, както и да въведе 
нейните показатели.

Така направената счетоводна операция е готова за записване, но счетоводителят 
може да  реши да  направи  редакция  на  някои  от  полетата.  Системата  му дава 
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възможност да изменя полетата по същия начин, по който го прави при въвеждане 
на счетоводните записи.

Работа с направените записи
ЗА ВСЕКИ СЧЕТОВОДЕН МЕСЕЦ ЕкспертНТ дава  много добри възмож–
ности на счетоводителя да работи с вече направените записи: да направи преглед, 
да внесе изменение във вече направения запис, да изтрие цял запис, да направи 
преглед на движението по отделна сметка.

Търсене и преглед

Предназначението на тази функция е да се изведе на екран някоя от направените 
счетоводни  записи.  Тя  дава  възможност  на  счетоводителя  да  се  запознае  със 
съдържанието на всеки от тях, като го избере от таблицата, в която записите са 
подредени в последователността, в която те са направени.

Функцията "Търсене и п реглед" действа по следния начин:

• от главното меню се осветява полето  "Счетоводни записи". Натиска се Enter. 
Осветява се полето  "Търсене и преглед". Натиска се Enter. Появява се форма 
“Задаване условие за търсене на счетоводни записи”, която се състои от две 
части:  полета  за  задаване  на  условие  за  търсене  и  таблица  с  документите 
удовлетворили условието за търсене (фиг.2.2).

Фиг.2.2

І-41



Първоначално  в  таблицата  се  намират  всички  съставени  до  момента 
счетоводни  записи.  Чрез  осветяване  на  конкретен  документ  и  натискане  на 
бутона “Избор” на екрана се появява форма със запълнени полета, отразяващи 
съдържанието на избрания документ.

Ако броя на документите е по-голям, то техния списък се появява по страници. 
Преминаването  към  следваща  или  предишна  страница  се  извършва  чрез 
натискане на вертикалния плъзгач на таблицата в съответната посока или чрез 
натискане на бутоните от навигатора на таблицата. Чрез натискане на бутона 
Еnd  е  възможно  да  се  визуализира  последната  страница  от  списъка,  а  чрез 
Home - първата страница.

Ако счетоводителят желае  да намери конкретен документ,  то  той трябва да 
зададе условие върху стойностите на полетата от документа. Това става като се 
избере  съответното  поле  от  формата  и  се  въведе  стойността,  която  той  би 
желал да фигурира в търсения документ. Възможно е задаване на стойности на 
повече  от  едно  поле.  След  натискане  на  Enter,  ЕкспертНТ търси  онези 
документи, които удовлетворяват зададеното условие за търсене и актуализира 
списъка на документите удовлетворили условието. Обикновено този списък е 
значително  по-малък  от  направените  до  този  момент  счетоводни  записи  и 
затова изборът на желания документ е по-лесен.

Ако счетоводителят желае да намери конкретна операция по нейното име или 
по сметките и стойностите, които участват в нея, трябва да се зададе условие за 
търсене, като се въведат стойностите на полетата, определящи операцията.

Ако операцията се търси по поле "Сума дебит" или "Сума кредит" системата 
изисква да се въведе освен стойността V и операцията за сравнение. Ако се 
търси  конкретна  сума,  потвърдете  стойността  по  премълчаване  за 
сравнението(=). Ако се търсят операции със стойности по-голями от указаната, 
трябва да се зададе операция “>”. За стойности по-малки от указаната, изберете 
“<”.

Изменение

Изменение  във  вече  избран  от  таблицата  запис  може  да  бъде  направено  по 
следния начин:

След избор на документа се появява базовият  екран за счетоводни записи  със 
запълнени полета, отразяващи съдържанието на записа, който ще бъде променен 
(фиг.2.3).  Ако  някоя  синтетична  сметка  има  аналитична  подсметка,  то 
стойностите на показателите й могат да се видят като се позиционира курсора 
върху  полето  на  аналитичната  сметка  и  се  натисне  Enter  или  левия  бутон  на 
мишката.

Ако това действително е желания обект, системата дава възможност за промяна 
на стойностите, намиращи се в полетата на записа. Това става по следния начин:
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Фиг.2.3

Осветява се полето, чието значение искаме да променим. Въвеждането на новата 
стойност се извършва аналогично на запълването на полетата при съставянето на 
нов счетоводен запис по описания в параграф "Счетоводни записи" начин. След 
извършване на желаните корекции, изменението се потвърждава чрез натискане 
на бутон “Изменение на документ”.

Ако  искаме  да  изменим  полетата  от  контировката  на  документа,  то  чрез 
прелистване на статиите предварително трябва да намерим желаната  статия от 
документа.  След  това  тази  статия  трябва  да  бъде  отворена  чрез  бутона  за 
изменение на статия.  Тогава вече може да се правят корекции в контировката. 
След  извършване  на  желаните  корекции,  изменението  се  потвърждава  чрез 
натискане на бутон “Изменение на документ”.

Ако това не е обектът, който желаем да изменим, след натискане на бутона "Друг  
документ" на екрана отново се появява таблицата със счетоводните записи,  от 
която чрез позициониране на курсора да изберем друг документ. 

Изтриване

След изборът на даден документ и показването му на екрана, той може да бъде 
изтрит  чрез  натискане  на  бутона  “Изтриване  на  документ”. Възможно  е  и 
изтриване  на  текущата  счетоводна  статия(операция),  чрез  батискане  на  бутона 
“Изтриване на текущата счетоводна статия”. Ако счетоводния документ, за 
който  е  направена  изтритата  операция  има  само  една  операция,  изтрива  се  и 
записа за самия счетоводен документ.
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Опис на документи по хронология

Докато описаната по-горе функция извежда на екран само един счетоводен запис 
и то във вида, в който той е направен, то тази функция позволява счетоводните 
записи  да  бъдат проследени по хронология,  като  изведе на  екран  информация 
съдържаща:  вида  на  документа,  номера,  датата  на  осчетоводяването  му, 
мемориалния  му  ордер,  номера  в  папката,  краткото  описание  на  операцията, 
името на изпълнителя и получателя. Представени са съответните кредитирани и 
дебитирани сметки и размерът на кредита и дебита.

За  получаване  на  справката  е  достатъчно  да  се  натисне  бутона  “Описи” от 
формата  ”Задаване на условие за търсене на счетоводни записи”.  В справката 
участват само документи удовлетворили условието за търсене. Ако не е поставено 
условие,  печатат  се  всички  документи  от  текущия  месец  в  реда  на  тяхното 
записване.

Печат на намерените документи

Друга  форма  на  печат  на  намерените  документи  се  получава  като  се  натисне 
бутона  “Печат” от  формата  ”Задаване на условие  за  търсене  на  счетоводни  
записи”.  За  разлика  от  описите  тук  документите  се  печатат  в  табличен  вид. 
Отново  в  справката  участват  само  документи  удовлетворили  условието  за 
търсене. Ако не е поставено условие, печатат се всички документи от текущия 
месец в реда на тяхното записване.

Запис във файл

Функцията позволява да се направи запис във файл на всички документи, които са 
удовлетворили условието за търсене. Файлът има разширение “cpy” и е записан в 
текстов  формат.  Той може да се използва  за пренос и обобщаване на данни в 
друга версия на ЕкпертНТ, която е инсталирана в друг компютър. 

За създаване  на файла е  достатъчно  да се  натисне  бутона  “Файл” от  формата 
”Задаване на условие за търсене на счетоводни записи”. Във файла се включват 
само документи удовлетворили условието за търсене. Ако не е поставено условие, 
записват се всички документи от текущия месец в реда на тяхното записване.

Обобщаване на записи

Функцията  позволява да се включат в активния месец записите от  “cpy” файл 
направени от функцията  “Запис във файл”. Необходимо е да се избере файл от 
диалогов  прозорец  за  избор  на  файл.  След  избора  се  показват  данни 
идентифициращи  файла.  Ако  данните  не  съответстват  на  текущата  фирма, 
обобщаването може да бъде отказано. При потвърждение, счетоводните записи се 
включват  в  текущия  месец,  като  се  издава  съобщение,  указващо  броя  на 
прочетените и броя на заисаните документи.

Чрез двойката функции "Копиране" и "Обобщаване" може да се имитира и работа 
в  мрежа.  Това  е  полезно  в  случаите,  когато  вашето  счетоводство  разполага  с 
няколко компютъра, които са разположени физически на различни места. Тогава 
работата  може  да  бъде  разпределена  на  отделните  компютри,  а  накрая  на 
работното време счетоводните записи направени върху тях да се обединят.
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При този начин на работа трябва да се спазва следната процедура:

• единия  от  компютрите  се  обявява  за  "компютър-майка",  а  останалите  -  за 
"компютри-станции";

• сметкопланът,  кодовите  таблици  и  началните  салда  се  подготвят  на 
"компютъра-майка" и се пренасят върху станциите съответно чрез архивиране 
на текущия месец от "компютъра-майка" и възстановяването му върху всички 
станции;

• върху  станциите  се  въвеждат  различни  счетоводни  документи.  На  края  на 
работното  време  чрез  функцията  "Търсене  и  преглед" върху  станциите  се 
създават файлове с разширение  CPY,  които съдържат направените през деня 
счетоводни записи.  Преди натискане  на  бутона  “Файл” е  необходимо да  се 
въведе ограничение за търсените документи да бъдат с дата на регистрация 
равна на текущия ден. Така ЕкспертНТ копира всички записи от указания ден;

• файловете  се  пренасят  върху  "компютъра-майка"  един  по  един.  Те  се 
обединяват със съществуващите записи, чрез функцията  "Обобщаване". След 
избора  на  функцията  и  на  файла  за  опбобщаване,  ЕкспертНТ визуализира 
меню,  съдържащо  паспортните  данни  на  избрания  файл  и  изисква 
потвърждаване на операцията;

• след обединение на всички записи от станциите върху "компютъра-майка", се 
прави ново архивиране на целия текущ месец.  Полученият архивен файл се 
разнася отново по всички станции.

Сметка номер

Тази  функция  позволява  да  бъдат  прегледани  всички  записи  направени  за 
съответна сметка. За целта се извършват следните действия:

• от главното меню се осветява полето  "Счетоводни записи". Натиска се Enter. 
Появява се помощно меню. Чрез позициониране на светещия курсор се избира 
функцията "Сметка номер". Появява се прозорец със заглавен текст: "Справка 
за операциите по сметка". 

Необходимо  е  да  се  укаже  номера  на  синтетичната  сметка,  номера  на 
аналитичната сметка(по желание), включване на кореспондиращите сметки в 
справката  и  начална  и  крайна  дата  за  документите.  По  премълчаване  се 
предлагат дати от началото на месеца до текущата дата. Ако се въведат други 
дати, системата ще включи в справката само тези записи, които са направени в 
посочения интервал.

След потвърждаване на всички параметри на справката, на екрана се появяват 
идентификаторите на тези счетоводни записи, които имат записани стойности в 
дебита  или  кредита  на  избраната  сметка,  размерът  на  тези  стойности  и 
краткото описание на операцията.
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Сводка по сметка

Функцията "Сводка по сметка" дава възможност да се направи справка за всички 
кореспондиращи сметки на указана сметка от указана папка или от всички папки. 
Възможно е да се направи и сводка само за определен номер на документ.  По 
премълчаване периода на сводката по сметка обхваща целият активен месец, но 
счетоводителят може да определи друг  интервал на справката.  Стойностите  на 
кореспондиращите  сметки  в  справката  "Сводка  по  сметка" са  сводирани 
(сумирани).

След избора на функцията  "Сводка по сметка" системата визуализира диалогов 
прозорец (фиг.2.4).  Необходимо  е  да  се  въведат  само  онези  параметри  на 
справката, които ви интересуват.

Фиг.2.4

В резултат от изпълнение на функцията се появява исканата справка, която може 
да се види на екрана, да се разпечати на принтер или да се запише в текстов файл.

Несъответствие

ЕкспертНТ позволява  да  се  търсят  определени  несъответствия  във  вече 
направените счетоводни записи. Това е особено полезно за откриване на напра–
вени грешки. За тази цел се използва функцията "Несъответствие".

След избора на функцията системата изисква да се въведе точност за търсене на 
несъвпадението.  По  премълчаване  се  предлага  точност  0.01.  Тази  стойност  се 
използва за критерий на несъвпадение в заложените методи.

Системата търси несъвпадения в следните случаи:

• несъвпадение между дебит и кредит;

• неправилно изчислен данък добавена стойност;

• несъвпадение между аналитично и синтетично ниво;

• едновременно използване на сметки 4531 и 4532 в една и съща операция.
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При откриване  на  несъвпадение  системата  визуализира  намерения  документ  и 
издава  съобщение  за  типа  и  стойността  на  несъвпадението.  Потребителят  има 
възможност  да  продължи  с  търсенето  на  нови  несъвпадения,  да  прекрати 
изпълнението на функцията или да направи  "Изменение". Функцията приключва 
работата си със съобщение за брой прочетени и брой несъответни документи.
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ГЛАВА 3

МОДУЛ ДДС

Модулът  е  предназначен  за  автоматизирано  осчетоводяване  на  данъка  върху 
добавената стойност.

Той е  съобразен  с  изискванията  на  Закона  за  ДДС,  с  Правилника  за  неговото 
прилагане,  както  и  с  Националния  счетоводен  стандарт  No  25,  регламентиращ 
осчетоводяването на ДДС и свързаните с това първични счетоводни документи.

Модулът позволява отразяването на различните възможни варианти на осчето–
водяване на ДДС в зависимост от характера на сделката,  в зависимост от това 
дали съответният контрагент е регистриран или не е регистриран по ДДС и пр.

Модулът дава възможност за автоматизация на следните дейности:

• осчетоводяване на всички първични документи;

• автоматично попълване на дневниците за покупките и продажбите, както и на 
справката-декларация за ДДС и дискетата с дневниците по ДДС, предназначена 
за данъчните служби;

• автоматично завеждане на сметките за осчетоводяване на ДДС - 4531, 4532, 
4538  и  4539,  както  и  тяхното  приключване  след  изтичането  на  съответния 
данъчно отчетен период.

Работа с модул ДДС
1. Използва  се  базовия  екран  счетоводен  запис,  който  беше разгледан  в  глава 

"Счетоводен запис". (фиг.3.1).

В него  се  влиза  чрез  менюто  "Счетоводни  записи" и  функцията  "Счетоводен 
запис". Екранът позволява въвеждането на информация за съответния документ, 
използван  за  отчитането  на  сделките  по  смисъла  на  Закона  за  ДДС.  Той  е 
съобразен с реквизитите на документите, регламентирани в закона.

2. Типът на документите се избира с помощно меню, което се появява на екрана 
при условие, че е осветено полето "Вид документ" и се натиснат едновременно 
клавишите Alt и ↓.

Менюто  съдържа  различни  възможни  видове  първични  документи,  някои  от 
които нямат пряко отношение към ДДС. Това е така,  защото базовият екран е 
унифициран  за  счетоводни записи  на  всички първични счетоводни документи. 
Чрез  придвижване  на  курсора  надолу  и  нагоре  се  избира  съответния  тип  на 
документа,  използван за осчетоводяване на съответната сделка,  отнасяща се до 
ДДС:  данъчна  фактура,  опростена  фактура,  митническа  декларация,  дебитно 
известие, кредитно известие, протокол (например за бракуване, който е основание 
за начисляване на ДДС и пр.). 
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Фиг.3.1.

Системата позволява по желание на счетоводителя, да бъдат включени и други 
типове документи, които не се съдържат в менюто. Това може да стане по начина, 
описан в глава 2.

3. Попълването на полетата "Номер", "Дата", "Номер папка", "Номер в папката" 
и "Дата" става по описания в глава "Счетоводен запис" начин.

4. Смисълът на полетата  "Контрагент" и  "Данъчен номер" се определя от това 
дали  сделката  е  покупка  или  продажба.  При  покупка  контрагентът  е 
изпълнител по сделката, а при продажба – получател. Затова при натискане на 
бутона  F1  или  на  клавиш F1  ако  сделката  е  покупка  на  екрана  се  появява 
таблица с изпълнителите, а при продажба – на получателите. Ако контрагентът 
не фигурира  в  тези  таблици,  то неговото име и данъчен номер могат  да се 
въведат директно в съответните полета.

5. Полето  "Вид  на  сделката" съдържа  две  групи  сделки  "Вид  сделка  с  
изпълнител", "Вид сделка с получател".

5.1. Ако  контрагентът  е  изпълнител,  а  ние  сме  получател  на  стоката  или 
услугата,  системата дава възможност за достъп само до група  "Вид сделки с  
изпълнител". Това  става  след  като  курсорът  се  установи  на  полето  и  се 
натиснат едновременно клавишите Alt и ↓. Появява се помощно меню;

Чрез преместване на блоковия курсор нагоре и надолу се определя конкретният 
вид на сделката. Натиска се Enter и видът на сделката автоматично се изписва 
на екрана.
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5.2.Ако контрагентът е получател, операциите са аналогични, като съответно се 
появява  помощно  меню  "Вид  сделка  с  получател",  от  което  се  подбира 
съответният вид сделка.

6. С  попълването  на  тези  полета  приключва  въвеждането  на  информация, 
отнасяща  се  до  първата  част  на  екрана  -  идентификация  на  счетоводния 
документ.

Втората част се отнася до счетоводните операции, които се извършват на базата 
на този документ.

Полето  “Пореден номер на операцията” служи за разделител между горната и 
долната част на екрана. Позиция 0 на полето разрешава движение на курсора в 
горната  част,  позиция (1)  позволява преминаването на курсора в долната  част. 
Позициите 0 и 1 се променят с натискането на клавиша Enter. В случай, че от един 
първичен  документ  произтичат  повече  от  едно  записвания,  промяната  на 
поредния номер става автоматично,  както беше посочено в глава  "Счетоводен 
запис".

Полето “Име на счетоводната статия” дава възможност за кратко описание  на 
извършваната операция. 

7. Осчетоводяване на различни видове сделки на покупките

Ако сделката е покупка са възможни следните варианти:

7.1. Сделка с регистрирано лице по ДДС с право на данъчен кредит.

При  осчетоводяването  на  такъв  вид  сделки  е  за  предпочитане  да  се  започне 
осчетоводяване  на  кредитната  страна  на  записа,  като  съответната  сметка  се 
кредитира с общата стойност на покупките, включително ДДС.

След това се дебитира съответната сметка (сметки) със стойността на сделката, 
както и сметка 4531 "Начислен данък за покупките", със сумата на данъка върху 
добавената стойност, записан в данъчната фактура, издадена от изпълнителя.

Осчетоводената  сделка се отразява  автоматично в  дневника на  покупките  като 
общата стойност на покупките, включително ДДС, отразена в кредитната част на 
операцията,  се  изписва  в  колона  4  на  Дневника.  Стойността  на  сделката  "Без 
ДДС" от дебитната  част  се записва  в колона 7,  I  ред,  а  размерът на данъчния 
кредит, с който е дебитирана сметка 4531 се изписва в колона 7, II ред.

7.1.* Сделка с регистрирано лице по ДДС с частичен кредит

Осчетоводяването  на  операцията  е  подобно  на  описаното  т.  7.1  със  следните 
разлики:  автоматично се попълват съответните колони за частичен кредит; при 
приключването се кредитира с/ка 4531 със сумата на кредита, който не подлежи 
на приспадане.

7.2. Сделка с регистрирано лице по ДДС без право на данъчен кредит

Осчетоводяването на операцията е подобно на описаното в т. 7.1. с тази разлика, 
че не се дебитира сметка 4531. Общата стойност на покупката, включително ДДС, 
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отразена в кредитната част, се посочва в колона 4 на Дневника за покупките и 
същата сума (общата сума) от дебитната част на записа се отнася в колона 5.

7.3. Сделка с нерегистрирано по ДДС лице и освободени сделки

Осчетоводяването на такъв тип сделки е аналогично на посоченото в т. 7.2. В този 
случай автоматично се попълват колоните 4 и 5 от Дневника за покупки.

7.4. Внос с право на данъчен кредит

Осчетоводяването  на  операциите  става,  като  се  изпълняват  процедурите, 
посочени в т.5.1. Ако в полето "Вид на сделката" бъде изписано "Внос с право на  
данъчен кредит",  то след изход от полетата  за идентификация на счетоводния 
документ се появява помощно меню (фиг.3.2).

Фиг.3.2.

Светещият  курсор  се  предвижда  последователно  надолу,  като  едновременно  с 
това се попълват и съответните цифрови данни.

Това става по следния начин:

• светещият курсор е на позиция "Сума по фактура", използвайки клавиатурата 
в него се въвежда съответната стойност в цифри. Натиска се Enter.

• стойността  е  въведена.  По  аналогичен  начин  се  попълват  и  останалите 
стойности.

• след като се  излезе  от  менюто продължава попълването на долната  част  на 
екрана с осчетоводяването на отделните операции, произтичащи от основния 
документ, в т.ч. отразяването на размера на данъчния кредит по сметка 4531.
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В дневника  за  покупките  автоматично  се  извършват следните записи  съгласно 
НСС 25:

• стойността в лева по доставна фактура се изписва в колона 4 и колона 10. 

• платените суми по митническа декларация без ДДС се изписват в колона 4 и 
10.

• платеният  по митническата  декларация  данък  върху добавената  стойност  се 
изписва в колона 4 и колона 11.

• в колона 4 и колона 10 се посочва разликата между стойността по фактурата в 
левове и митническата облагаема стойност.

• курсовата разлика се посочва в колона 4 и колона 10.

Всички стойности по отделните колони от Дневника за покупките се сумират в 
обща сума за съответния период.

Пример за отразяване на  вноса с право на данъчен кредит:

1. Фактура за доставка Nо 24 от 15 април 1994 г.

Доставена е стока на стойност 10 000 щатски долара.

Стоката е облагаема по Закона за акцизите.

Централният курс на БНБ на 15 април 1994 г. е 44,20 лв. за един  щатски долар.

Стойността на доставката в левове е равна на 442 000 лв (10 000 щ.д. х 44,20 
лв.)

2. Митническа  декларация  Nо.12879  от  1  май  1994  г.,  съдържаща  следната 
информация:

Митническа  облагаема  стойност  -  534  000  лв.,  определена  от  митническите 
власти,  като е  приета  цена  на  доставената  стока  -  12  000 щатски  долара,  и 
същата е умножена по курса за митнически оценки, приложим за деня - 44,50 
лв. за един щатски долар.

Към плащанията по митническата декларация:

Митнически такси   13350 лв.

Мито   10680 лв.
Акции 106800 лв.
Всичко 130830 лв.

Прибавя се митническата 
облагаема стойност 534000 лв.
Получава се стойността за
определяне на данъка
върху добавената стойност 664830 лв.
Данък върху добавената 
стойност, определен
в митническата декларация 664 830 х 18% 119669 лв.
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3. Справка  за  установяване  на  разликата  между  стойността  по  фактура  и 
митническата облагаема стойност, определена от митническите власти.

10 000 - 12 000 = 2 000 щатски долара по курса за митнически оценки 44,50 лв, 
равно на 89 000 лв.

4. Справка за установяване на курсовата разлика

10 000 х 44,20 = 442 000 лв.

10 000 х 44,50 = 445 000 лв.

Разлика       3 000 лв.

Съставяме счетоводен запис, отразяващ операцията за вноса с право на данъчен 
кредит. За целта извършваме последователно действията описани по-долу.

От главното меню избираме функцията  "Счетоводни записи".  Натискаме Enter. 
Появява се подменюто на избраната функция. Чрез движение на блоковия курсор 
осветяваме  "Счетоводен  запис". Натискаме  Enter.  На монитора излиза  базовия 
екран за съставяне на счетоводни записи. 

От алтернативното поле “Покупка/Продажба” избираме “Покупка”.

Поле "Вид сделка" приема значение по следния начин:

• чрез  клавишите  със  стрелки  осветяваме  полето  и  натискаме  едновременно 
клавишите Alt и ↓. На екрана се появява меню, което в зависимост от това дали 
операцията  е  покупка  или  продажба  има  различно  съдържание.  Тъй  като  в 
разглеждания пример имаме покупка, в менюто се съдържат видовете сделки за 
покупка. Позиционираме курсора върху  "Внос с право на данъчен кредит" и 
натискаме Enter. Избраният вид сделка се изписва от системата в полето.

Курсорът скача в полето “Контрагент”. Тъй като в разглеждания от нас пример 
ние сме получателите, запълваме полето с името на фирмата продавач и нейния 
данъчен номер.

Автоматично е осветено полето с наименование  "Вид на документа". Запълване 
на полето се извършва като се натискат едновременно клавишите Alt и ↓, когато 
курсорът се намира в него. Появява се меню, съдържащо всички видове първични 
документи.

Позиционираме  блоковия  курсор  чрез  клавишите  със  стрелки  върху  елемента 
"Фактура",  тъй  като  информацията  за  операцията  е  отразена  във  фактура  и 
натискаме Enter.

Чрез натискане на Enter или посредством използване на клавишите със стрелки 
последователно се осветяват следващите полета .

Запълване на поле “Номер на документ”:

• осветяваме полето и изписваме 24, номерът на фактурата в разглеждания от нас 
пример.

• натискаме Enter. Стойността се появява след името на полето "Номер"

І-53



Запълване на поле “Дата на документ”:

• осветяваме полето и въвеждаме датата, като се изписват по две цифри за деня, 
месеца и годината разделени с “/”. 

• изписваме 15/04/94 и натискаме Enter. Стойността автоматично запълва поле 3.

Въвеждане на значение в поле "Номер на папката" и поле "Номер на документа 
в папката" се извършва аналогично на запълването на поле 2:

Записването  на  стойност  в  поле  "Дата  на  регистрация" става  по  аналогичен 
начин като запълването на поле “Дата на документ”.

Натискаме Enter и получаваме достъп до долната част на счетоводния запис. На 
екрана се появява помощно меню. Последователно придвижваме надолу светещия 
курсор, като едновременно с това въвеждаме съответните цифрови данни.

Това става по следния начин:

• светещият курсор е на позиция "Сума по фактура". Използвайки клавиатурата, 
въвеждаме съответната стойност в цифри, в случая 442 000 лв;

• натискаме Enter. Стойността е въведена.

Запълването на останалите редове е аналогично:

• след като натиснеме Enter, осветен е редът  "Сума по митническа декларация 
без ДДС". Въвеждаме стойността - 130 830 лв. и натискаме Enter;

• светещият курсор е на позиция  "Фактура-мито". (Разлика между стойността 
по фактурата в левове и митническата облагаема стойност);

• изписваме значението - 89000 лв; 

• натискаме Enter. Стойността е въведена;

• курсорът осветява полето "Курсова разлика";

• изписваме стойността 3 000 лв;

• натискаме Enter. Значението е въведено.

Използването  на  клавиша  Enter  фокусът  се  позиционира  на  бутона  "Изход". 
Всички полета са с въведени стойности. Натискаме Enter и се връщаме в базовия 
екран за "Счетоводен запис".

Стойността на поле “Номер на СС” е 1, което ни позволява придвижване върху 
долната част на счетоводния запис.

Остава да отразим размера на данъчния кредит по сметка 4531, тъй като считаме, 
че няма други операции за осчетоводяване.

Запълване на дебитната страна на счетоводния запис:

• позиционираме курсора върху мястото за дебитната стойност по сметка 4531 и 
натискаме Enter.
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Използвайки  клавиатурата,  въвеждаме  значението  на  данъка  добавена 
стойност, в случая - 119 669 лв;

• натискаме Enter и стойността се изписва в съответното място в таблицата на 
счетоводния запис.

Запълване на кредитната страна на счетоводния запис:

• позиционираме  курсора  върху  мястото  за  номер  на  сметката,  в  която  ще 
въведем съответната кредитна стойност. Номерът на сметката може да въведем 
или  чрез  непосредствено  използване  на  клавиатурата  или  чрез  избор  от 
помощно  меню,  съдържащо  номерата  на  всички  сметки  в  сметкоплана.  В 
примера тази стойност вписваме в сметка 508 (Разплащателни чекове);

• натискаме  Enter.  Номерът  на  избраната  сметка  автоматично  се  записва  в 
определеното място на счетоводния запис. Светещият курсор е преместен от 
системата върху мястото за стойност на въведената сметка;

• натискаме  Enter  и  стойността,  записана  в  дебитната  страна,  автоматично  се 
записва и в кредитната страна. Въвеждането на тази стойност може да стане и 
непосредствено чрез клавиатурата, но описания начин е много по-удобен.

Счетоводният  запис,  отразяващ  вноса  с  право  на  данъчен  кредит,  е  съставен. 
Остава той да бъде записан на диска. За целта натискаме клавиша Enter. Курсорът 
се  позиционира  върху  бутоните  от  долния  десен  край  на  екрана.  Натискаме 
бутона  "Запис на документ", ако не искаме да съставяме друг счетоводен запис 
или "Запис на статия" в противния случай.

В дневника за покупките автоматично се извършват записите, съгласно НСС 25, 
описани в 7.4.

7.4.* Внос с право на частичен кредит.

Осчетоводяването е подобно на описаното в т.7.1*.

7.5. Внос без право на данъчен кредит.

Осчетоводяването  е  аналогично  на  посоченото  в  т.7.2.  и  7.3  В този  случай  се 
попълват автоматично колоните 4 и 6 в Дневника за покупките. 

7.6. Сделки по чл.33 без право на данъчен кредит

Това  е  уникална  сделка,  която  съгласно  Националния  счетоводен  стандарт 
изисква директно кредитиране на сметка 4359 със стойността на дължимия ДДС, 
както и попълването на съответното поле от справката-декларация.

8. Варианти на сделки с контрагент-получател(продажби).

При  сделки  с  контрагент-получател  ЕкспертНТ дава  възможност  да  бъдат 
осчетоводени следните видове сделки:
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8.1. Облагаема сделка

За предпочитане е осчетоводяването на такъв вид сделки да започне от страната 
на  дебита.  По  съответната  сметка  се  осчетоводява  общата  стойност  на 
фактурираната стока или услуга, включително начисления ДДС.

В кредитната част ЕкспертНТ автоматично определя размера на дължимия ДДС, 
с който се кредитира сметка 4532.

След това се извършват необходимите записи по съответната сметка (сметки) по 
кредит.

Ако сделката е с лице, регистрирано по ДДС и в издадената фактура е посочена 
сума на начисления данък, по-различна от определената по автоматичен път от 
ЕкспертНТ,  (поради  закръгления  или  друга  причина)  счетоводителя  може  да 
промени съответните записи по кредита.

Пример: Общата стойност на продадената стока, включително и ДДС е 1200 лв. 
Сделката е облагаема. Издадена е фактура, в която стойността на стоката без ДДС 
е закръглена на  1017 лв.,  а  начисления  ДДС е 183 лв.  При осчетоводяване  на 
операцията  се  дебитира  съответна  сметка  с  1200  лв.  ЕкспертНТ автоматично 
определя  размера  на  дължимия  ДДС  равен  на  183.05  лв.,  с  която  сума  се 
кредитира сметка 4532. За контиране на операцията би следвало да се кредитира 
съответната  друга  сметка  с  116.95  лв.  Тъй  като  при  попълване  на  фактурата 
стойностите са закръглени, за да съответства счетоводният запис на издадената, 
автоматично записаният от ЕкспертНТ данък 183.05 лв. се променя на 183 лв. За 
тази цел светещият курсор се поставя върху сумата 183.05 лв. натиска се клавиша 
Еnter,  чрез  клавиатурата  се  изписва  числото  183  и  отново  се  натиска  Enter. 
Стойността на данъка е коригирана и приведена в съответствие с посочената във 
фактурата. Операцията приключва с кредитиране на съответната сметка, по която 
следва да се отнесе стойността на продадената стока без ДДС. След извършването 
на описаните действия операцията се записва по известния начин.

Тази операция се отразява автоматично в Дневника на продажбите. Общата сума 
включително  ДДС се  изписва  в  колона  4,  стойността  на  сделката  без  ДДС в 
колона 5, а дължимия данък в колона 6.

8.2. Сделки за износ

8.3. Необлагаема сделка

Записът е аналогичен, но в тези случаи не се кредитира сметка 4532. В Дневника 
за продажбите се попълва колоната 4 (обща стойност на сделката, включително 
ДДС) и съответно колона 8 (сделки за износ) и 9 освободени сделки.

Движение по сметките, осчетоводяващи ДДС
Системата  осигурява  движение  и  приключване  на  сметките,  осчетоводяващи 
ДДС, в съответствие с изискванията на НСС 25.
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Движение на сметките преди приключване на данъчния период

1. Сметка 4531 се дебитира със сумата на начисления данък за получените стоки 
и услуги, които съгласно Закона за ДДС са с право на данъчен кредит.

Сметката се кредитира със сумата на кредита, който не подлежи на приспадане. 
Тъй като  това  е  една  особена  операция,  чието  предназначение  е  да  уравни 
стойностите,  осчетоводени  по  съответните  сметки  и  тези  в  справката-
декларация, на нея ще се спрем специално по-долу.

ВНИМАНИЕ: Тъй като четирите четирицифрени сметки за осчетоводяване на 
ДДС се водят с чисти обороти, което изисква данъкът по кредитното известие да 
се отразява чрез сторнировъчна статия, системата позволява в такива случаи да се 
работи с отрицателни (минусови числа). Това означава, че при осчетоводяване на 
съответните  стойности,  размерът  на  сторнирания  (намаления)  чрез  кредитно 
известие данък следва да се въвежда със знак минус.

2. Сметка 4532 се кредитира със сумата на данъка за продадените стоки, услуги и 
други случаи, които законът предвижда да бъдат облагани с данък.

Движение по сметките, което извършва ЕкспертНТ при изпълнение на 
функцията "Приключване"

ЕкспертНТ извършва автоматично приключване на сметките,  свързани с ДДС 
4531, 4532, 4538, 4539. Приключването се състои в следното:

• закриване на сметка 4531, която се кредитира със сумата на данъка с право на 
данъчен кредит срещу дебитиране на сметка 4532;

• закриване на сметка 4532. В случай, че сумата на данъка с право на данъчен 
кредит превишава данъка за продажбите, ЕкспертНТ кредитира сметка 4532 с 
размера на превишението срещу дебитиране на сметка 4538;

• в обратния случай, ако начисления данък за продажбите превишава данъка с 
право на  данъчен  кредит,  ЕкспертНТ автоматично  дебитира  сметка  4532 с 
размера на превишението срещу кредитиране на сметка 4539;

• крайното  дебитно  салдо  по  сметка  4538 представлява  размера  на  данъка  за 
възстановяване;

• крайното  дебитно  салдо  по  сметка  4539 представлява  размера  на  данъка  за 
внасяне.

КАК  ДА  СЕ  ПОСТИГНЕ  РАВЕНСТВО  МЕЖДУ  ПОСОЧЕНАТА  В  СПРАВ–
КАТА-ДЕКЛАРАЦИЯ СУМА НА ДАНЪКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (ИЛИ ЗА 
ВНАСЯНЕ) И ЗАПИСИТЕ ПО ЧЕТИРИЦИФРЕНИТЕ СМЕТКИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ 
КОЕФИЦИЕНТЪТ В СПРАВКАТА Е РАЗЛИЧЕН ОТ 1?

Естествено е, че ако коефициентът К е по-малък от 1, окончателният резултат по 
справката-декларация  ще  се  различава  от  осчетоводеното  по  четирицифрените 
сметки.  Размерът  на  тази  разлика  е  равен на  размера  на  непризнатия  данъчен 
кредит.

ЕкспертНТ дава много добро решение на този проблем.
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Когато  се  зададе  функцията  "Приключване" в  случай,  че  горният  проблем  е 
налице,  т.е.  че  коефициентът  е  по-малък  от  1,  системата  пита  къде  да  отнесе 
неподлежащия за възстановяване данъчен кредит. Това става по следния начин:

• избира  се  функцията  "Приключване"  като  се  осветява  полето  "Счетоводен 
запис" в главното меню, натиска се Enter,  в появилото се меню се осветява 
полето "Приключване". Натиска се Enter;

• появява  се  диалогов  прозорец  със  заглавен  текст  "Сума на  ДДС,  която не  
подлежи  на  приспадане". Системата  показва  и  размера  на  тази  сума. 
Едновременно с това се появяват и транзитните сметки от група 60, през която 
следва да премине тази сума. Съответната сметка се осветява. Натиска се Enter;

• появява се диалогов прозорец със заглавен текст  "Въведете номер на сметка 
направление  за  разход".  Чрез  клавиатурата  въвеждаме  сметка  от  група  61. 
Натиска се Enter.

Системата автоматично кредитира сметка 4531 със сумата на данъчния кредит, 
което не подлежи на приспадане, приключва сметките и изравнява записите по 
сметките свързани с ДДС със записите в справката-декларация.

Възможен  е  случай,  когато  едновременно  сметка  4538  приключва  с  дебитно 
салдо,  а  сметка  4539 с кредитно.  Например когато  данъка с  право на  данъчен 
кредит превишава данъка за продажбите,  което означава дебитиране на сметка 
4538  с  данък  за  възстановяване.  Едновременно  с  това  е  възможно  директно 
кредитиране  на  сметка  4539 (без  преминаване  през  сметка  4532),  когато  става 
дума за сделка по чл.33. В такива случаи посочената сума за възстановяване (или 
за внасяне) в справката-декларация е равна на разликата между крайните салда по 
двете посочени сметки.

КАК  ДА  СЕ  ПОСТЪПИ  В  СЛУЧАИТЕ,  КОГАТО  ОТ  ЕДИН  ПЪРВИЧЕН 
ДОКУМЕНТ,  ИЗПОЛЗВАН  ЗА  ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ  НА  СДЕЛКИ  ПО  ДДС 
ПРОИЗТИЧАТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОПЕРАЦИИ, НЯКОИ ОТ КОИТО НЯМАТ 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИКА ЗА ПОКУПКИТЕ(ПРОДАЖБИТЕ)?

Възможно е един документ, който се използва за отчитането на сделки по смисъла 
на ДДС да има повече от едно счетоводни записвания. Някои от тези записвания 
могат да имат съпровождащ характер,  което означава че нямат непосредствено 
отношение  към  записите,  които  следва  да  бъдат  направени  в  дневниците  и  в 
справката-декларация.

Това  налага  да  се  имат  предвид  някои  особености  при  осчетоводяване  на 
документите, използвани за отчитане на ДДС:

1. Ако осчетоводяването на документ, който се използва за отчитането на ДДС 
става  чрез  една  счетоводна  статия,  съответните  записвания  по  дневниците 
става на базата на направения счетоводен запис.

2. Ако осчетоводяването  на  документ,  който се  използва  за  отчитане  на  ДДС, 
става  чрез  повече  от  едно  счетоводни  записвания,  тогава  счетоводителят  е 
длъжен да посочи,  кое (кои) от тези записвания следва да бъдат отразени в 
дневниците за покупките или продажбите и кои не.
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ЕкспертНТ е разработен така,  че дава възможност всяка отделна сделка по 
ДДС да намери отражение  в  дневниците със запис само по един единствен 
екран  (един  счетоводен  запис  плюс  запис  по  допълнително  меню  само  за 
сделките от внос).

2.1. Ако се осчетоводява сделка с лице, регистрирано с ДДС с право на данъчен 
кредит,  то  за  отразяването  в  дневника  на  покупките  е  необходим  един 
единствен запис, при който по кредита се посочва стойността, включваща ДДС, 
по  сметка  4531  в  дебита  се  посочва  размерът  на  данъчния  кредит  и  по 
съответна сметка (сметки) в дебита се посочва стойността на закупената стока 
или ползваната услуга без ДДС.

Ако по съответния първичен документ, свързан с тази сделка се правят други 
счетоводни записвания(операции,  статии),  то те  не следва да се отразяват в 
дневниците.  Затова  е  предвидена  съответна  функция  в  ЕкспертНТ. 
Използването на тази функция е елементарно.

2.2.  Ако  се  осъществява  сделка  "Внос  с  право  на  данъчен  кредит",  то  за 
попълването на съответните графи в дневника на покупките е достатъчно само 
да се изпълни операцията по осчетоводяването на начисления данък добавена 
стойност по сметка 4531 в дебита и по съответната сметка в кредита, както и да 
се попълни информацията в помощното меню.

Виж. параграф 7.4.

Всички  останали  счетоводни  записвания  по  съответния  първичен  документ, 
отразяващ тази сделка и произтичащите от нея други движения по сметките не 
следва  да  се  насочват  към  дневника  за  покупките,  тъй  като  в  него  вече  е 
отразена  нужната  информация,  а  постъпването  на  излишна  информация  ще 
доведе до грешки.

2.3. При внос без право на данъчен кредит. Начинът за попълване на дневника 
за покупките е аналогичен с посоченото по-горе, с тази разлика, че с размера на 
начисления данък се дебитира не сметка 4531, а  друга  сметка (например от 
група 60). Разбира се задължително се попълва информацията от помощното 
меню.  Други  счетоводни  записвания  по  съответния  първичен  документ  не 
следва да се насочват към дневника.

2.4.  Ако  се  осчетоводява  облагаема  сделка  и  от  един  документ  произтичат 
повече  от  една  операции,  то  към  дневника  следва  да  се  насочи  само 
операцията, отразяваща възникването на вземания от клиента. 

Например: 

Дебит сметка 411
кредит сметка 702
кредит сметка 4532.

Това е операцията, която следва да бъде насочена към дневника.

Ако по този първичен документ следва да бъде направена друга  счетоводна 
операция.
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Например:

Дебит сметка 503
кредит сметка 411,
то тя не следва да бъде насочвана към дневник.

2.5. При сделките с нерегистрирани лица, с регистрирани лица без право на 
данъчен  кредит,  сделки  за  износ  и  освободени  сделки  за  отразяване  на 
необходимата  информация  по  дневниците  е  необходим  само  един  запис, 
отразяващ разчетните взаимоотношения с контрагента.

Разбира  се  и  когато  от  един  първичен  документ  произтичат  повече  от  едно 
счетоводни записвания,  ЕкспертНТ осчетоводява всички операции и извършва 
съответните записвания по сметки, в оборотната ведомост и пр.

Посочените ограничения се отнасят единствено за попълването на дневниците и 
то  в  случай,  че  от  един  първичен  документ,  използван  за  осчетоводяване  на 
сделки по ДДС, произтичат повече от един счетоводни записи,  в това число и 
такива, които имат отношение към движението по сметките, но нямат отношение 
към попълването на информацията в дневниците за покупките и продажбите и в 
справката-декларация.

Справки, свързани с ДДС
Системата  позволява да се извеждат на екран,  да се записват на файл и да се 
разпечатват на принтер следните сделки:

1. Дневник на покупките, съобразен с изискванията на НСС 25.

2. Дневник за продажбите също съобразен с изискванията на НСС 25.

Извеждането на дневниците на екран става по следния начин: От главното меню 
избираме функцията  "Справки".  Натискаме  Enter  и се появява  помощно меню. 
Чрез движение на блоковия курсор осветяваме най-напред елемента "Справки за 
ДДС", а след това в появилата се форма (фиг.3.3) и бутона за съответния дневник, 
чието съдържание искаме да изведем на екрана. 

Фиг 3.3.
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Преди да натиснем бутона за справката трябва да укажем параметрите за печат.

В  случай,  че  желаем  да  изведем  само  част  от  справката,  указваме  началната, 
крайната страница или броя редове по следния начин:

Позиционираме курсора върху  "Начална страница" и чрез клавиатурата изпис–
ваме номера на началната страница, от която желаем да изведем съдържанието на 
дневника. 

По аналогичен начин въвеждаме стойности и за крайната страница и броя редове. 
След  указване  на  частта  от  дневника,  която  искаме  да  получим  на  екрана, 
натискаме  бутона  за  съответната  справка.  Диалоговият  прозорец  изчезва  и  на 
екрана се появява желаното съдържание на съответния дневник.

Отпечатването на принтер става посредством следните процедури:

Извеждаме  на  екрана  целия  дневник  или  тази  част  от  него,  която  искаме  да 
отпечатаме.

След  преглеждането  на  справката  са  възможни  три  варианта:  директно 
разпечатване на принтер, съхраняване във файл (DOS или WINDOWS) и отказ.

За отказ е достатъчно да се натисне бутона "Изход" от лентата с икони или да се 
избере функцията "Отказ" на менюто.

За  директно  разпечатване  на  принтер  е  необходимо  да  се  избере  функцията 
"Печат" от менюто ими да се натисне бутона "Принт" от лентата с икони.

За да бъде записана справката във файл е необходимо да се избере функцията 
"Файл" или един от бутоните с дискета. В този случай трябва да се въведе име на 
файл,  като  се  използва  стандартния  диалог  за  въвеждане  име  на  файл. 
Разширението на файла е .ТХТ и не е необходимо да се изписва при въвеждането 
името на файла.

3. Справка-декларация за данъчния период и за годината.

Извеждането на екран на справката става по начин аналогичен на извеждането на 
дневниците.

Преди  извеждането  на  справката-декларация  системата  изисква  да  се  въведат 
данните,  които не могат да се наберат по счетоводен начин, асъщо и данъчния 
период и параметрите за печат.

ЕкспертНТ автоматично попълва цялата необходима информация по справката-
декларация  за  данъчния  период,  както  и  информациите  по  т.т.  от  А  до  Д  от 
годишната справка-декларация.

При  приключването  на  годината  обаче  е  необходимо  да  бъдат  въведени 
допълнително  данни във  връзка  с  годишната  справка-декларация  -  деклариран 
ДДС за данъчните периоди (ДДС за внасяне и ДДС за възстановяване от т.Е).

ЕкспертНТ автоматично попълва всички останали полета на годишната справка-
декларация.
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Дискета
Създаване  на  дискетата  с  файловете  за  данъчните  служби  се  извършва  чрез 
функция  "Дискета". След нейното извикване на екрана се визуализира диалогов 
прозорец с данните за фирмата, които се записват във файл ETIKET.TXT. Тези 
данни  са  въведени  при  инсталиране  на  системата  чрез  функцията  “Фирмени 
данни”. Сега вие можете да направите последна проверка за тяхната коректност и 
да направите някоя промяна. Тази промяна важи само за текущото изпълнение на 
функцията.  Постоянна  промяна  на  фирмените  данни  може да  се  направи  чрез 
функцията “Фирмени данни”.

След  потвърждаване  на  данните  ЕкспертНТ показва  съдържанието  на  файла 
POKUPKI.TXT във  вида,  в  който  се  записва  върху  дискетата.  Отново  след 
натискане  на  бутона  "Изход" се  приключва  прегледа  му  и  се  преминава  към 
визуализация  на  последния  файл от дискетата  PRODAGBI.TXT.  С  "Изход"  се 
приключва и неговото разглеждане.

С това създаването на трите файла за дискетата завършва. Трите файла се намират 
в  текущата  директория.  За  да  се  запишат  върху  дискета  се  натиска  бутона 
“Копиране  върху  дискета”.  Необходимо  е  да  се  укаже  в  кое  устройство  сте 
поставили празната дискета.

След като трите файла са записани върху дискетата вие можете да проверите дали 
всичко е коректно записано чрез програмата DNEVNICI.EXE. Това е програмата, 
с  която  дискетата  ще  бъде  проверявана  в  Данъчното  управление  при  нейното 
предаване. Тя също се намира в текущата директория и се извиква чрез командата 
DNEVNICI.  Чрез  активиране  на  нейната  функция  "Проверка  на  дискета" вие 
можете да получите протокол. Ако в него не са отбелязани фатални грешки, значи 
всичко е наред. Ако има фатални грешки, трябва да ги анализирате и евентуално 
да  коригирате  осчетоводяването  на  някои  въведени  в  ЕкспертНТ счетоводни 
документи. След това процедурата по създаването на дискетата се повтаря.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

МОДУЛ "АМОРТИЗАЦИИ"

Общи положения
Амортизация е пренасяната част от стойността на актива в разходите за дейността 
през срока на практическото му използване.

Амортизации се начисляват на дълготрайните материални и нематериални активи 
с изключение на земите и горите,  паметниците на културата,  както и на  тези, 
които  са  напълно  амортизирани.  Предприятието  самостоятелно  определя  и 
ръководи амортизационната си политика в съответствие с изискванията на Закона 
за счетоводството, Националния сметкоплан и Националния счетоводен стандарт 
No 4.

Предприятията  разработват  и  утвърждават  амортизационен  план  за  всеки 
амортизируем  актив,  който  съдържа  следните  минимални  реквизити:  дата  на 
придобиване, дата на въвеждане в експлоатация, полезен срок на годност, отчетна 
стойност,  ликвидационна (остатъчна)  стойност,  амортизационна сума,  метод на 
амортизация, годишна амортизационна норма, годишно амортизационна квота по 
години, данъчна амортизационна квота, балансова стойност, дата на отписване.

Въз основа на индивидуалните амортизационни планове за всеки актив се съставя 
обобщен  амортизационен  план  за  годината  със  следното  съдържание:  номер 
поред, номер на групата,  наименование,  инвентарен номер, годишна амортиза–
ционна квота, в т.ч. по месеци, начислената до момента амортизация и балансова 
стойност.

Могат да се прилагат различни методи на амортизиране като в годишния отчет се 
посочва  избрания.  Основните  методи  са  линеен  и  нелинеен.  Прилагането  на 
нелинеен метод има няколко разновидности.

Амортизационен план
Предприятията  разработват  и  утвърждават  амортизационен  план  за  всеки 
амортизируем  актив,  който  съдържа  следните  минимални  реквизити:  дата  на 
придобиване, дата на въвеждане в експлоатация, полезен срок на годност, отчетна 
стойност,  ликвидационна (остатъчна)  стойност,  амортизационна сума,  метод на 
амортизация, годишна амортизационна норма, годишно амортизационна квота по 
години, данъчна амортизационна квота, балансова стойност, дата на отписване.

Въз основа на индивидуалните амортизационни планове за всеки актив се съставя 
обобщен  амортизационен  план  за  годината  със  следното  съдържание:  номер 
поред, номер на групата,  наименование,  инвентарен номер, годишна амортиза–
ционна квота, в т.ч. по месеци, начислената до момента амортизация и балансова 
стойност.

Могат да се прилагат различни методи на амортизиране като в годишния отчет се 
посочва  избрания.  Основните  методи  са  линеен  и  нелинеен.  Прилагането  на 
нелинеен метод има няколко разновидности.
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Възможности на модул "Амортизации"
Модулът  "Амортизации" дава  големи  възможности  на  счетоводителя  за 
амортизирането на дълготрайните материални и нематериални активи. Модулът 
позволява:

• автоматично  отчитане  на  амортизациите  и  опростено  преминаване  от  ръчно 
към машинно отчитане;

• разработване на амортизационния план на базата на различни варианти, които 
счетоводителят може да проиграе за да избере предпочитания от него;

• използване на различни методи на амортизация:  линеен, процентен,  сума на 
числата, по отработка, константно-дегресивен;

• възможност  за  отчитане  на  преференциите  (ако  има  такива),  свързани  с 
признаването за разход на част от стойността на дълготрайните активи;

• възможност за следене на размера на амортизациите над данъчно признатата 
норма  (в  случай,  че  счетоводителят  е  заложил  амортизационна  норма  по-
висока от данъчно признатата);

• големи  възможности  за  аналитично  отчитане  на  амортизациите  чрез 
аналитичните сметки към сметки от група 20, 21, сметки 241, 242, 603, сметки 
от 61 група и пр.;

• възможност за отчитане на ликвидационната стойност на дълготрайния актив, 
ако това е необходимо;

• възможност да се следят във всеки момент амортизационната норма и квота, 
месечните амортизации, набраното изхабяване, остатъчната стойност и други 
показатели, а така също и движението по съответните сметки.

Подготовка за въвеждане на дълготрайните активи
Подготовката  за  въвеждането  на  дълготрайните  активи  в  автоматизираната 
система и за автоматизираното отчитане на амортизациите се състои преди всичко 
в създаването на съответните аналитични сметки (по преценка на счетоводителя):

• към сметките от група 20 и 21;

• към сметките от 24 група;

• към сметка 603;

• към сметките от група 61.

Създаването на аналитичните сметки и включването на съответните аналитични 
показатели в тях става по описания в глава първа начин.
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Въвеждане на дълготрайните активи
Въвеждане на вече придобитите дълготрайни активи, които са в процес на 
амортизация

Въвеждането на дълготрайни активи, които са придобити преди да започне работа 
с  ЕкспертНТ и  които  вече  са  в  процес на  амортизация  става  чрез  функцията 
"Начални салда".

Последователността в действията е следната:

• избира се меню "Подготовка" и функция "Начални салда";

• появява  се  диалогов  прозорец  "Начални  салда".  Курсорът  е  разположен  в 
полето "Сметка". Въвежда се номерът на съответната сметка от група 20 или 
21. Натиска се Enter;

• появяват се салдата по сметката и сумата  на аналитичните наличности;

• ако  искаме  да  въведем  в  системата  дълготраен  актив,  натискаме  бутон 
"Добавяне";

• на  екрана  се  появяват  аналитичните  сметки  към  съответната  синтетична 
сметка. Осветяваме желаната от нас. Натиска се Enter;

• появява се менюто, което съдържа аналитичните показатели от вече създаде–
ната аналитична сметка, необходима за въвеждането на дълготрайните активи;

• въвеждаме съответните данни по описания в глава втора начин за въвеждане на 
информация  в  аналитичните  сметки.  След  попълване  на  информацията  по 
менюто се натиска бутон "Изход" от диалоговия прозорец на показателите;

• съответния  дълготраен  актив  е  въведен  от  една  страна  -  стойностно  -  в 
съответната синтетична сметка, а от друга страна - е направена "заявката" за 
създаване на амортизационен план на дълготрайния актив.

В случай, че трябва да бъдат въведени други дълготрайни активи отново се натис–
ка бутон "Добавяне". Въвежданият дълготраен актив е записан и работата може да 
продължи с въвеждането на следващия актив по току-що описания начин.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако преминаването от ръчна към машинна обработка става не в 
началото на годината, тогава при въвеждането на началните салда по съответните 
сметки от 24 група за амортизация на дълготрайните материални и нематериални 
активи,  следва  да  се  въведе  необходимата  счетоводна  информация  за  вече 
начислените амортизации на съответния актив. Въвеждането на началните салда 
става по начин, описан по-горе.

ВНИМАНИЕ! Ако  се  налага  изтриване  или  изменение  в  "Начални  салда" за 
сметки по дълготрайни активи, това трябва да се коригира и в съответните вече 
изградени амортизационни планове.
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Въвеждане на новопридобит дълготраен актив

Въвеждането на новопридобит дълготраен актив става чрез функцията  "Счето–
воден запис" в процеса на осчетоводяване на първичния счетоводен документ, с 
който е придобит съответния дълготраен актив.

Тъй като извършването на счетоводния запис е разяснено подробно в глава втора, 
тук ще отбележим само, че в процеса на записа, когато се стигне до дебитирането 
на  сметка  от  група  20  или  21,  в  която  се  завеждат  съответните  дълготрайни 
активи,  на екрана се появяват показателите  по съответната  аналитична сметка. 
Попълването  на  аналитичната  информация,  както  и  извършването  на  необхо–
димите процедури по записа са достатъчни не само за осчетоводяване на първич–
ния  счетоводен  документ,  но  и  за  завеждането  на  отчет  на  съответните 
дълготрайни активи и на план за тяхната амортизация.

Амортизационен план
След като съответния материален актив е отчетен, в т.ч.  заведен в съответните 
аналитични  сметки  към  сметките  от  група  20  и  21,  можем  да  преминем  към 
разработването на плана за неговата амортизация. Това става по следния начин:

• осветява се полето "Подготовка" в главното меню. Натиска се Enter;

• появява се меню. Осветява се полето "Амортизационен план". Натиска се Enter;

• появява  се  диалогов  прозорец  “Задаване  на  условие  за  търсене  на  ДМА”  
(фиг.4.1).

Фиг.4.1.
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• курсорът е позициониран върху поле  "Инвентарен номер". Ако знаем номера 
на  дълготрайния  актив  или  част  от  него,  изписваме  го  чрез  клавиатурата. 
Натиска се Enter. Системата намира дълготрайните активи, които имат номер, 
отговарящ на търсеното и ги визуализира в таблицата. Аналогично, ако знаем 
името  на  дълготрайния  актив,  то  позиционираме  курсора  в  полето 
"Наименование" и  въвеждаме  името  или  част  от  него.  И  в  този  случай 
системата  визуализира  списък  с  наименованията  на  дълготрайните  активи, 
удовлетворили търсенето;

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако  при  изписването  на  горния  текст  не  сме  в  състояние  да 
въведем името на актива или част от него, тогава можем да пргледаме всички 
заведени  в  системата  дълготрайни  активи.  Осветява  се  полето,  съдържащо 
наименованието на съответния дълготраен актив и се натиска Enter.

• появява се екрана с амортизационния план (фиг.4.2).

Фиг.4.2.

Ще се спрем подробно на отделните показатели на амортизационния план:

• Наименование

Наименованието на дълготрайния актив е изписан автоматично, така както то е 
въведено  при  попълването  на  аналитичната  сметка  при  осчетоводяването  на 
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съответния дълготраен актив или при въвеждането му чрез функцията  "Начални 
салда".

• Инвентарен номер

В  това  поле  се  изписва  автоматично  информацията  от  полето  "Инвентарен 
номер" (код) от показателите на аналитичната таблица.

• Характеристика (бутон)

Това  поле  съдържа  информацията  на  показателите  от  аналитичната  сметка,  в 
която са отчетени съответните дълготрайни активи. Следователно, чрез това поле 
може  да  се  извика  цялата  информация,  която  произтича  от  аналитичните 
показатели  по  аналитичната  сметка.  Това  изисква  при  конфигурирането  на 
съответните аналитични сметки към сметките от група 20 и 21 (по начина описан 
в  глава  първа),  счетоводителят  да  заложи онези аналитични показатели,  които 
според него позволяват най-добро аналитично представяне на съответния актив.

Наличието на аналитичните показатели: наименование (ИМЕ), инвентарен номер 
и първоначална стойност (СТОЙНОСТ) е задължително за функционирането на 
системата  и  на  модула  за  амортизациите.  Разбира  се  към  тези  показатели 
счетоводителят  може  да  постави  и  всякакви  други,  които  прецени,  че  са  му 
необходими.

• Амортизационна стойност

В това поле се изписва стойността на съответния дълготраен актив, която следва 
да  бъде  амортизирана.  ЕкспертНТ автоматично  изписва  амортизационната 
стойност в размер, равен на стойността на придобиване на актива.

В случай, че съответния актив има ликвидационна стойност, т.е. стойност (цена) 
на  актива  след  изтичане  на  полезния  срок  на  използването  му,  тогава 
амортизационната  стойност  следва  да  бъде  въведена  в  размер,  равен  на 
стойността  на  придобиване  минус  ликвидационната  стойност.  С  други  думи, 
когато  амортизационната  стойност  е  равна  на  стойността  на  придобиване  на 
актива,  това  означава,  че  ликвидационната  стойност  е  равна  на  нула.  Тогава 
разликата  между  стойността  на  придобиване  и  амортизационната  стойност  е 
равна на ликвидационната стойност, т.е. на предполагаемата стойност на актива 
след изтичането на полезния срок на използването му.

В  случай,  че  в  процеса  на  работата  на  системата  се  направи  преоценка  на 
амортизационната стойност на съответния актив, то тази стойност може да бъде 
променена и в амортизационния план. Тогава автоматично се променя и остатъч–
ната стойност на актива за текущата година и амортизационните отчисления от 
момента на промяната нататък ще се правят върху тази стойност.

Въвеждането на нова стойност става по познатия начин. Курсорът се позиционира 
в полето, въвежда се новата стойност, натиска се Enter. Стойността се изписва на 
съответното поле.
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• Начално амортизация

В това поле се вписва началното изхабяване на дълготрайния актив към момента 
на началото на амортизация от ЕкспертНТ (поле "Начало на амортизация").

Ако се разработва амортизационен план за новопридобит дълготраен актив в това 
поле  не  се  въвеждат  никакви  стойности,  т.е.  остава  предварително  въведената 
нулева стойност на изхабяване.

• Местонахождение

В това поле се изписва автоматично информацията от съответния показател на 
аналитичната  сметка.  В  случай,  че  в  нея  не  е  предвиден  такъв  аналитичен 
показател, тази информация се въвежда допълнително по стандартния начин за 
избор от кодова таблица.

• МОЛ

В това поле автоматично  се  изписва  съответната  информация от  аналитичната 
сметка. В случай, че в нея няма такъв аналитичен показател или че междувре–
менно е настъпила промяна в материално-отговорното лице, тогава информацията 
се въвежда допълнително по стандартния начин за избор от кодова таблица.

• Метод

Полето "Метод" отразява същностна характеристика на процеса на амортизация 
на дълготрайните  активи.  Изборът на съответния  метод е  съществен  момент в 
амортизационната политика на предприятието.

Когато това поле се освети и се натиснат едновременно клавишите Alt и  ↓ се 
появява  помощно  меню,  което  съдържа  най-често  използваните  методи  на 
амортизация.

Изборът на съответния метод става чрез осветяване на полето и натискането на 
Enter.

• Мярка

Дефинирането на това поле е функция от избора на метода за амортизация. 

В случай, че счетоводителят е избрал един от методите - линеен, процентен, сума 
на числа, константно-дегресивен - тогава полето се подминава автоматично, тъй 
като заложената в този случай мярка е "Години".

Ако е използван методът на информация "По отработка", достъпът до полето е 
възможно.

В този случай  курсорът се позиционира в полето и се натискат едновременно 
клавишите Alt и ↓. Появява се меню, от което се избира съответната мярка.

• Срок на амортизация (9)

В това поле се въвежда числовия измерител за съответната мярка, съответстваща 
на пълната амортизация на обекта.
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Ако мярката е  "Години" - в полето  "Срок на амортизация" се въвежда броят на 
годините, за които следва да се амортизира актива. Ако метода е "По отработка" 
-  тогава  в  полето  се  вписва  броят  на  амортизационните  километри,  на 
отработените часове и т.н. в резултат, от които се амортизира съответния актив.

Когато  чрез  поле 7  е  избран  "Константно-дегресивния" метод следва  да  бъде 
въведена допълнителна информация. Това става по следния начин:

• осветява се полето  "Срок на амортизация". Ако активът ще се амортизира за 
шест години,  въвеждаме чрез клавиатурата  6.  Появява се диалогов прозорец 
със  заглавен  текст  "Въведете коефициент на  дегресия".  Въвеждаме  коефи–
циента на дегресия (обикновено между 1.5 и 2.5), например 2. Натиска се Enter;

• появява се диалогов прозорец със заглавен текст  "Години с линейна аморти–
зация".  Чрез  клавиатурата  въвеждаме  например  2  (две  години).  Натиска  се 
Enter.

В колоните "Годишна норма" и "Амортизационна квота" се изписват съответните 
значения  на  показателите,  отразяващи  заложените  параметри  на  използвания 
константно-дегресивен метод.

• Преференции

В това поле се въвежда размерът (стойността) на ползваните данъчни преферен–
ции (ако е имало такива) през годината на придобиване на дълготрайния актив.

Предназначението на това поле е следното:

• докато сумарният размер на изчисляваните амортизации е по-малък от размера 
на  преференциите,  системата  отчита  амортизационните  начисления  само  по 
амортизационния план, но не ги разнася по съответните сметки;

• след като сумарният размер на изчисляваните амортизации стане по-голям от 
размера на преференциите, освен отчитането на амортизационните отчисления 
по  амортизационния  план,  автоматично  започва  отчета  на  начислените 
амортизации по посочените в поле “Амортизационни сметки”.

• Данъчно призната норма

В това поле се въвежда данъчно признатата норма на амортизация. Ако е 20% се 
пише 20. Отразява се в справката за преференции на ДА.

Неговото предназначение е следното: В случай, че счетоводителят заложи норма 
на амортизация, по-висока от данъчно признатата, системата му дава възможност 
да получи информация за размера на сумата, с която начислените (на базата на 
повишената норма) амортизации превишават данъчно признатите.  Т.е. счетово–
дителят може да следи нарастването на тази сума във времето, а така също да 
получи пълния й размер в края на отчетния период, за да го отнесе по съответните 
сметки.

Получаването на тази информация става чрез функцията "Справки".
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• Амортизационни сметки

Чрез  тези  полета  се  въвеждат  сметките,  по  които  се  разнасят  начисляваните 
амортизации.

ЕкспертНТ попълва автоматично "Синтетична амортизационна сметка" (от 24 
група)  и  "Синтетична  сметка  разходи  за  амортизация" (603).  Номерата  на 
останалите сметки следва да се въведат от счетоводителя. Начинът на въвеждане 
на данни в такъв вид менюта е изяснен по-горе.

Предназначението на полето "Амортизационни сметки" е следното:

При изпълнението на функцията  "Приключване",  ЕкспертНТ извършва автома–
тично следното:

• дебитира с/ка 603 с размера на начислените амортизации;

• кредитира  сметката  от  24  група  (в  това  число  и  съответните  аналитични 
сметки) със същата сума; 

• дебитира  посочената  в  менюто  сметка  от  гр.61  (и  съответната  аналитична 
сметка, ако е посочена такава);

• кредитира сметка 603.

ВНИМАНИЕ! Ще  повторим  казаното  в  началото  на  главата  -  за  да  бъдат 
отнесени  начислените  амортизации  по аналитични сметки  е  необходимо те  да 
бъдат създадени, включени в индивидуалния сметкоплан, а така също да бъдат 
определени аналитичните показатели в тях.

• Дата на придобиване

В  това  поле  автоматично  се  изписва  датата  на  придобиване  на  дълготрайния 
актив. Тя се показва в "Справки" - "Инвентарна книга".

• Начало на амортизация

В полето се въвежда началната  дата,  от  която започва компютърното  аморти–
зиране на актива.  Ако не е въведена тази начална дата,  амортизация на актива 
няма да се направи,  независимо че е направен амортизационния план. По този 
начин счетоводителят може да отложи за известно време началото на амортизация 
на даден материален актив.

• Дата на отписване

В това поле се въвежда датата на отписването на актива.

Нейното  попълване  означава,  че  начисляването  на  амортизации  на  съответния 
дълготраен актив е приключил.

• Колона "Месеци"

В нея са изписани месеците на годината от първи до дванайсети.
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• Колона "Месечна изработка"

Тази колона е активна, само когато е избран метод на амортизацията  "По отра–
ботка".

Счетоводителят въвежда месечната изработка на съответния дълготраен актив (в 
часове, километри и т.н.), а системата автоматично определя размера на месечни–
те амортизации (т.е. попълва съответния ред в колона  "Месечна амортизация", 
внася изменения  в  съответните  редове на  колони  "Изхабяване" и  "Остатъчна 
стойност").

ВНИМАНИЕ!  Когато методът на амортизация е  "По отработка", въвеждането 
на информацията в тази колона е задължително. В противен случай  ЕкспертНТ 
няма да начисли амортизация за съответния месец.

• Колона "Месечна амортизация"

Както вече стана дума при метод на амортизация  "По отработка" колоната се 
попълва автоматично на базата  на  въведената  информация в  колона  “Месечна 
изработка”.

При другите методи тази колона изпълнява други функции, а именно:

1) За новопридобит дълготраен актив в колоната не се въвеждат ръчно никакви 
данни. Системата автоматично определя размера на начислените амортизации 
за съответния месец и попълва отделните редове в колоната.

2) Ако амортизацията на дълготрайния актив е започнала преди въвеждането на 
системата:

• полетата  от колоната,  отговарящи на месеците,  които са последващи по 
отношение датата на регистрация в системата са блокирани. В тях не може да се 
влезне,  тъй  като  амортизацията  ще  се  определи  и  запише  автоматично  от 
системата на базата на заложените показатели в амортизационния план;

• полетата  от  колоната,  съответстващи на  месеците  от  януари  до  месеца, 
предхождащ  месеца  на  автоматичното  осчетоводяване  на  амортизациите,  са 
отворени. В тях може да се влезне, за да се въведат вече начислените амортизации 
за  изтеклите  месеци  от  началото  на  годината.  Това  става  като  курсорът  се 
позиционира  в  реда  на  съответния  месец  и  се  въвежда  стойността  на 
амортизацията  за  съответния  месец.  Натиска  се  Enter.  Едновременно  с  това 
автоматично  се  променят  и  съответните  значения  в  колони  "Изхабяване" и 
"Остатъчна стойност".
ЗАБЕЛЕЖКА: Въвеждането  на  вече  начислената  информация  за  изминалите 
месеци от началото на годината до месеца, предхождащ месеца на регистриране 
на  дълготрайния  актив  в  системата  е  необходимо  за  пълнотата  на 
амортизационния  план и  за  точното  определяне  на  набраното  изхабяване  и на 
остатъчната стойност. Необходимо е също начислените суми за изтеклите месеци 
да бъдат въведени и по съответните сметки (от 24 група и по съответните им 
аналитични  сметки),  което  трябва  да  стане  чрез  функцията  "Начални  салда" 
(описана  в  глава  първа).  В  противен  случай  няма  да  има  равнение  между 
информацията  в  амортизационния  план  и  стойностите  по  съответните  сметки. 
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Започвайки от месеца, в който амортизирането става чрез системата, разнасянето 
на сумите по амортизационните сметки става автоматично.

• Колона "Години"

Колоната  съдържа  годините  за  амортизиране  на  актива  чрез  автоматизираната 
система.

• Колона "Годишна норма"

В  тази  колона  се  изписва  нормата  на  амортизация  на  дълготрайния  актив  за 
съответната година и се отнася за методите - линеен, процентен, сума на числата, 
константно-дегресивен.

При линейния,  сума на числата и константно-дегресивния метод значенията на 
годишната норма се определят автоматично.  Ако е избран процентен метод на 
амортизация, счетоводителят може да влезе във всяко поле от колоната за срока 
на амортизация на актива и да въведе стойността на залагания от него процент на 
годишната амортизационна норма. Системата автоматично изчислява размера на 
амортизационната квота по години, но само в случай, че сумата от процентите от 
всички години за срока на амортизация е равен на 100. В противен случай всички 
стойности по колона “Амортизационна квота" са равни на 0.

• Колона " Амортизационна квота"

Тя се попълва автоматично и е равна на амортизационната стойност умножена по 
амортизационната норма.

• Колона "Изхабяване"

Колоната  се  попълва  автоматично  с  набраното  изхабяване  от  началото  на 
амортизацията на актива до съответния момент.

• Колона "Остатъчна стойност"

Колоната  се  попълва  автоматично  и  отразява  във  всеки  момент  остатъчната 
стойност на съответния дълготраен актив. Остатъчната стойност плюс набраното 
изхабяване са равни на стойността на придобиване на актива.

Ако е заложена ликвидационна стойност, то остатъчната стойност плюс набрано–
то изхабяване  минус  амортизационната  стойност  са равни на ликвидационната 
стойност.  Това  означава,  че  в  този  случай  след  амортизирането  на  актива  в 
колоната ще остане неговата ликвидационна стойност.

След съставяне на амортизационния план, курсорът се придвижва до полето на 
бутоните. Натискането на бутон извършва едно от следните действия:

• Измени - записва се коригирания амортизационен план;

• Изтрий - показаният амортизационен план се изтрива;

• Печат - показаният амортизационен план се отпечатва;

• Отказ -  игнонират се  направените  изменения  в амортизационния план и се 
излиза от функцията.
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Амортизационни справки
Системата дава възможност за следните видове справки:

1) По всяко време може да се влезне в амортизационния план и да се проследи 
движението по него. Това става по следния начин:

• осветява се полето "Подготовка" в главното меню. Натиска се Enter;

• появява се подменю. Осветява се полето "Амортизационен план". Натиска 
се Enter. Появява се форма “Задаване условие за търсене на ДМА”;

• чрез клавиатурата се въвежда наименованието на дълготрайния актив или 
част от него. Натиска се Enter. Ако не се въведе нищо, върху екрана има  списък 
на всички дълготрайни активи, регистрирани в системата.  Ако е въведена само 
част от името, появява се списък с имената на всички дълготрайни активи, които 
съдържат в себе си набраната поредица от символи;

• след избор на желания ДМА се появява форма “Дълготраен материален  
актив”, от където могат да се видят и разпечат данните за амотризационния план 
и динамиката на амортизация.

2) Справка за заведените на отчет дълготрайни активи “Инвентарна книга”. Това 
може да стане по следния начин:

• осветява се полето "Справки" от главното меню. Натиска се Enter;

• появява се подменю. Осветява се полето  "Дълготрайни активи". Натиска 
се Enter;

• появява се стандартен диалогов прозорец за параметризиране на справката 
и  за  избор  на  вида  на  справката  (фиг.4.3).  Настройте  параметрите  по  ваше 
желание и натиснете бутона “Инвентарна книга”.

Фиг.4.3.

• появява се справка за всички ДМА сортирани по амортизационни сметки и 
инвентарни номера.
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3) Справка-извлечение  от  заведените  на  отчет  дълготрайни  активи  по  дадена 
аналитична  сметка  и  по  избрани  условия  върху показателите  й  може да  се 
направи по аналогичен начин чрез функцията "Инвентарна ведомост".

След избора на меню  "Справки", подменю  "Дълготрайни активи" и функция 
"Инвентарна  ведомост",  ЕкспертНТ предлага  меню  със  сметките  за 
дълготрайните  активи.  Необходимо  е  да  се  избере  сметка  и  съответни 
аналитични подсметки докато се стигне до нивото на показателите. Тогава се 
появява меню с показателите, които имат стойности заместени със звездички. 
Изборът  на  поле  и  въвеждане  на  неговата  стойност  означава  задаване  на 
условие  върху  това  поле  и  справката  ще  съдържа  само  онези  дълготрайни 
активи, които имат показатели, съвпадащи с направените ограничения.

Появява  се  таблицата  със  заведените  на  отчет  дълготрайни  активи  през 
съответния месец.

4) Справка за движението по сметките, имащи отношение към амортизацията на 
дълготрайните активи:

4.1) По синтетични  сметки  -  става  чрез  функциите  "Счетоводни  записи" от 
главното меню и "Номер на сметка" от подменюто;

4.2) Синтетична плюс аналитични сметки в стойностно изражение. Става чрез 
функцията  "Справки" от  главното  меню,  функцията  "Оборотна  ведомост" от 
следващото  меню,  функцията  "Аналитична оборотна ведомост" от  поредното 
меню и въвеждането на номера на съответната синтетична сметка.

5) Разгъната справка по амортизационните планове

Справка, съдържаща амортизационните планове и съответните амортизацион–
ни стойности може да  се получи след избора на меню  "Справки",  подменю 
"Дълготрайни активи" и функция "Амортизации".

6) Справка за месечните амортизации на дълготрайни активи

Справка,  съдържаща  месечните  амортизационни  стойности  за  всички 
материални активи.  Тя  може да  се  получи след избора  на  меню  "Справки", 
подменю "Дълготрайни активи" и функция "Месечни амортизации".

7) Справка за ползваните преференции

Справката за ползваните преференции по всички дълготрайни активи може да 
се  получи  чрез  функцията  "Преференции".  Изборът  й  се  осъществява  чрез 
меню "Справки" и подменю "Дълготрайни активи".

ЕкспертНТ генерира  справките,  които  могат  да  се  видят  на  екрана,  да  се 
разпечатат или да се запишат в текстов файл.
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ГЛАВА ПЕТА

МОДУЛ "СКЛАДОВО СТОПАНСТВО"

Общи положения
Счетоводният програмен продукт  ЕкспертНТ чрез модула си  "Складово сто–
панство" помага  на  счетоводителя  при  изпълнение  изискванията  на  чл.  18  от 
Закона за счетоводството (ДВ, бр. 4/91) и позволява:

1. Заприходяването на активите да става по:

• цената на придобиване за закупените отвън;

• по себестойност - за създадените в предприятието;

• по пазарни цени - за безвъзмездно придобитите.

2. Изписването  на  материалните  запаси  да  става  по  един  от  следните  методи, 
избрани в зависимост от счетоводната политика във фирмата:

• първа входяща - първа изходяща цена (себестойност);

• последна входяща - първа изходяща цена (себестойност);

• средно претеглена цена (себестойност);

• конкретно определена цена на партиди.

Последователност при работата с модул "Складово стопанство"
1. Създават се съответните аналитични сметки, с включени в тях показатели за 

аналитичност. Начинът на създаване на аналитичните сметки и на включването 
на  аналитични  показатели  в  тях  е  описан  в  глава  първа.  Заедно  с 
конфигурирането на аналитичните сметки се определя и начинът на изписване.

Едно от предимствата на ЕкспертНТ е, че предоставя богати възможности за 
аналитичност  както  в  ширина,  така  и  в  дълбочина  във  воденето  на 
материалните  запаси.  Това  означава,  че  счетоводителят  може  да  създаде 
толкова  аналитични  подсметки  към  дадената  синтетична  сметка,  колкото 
пожелае. Към всяка аналитична сметка могат да бъдат разкривани неограничен 
брой  аналитични  сметки  на  следващо  равнище.  Към  всяка  една  от  тези 
аналитични сметки могат да бъдат създавани други и т.н. В това отношение 
единствения ограничител за ЕкспертНТ е обема на паметта на компютъра, на 
който е инсталирана системата.

2. Чрез функцията "Начални салда" се въвеждат наличностите (материали, стоки 
и  пр.)  по  синтетични  и  аналитични  сметки.  Функцията  "Начални  салда" е 
описана в глава първа.

3. Заприходяването на новопостъпилите материали, продукция, стоки и т.н. става 
чрез функцията "Счетоводен запис", описана в глава втора.

4. Изписването става също чрез функцията "Счетоводен запис".
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Практически пример на осчетоводяване и изписване на материални 
запаси

Изходни данни

Необходимо  е  да  се  заведе  на  отчет,  а  след  това  да  се  изпише  определено 
количество тухли, необходими за изграждането на строителен обект с изпълнител 
фирма "Х", а именно:

• към момента на въвеждането на автоматизираната система съответната фирма 
"Х" разполага с наличности - 15000 бр. тухли четворки заприходени по цена 
3,50 лв;

• след време са закупени още 20000 тухли от същия вид при цена 7 лв на брой;

• следва  изписване  на  25000  тухли.  Методът  на  изписване  е  по  средно 
претеглена цена.

Изпълняват се следните процедури

1. Необходимо е да се създаде аналитична сметка например сметка "Строителни 
материали" към аналитична сметка 302. Това става по следния начин:

• курсорът се поставя на елемента “Сметкоплан” от менюто "Подготовка" 
в  основното  меню.  Натиска  се  Enter.  Появява  се  прозорец,  съдържащ  синте–
тичните сметки на сметкоплана.

• в  нашият  случай  маркираме  302  (номерът  на  синтетичната  сметка,  към 
която искаме да създадем аналитична). Натискаме бутона “Избор”;

• показва се форма, съдържаща данните на синтетичната сметка 302. При–
движваме  курсора  в  полето  "Номер  на  ан.подметка". Изписваме  302.1  и 
натискаме Enter;

• курсорът скача в полето  "Име на аналитична подсметка". Чрез клавиа–
турата въвеждаме "Строителни материали". Натискаме Enter;

• придвижваме  курсора  до  бутона  "Добави  АС" и  натискаме  Enter. 
Аналитич–ната сметка е записана и се появява в списъка под бутона на първо 
място.

2. Към  създадената  аналитична  сметка  "Строителни  материали" можем  да 
създадем друга  аналитична сметка например  "Тухли". Това става по следния 
начин:

• от  списъка  избираме  елемента  "Строителни  материали" чрез  двойно 
натискане върху него. Появява се прозорец, съдържащ данните на анали–тичната 
сметка 302.1.

• придвижваме  курсора  до  полето  "Номер  АС". Чрез  клавиатурата 
въвеждаме "302.1.1". Натискаме Enter;

• курсорът скача в полето "Име на аналитична сметка". Чрез клавиатурата 
въвеждаме "Тухли". Натискаме Enter;
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• придвижваме курсора до бутона "Добави". Натискаме Enter. Аналитичната 
сметка е записана и се появява в списъка на първо място.

3. Въвеждане показатели на аналитичната сметка.

• натискаме два пъти върху новата аналитична сметка  “Тухли”. Появява се 
прозорец, съдържащ данните на аналитичната сметка 302.1.1;

• ако искахме да създадем нова аналитична подсметка на 302.1.1 можем да 
го  направим както  по-горе.  Нашата  цел  обаче  е  да  създадем показатели,  а  не 
подсметка и затова натискаме бутона “Добави показатели”;

• появява се форма “Показатели на аналитична сметка”;

• курсорът е позициониран в полето "Типови показатели от шаблони". 

• отваряме полето  като  натискаме  бутона  със  стрелка  надолу.  Появява  се 
помощно меню. Осветяваме полето "Material.pok" в помощното меню. Натиска се 
Enter.

Освен  предложените  аналитични  показатели  по  аналитичната  сметка 
счетоводителят  може да  добави и  други,  които  са  му необходими за  по-
добро аналитично отчитане на материалните запаси или да премахне някои 
от предложените показатели,  които сметне,  че са излишни.  Това може да 
стане по описания в глава първа начин.

Преди да  се  запишат  показателите  е  необходимо да  се  избере  метода  на 
натрупване. В нашият случай избираме "По аналитична сметка".
Изборът  "По партида" означава,  че изчисляването на среднопретеглената 
цена  няма  да  става  в  рамките  на  аналитична  сметка  като  цяло,  а  за 
конкретните  партиди  в  нея  по  отделно.  В  този  случай  партидите  се 
разграничават по значението на показателите КОД или ИМЕ.

Аналитичната сметка с включени в нея показатели за аналитичност е готова;

• натиска се клавиша Enter, което премества курсора в полето на бутоните. 
Натиска се бутона "Запис".
4. Въвеждане на началните салда

Необходимо е да се направи следното:

• осветява се полето "Подготовка" от главното меню. Натиска се Enter;

• появява се меню. Осветява се полето "Начални салда". Натиска се Enter;

• появява се познатия от глава първа екран "Месечни салда";

• в  полето  "По  сметка" се  изписва  номера  на  сметката,  на  която  ще 
въвеждаме началните салда (302). Ако вече са въвеждани начални салда, то те се 
изписват в съответните полета;

• натискаме бутона"Добавяне";

• изписва се аналитичната сметка "Строителни материали". Осветяваме я и 
натискаме Enter;
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• появява се аналитичната сметка "Тухли". Осветяваме я и натискаме Enter;

• появява се менюто с аналитичните показатели към аналитичната сметка. 
Последователно въвеждаме необходимата информация по отделните показа–тели 
на  аналитичната  сметка,  осветявайки  съответното  поле,  въвеждайки  чрез 
клавиатурата  съответната  информация  и натискайки Enter.  На полета  ЦЕНА и 
КОЛИЧЕСТВО въвеждаме съответно 3,50 (лв) и 15000 (бр.);

• потвърждаването  на  въведените  показатели  се  прави  чрез  натискане  на 
бутона "Запис";

• стойността на наличностите към момента на преминаването на осчетово–
дяване  чрез  системата  ЕкспертНТ в  размер  на  52500  лв  е  въведена  като 
съдържание на аналитичната сметка и включена в синтетичната.

ЗАБЕЛЕЖКА: Както беше посочено по-горе, за съответствие между стой–
ностите по синтетични и аналитични сметки, същата стойност следва да се 
въведе и като начално дебитно салдо към съответния месец;

• натиска се клавиша Esc,  което премества курсора в полето на бутоните. 
Натиска се бутона "Запис". Първоначалното салдо е въведено.

5. Заприходяване на новозакупени материални запаси (20000 бр. тухли по 7 лв). 
Това става по следния начин:

• осветява  се  полето  "Счетоводни  записи" в  главното  меню.  Натиска  се 
Enter;

• появява  се  меню.  Осветява  се  полето  "Счетоводен  запис". Натиска  се 
Enter;

• появява се познатия ни екран от счетоводните записи (виж глава втора). 
Попълват  се  съответните  реквизити  по  първичния  документ,  така  както  беше 
описано по-горе;

• предмет  на  разглежданата  тема  е  дебитирането  на  сметка  302.  Когато 
съответното поле бъде осветено и се натисне Enter, а след това се въведе номер на 
синтетичната сметка 302 на екрана се изписва наименованието на аналитичната 
сметка на първо равнище: "Строителни материали". След като тя бъде осветена 
и  се  натисне  Enter  се  появява  аналитичната  сметка  "Тухли". След  нейното 
осветяване и натискането на Enter се появява менюто с аналитичните показатели;

• попълваме съответните значения на аналитичните показатели по познатия 
начин,  в  това  число  въвеждаме  и  значенията  на  цена  и  количество  на 
заприходяваните нови материални запаси, съответно 7 (лв) и 20000 (бр.);

• потвърждаването  на  въведените  показатели  се  прави  чрез  натискане  на 
бутона "Запис";

• продължаваме счетоводния запис с кредитирането на съответната сметка и 
след това записваме извършената операция по описания в глава втора начин.

6. Изписване на 25000 бр. тухли

• осветява  се  полето  "Счетоводни  записи" в  главното  меню.  Натиска  се 
Enter;
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• появява  се  меню.  Осветява  се  полето  "Счетоводен  запис  ". Натиска  се 
Enter;

• появява се познатия ни екран от счетоводните записи (виж глава втора). 
Попълват  се  съответните  реквизити  по  първичния  документ,  така  както  беше 
описано по-горе;

• предмет на разглежданата тема този път е кредитирането на сметка 302. 
Когато съответното поле бъде осветено и се натисне Enter, а след това се въведе 
номер  на  синтетичната  сметка  302,  на  екрана  се  изписва  наименова–нието  на 
аналитичната сметка на първо равнище: "Строителни материали". След като тя 
бъде осветена и се натисне Enter, се появява аналитичната сметка  "Тухли". След 
нейното  осветяване  и  натискането  на  Enter  се  появява  форма  с  полета  за 
аналитичните  показатели  и  списък  на  наличностите  по  избраната  аналитична 
сметка. Избираме реда с наличните тухли, който в нашия случай съдържа общото 
количество на тухлите и средно претеглената цена (съответно количество 35000 и 
средно претеглена цена 5,50);

• натиска  се  бутона  “Избор”.  Системата  ни  подканя  да  зададем 
количеството, което искаме да изпишем чрез съобщението  "Въведете стойност 
на поле КОЛИЧЕСТВО". Чрез клавиатурата се въвежда количеството на изписва–
ните материали: 25000 и се натиска Enter;

• завършваме  счетоводния  запис  и  след  това  записваме  извършената 
операция по познатият ни и описан в глава втора начин.

С това всички операции по разглеждания от нас пример са завършени.

Справки
ЕкспертНТ дава  възможност  за  различни  справки  свързани  с  материалните 
активи, а именно:

1. Проверка на направените записи. Това става по следния начин:

• осветява се полето "Счетоводен запис" в главното меню. Натиска се Enter;

• появява се меню. Осветяваме полето "Търсене и преглед". Натиска се Enter 
и се появява форма “Задаване условие за търсене на счетоводни записи”, която 
се състои от две части:  полета  за  задаване на условие за търсене и таблица с 
документите удовлетворили условието за търсене.

• първоначално в таблицата се намират всички съставени до момента счето–
водни  записи.  Чрез  осветяване  на  конкретен  документ  и  натискане  на  бутона 
“Избор” на  екрана  се  появява  форма  със  запълнени  полета,  отразяващи 
съдържанието  на  избрания  документ.  Осветяваме  тези  от  тях,  които  ни 
интересуват, (в случая имащи отношение към складовото стопанство) и натискаме 
Enter;

• появява се екран, който съдържа съответната счетоводна операция.

2. Проверка на записите по синтетична сметка. Това може да стане по следния 
начин:
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• осветява се полето "Счетоводен запис" в главното меню. Натиска се Enter;

• появява се меню. Осветява се полето "Сметка номер". Натиска се Enter;

• върху екрана се появява диалогов прозорец и курсорът се позиционира в 
поле "НОМЕР СМЕТКА";

• чрез клавиатурата въвеждаме 302. Натиска се Enter. Курсорът се позицио–
нира в  поле  "Аналитична подсметка". Въвеждането на  това  ограничение  не  е 
задължително,  но  ако  се  въведе,  в  справката  ще  участват  само  записите  от 
указаната аналитична подсметка. Натискаме Enter;

• курсорът скача в следващото поле “Кореспондиращи сметки”. Натискаме 
клавиш “Интервал”, ако искаме в справката да се включат и кореспонди–ращите 
сметки. Натискаме Enter;

• настройват  се  параметрите  за  печат  или  се  приемат  предложените  по 
премълчаване като се натисне клавиша Esc.

След натискане на бутона "Печат на справката" на екрана се появява справка 
със съответните записи по сметка 302.

3. Аналитична оборотна ведомост

Тя може да бъде изведена по следния начин:

• осветява се полето "Справки" в главното меню. Натиска се Enter;

• появява се меню. Осветява се полето  "Оборотни ведомости". Натиска се 
Enter;

• появява  се  форма  “Оборотни  ведомости” (фиг.5.1).Курсорът  се 
позициони–ра в поле "НОМЕР СМЕТКА". Чрез клавиатурата въвеждаме 302. Ако 
не се въведе нищо, ще се получи справка с всички аналитични сметки. Натиска се 
Enter;

Фиг.5.1.
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• настройват  се  параметрите  за  печат  или  се  приемат  предложените  по 
премълчаване като се натисне клавиша Esc.

Натиска се бутона  "Аналитична оборотна ведомост". На екрана се появява 
справка, съдържаща съответните записи по синтетична сметка 302 и по всички 
аналитични сметки към нея.

4. Справка за наличностите по синтетична сметка

Тя може да бъде изведена по следния начин:

• осветява се полето "Справки" в главното меню. Натиска се Enter;

• появява се меню. Осветява се полето  "Аналитични справки". Натиска се 
Enter;

• появява  се  форма  “Задаване  на  параметри  за  аналитичните  справки” 
(фиг.5.2). Чрез  нея  могат  да  се  зададат  параметрите  на  всички  аналитични 
справки. 

Фиг.5.2.

• курсорът се позиционира в поле "Синтетична сметка". Чрез клавиатурата 
въвеждаме 302. Натиска се Enter. Курсорът се позиционира в поле "Аналитична 
сметка", където се отварят всички аналитични подсметки на 302 сметка;
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• чрез натискане на клавиша курсорът се позиционира на желаната анали–
тична  подсметка.  Ако  искаме  да  получим  аналитичните  наличности  за  всички 
подсметки,  избираме  елемента  "302  Материали".  След  натискане  на  Enter, 
избраната  сметка  се  качва  на  първия  ред,  а  в  таблицата  “Ограничение  върху 
показателите  на  аналитичната  сметка”  се  появяват  вички  показатели  от 
подсметките на избраната сметка;

• курсорът  маркира  първия  показател  и  системата  очаква  да  се  въведат 
ограничения върху тях. Ако се въведе ограничение, то ще се направи извадка от 
записите  на  избраната  сметка.  Ако  не  се  въведе  –  ще  се  разпе–чатат  всички 
записи. Прескачането на показателите става като се натисне клавиша Esc;

ВНИМАНИЕ: Справките-извлечения  са  разновидност  на  справките  за 
наличности,  заприходяване  и  изписване.  Разликата  се  състои  в  това,  че  върху 
редовете от счетоводната справка се поставя допълнително условие за съвпадение 
на някои от показателите за аналитичност. По този начин може да бъде получена 
например справка за изписаните материали от склад No 1 на 12 септември 1994 г. 
За  целта  е  необходимо да  се  въведе условие  върху показателите  на  избраната 
аналитична сметка.

За да се постави условието изписването да бъде от склад No 1, трябва да се 
избере  показателя  "Местонахождение" и  да  се  избере  от  менюто  със 
складове "Склад1". По същия начин се поставя и условието за дата. Избира 
се  показател  "Дата  на  изписване" и  се  въвежда  датата  12/9/94.  Така 
таблицата  с  показатели  се  променя  като  на  мястото  на  звездичките  в 
стойностите  на  интересуващите  ни  показатели  вече  са  визуализирани 
"Склад 1" и  "12/9/94". Натискането на клавиша  "Esc" означава, че няма да 
поставяме  други  условия  върху  стойностите  на  показателите  и  желаната 
справка  ще  съдържа  само  редове,  които  удовлетворяват  въведените 
ограничения. 

Попълването  на  “Дата от” и  на  “Дата до”  със  стойности  различни  от 
предложените по премълчаване ще разшири или свие участващите записи в 
справката. Времевият интервал може да се задава и извън активния месец. 
Прескачането на датите става като се натисне клавиша Esc;

• настройват  се  параметрите  за  печат  или  се  приемат  предложените  по 
премълчаване като се натисне клавиша Esc;

След натискане на бутона "Наличности по СС" на екрана се появява справка, 
съдържаща  съответните  записи  по  синтетична  сметка  302  и  по  всички 
аналитични сметки към нея.

На  екрана  се  появява  таблица,  съдържаща  информация  за  наличностите  и 
движенията по всички аналитични подсметки.

5. Справка за наличностите по аналитична сметка

До справката се достига по същия начин както и до справката за наличностите 
по синтетична сметка. По същия начин се въвеждат и параметрите й. За да се 
направи справката е необходимо да се натисне бутона “Наличности по АС”.
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На екрана  се  появява  таблица,  съдържаща  информация  за  наличностите  по 
показатели за аналитичност, такива каквито са заложени при конфигурирането 
на аналитичната сметка. Наличностите са разделени на две групи – в началото 
на зададения период и в края на периода.

6. Справка за изписаните материали

До справката се достига по същия начин както и до справката за наличностите 
по синтетична сметка. По същия начин се въвеждат и параметрите й. За да се 
направи справката е необходимо да се натисне бутона “Изписване”.

На  екрана  се  появява  таблица,  съдържаща  информация  за  изписаните 
материални запаси по аналитични показатели и по счетоводни записи. За всяко 
изписване са посочени вида на документа, номера му и датата на издаване.

7. Справка за заприходените материали

До справката се достига по същия начин както и до справката за наличностите 
по синтетична сметка. По същия начин се въвеждат и параметрите й. За да се 
направи справката е необходимо да се натисне бутона “Заприходяване”.

На  екрана  се  появява  таблица,  съдържаща  информация  за  заприходените 
материални запаси по аналитични показатели и по счетоводни записи. За всяко 
заприходяване са посочени вида на документа, номера му и датата на издаване.

8. Справка за стоково-материални ценности

Справка  за  приходите,  разходите  и  остатъка  от  дадена  стокова-материална 
ценност  за  активния  месец  може  да  се  получи  чрез  функцията  "Карта  на 
СМЦ".  До  справката  се  достига  по  същия  начин  както  и  до  справката  за 
наличностите по синтетична сметка. По същия начин се въвеждат и парамет–
рите й. За да се направи справката е необходимо да се натисне бутона “Карта 
за СМЦ”.
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ГЛАВА ШЕСТА

МОДУЛ "ВАЛУТНО СЧЕТОВОДСТВО"

Общи положения

Модулът "Валутно счетоводство" помага на счетоводителя да изпълнява най-
точно  изискванията  на  Националния  счетоводен  стандарт  No  14  за  отчитане 
влиянието на промените на валутните курсове.

Обменен курс е съотношението, по което валутите на две страни се обменят в 
даден момент. Обменният курс на БНБ за конкретен ден е централен курс, а към 
датата на съставяне на годишния отчет е заключителен курс.

Сделките в чужда валута се вписват в счетоводните документи, като се приложи 
централния  курс  за  датата  на  сделката.  При промяна  в  обменния  курс  между 
датата на сделката и датата на уреждането й, възниква курсова разлика, която се 
третира като финансов приход или разход.

В  края  на  отчетния  период  валутните  активи  и  пасиви  се  оценяват  по 
заключителния курс, както следва:

а) паричните средства и вземанията в чуждестранна валута - съгласно чл.24 от 
Закона за счетоводството;

б) задълженията в чуждестранна валута, съгласно чл.31 от ЗС.

Финансовите приходи и разходи от валутни сделки и от оценка на парични активи 
във валута се признават за текущия период, когато са от:

а) покупко-продажба на валута и от погасяване на вземания и задължения;

б) оценка на парични средства по чл.24 от ЗС.

Финансовите разходи от оценка на вземанията и задълженията по чл.24 и 31 от ЗС 
се разсрочват за бъдещи периоди в съответствие със сроковете на погасяване, а 
ако няма такива - в съответствие с момента на фактическото погасяване.

Паричните средства във валута при придобиване се оценяват по централният курс 
на  БНБ за  деня,  а  при  тяхното  потребление  се  оценяват  по  един от  следните 
методи:

• първи входящ - първи изходящ курс;

• средно претеглен курс.

Избраният  и  използваният  през  годината  метод  за  оценка  при  потребление  на 
парични  средства  във  валута  се  оповестява  в  приложението  на  Годишния 
счетоводен отчет.
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Възможности на ЕкспертНТ за осчетоводяване на валутните 
операции

Модулът "Валутно счетоводство" на ЕкспертНТ позволява счетоводно отчита–
не  и  следене  на  всички  масово  използвани  в  практиката  валутни  счетоводни 
операции.

Системата  позволява  аналитично  отчитане  по  банки,  банкови  сметки,  видове 
валути,  касиери  и  по  други  показатели,  ако  счетоводителят  прецени  за 
необходимо.

При  потребление  (изписване)  се  използват  методите  конкретна  цена  на 
придобиване,  среднопретеглена  цена  на  придобиване.  Системата  позволява  на 
счетоводителя да води своето валутно счетоводство не по цена на придобиване, а 
по фиксинга на БНБ. В този случай начинът на осчетоводяване е аналогичен на 
осчетоводяването  по  цена  на  придобиване  с  тази  особеност,  че  съответните 
курсови разлики при отчитането на всяка валутна операция следва да се отнасят 
по  сметки  624  "Разходи  по  валутни  операции" и  724  "Приходи  по  валутни 
операции".

И  при  работата  с  модула  "Валутно  счетоводство" (така  както  при  модула 
"Складово стопанство") главното и съществено е да се създадат необходимите 
аналитични сметки, съдържащи добре подбрани аналитични показатели. И както 
вече  стана  дума,  ЕкспертНТ предоставя  в  това  отношение  наистина  големи 
възможности.

Последователност при работата с модул "Валутно счетоводство"
1. Създават се съответните аналитични сметки, с включени в тях показатели за 

аналитичност. Начинът на създаване на аналитичните сметки и на включването 
на аналитични показатели в тях е описан в глава първа. Препоръчва се на първо 
ниво на  аналитичност  да  се  поставят  банките,  а  на  второ  място  -  видовете 
валути.  В  показателите  задължително  трябва  да  присъстват  полета  с  имена 
"ЦЕНА" и "КОЛИЧЕСТВО". Заедно с конфигурирането на аналитичните смет-
ки се определя и начинът на натрупване, който в случая е по аналитична сметка 
или по партида.

2. Чрез функцията "Начални салда" се въвеждат валутните наличности по синте–
тични и аналитични сметки.  Функцията  "Начални салда" е  описана в  глава 
първа.

3. Заприходяването  на  нови  валутни  наличности  става  чрез  функцията 
"Счетоводен запис", описана в глава втора.

4. Изписването става също чрез функцията "Счетоводен запис".
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Практически пример за осчетоводяване на валутни операции
Изходни данни

• Към момента на въвеждането на автоматизираната система съответната фирма 
"Y" разполага с наличности - 45000 $ придобити по цена 39,63 лв;

• впоследствие са закупени още 20000 $ при цена 58,63 лв;

• следва операция свързана с изписване на 35000 $. Методът на натрупване е “По 
аналитична сметка”.

Изпълняват се следните процедури

1. Необходимо е да се създаде аналитична сметка по вид валута например "Щат–
ски долари" към с/ка 504. Това става по следния начин:

• курсорът се поставя на елемента “Сметкоплан” от менюто "Подготовка" 
в  основното  меню.  Натиска  се  Enter.  Появява  се  прозорец,  съдържащ  синте–
тичните  сметки  на  сметкоплана. В нашият  случай  маркираме  504 (номерът  на 
синтетичната  сметка,  към  която  искаме  да  създадем  аналитична).  Натискаме 
бутона “Избор”;

• показва се форма, съдържаща данните на синтетичната сметка 504. Прид–
вижваме  курсора  в  полето  "Номер  на  ан.подсметка". Изписваме  504.1  и 
натискаме Enter;

• курсорът скача в полето "Име на аналитична подсметка". Чрез клавиату–
рата въвеждаме "БУЛБАНК". Натискаме Enter;

• придвижваме  курсора  до  бутона  "Добави  АС" и  натискаме  Enter. 
Аналитич–ната сметка е записана и се появява в списъка под бутона на първо 
място.

• придвижваме курсора до бутона  "Запис". Натискаме Enter. Аналитичната 
сметка е записана и се появява в списъка на първо място, а полетата "Номер АС" и 
"Име на аналитична сметка" се изчистват.

2. Към  създадената  аналитична  сметка  "БУЛБАНК" можем  да  създадем  друга 
аналитична  подсметка,  например  "Щатски  долари".  Това  става  по  следния 
начин:

• от списъка избираме елемента  "БУЛБАНК" чрез двойно натискане върху 
него. Появява се прозорец, съдържащ данните на аналитичната сметка 504.1.;

• придвижваме  курсора  до  полето  "Номер  АС".  Чрез  клавиатурата 
въвеждаме "504.1.1". Натискаме Enter;

• курсорът скача в полето "Име на аналитична сметка". Чрез клавиатурата 
въвеждаме "Щатски долари". Натискаме Enter;

• придвижваме курсора до бутона "Добави". Натискаме Enter. Аналитичната 
сметка е записана и се появява в списъка на първо място.

3. Въвеждане показатели на аналитичната сметка.
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• натискаме два пъти върху новата аналитична сметка  “Щатски долари”. 
Появява се прозорец, съдържащ данните на аналитичната сметка 504.1.1;

• ако искахме да създадем нова аналитична подсметка на 504.1.1 можем да 
го  направим както  по-горе.  Нашата  цел  обаче  е  да  създадем показатели,  а  не 
подсметка и затова натискаме бутона “Добави показатели”;

• появява се форма “Показатели на аналитична сметка”;

• курсорът е позициониран в полето "Типови показатели от шаблони". 

• отваряме полето  като  натискаме  бутона  със  стрелка  надолу.  Появява  се 
помощно меню. Осветяваме полето  "Valuti.pok" в помощното меню. Натиска се 
Enter.

Освен  предложените  аналитични  показатели  по  аналитичната  сметка 
счетоводителят  може да  добави и  други,  които  са  му необходими за  по-
добро  аналитично  отчитане  на  валутата  или  да  премахне  някои  от 
предложените показатели, които сметне, че са излишни. Това може да стане 
по описания в глава първа начин.

Преди да  се  запишат  показателите  е  необходимо да  се  избере  метода  на 
натрупване. В нашият случай избираме "По аналитична сметка ".
Изборът  "По партида" означава,  че изчисляването на среднопретеглената 
цена  няма  да  става  в  рамките  на  аналитична  сметка  като  цяло,  а  за 
конкретните  партиди  в  нея  по  отделно.  В  този  случай  партидите  се 
разграничават по значението на показателите КОД или ИМЕ.

Аналитичната сметка с включени в нея показатели за аналитичност е готова;

• натиска се клавиша Enter, което премества курсора в полето на бутоните. 
Натиска се бутона "Запис".
4. Въвеждане на началните салда

Необходимо е да се направи следното:

• осветява се полето "Подготовка" от главното меню. Натиска се Enter;

• появява се меню. Осветява се полето "Начални салда". Натиска се Enter;

• появява се познатия от глава първа екран "Месечни салда";

• в  полето  "По  сметка" се  изписва  номера  на  сметката,  на  която  ще 
въвеждаме началните салда (504). Ако вече са въвеждани начални салда, то те се 
изписват в съответните полета;

• натискаме бутона "Добавяне";

• изписва се аналитичната  сметка  "БУЛБАНК". Осветяваме я и натискаме 
Enter;

• появява  се  аналитичната  сметка  "Щатски  долари". Осветяваме  я  и 
натискаме Enter;

• появява се менюто с аналитичните показатели към аналитичната сметка. 
Последователно въвеждаме необходимата информация по отделните показатели 
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на аналитичната сметка, въвеждайки чрез клавиатурата съответ–ната информация 
и  натискайки  Enter.  На  полета  ЦЕНА  и  КОЛИЧЕСТВО  въвеждаме  съответно 
39,63 (лв/дол.) и 45000 (дол.);

• потвърждаването  на  въведените  показатели  се  прави  чрез  натискане  на 
бутона "Запис";

• стойността  на  наличностите  към  момента  на  преминаването  на 
осчетоводя–ване чрез системата  ЕкспертНТ в размер на 1783350 лв е въведена 
като съдържание на аналитичната сметка и включена в синтетичната.

ЗАБЕЛЕЖКА: Както  беше  посочено  по-горе,  за  съответствие  между 
стойностите по синтетични и аналитични сметки, същата стойност следва да 
се въведе и като начално дебитно салдо към съответния месец;

• натиска се клавиша Esc,  което премества курсора в полето на бутоните. 
Натиска се бутона "Запис". Първоначалното салдо е въведено.

5. Отчитане на закупената валута - 20000 долара при цена на придобиване 58,63 
лв/дол. Това става по следния начин:

• осветява  се  полето  "Счетоводни  записи" в  главното  меню.  Натиска  се 
Enter;

• появява  се  меню.  Осветява  се  полето  "Счетоводен  запис". Натиска  се 
Enter;

• появява се познатия ни екран от счетоводните записи (виж глава втора). 
Попълват  се  съответните  реквизити  по  първичния  документ,  така  както  беше 
описано по-горе;

• предмет  на  разглежданата  тема  е  дебитирането  на  сметка  504.  Когато 
съответното поле бъде осветено и се натисне Enter, а след това се въведе номер на 
синтетичната сметка 504 на екрана се изписва наименованието на аналитичната 
сметка на първо равнище: "БУЛБАНК". След като тя бъде осветена и се натисне 
Enter се появява аналитичната сметка "Щатски долари". След нейното осветяване 
и натискането на Enter се появява менюто с аналитичните показатели;

• попълваме съответните значения на аналитичните показатели по познатия 
начин, в това число въвеждаме и значенията на цена и количество на закупената 
валута, съответно 58,63 лв/дол. и 20000 дол.; 

• потвърждаването  на  въведените  показатели  се  прави  чрез  натискане  на 
бутона "Запис";

• продължаваме счетоводния запис с кредитирането на съответната сметка и 
след това записваме извършената операция по описания в глава втора начин.

6. Изписване на 35000 долара

• осветява  се  полето  "Счетоводни  записи" в  главното  меню.  Натиска  се 
Enter;

• появява  се  меню.  Осветява  се  полето  "Счетоводен  запис".  Натиска  се 
Enter;
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• появява се познатия ни екран от счетоводните записи (виж глава втора). 
Попълват  се  съответните  реквизити  по  първичния  документ,  така  както  беше 
описано по-горе;

• предмет на разглежданата тема този път е кредитирането на сметка 504. 
Когато съответното поле бъде осветено и се натисне Enter, а след това се въведе 
номер  на  синтетичната  сметка  504,  на  екрана  се  изписват  последо–вателно 
наименованията на аналитичните сметки  "БУЛБУНК" и  "Щатски долари". След 
нейното  осветяване  и  натискането  на  Enter  се  появява  форма  с  полета  за 
аналитичните  показатели  и  списък  на  наличностите  по  избраната  аналитична 
сметка.  Избираме  реда  с  наличните  “Щатски  долари”,  който  в  нашия  случай 
съдържа общото количество на притежаваната валута и среднопретеглената цена 
на  придобиване  (съответно  количество  65000  долара  и  среднопретеглена  цена 
45,4762 лв);

• натиска  се  бутона  “Избор”.  Системата  ни  подканя  да  зададем 
количеството, което искаме да изпишем чрез съобщението  "Въведете стойност 
на  поле  КОЛИЧЕСТВО".  Чрез  клавиатурата  се  въвежда  количеството  на 
изписвана–та валута: 25000 и се натиска Enter;

• завършваме  счетоводния  запис  и  след  това  записваме  извършената 
операция по познатият ни и описан в глава втора начин.

С това всички операции по разглеждания от нас пример са завършени.

Справки
ЕкспертНТ дава възможност за различни справки свързани с валутното счето–
водство, а именно:

1. Проверка на направените записи. Това става по следния начин:

• осветява се полето "Счетоводен запис" в главното меню. Натиска се Enter;

•появява се меню. Осветяваме полето "Търсене и преглед". Натиска се Enter и 
се появява форма “Задаване условие за търсене на счетоводни записи”, която се 
състои  от  две  части:  полета  за  задаване  на  условие  за  търсене  и  таблица  с 
документите удовлетворили условието за търсене.

• първоначално  в  таблицата  се  намират  всички  съставени  до  момента 
счетоводни записи. Чрез осветяване на конкретен документ и натискане на бутона 
“Избор”  на  екрана  се  появява  форма  със  запълнени  полета,  отразя-ващи 
съдържанието  на  избрания  документ.  Осветяваме  тези  от  тях,  които  ни 
интересуват,  (в  случая  имащи  отношение  към  валутното  счетоводство)  и 
натискаме Enter;

• появява се екран, който съдържа съответната счетоводна операция.

2. Проверка на записите по синтетична сметка. Това може да стане по следния 
начин:

• осветява се полето "Счетоводен запис" в главното меню. Натиска се Enter;

• появява се меню. Осветява се полето "Сметка номер". Натиска се Enter;
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• върху екрана се появява диалогов прозорец и курсорът се позиционира в 
поле "НОМЕР СМЕТКА";

• чрез клавиатурата въвеждаме 504. Натиска се Enter. Курсорът се позицио-
нира в  поле  "Аналитична подсметка". Въвеждането на  това  ограничение  не  е 
задължително,  но  ако  се  въведе,  в  справката  ще  участват  само  записите  от 
указаната аналитична подсметка. Натискаме Enter;

• курсорът скача в следващото поле “Кореспондиращи сметки”. Натискаме 
клавиш “Интервал”, ако искаме в справката да се включат и кореспонди–ращите 
сметки. Натискаме Enter;

• настройват  се  параметрите  за  печат  или  се  приемат  предложените  по 
премълчаване като се натисне клавиша Esc.

След натискане на бутона "Печат на справката" на екрана се появява справка със 
съответните записи по сметка 504.

3. Валутна оборотна ведомост

Тя може да бъде изведена по следния начин:

• осветява се полето "Справки" в главното меню. Натиска се Enter;

• появява се меню. Осветява се полето "Валутни справки ". Натиска се Enter;

• появява се форма “Задаване параметрите на валутните справки" 
(фиг.6.1). Курсорът се позиционира в поле "НОМЕР СМЕТКА". Чрез клавиатурата 
въвеждаме 504. Натиска се Enter Курсорът се позиционира в поле  "Аналитична 
сметка", където се отварят всички аналитични подсметки на 504 сметка;

• чрез  натискане  на  клавиша  ↓ курсорът  се  позиционира  на  желаната 
аналитична  подсметка.  Ако  искаме  да  получим  аналитичните  наличности  за 
всички подсметки, избираме елемента "504 Разплащателна сметка във валута". 
След натискане на Enter, избраната сметка се качва на първия ред, а в таблицата 
“Ограничение върху показателите на аналитичната сметка” се появяват всички 
показатели от подсметките на избраната сметка;

• курсорът маркира първия показател и системата очаква да се въведат огра–
ничения  върху  тях.  Ако  се  въведе  ограничение,  то  ще  се  направи  извадка  от 
записите на избраната сметка. Ако не се въведе – ще се разпечатат всички записи. 
Прескачането на показателите става като се натисне клавиша Esc;

• настройват  се  параметрите  за  печат  или  се  приемат  предложените  по 
премълчаване като се натисне клавиша Esc.

Натиска се бутона "Валутна ОВ". На екрана се появява справка, съдържаща 
съответните  записи  по  синтетична  сметка  504  и  по  всички  аналитични 
сметки към нея (видове валута и валутен курс).

4. Справка за наличностите по аналитична сметка

До справката се достига по същия начин както и до валутната оборотна 
ведомост.  По  същия  начин  се  въвеждат  и  параметрите  й.  За  да  се  направи 
справката е необходимо да се натисне бутона “Наличности”.
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Фиг.6.1.

На  екрана  се  появява  таблица,  съдържаща  информация  за  наличностите  по 
показатели за аналитичност, такива каквито са заложени при конфигурирането 
на аналитичната сметка. Наличностите са разделени на две групи – в началото 
на зададения период и в края на периода.

5. Справка за изписаните материали

До  справката  се  достига  по  същия  начин  както  и  до  валутната  оборотна 
ведомост.  По същия  начин  се  въвеждат  и  параметрите  й.  За  да  се  направи 
справката е необходимо да се натисне бутона “Изписване”.

На екрана се  появява  таблица,  съдържаща информация  за изписаните мате–
риални запаси  по  аналитични  показатели  и  по счетоводни  записи.  За  всяко 
изписване са посочени вида на документа, номера му и датата на издаване.

6. Справка за заприходените материали

До  справката  се  достига  по  същия  начин  както  и  до  валутната  оборотна 
ведомост.  По същия  начин  се  въвеждат  и  параметрите  й.  За  да  се  направи 
справката е необходимо да се натисне бутона “Заприходяване”.
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На екрана се появява таблица, съдържаща информация за заприходените мате–
риални запаси  по  аналитични  показатели  и  по счетоводни  записи.  За  всяко 
заприходяване са посочени вида на документа, номера му и датата на издаване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се  работи с големи суми по метода среднопретеглена  
цена на придобиване е възможно появяването на минимална разлика в записите  
по синтетични и аналитични сметки, породена от точността на закръгляване.  
За  да  се  избегне  такова  несъответствие  ЕкспертНТ работи  с  точност  по 
цената на валутата осем знака след десетичната точка. При необходимост,  
счетоводителят  може  да  направи  закръгление  до  съответния  знак  след  
десетичната точка, който прецени.
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ГЛАВА СЕДМА

АРХИВ

Архивиране и възстановяване
В  ЕкспертНТ е  предвидена  възможност  за  архивиране  на  потребителските 
даннови  файлове.  Всеки  път  преди  завършване  на  работата  със  системата, 
ЕкспертНТ пита оператора необходимо ли е архивиране на данновите файлове. 
При утвърдителен отговор,  системата  създава  архивен файл с име по премъл–
чаване EARHggmm.ZIP, където ggmm е идентификатор на активния месец, със–
тоящ се от последните две цифри от числото на годината и цифрите на активния 
месец. Ако вече е правен архивен файл със същото име, ЕкспертНТ преименува 
стария  файл  на  EARHggmm.BAK.  Възможно  е  да  се  укаже  и  друго  име  на 
архивния файл.

Архивният файл съдържа всички файлове, които операторът може да промени по 
време на работата си със системата. След известно време този файл би могъл да се 
използва за възстановяване на състоянието на системата, такова каквото е било в 
момента на извършването на архивирането.

Направеният  архивен  файл  остава  в  директорията  на  текущата  година  на 
ЕкспертНТ,  докато  не  се  припокрие  от  нов  архивен  файл.  Възможно е  да  се 
укаже друга директория или дисково устройство. Препоръчително е да се прави 
копие на архивния файл за активния месец върху дискети. Честотата на копиране 
на  архивните  файлове  се  определя  по  преценка  на  потребителя.  Желателно  е 
обаче, след приключване на даден месец да се направи архив и той да се копира 
върху дискета.

Ако  архивния  файл  за  даден  приключил  месец  е  съхранен  върху  дискети  и 
потребителят  прецени,  че  няма  необходимост  от  оперативно  връщане  в  такъв 
минал  месец,  тогава  може  да  се  изтрият  всички  файлове  от  директорията  на 
текущата година на ЕкспертНТ, които имат в последните четири знака от името 
си идентификатора на съответния месец.

Възстановяване  състоянието  на  системата,  такова  каквото  е  било  по  време  на 
архивирането  в  даден файл се  извършва чрез  функцията  "Възстановяване".  За 
целта  най-напред  е  необходимо  да  се  избере  съответен  архивен  файл  за 
възстановяване.  Ако  искате  да  възстановите  състоянието  на  системата  от 
предпоследното архивиране, трябва да изтриете последния архив и да промените 
разширението на предпоследния архивен файл от ВАК на ZIP. Ако необходимият 
архивен файл се намира върху дискета, той трябва да се избере от там.

Функцията "Възстановяване" се намира както и функцията “Архивиране“ в меню 
"Архив". След нейния избор  ЕкспертНТ издава предупредително съобщение за 
това, че информационната база на активния месец ще бъде заменена на и иска 
потвърждение. При утвърдителен отговор, информационните файлове от архив–
ния файл заместват тези от твърдия диск. Трябва да се има предвид, че съдър–
жанието на файловете от твърдия диск преди възстановяването се загубва безвъз–
вратно.
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ВНИМАНИЕ! Тъй като в  архивния файл на даден месец се записват не само 
месечните файлове, а и индивидуалния сметкоплан, номенклатурите, годишните 
файлове и файла на текущите наличности, възстановяването на информационната 
база ще промени и изброените файлове. За да се избегне ненужното им изменение 
преди  възстановяването  на  всеки  един  от  тези  файлове,  системата  изисква 
потвърждение.  Ако операторът  прецени,  че  възстановяването  на  даден  файл  е 
ненужно, той може да го откаже.

Счетоводно приключване
Нуждите на  управлението на  фирмата и удовлетворяване  на информационните 
потребности  на  нейните  контрагенти  изискват  периодично  счетоводството  да 
предоставя  обобщена  информация  за  състоянието  и  промените  в  активите  на 
фирмата,  за  финансовото  й  състояние,  за  резултатите  от  отчетния  период. 
Счетоводното приключване е процес на обобщаване и логическо преобразуване 
на  счетоводната  информация  с  цел  адекватно  представяне  на  резултатите  от 
дейността  на  фирмата.  Чл.39  от  Закона  за  счетоводството  регламентира,  че 
предприятията съставят годишен счетоводен отчет към 31.12. За отчетен период 
параграф 2 от ПЗР на Закона за счетоводството приема календарната година 1.01. 
- 31.12.

Годишния счетоводен отчет, съгласно Закона за счетоводството включва:

1. Баланс - дава информация за финансовото състояние

2. Отчет за приходите и разходите - за ефективността

3. Годишно  приложение  -  съгласно  заповед  на  Министерство  на  финансите  и 
НСИ

Приключването  в  по-тесния  смисъл  на  думата,  включва  следната  последова–
телност:

1. Приключване  на  счетоводните  регистри  -  чл.10,  ал.4  от  ЗС постановява,  че 
регистрите  се  приключват  задължително  към  31.12.  или  към  датата  на 
ликвидация, както следва:

а) приключване  на  аналитичните  сметки  в  спомагателните  книги,  ако  се 
водят такива;

б) приключване на синтетичните сметки в главната книга:

• на активните сметки по формулата: 

начално дебитно салдо + дебитни обороти - кредитни обороти =
крайно дебитно салдо

• на пасивните сметки по същия ред:

начално кредитно салдо + кредитни обороти - дебитни обороти =
крайно кредитно салдо

в) съставяне  на  годишна  оборотна  ведомост  на  синтетичните  сметки  по 
метода:
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начални салда→обороти→крайни салда

2. Проверяване на задължителните равенства:

• сборът  на  началните  дебитни  салда  да  е  равен  на  сборът  на  началните 
кредитни салда;

• сборът на дебитните обороти да е равен на сборът на кредитните обороти;

• сборът  на  крайните  дебитни  салда  да  е  равен  на  сборът  на  крайните 
кредитни салда.

3. Съставяне на отчета за приходите и разходите.

4. Изготвяне на баланса на фирмата.

Приключване
Счетоводният програмен продукт  ЕкспертНТ осигурява чрез функцията  "Прик–
лючване" автоматизирано:

1. Начисляване  на  месечните  амортизации,  съгласно  амортизационния  план  на 
предприятието по схемата:

• Dtс-ка 603/Ktс-ка241

• Dtс-ки от група 61/Ktс-ка 603

2. Приключване  по  ДДС  на  четирите  сметки,  свързани  със  счетоводното  му 
отчитане и попълване на задължителните регистри и справката-декларация.

3. Пренасяне на крайните салда на отчетния период като начални салда за новия 
период.

Ако вече е правено приключване на активния месец след избора на функцията 
"Приключване", системата издава предупредително съобщение, че вече е правено 
приключване  и  иска  потвърждение  за  ново  приключване.  При  утвърдителен 
отговор  ЕкспертНТ изтрива  всички счетоводни операции,  които са  направени 
автоматично при предишното приключване и на тяхно място създава нови. Този 
начин на  работа  позволява на  счетоводителят  да  прави приключване по всяко 
време от месеца.

ЕкспертНТ предоставя  възможност на счетоводителя по свой избор,  в модула 
"Счетоводни записи" да приключва сметките от следните групи: 62; 66; 70; 72; 
76, които сметки не остават с крайно салдо при приключване. Автоматично от 
програмата  става  приключването  на  сметките  от  група  60,  като  се  изисква  и 
веднага посочване на сметката за направление на разхода от 61 група.

След направено приключване чрез съответните функции за справки, ЕкспертНТ 
дава възможност да се съставят автоматизирано:

• главна книга;

• оборотна ведомост;

• отчет за приходите и разходите;
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• баланс на фирмата.

Периодичност
В ЕкспертНТ е възприето месечно водене на счетоводните записи. Това означа–
ва, че за всеки месец се поддържа собствена група от информационни файлове, в 
които се правят счетоводните записи и справки. Потребителят има възможност да 
преминава от един месец в  друг,  да открива нови месеци,  да прави корекции, 
записи и справки в тях и да ги приключва.

ЕкспертНТ прави разлика между текущ календарен месец и активен месец за 
счетоводни записи и справки. Текущият календарен месец се определя от датата 
на компютъра, докато активния месец се определя от потребителя на системата.

В  началото  на  внедряването  на  ЕкспертНТ текущия  календарен  месец  става 
активен месец и всички счетоводни записвания се правят в неговите информа–
ционни  бази.  Възможно  е  създаване  на  нов  активен  месец,  който  да  следва 
непосредствено последния активен месец. Това се осъществява чрез функцията 
"Нов месец". След създаване на нов месец, той се превръща в активен и всички 
записи започват да се правят в него.  Възможно е откриване на нов месец още 
преди  да  е  направено  приключване  на  текущия  месец.  В  този  случай, 
потребителят  може да  се  връща в стария  месец,  да  направи  някои изостанали 
счетоводни записи и да го приключи.

За всяка година, в която ЕкспертНТ работи се създава работна поддиректория на 
инсталационната директория на системата. Името на директорията е  GODgggg, 
където  gggg е номера на годината. Например  GOD2003 е директорията на  2003 
година.  В  нея  се  разполагат  всички  работни  файлове  на  ЕкспертНТ за  тази 
година (месечни и годишни).

Имената на месечните файлове се формират от четири знакова мнемонична част и 
два знака цифрова част, означаваща месеца, за който се отнасят. (Например 06 е 
цифровата част на файловете за месец юни).

Месечните  файлове  са  четири:  SZAPmm (файл  на  първичните  документи), 
OPERmm (файл  на  счетоводните  операции),  IZPIgg (файл  на  движенията  по 
аналитичните  сметки),  ANALmm (файл  за  наличностите  по  аналитичните 
сметки). 

Месечните информационни файлове могат да са разположени върху твърдия диск 
в  работната  директория  на  ЕкспертНТ или да  бъдат архивирани на  сменяеми 
дискети.  Ако  месечните  информационни  файлове  се  намират  в  работната 
директория  на  ЕкспертНТ,  те  могат  да  се  направят  активни  по  желание  на 
потребителя и да се правят справки или корекции в тях.

В рамките на една година връзката между месечните информационни файлове се 
осъществява чрез месечните салда по сметки от сметкоплана и чрез месечните 
справки-декларации по ДДС. На тази основа са възможни и годишните справки.

Имената на годишните файлове се формират само от знакова мнемонична част. 
годината, за която се отнася файла.
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ЕкспертНТ поддържа четири годишни файлове: SALDAgg.dbf (файл с месечните 
салда),  NDDSgg.fct (файл  с  месечните  справки-декларации  по  ДДС)  файл 
STATUSgg.fct (файл  за  състоянието  на  месечните  информационни  файлове)  и 
файл AMORgg.fct (файл с амортизациите).

Създаването  и  преминаването  към  съществуващи  информационни  файлове  се 
осъществява чрез функциите "Нов месец", "Друг месец" и "Нова година".

Нов месец
Функцията "Нов месец" създава празни информационни файлове за месеца, който 
следва.  Тя  създава  и  нов  файл  за  наличностите  по  аналитични  сметки,  като 
прехвърля  всички  ненулеви  наличности  от  стария  месец.  След  създаването  на 
празните  месечни  файлове,  ЕкспертНТ прави  активен  новия  месец.  Всички 
счетоводни записи и справки след извикването на функцията ще се правят в новия 
месец.

Функцията  "Нов месец" може да се изпълни още преди приключване на стария 
месец. Тъй като след нейното активиране системата прави автоматично последния 
месец активен,  то  за  да  се  премине в неприключен месец е необходимо да се 
използва функцията "Друг месец".

Функцията  "Нов месец" може да се създаде нов месец само за месеца следващ 
последния създаден месец За да се създаде нов месец в миналота е необходимо да 
се използва функцията "Друг месец" чрез бутон “Нов начален мсец”.

Друг месец
Функцията  "Друг месец" прави активен някой друг от съществуващите месеци в 
директорията на ЕкспертНТ. След избора на функцията ЕкспертНТ визуализира 
меню с месеците на годините, в които е работено и предлага избор на нов активен 
месец (фиг.7.1).

След изпълнение на функцията  "Друг месец", избрания месец става активен и е 
възможно  да  се  правят  справки,  корекции  и  нови  счетоводни  записи  в  него. 
Трябва да се има предвид, че ако се правят корекции или нови записи, които се 
отразяват на следващите месеци е необходимо да се направи ново приключване 
на активния месец и да се изпълни функцията "Реорганизация " в слдващия месец. 
Това ще пренесе направените корекции и в следващия месец.

Когато даден месец се маркира, но той още не е направи активен е възможно той 
да  се  инициализира.  Това  означава,  че  записите  направени  в  него  ще  бъдат 
изтрити и в него ще има наличности и салда само от предходния месец.  Това 
може да се направи, като натиснете битон  “Инициализация” от формата  “Избор 
на месец”.

В този  случай  системата  издава  предупредително  съобщение  и иска  потвърж–
дението за инициализация на информационни файлове за него. При утвърдителен 
отговор  ЕкспертНТ създава  празни  файлове  за  указания  месец  и  го  прави 
активен. Тази операция се прави рядко, но понякога е за предпочитане вместо да 
се изтриват много записи поотделно.
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Фиг.7.1.

Ако натиснете бутон  “Нов начален мсец” от формата  “Избор на месец” ще се 
създаде  празен  месец  преди  първия  в  списъка  от  месеци.  По  този  начин  е 
възможно въвеждане на данни и за месеците преди въвеждане на  ЕкспертНТ в 
експлоатация.

Нова година
Функцията  "Нова година"  изпълнява същите  процедури както функцията  "Нов 
месец",  като  допълнително  създава  и  запълва  годишните  файлове за  годината, 
която следва текущата. Създават се файловете SALDA, DDS и AMOR. Във файла 
SALDA се записват началните салда за месец януари на новата година и затова 
преди  изпълнение  на  функцията  "Нова  година" е  необходимо  да  се  направи 
приключване  на  месец  декември.  Разбира  се,  възможно  е  откриване  на  нова 
година без да е приключен месец декември, като приключването му се отложи за 
по-късно. В този случай по-късно трябва да се използва функцията "Друг месец" 
за да се направи активен месец декември и се направи приключване.

Реорганизация
Функцията  "Реорганизация" се изпълнява тогава, когато са направени корекции 
или  нови  счетоводни  записи  в  предишен  месец,  които  влияят  на 
информационната база на следващите месеци. Това се случва, когато се изменят 
наличностите или среднопретеглените им цени, преминаващи в следващия месец.
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Преди  избора  на  функцията  е  необходимо  да  се  направи  приключване  на 
предишния  месец.  Когато  функцията  се  избере,  активен  месец  трябва  да  бъде 
следващия месец на този, в който са направени корекциите. Функцията създава 
нов файл за наличностите в следващия месец и автоматично изпълнява върху него 
всички операции, които са извършени в него.

В  резултат  на  направените  корекции,  е  възможно  някой  от  операциите  на 
следващия месец да не могат да се изпълнят. Това се случва например когато е 
изписвано количество по-голямо от коригираната му наличност. В този случай, 
системата  прави  запис  с  отрицателни  количества.  Затова  е  добре  винаги  след 
реорганизация  да  се  пуска  и  функцията  “Несъответствие”.  Тя  ще  открие  и 
записите, в които има изменени среднопретеглени цени и ще ви даде възможност 
да коригирате ръчно тези несъотвтествия.

Реорганизация  може  да  се  прави  и  по  още  една  причина.  При  работа  с 
ЕкспертНТ,  когато  счетоводните  записи  се  изтриват,  те  остават  физически 
записани върху диска, но се маркират като изтрити. Същото се прави и когато се 
изпълнява функцията  "Приключване". Тогава записите от предишните приключ–
вания не се изтриват, а само се маркират. Така при често правене на приключване 
в базата  могат да останат голямо количество записи,  които са маркирани като 
изтрити.  Това  забавя  работата  на  системата  и  намалява  свободното  дисково 
пространство.

За да се увеличи скоростта на работата и да се освободи дисково пространство е 
желателно периодично да се изпълнява функцията  "Реорганизация". Тя изчиства 
маркираните записи и компресира данновите файлове. По време на реорганиза–
цията  ще  отпаднат  записите,  които  не  са  направени  на  базата  на  счетоводни 
документи. Такива са всички записи, които се правят автоматично по време на 
приключването. По тази причина е необходимо да се направи ново приключване 
след реорганизацията.

След избора на функцията "Реорганизация", ЕкспертНТ изисква потвърждение 
на операцията чрез  диалогов прозорец.  При утвърдителен отговор,  реоргани–
зацията започва, трае няколко минути и приключва работата със съобщения за  
направените записи.
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ГЛАВА ОСМА

СЕРВИЗНИ ФУНКЦИИ

Функция "Печат"

Функцията "Печат" се намира в менюто на системата и се активира, когато върху 
екрана  е  разположено  съдържанието  на  някоя  справка (фиг.8.1).  След нейното 
избиране върху екрана се показва  стандартния диалогов прозорец  "Print",  чрез 
който могат да се донастроят някои параметри за принтера.

Фиг.8.1.

Особено внимание заслужава параметъра  "Paper size". Той определя размера на 
листа, върху който ще се печати справката.  ЕкспертНТ изчислява дължината на 
най-дългия  ред  и  проверява  дали  той  ще  се  събере  върху указания  размер  на 
листа. Ако не се събира, ЕкспертНТ намалява автоматично размера на шрифта с 
който се печати справката.

С натискането на бутона "ОК" започва печатането на справката върху принтера. 
След завършването на печата ЕкспертНТ изчиства екрана и очаква избор на нова 
функция.
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Активирането на функцията  "Печат" и визуализирането на някоя справка върху 
екрана се предхожда винаги от показване на диалогов прозорец,  чрез който се 
определят параметрите на справката. 

Полетата "Начална страница" и "Крайна страница" определят обхвата на справ–
ката. Тези полета се изменят само когато е необходимо да се отпечати само част 
от справката. Полето "Брой реда на стр." определя броя редове в страницата.

Полето "Шрифт:" определя шрифта и височината на символите, с които ще бъде 
отпечатана  справката.  Чрез  избор  от  него  вие  може  да  определите  шрифта  и 
размера на символите му.

Функция "Запиши във файл"
Функцията  "Запиши във файл"  се намира в менюто на системата и се активира, 
когато върху екрана е разположено съдържанието на някоя справка. След нейното 
избиране върху екрана се показва стандартен диалогов прозорец за въвеждане на 
файл. Необходимо е да се въведе името на файла, в който да се запише съдър–
жанието на текущата справка. С натискането на бутона "ОК" справката се записва 
в указания файл.

Функция "Отказ от справка"
Функцията "Отказ от справка" се намира в менюто на системата и се активира, 
когато върху екрана е разположено съдържанието на някоя справка. След нейното 
избиране  ЕкспертНТ изчиства екрана и очаква избор на нова функция. Когато 
върху екрана е разположена справка, натискането на бутона  "Изход" има същия 
ефект, както функцията "Отказ от справка".

Функция "Годишен статус"
Функцията "Годишен статус" показва данново меню с информация за месеците в 
годината, дата на последното архивиране и дата на последното приключване за 
всеки един от тях.

Функцията  има  само  информационно  предназначение.  Натискането  на  бутона 
"Изход" предизвиква нейното прекъсване.

Бутони
Бутоните от менюто на ЕкспертНТ имат следното значение:

предoставя информация за фирмата, чието счетоводство се води;

отваря сметкоплана за преглед и редакция;

отваря кодовите таблици за преглед и редакция;

отваря форма за въвеждане на начални салда;

отваря форма за търсене и редакция на дълготрайни активи;
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отваря форма за въвеждане на счетоводни записи;

отваря форма за търсене и редакция на счетоводни записи;

отваря форма за изменение на активния месец;

печат на справки “Оборотни ведомости”;

печат на справки “Дълготрайни активи”;

печат на “Аналитични справки”;

печат на “Валутни справки”;

печат на справки за ДДС;

печат на годишни справки;

предизвиква отново изпълнение на последно избраната функция;

предизвиква прекъсване на прегледа на текущата справка (ако върху екрана 
се намира справка) или прекъсване работата на ЕкспертНТ (ако се намираме 
извън преглед на справка).  В последния случай системата изисква потвърж–
дение;

предоставя съдържанието на помощната информация.
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