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Zmiany:
04.07.2017
Podczas rejestracji faktur do rejestrów zakupu i sprzedaży, dodano mechanizm kontroli poprawności numerów 
NIP. 
08.06.2017
Wprowadzono modyfikacje w sprawozdaniach finansowych dla małych jednostek.
27.03.2017
Zmiana dotyczy rejestracji w rejestrach sprzedaży dla celów JPK.
Sprzedaż ze stawką 0% automatycznie traktowana jest jako WDT i wykazywana w pozycji 21 deklaracji VAT 7.
Nie ma potrzeby dodatkowego określania pola JPK dla takich faktur.
17.02.2017
Modyfikacja dotyczy Rejestrów sprzedaży
Podczas wykonywania zapisu faktury sprzedażowej do rejestru, system dodatkowo pyta o pełny numer faktury, 
który wykorzystywany jest do celów JPK.
W punkcie Przegląd/korekta rejestru sprzedaży, możliwość uzupełnienia/skorygowania pełnego numeru.

Sprawozdania finansowe
Dla dużych jednostek, zmodyfikowano formularze (Bilans, Zyski i straty, Zmiany w kapitale).
W związku z tym, że w formularzach dodano nowe punkty nastąpiło przenumerowanie pozycji.
Dlatego należy przejrzeć poszczególne punkty i w niektórych przypadkach przepisać lub dopisać konta i dopiero
wykonać obliczenia.

30.12.2016
Zmiana dotyczy części Rejestrów zakupu i sprzedaży i kolejnego dostosowania pod potrzeby JPK, przede 
wszystkim dla mniejszych podmiotów, które nie mają skomputeryzowanych wszystkich odcinków i mają 
znacznie mniejszą ilość faktur zakupu i sprzedaży.

Została wprowadzona możliwość rejestracji dla konkretnej faktury/dokumentu numeru pola w deklaracji VAT 7.
W punkcie PRZEGLĄD/KOREKTA zarówno rejestru zakupu i sprzedaży dodano możliwość pod klawiszem F5 
Dane do JPK możliwość rejestracji pełnego numeru faktury oraz przypisania pola w JPK z deklaracji VAT 7.
Domyślnie dla większości faktur sprzedażowych, które dotyczą dostaw na terenie kraju ZW, 0, 5,7,8,22,23
nie uzupełniamy Pola JPK, tylko dla pozostałych przypadków, które należy wykazać w polach od 21 do 34.
To samo dotyczy faktur zakupowych, za wyjątkiem nabyć zaliczanych do środków trwałych i wyposażenia. 
W tym przypadku należy dla takich faktur określić numer pola z deklaracji VAT 7.
To samo dotyczy innych przypadków, które mogą występować sporadycznie.

Tym sposobem można poprawnie przygotować kompletne dane do JPK_VAT.
_________________________________________________________________________________________
           Dla użytkowników na 2017 rok, dostępna jest wyłącznie wersja 32-bitowa.
Aby skorzystać z nowej wersji programu należy pobrać z www.procomp.com.pl → PLIKI, z tabeli na 2017 
instalatora programu pod nazwą FK2017 i zapisać na dysku, a następnie uruchomić go w celu aktualizacji do 
bieżącej wersji wskazując katalog, w którym znajduje się poprzednia wersja programu. 
Instalator dokona aktualizacji jedynie niezbędnych plików. Do programu z aktualizacją należy wkopiować plik 
licencji na 2017 rok o nazwie _FK_NOW.DBF lub _FK_NOW.
Nie posiadając licencji na 2017 rok, program się nie uruchomi.

Wersję systemu należy zainstalować równocześnie z systemem FK-STA, FAKTURY, RAPORT, PRODUKCJA, 
PŁACE, HURT oraz SPRZEDAŻ, ponieważ nie będzie możliwa automatyczna współpraca między tymi 
programami.

Wprowadzono następujące zmiany:
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 JEDNOLITY PLIK KONTROLNY
Program dostosowano pod wymogi  ustawy z dnia 10.09.2015 r. oraz nowego brzmienia ust. 3 art. 109, który 
wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 roku dotyczący  przygotowania danych w formacie Jednolitego Pliku 
kontrolnego (JPK), a mianowicie JPK_KR (księga główna, zestawienie sald i obrotów oraz księgi pomocnicze)

 Podczas rejestracji faktur z przypisaniem do REJESTRU ZAKUPU system umożliwia 
rejestrację/korektę pełnego numeru faktury. Dotychczas było dostępne 10 znaków, aktualnie 30.

              Ten pełny numer eksportowany jest do JPK_VAT.

       -      SPAWOZDANIA FINANSOWE
              Dodano możliwość sporządzenia BILANSU i ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny i
              porównawczy) dla małych jednostek.

 NOTY ODSETKOWE
WYDRUK NOT  - dodano stronicowanie wydruków (dla drukarek Windowsowych)
PRZEGLĄD NOT ODSETKOWYCH – aktywowano do tej pory nie działającą możliwość

 ROZRACHUNKI 
LIKWIDACJA POZYCJI ROZLICZONYCH – dodano pytanie o datę, do której mają zostać zlikwidowane 
pozycje rozliczone

 KSIĘGI RACHUNKOWE
POLECENIA KSIĘGOWANIA – dopracowano funkcjonalność działania tej funkcji dodając możliwość 
usuwania tytułów zestawień oraz poprawnego zapisu we wszystkich wymaganych polach w obrotach
               
-  System dostosowano do zgodności z innymi systemami na 2017 rok.

-  Program dostosowano do nowych aktualizacji systemu operacyjnego Windows,  zarówno w wersji 
   32-u i 64-bitowej
  
Zaleca się bieżące pobieranie aktualizacji oprogramowania z naszej strony www.procomp.com.pl


