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1 Початок роботи
1.1 Введення даних про організацію
Після першого запуску програми
Ви побачите
нагадування, як на
малюнку ліворуч.
Клацніть на хрестику в правому
верхньому кутку нагадування - воно
закриється.
Після цього просто введіть назву
своєї організації та код ЄДРПОУ у
відповідних полях. Далі натисніть
кнопку “Зберегти зміни”. Введені Вами
дані будуть збережені, і надалі у звітах,
які Ви друкуватимете, автоматично
підставлятимуться назва і код ЄДРПОУ
Вашої організації.
Для продовження роботи натисніть на вкладку “Журнал обліку
господарських операцій” - і Ви перейдете в основне робоче вікно програми.
1.2 Налаштування плану рахунків
Натисніть
на
пункт
меню
“Налаштування”. У спадному меню, що
з’явиться, оберіть “План рахунків”.
Відкриється
нове
вікно
“Налаштування плану рахунків”.
Програма вже містить простий
план
рахунків.
Ви
можете
використовувати його або налаштувати
власний.
Щоб налаштувати власний план
рахунків,
використовуйте
кнопки
“Додати
рахунок”,
“Додати
субрахунок”,
“Видалити”
та
“Редагувати”. Ці кнопки розташовані у
лівому нижньому кутку вікна.
Зверніть увагу, що для кожного
рахунку зазначено дату його відкриття
та вхідний залишок. Вхідний залишок
зазначається станом на 1 число
звітного року (або на дату, з якої Ви почали вести облік у АРМ “Простий
облік”). По даті відкриття рахунку програма автоматично перевіряє коректність
запису господарських операцій: у разі, якщо Ви в процесі роботи відкриєте
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рахунок, скажімо, 1 липня 2015 року, а пізніше заднім числом спробуєте
провести по ньому операцію за 1 червня 2015 року, програма попередить Вас
про помилку.
1.2.1 Додавання рахунку
Щоб додати рахунок, просто натисніть
відповідну кнопку. З’явиться вікно введення
даних про рахунок. У відповідних полях введіть
його номер, дату відкриття, назву, а також вхідний
залишок.
Після цього натисніть кнопку “Гаразд”, якщо
Ви правильно ввели всі дані. Якщо Ви
передумали - натисніть “Скасувати”.
Зверніть увагу!
Якщо вноситься інформація про рахунок, який має/матиме субрахунки, його вхідні залишки
по дебету і кредиту повинні бути “0,00”! Програма сама підраховує загальний залишок по
рахунку на основі залишків по його субрахунках при формуванні відповідних звітів.
Зазначення залишку по такому рахунку вручну може призвести до помилок!

1.2.2 Додавання субрахунку
Щоб додати субрахунок, спершу переведіть вказівник на той рахунок, до
якого Ви хочете відкрити субрахунок (просто один раз клацніть мишкою по
відповідному рядку в табличці зі списком рахунків). Після цього натисніть
кнопку “Додати субрахунок”. З’явиться таке ж вікно, як для відкриття рахунку,
але у ньому в полі “Номер” вже буде підставлено перші цифри відповідного
рахунку. Заповніть всі дані про субрахунок так само, як описано вище, і
натисніть “Гаразд”.
1.2.3 Редагування рахунку або субрахунку
Щоб редагувати раніше введений рахунок або субрахунок, спершу
переведіть вказівник на той рахунок/субрахунок, який хочете редагувати
(просто один раз клацніть мишкою по відповідному рядку в табличці зі списком
рахунків), а після цього натисніть кнопку “Редагувати”. Також Ви можете зразу
двічі клацнути лівою кнопкою миші на рядку відповідного рахунку/субрахунку.
З’явиться таке ж вікно, як для відкриття рахунку, всі поля у ньому будуть уже
заповнені раніше введеною Вами інформацією. Змініть дані, які вважаєте за
потрібне, і натисніть “Гаразд”.
Зверніть увагу!
У режимі редагування Ви можете змінити назву рахунку, але не можете змінювати його
номер. Якщо Ви хочете змінити номер рахунку, Вам доведеться його повністю видалити, а
потім створити новий рахунок із новим номером.
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1.2.4 Видалення рахунку або субрахунку
Щоб видалити раніше введений рахунок або субрахунок, спершу
переведіть вказівник на той рахунок/субрахунок, який Ви хочете видалити
(просто один раз клацніть мишкою по відповідному рядку в табличці зі списком
рахунків), а після цього натисніть кнопку “Видалити”.
Якщо за цим рахунком/субрахунком є проведені господарські операції,
програма повідомить Вам про помилку та не дасть здійснити видалення. У
такому разі Вам спершу доведеться видалити відповідні операції з журналу
обліку господарських операцій, і лише після цього видаляти
рахунок/субрахунок. Можливо, доведеться взагалі дочекатися закриття року, і
видалити його вже в новому році, коли по рахунку/субрахунку не
здійснюватиметься жодних операцій.
1.3 Налаштування типових проводок
Типові проводки дозволяють Вам
заощадити час при введенні однакових
повторюваних операцій. Одного разу
налаштувавши типову проводку, Ви
зможете
надалі
при
введенні
господарської операції просто вибрати
її зі списку проводок, і програма
автоматично підставить необхідні
рахунки та зміст операції.
Щоб
налаштувати
типові
проводки, у головному вікні програми
натисніть
на
пункт
меню
“Налаштування”. У спадному меню,
що з’явиться, оберіть “Типові проводки”.
З’явиться вікно “Типові проводки”. У ньому Ви побачите список вже
введених проводок (якщо Ви вперше запустили програму - там є лише одна, для
прикладу).
1.3.1 Додавання проводки
Ви можете додати типову проводку, натиснувши кнопку “Додати проводку”
(ліворуч унизу). Після цього у табличці зі списком проводок з’явиться іще один
запис (рядок). У полі “Зміст операції” введіть, відповідно, зміст операції, а в
полях “ДЕБЕТ” і “КРЕДИТ” задайте номери рахунків/субрахунків, у по дебет і
кредиту яких відповідно проводитиметься ця операція. По завершенні натисніть
кнопку “Ввести” (праворуч угорі).
Якщо Ви передумали додавати проводку - натисніть кнопку “Скасувати”
(праворуч угорі).
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1.3.2 Видалення проводки
Для видалення проводки перейдіть на відповідний рядок у табличці зі
списком проводок (клацніть по ньому один раз лівою клавішею миші), після
чого натисніть кнопку “Видалити” (ліворуч унизу). Програма запитає у Вас
підтвердження. Натисніть “Так”, і проводку буде видалено.
1.3.3 Редагування (зміна) проводки
Для редагування проводки перейдіть на відповідний рядок у табличці зі
списком проводок (клацніть по ньому один раз лівою клавішею миші), після
чого можете зразу переходити до редагування - змінювати зміст операції чи
рахунки по дебету і кредиту у відповідних полях.
По завершенні натисніть кнопку “Ввести” (праворуч угорі).
Якщо Ви передумали змінювати проводку - натисніть кнопку “Скасувати”
(праворуч угорі).
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2 Ведення журналу обліку господарських операцій
2.1 Запис господарських операцій
Програма "АРМ "Простий облік"
призначена являє собою інструмент для
ведення
журналу
(книги)
обліку
господарських операцій в електронному
вигляді.
Після
запуску
програми
відкривається вікно, в якому Ви бачите
перелік
раніше
внесених
господарських операцій. У цьому
режимі
Ви
можете
переглядати
операції, гортати список. Однак Ви не
можете додавати, змінювати або
видаляти раніше зроблені записи. Для
того, щоб отримати ці можливості, слід
натиснути кнопку з подвійною зеленою
стрілкою (див. малюнок ліворуч). У
результаті,
розгорнеться
панель
редагування з відповідними полями для
запису номера операції, її дати, змісту, суми, номерів рахунків.
Щоб додати запис про нову господарську операцію, перемістіться на
останній запис у табличці й натисніть на кнопку “Додати” на панелі
редагування. Після цього Ви зможете внести всі необхідні дані у відповідні
поля. Зверніть увагу, що програма автоматично підставить дату операції (таку
саму, як у попередньої) та номер операції (наступний за попереднім). Ви можете
вручну змінити автоматично підставлені програмою дані.
По завершенні введення всіх даних про нову операцію, натисніть кнопку
“Ввести”. Якщо всі дані було внесено коректно, операція додасться у список
внизу вікна. Якщо Ви передумали вносити операцію, просто натисніть кнопку
“Скасувати”.
Зверніть увагу!
При введенні змісту операції Ви можете скористатися раніше введеними Вами типовими
проводками - для цього на панелі редагування в полі “Зміст операції” натисніть на стрілочку,
що знаходиться праворуч. Відкриється спадне меню, в якому Ви побачите список типових
проводок. Оберіть ту, що Вам потрібна, і її дані будуть автоматично підставлені у відповідні
поля на панелі редагування.

При натисканні кнопки “Додати” новий запис додається після поточного тобто, після того, який Ви переглядали на момент натискання кнопки. Тому
зазвичай рекомендується використовувати цю кнопку для додавання нових
записів після останнього запису в списку.
Якщо необхідно додати новий запис між уже існуючими (скажімо, Ви
забули внести якусь операцію), слід скористатися кнопкою “Вставити”. Для
цього перемістіться на існуючий запис, перед яким бажаєте вставити новий, і
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натисніть “Вставити”. Перед поточним записом додасться новий, який Ви
зможете ввести так, як описано вище. При цьому нумерація всіх наступних
записів відповідно зміниться.
Якщо Вам доводиться вносити кілька однотипних записів підряд
(скажімо, при внесенні отриманих платежів), Ви можете ввести лише перший із
них, а далі натискати кнопку “Повторити”. Програма автоматично створить
новий запис - копію того запису, який Ви раніше ввели.
Щоб редагувати раніше введену операцію, перемістіться на відповідний
запис (клацніть по відповідному рядку таблички лівою клавішею миші), і
почніть редагування даних у полях на панелі редагування. По завершенні
натисніть кнопку “Ввести”. Якщо Ви передумали і відмовляєтеся від внесених
змін - натисніть “Скасувати”.
Щоб видалити раніше введену операцію, перемістіться на відповідний
запис і натисніть кнопку “Видалити”.
2.2 Збереження введеної інформації
Всі дані, які Ви вводите в журнал
господарських операцій, будуть записані на диск
(збережені) лише після того, як Ви дасте програмі
відповідну команду. Для цього у головному
меню оберіть пункт “Файл”, а в ньому “Зберегти зміни”.
Також можна просто натиснути відповідну
кнопку на панелі інструментів (другу зліва).
Всі внесені зміни буде записано на диск.
Зверніть увагу!
Якщо Ви спробуєте закрити програму, і при цьому будуть наявні незбережені зміни,
програма попередить Вас про це і запропонує зберегти зміни на диск.

2.3 Скасування всіх незбережених змін
Якщо після внесення кількох операцій Ви
виявили, що було допущено помилки, які буде
довго або складно виправляти, або Ви з інших
причин хотіли би скасувати всі операції, які
внесли за поточний сеанс роботи, Ви можете
повернути журнал обліку господарських
операцій у стан, в якому він перебував на момент
останнього збереження змін. Для цього у
головному меню оберіть пункт “Файл”, а в
ньому - “Перезавантажити базу”.
Також можна просто натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів
(першу зліва).
В результаті, буде завантажено базу даних із диска. При цьому всі дані, які
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раніше не були збережені на диску, будуть видалені і не зберігатимуться.
2.4 Імпорт банківських виписок
Для швидшого занесення в програму операцій за рахунками в банках, Ви
можете скористатися з функції імпорту банківських виписок. Однак спершу
Вам слід сформувати у банківській програмі, якою Ви користуєтеся, файл для
імпорту даних у форматі CSV.
Зверніть увагу!
Виписка, яку Ви збираєтеся імпортувати, повинна бути сформована у форматі CSV, при
цьому як розділювач необхідно зазначити крапку з комою (“;”). Роздільником дробової
частини числа має бути кома (“,”). Формат дати: “день.місяць.рік” (“ДД.ММ.РРРР”).

2.4.1 Формування
"Укрсоцбанку")

виписки

в

банківській

програмі

(на

прикладі

Увійдіть у систему. Відкрийте пункт меню “Налаштування”, а в ньому підпункт “Загальні налаштування”. Задайте формат дати і числовий формат, а
також кодування символів, як показано на малюнку нижче.

Тепер відкрийте пункт
меню “Рахунки”. У ньому
виберіть підпункт “Виписки по
рахунках”
(або
можна
натиснути на значок годинника
навпроти
відповідного
рахунку).
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З’явиться нове вікно. У ньому оберіть рахунок, за яким формуватимете
виписку, та період, за який її формувати, і натисніть кнопку “Пошук”:

Після цього з’явиться нове
вікно зі списком операцій по
рахунку за обраний Вами
період. Прогорніть це вікно до
самого низу, і знайдіть кнопку
“Експорт”. Натисніть її.

Тепер прогорніть вікно
нагору.
Ви
побачите
повідомлення із пропозицією
завантажити
сформовану
виписку у форматі CSV.
Завантажте її та збережіть на
комп’ютері.
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2.4.2 Імпорт виписок в АРМ "Простий облік"
Після того, як Ви сформували виписку в банківській програмі та зберегли її
на своєму комп’ютері, можна запустити АРМ “Простий облік” та завантажити
(імпортувати) банківську виписку в нашу програму.
Зверніть увагу!
Під час імпорту виписок програма не здійснює перевірки на предмет логічних помилок, як
при звичайному введенні господарських операцій. Тому здійснюйте автоматичний імпорт
виписок уважно.
Доброю практикою є створити резервну копію бази даних перед тим, як розпочинати імпорт
банківських виписок. Так Ви завжди зможете повернутися до попереднього стану бази
даних, якщо під час імпорту виписок були допущені помилки. Докладніше про те, як
здійснювати резервне копіювання баз даних та їх відновлення з архіву, йдеться у 3.1

У головному меню оберіть пункт
“Імпорт даних”, а в спадному меню, що
з’явиться,
“Імпорт
банківських
виписок”. Клацніть по ньому лівою
клавішею миші.
Ознайомтеся із попередженням, що з’явиться після цього, і натисніть
“Гаразд”.
З’явиться нове вікно, в якому Вам
слід буде вибрати виписку для імпорту.
Знайдіть на диску комп’ютера та
виберіть файл із випискою, який Ви
раніше завантажили з банківської
програми.
Після того, як Ви вкажете програмі
файл з виписками, які необхідно
імпортувати, з’явиться нове вікно, у
якому буде наведено зміст обраного
Вами файлу.
У цьому вікні Вам необхідно буде зазначити, які поля виписки
відповідатимуть яким колонкам (стовпчикам) Вашого журналу обліку
господарських
операцій.
Програма спробує самостійно
визначити таку відповідність,
але Вам слід буде перевірити
вибір, зроблений програмою, і
при необхідності виправити
його.
Після
того,
як
відповідності
колонок
(стовпчиків) журналу обліку
господарських операцій і полів виписки встановлено, Вам слід зазначити, для
якого рахунку здійснюється імпорт виписки (наприклад, для рахунку “31”, якщо
у Вас лише один банківський рахунок, або для одного з його субрахунків (“311”,
“3111” тощо), якщо у Вас банківських рахунків декілька). По завершенні
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натисніть кнопку “Далі”, яка розташована внизу праворуч.
Якщо Ви передумали імпортувати виписки, або побачили, що вказали
програмі не на той файл, Ви можете відмовитися від продовження, натиснувши
кнопку “Скасувати”, що розташована ліворуч унизу.
Зазначивши всі необхідні дані й натиснувши кнопку “Далі”, ви перейдете у
вікно редагування записів, які імпортуються:

Програма автоматично підготує “проект” записів у журналі господарських
операцій, однак Вам доведеться вручну зазначити кореспондуючі рахунки за
кожною операцією, а при потребі - також відредагувати зміст операції.
Зверніть увагу!
На цьому етапі важливо скоротити запис у полі “Зміст операції”, видаливши зайву
інформацію. Це допоможе уникнути помилок (обмеження по кількості символів) при
остаточному перенесенні записів у журнал обліку господарських операцій.

По завершенні - натисніть кнопку “Готово”. Якщо все зроблено правильно,
Ви отримаєте відповідне повідомлення, і повернетеся в головне вікно програми.
Також Ви можете в будь-який момент скасувати імпорт виписок,
натиснувши кнопку “Скасувати”, або повернутися у попереднє вікно,
натиснувши кнопку “Назад”.
2.5 Друк звітів
Для того, щоб виводити на друк (на
принтер)
журнал
господарських
операцій, оборотно-сальдову відомість,
операції та обороти по одному з обраних
рахунків, програма має відповідні
шаблони.
Щоб роздрукувати відповідні документи, у пункті головного меню “Звіти”
оберіть документ, який Вам потрібен, і клацніть на ньому. З’явиться нове вікно,
у якому Вам буде запропоновано ввести період, за який необхідно сформувати
документ. Після цього на екран буде виведено попередній перегляд відповідного
документа, який ви вже зможете роздрукувати на принтері.
Зверніть увагу!
При формуванні документів програма бере до уваги лише ті операції, які було збережено на
диск. Тому, якщо Ви щойно внесли нові операції чи змінили раніше введені, перед
формуванням і друком документів спершу збережіть всі зміни на диск, як описано в 2.2
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2.6 Закриття року
У програмі АРМ “Простий облік” Ви можете вести один журнал обліку
господарських операцій безперервно протягом кількох років, і при цьому
матимете можливість роздруковувати відповідні звіти саме за той рік, який Вас
цікавить. Однак для зручнішої і швидшої роботи по завершенні фінансового
року рекомендуємо “закривати рік” у програмі.
Процедура “Закрити рік” в АРМ “Простий облік” виконує такі дії:
1) Робить архівну копію поточної бази даних і зберігає її на диску;
2) Підраховує залишкове (вихідне) сальдо за всіма рахунками;
3) Створює новий чистий (без записів) журнал обліку господарських
операцій;
4) Переносить раніше підраховані вихідні залишки до нового журналу як
вхідні.
Викликати процедуру Ви
можете, вибравши в головному
меню пункт “Файл”, а в
спадному меню, що з’явиться, пункт “Закрити рік...”. Після
цього з’явиться діалогове вікно,
в якому програма запитає Ваше підтвердження на закриття року. Після Вашої
згоди програма запропонує обрати ім’я і місце збереження для архівної копії
поточної бази даних, а після цього - виконає решту дій. Після успішного
завершення всіх операцій Ви отримаєте відповідне підтвердження.
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3 Сервісні функції
3.1 Створення і читання архівних копій бази даних
АРМ “Простий облік” дозволяє Вам робити архівні копії бази даних, а
також завантажувати раніше зроблені копії. Використовуйте цю можливість для
виготовлення резервних (запасних) копій баз даних та для переносу даних з
комп’ютера на комп’ютер.
Викликати
процедуру
архівного копіювання бази даних
Ви
можете,
вибравши
в
головному меню пункт “Файл”, а
в спадному меню, що з’явиться, пункт “Резервне копіювання...”.
Після цього з’явиться діалогове вікно, в якому програма запропонує обрати ім’я
і місце збереження для архівної копії поточної бази даних. Зазначте місце на
диску, де хочете зберегти архівну копію, та задайте їй ім’я, яке буде для Вас
зрозумілим (наприклад, “2015_10_01” - Ви знатимете, що в цьому файлі
збережено базу станом на 1 жовтня 2015 року). Після успішного завершення
архівного копіювання Ви отримаєте відповідне підтвердження.
Для відкриття раніше збереженої архівної копії бази даних оберіть в
головному меню пункт “Файл”, а в спадному меню, що з’явиться, - пункт
“Відновити з архіву...”. У діалоговому вікні, що з’явиться, оберіть файл з
архівною копією бази даних, яку Ви хочете відкрити.
Зверніть увагу!
При відновленні з архіву раніше збереженої копії бази даних вона замінює собою ту, з якою
Ви працюєте зараз. Тобто, якщо Ви, наприклад, зараз ведете облік за 2015 рік, і відкриєте
архівну базу за 2014 рік, то дані за 2015 рік будуть втрачені. Тому рекомендуємо перед
відкриттям архівних версій бази даних спершу зробити копію поточної бази.

3.2 Налаштування шрифту звітів
Ви можете самостійно
визначити розмір шрифту, що
використовуватиметься
у
звітах, які Ви друкуєте. Для
цього у пункті головного меню
“Налаштування”
оберіть
підпункт
“Налаштування
інтерфейсу”.
З’явиться вікно, в якому Ви зможете обрати розмір
шрифту. Зверніть увагу: вікно вибору розміру шрифту
містить зразок тексту і чисел, який буде змінюватися
відповідно до того, як Ви обиратимете різні розміри
шрифту.
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3.3 Виклик довідкової інформації
Вибравши
в
пункті
головного меню “Довідка”
підпункт “План рахунків”, Ви
відкриєте нове вікно, в якому
буде показано Ваш план
рахунків. Це вікно, на відміну
від діалогових вікон, не блокуватиме собою головне вікно програми.
Використовуйте його під час введення господарських операцій, щоб швидко
звіритися зі своїм планом рахунків.
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