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1.0 Cel i założenia rozwiązania 

Sage eSprawozdania Enterprise to rozwiązanie mające na celu podgląd gotowych eSprawozdań 

oraz weryfikację poprawności podpisów deklaracji. Dodatkowo użytkownicy wersji Premium mają 

możliwość stworzenia nowego eSprawozdania od podstaw jak też naniesienie poprawek na 

przygotowaną wcześniej deklarację. Sprawozdanie można w dowolnej chwili zapisać i powrócić do 

niego w dowolnym momencie. Użytkownik ma możliwość zapisania sprawozdania zarówno  

w bazie aplikacji, jak też wyeksportowania pliku na dysk komputera. Ponadto wersja Premium poza 

weryfikacją podpisów ma również możliwość ich dodawania. W najwyższej wersji aplikacji, czyli w 

wersji Exclusive, użytkownik może dodatkowo importować pliki z arkusza Excel i na ich podstawie 

tworzyć deklarację.  

Aplikacja została skierowana do następujących jednostek: 

• Jednostki innej, 

• Jednostki małej, 

• Jednostki micro, 

• Zakładu ubezpieczeń, 

• Skonsolidowanej jednostki innej. 

2.0 Okno logowania 

Aby mieć możliwość wykonywania akcji w programie, konieczne jest założenie bazy danych oraz 

zalogowanie się do niej. Po uruchomieniu programu wyświetli się okno logowania, gdzie  

w Ustawieniach należy wybrać odpowiednią opcję. 

 
Aby aplikacja działała prawidłowo serwer SQL musi mieć włączoną opcję FILESTREAM. 

Więcej informacji dostępnych jest na końcu instrukcji. 

 

2.1 Zakładanie bazy 

Po wybraniu w polu Ustawień opcji Załóż nową bazę ukaże się okno, w którym należy uzupełnić 

wymagane pola. W polu Serwer SQL należy wybrać serwer SQL, na którym zostanie założona baza 

danych. Po rozwinięciu listy serwerów wyświetlą się tylko te, które są lokalnie na komputerze, 

natomiast jeżeli użytkownik chce się połączyć z serwerem z sieci, powinien kliknąć na przycisk 

oznaczony trzema kropkami w celu ich wyszukania. Można również wpisać adres serwera ręcznie. 
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Następnym krokiem jest podanie loginu i hasła użytkownika SQL, który ma dostęp do bazy, bądź 

zaznaczenia opcji Logowanie zintegrowane – aplikacja zaloguje się do serwera przy użyciu konta 

użytkownika aktualnie zalogowanego do systemu, jeśli ma do tego uprawnienia. 

W ostatnim polu należy podać nazwę bazy danych, po czym kliknąć przycisk Utwórz. Aby wrócić do 

poprzedniego okna należy kliknąć Wstecz. 

2.2 Dołączanie bazy 

Po wybraniu w oknie logowania opcji Dołącz istniejącą bazę można również dołączyć bazę, która 

już wcześniej została założona – ukaże się okno, gdzie należy wybrać serwer SQL, na którym jest 

baza, następnie podać dane do logowania, kliknąć przycisk Pobierz, aby pobrać bazy z serwera, 

wpisać nazwę bazy i kliknąć przycisk Dołącz. 

 

2.3 Odłączanie bazy 

Jeżeli baza danych nie jest już potrzebna istnieje możliwość jej odłączenia. W oknie logowania 

należy wybrać Ustawienia>Odłącz bazę.  
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2.4 Logowanie 

Po założeniu lub dołączeniu bazy w oknie głównym logowania w polu Baza należy wybrać z listy 

odpowiednia bazę, po czym podać dane do logowania.  

Pole wyboru Logowanie zintegrowane określa sposób logowania: 

• pole zaznaczone – użytkownik loguje się do systemu z użyciem zintegrowanego logowania 

Windows, jeśli ma do tego uprawnienia, 

• pole odznaczone – użytkownik loguje się do systemu w sposób standardowy poprzez 

podanie loginu i hasła użytkownika SQL, który ma dostęp do wskazanej bazy. 

 

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć Zaloguj, zaś aby zamknąć program – Anuluj.  

3.0 Konfiguracja aplikacji 

Po pierwszym zalogowaniu się użytkownik musi dokonać aktywacji produktu. Do tego czasu na 

ekranie będzie widniała jedynie informacja o braku wprowadzonych danych licencyjnych. 
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Aby przejść do konfiguracji aplikacji oraz wyświetlić informacje o aktualnej licencji i programie należy 

skorzystać z przycisku . Kliknięcie na przycisk powoduje wysunięcie dodatkowego menu  

z zakładkami z lewej strony okna.  

3.1 O aplikacji 

W zakładce O aplikacji przechowywane są informacje dotyczące wersji aplikacji, wersji bazy oraz 

informacje prawne. 

 

3.2 Aktywacja 

W tej sekcji należy dokonać aktywacji produktu. Aby to zrobić należy podać takie informacje jak: 

• Nazwę firmy 

• NIP firmy 

• Klucz produktu. 

Poniżej znajduje się status licencji. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać klikając przycisk 

Zapisz. 
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Po wprowadzeniu klucza na ekranie pojawi się okno informujące o prawidłowych danych 

licencyjnych oraz o tym, że nastąpi wylogowanie z aplikacji w celu wczytania licencji. Po ponownym 

zalogowaniu funkcje aplikacji będą aktywne. 

 

3.3 Licencja 

Zakładka Licencja informuje użytkownika o tym, do kogo należy licencja, jaki jest klucz produktu, jaki 

wariant aplikacji posiada użytkownik na podstawie klucza produktu oraz do kiedy dany klucz jest 

ważny i ile wykorzystanych numerów NIP/KRS w danej licencji zostało już użyte.  

W odrębnej sekcji zawarta jest również umowa licencyjna oprogramowania e-Sprawozdania. 
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4.0 Podgląd pliku e-Sprawozdania 

Sekcja ta służy do obsługi e-sprawozdania jednostki. Aby móc przejść do poszczególnych operacji  

należy kliknąć przycisk Podgląd pliku e-Sprawozdania. 

 

Wówczas otworzy się zakładka, w której użytkownik będzie mógł wybrać następujące operacje: 

• Nowe e-Sprawozdanie (dostępne od wersji Premium), 

• Importuj, 

• Eksportuj oraz Eksportuj jako (dostępne od wersji Premium), 

• Wczytaj (dostępne od wersji Premium), 

• Zapisz oraz Zapisz jako (dostępne od wersji Premium). 
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Część pól posiada dodatkowe objaśnienia, aby je wyświetlić należy najechać kursorem myszy na 

pole. 

 

Każdą tabelę ukazaną w poszczególnych sekcjach można filtrować według wartości za pomocą 

przycisku  widocznym po prawej stronie, po najechaniu na tytuł kolumny, która ma zostać 

przefiltrowana. Jeżeli dana kolumna będzie posiadała nałożony filtr, wówczas na nagłówku 

kolumny będzie widoczna ikona podświetlona kolorem niebieskim . 

Ponadto klikając prawym klawiszem myszy na pasek nagłówka kolumny można dostosować wygląd 

danej tabeli. Użytkownik ma możliwość dostosowania widoku tabeli do własnych potrzeb, przy czym 

aby dostosować kolumny należy wybrać opcję Wybór kolumn. Wówczas w prawym dolnym roku 

ukaże się „schowek”. Poszczególną kolumnę tabeli można schować do „schowka” lub dodać ją ze 

„schowka” do tabeli, przytrzymując nagłówek myszą i przeciągając w miejsce, gdzie ma się 

znajdować. 

 

Dodatkowo w każdej tabeli można zbiorczo zwinąć lub rozwinąć wszystkie elementy. Aby to zrobić 

należy użyć prawego przycisku myszy. Ukaże się okno z pozycjami Zwiń wszystko oraz Rozwiń 

wszystko, należy wybrać potrzebną akcję. 
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Każdą kolumnę można również poszerzać używając wskaźnika myszy w postaci strzałek  

widocznych po najechaniu na brzeg kolumny, która ma zostać zmieniona. 

4.1 Import e-Sprawozdania 

Przycisk Importuj służy do podglądu gotowego eSprawozdania. Po jego naciśnięciu otworzy się 

okno przeglądania plików, w którym należy wybrać sprawozdanie (o rozszerzeniu .xml), które ma 

zostać wyświetlone. 

 

Sprawozdanie zostanie wczytane i możliwy będzie jego podgląd, który zostanie wyświetlony  

w zakładkach, odpowiadających typom sprawozdania: 

• Nagłówek, 

• Bilans, 

• Pozycje pozabilansowe (dotyczy Zakładów ubezpieczeń), 

• TRU Majątek (dotyczy Zakładów ubezpieczeń), 

• TRU Życie (dotyczy Zakładów ubezpieczeń), 

• RZiS, 

• Rachunek przepływów, 

• Zestawienie zmian w kapitale, 

• Informacje dodatkowe. 

 

Jeżeli użytkownik posiada Sage eSprawozdania Enterprise w wersji Premium lub wyższej, 

będzie miał możliwość edycji wczytanego pliku sprawozdania w każdej z powyższych 

zakładek. Obsługa aplikacji w przypadku edycji jest taka sama jak w przypadku sporządzenia 

nowego sprawozdania i została opisana w podrozdziale Nowe e-Sprawozdanie (dostępne 

od wersji Premium). 

 

4.1.1 Nagłówek 

Zakładka zawiera wprowadzenie do jednostki. W tej części można uzyskać informacje o kodzie 

sprawozdania, okresie obrachunkowym za jaki zostało sporządzone sprawozdanie, oraz informacje, 
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które zostały wykorzystane przy jego tworzeniu. Część ta może różnić się w zależności od 

wczytanego rodzaju sprawozdania.  

W dolnej części znajduje się tabela pokazująca pozycje uszczegóławiające (informacje 

uszczegóławiające wynikające z potrzeb lub specyfiki jednostki). Aby wyświetlić pozycje 

uszczegóławiające do każdej z pozycji należy nacisnąć  widoczny przy każdej z pozycji. Zostanie 

rozwinięta lista uszczegóławiająca do wybranego wiersza. 

 

4.1.2 Bilans 

Sekcja ta ukazuje aktywa oraz pasywa, które zostały uwzględnione w sprawozdaniu. Kolumny 

zawierają takie informacje jak: 

• Nazwę poszczególnych elementów bilansu, 

• Opis poszczególnych elementów bilansu, 

oraz kwoty odpowiadające danej pozycji, przy czym: 

• Kwota A – kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy, 

• Kwota B – kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy, 

• Kwota B1 – przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy (pole opcjonalne, 

które może być puste). 

Każdy element może posiadać elementy podrzędne, które oznaczone są niebieskimi strzałkami. 

Ponadto każdy element może mieć swoje pozycje uszczegóławiające (pozycje dodatkowe), które 

będą oznaczone kolorem pomarańczowym. Aby je wyświetlić należy nacisnąć  przy danej pozycji. 

Zostaną wówczas wyświetlone podpozycje przypisane do rozwijanego wiersza. 
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4.1.3 Pozycje pozabilansowe (dotyczy Zakładów ubezpieczeń) 

Sekcja ta występuje tylko w przypadku sprawozdania Zakładu ubezpieczeń, ze względu na inną 

strukturę sprawozdania dla tej jednostki. 

W sekcji widnieją wszystkie pozycje pozabilansowe wykazane przez jednostkę. Pozycje wyświetlone 

są w formie tabeli, gdzie poszczególne kolumny oznaczają: 

• Nazwę pozycji pozabilansowej, 

• Opis pozycji pozabilansowej, 

• Kwotę A (opisane powyżej), 

• Kwotę B (opisane powyżej), 

• Kwotę B1 (opisane powyżej). 

Każdy element może posiadać elementy podrzędne, które oznaczone są niebieskimi strzałkami. 

Ponadto każdy element może mieć swoje pozycje uszczegóławiające (pozycje dodatkowe), które 

będą oznaczone kolorem pomarańczowym. Aby je wyświetlić należy nacisnąć  przy danej 

pozycji. Zostaną wówczas wyświetlone podpozycje przypisane do rozwijanego wiersza. 

 

4.1.4 TRU Majątek (dotyczy Zakładów ubezpieczeń) 

Sekcja technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych występuje tylko w przypadku 

sprawozdania Zakładu ubezpieczeń, ze względu na inną strukturę sprawozdania dla tej jednostki.  

W sekcji widnieją wszystkie wykazane przez jednostkę dane, dotyczące ustalenia wyniku  

z działalności ubezpieczeniowej. Pozycje wyświetlone są w formie tabeli. Tabela podzielona jest na 

dwie części: pierwszą częścią jest opis rachunku technicznego. Druga część posiada następujące 

kolumny: 

• Nazwę pozycji sprawozdania, 

• Opis pozycji sprawozdania, 

• Kwotę A (opisane powyżej), 

• Kwotę B (opisane powyżej), 

• Kwotę B1 (opisane powyżej). 
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W kolumnie po lewej stronie należy wybrać dany rachunek techniczny, wówczas po prawej stronie 

zostanie wyświetlona zawartość sprawozdania dla wybranego rachunku. 

Każdy element może posiadać elementy podrzędne, które oznaczone są niebieskimi strzałkami. 

Ponadto każdy element może mieć swoje pozycje uszczegóławiające (pozycje dodatkowe), które 

będą oznaczone kolorem pomarańczowym. Aby je wyświetlić należy nacisnąć  przy danej 

pozycji. Zostaną wówczas wyświetlone podpozycje przypisane do rozwijanego wiersza. 

 

4.1.5 TRU Życie (dotyczy Zakładów ubezpieczeń) 

Sekcja technicznego rachunku ubezpieczeń na życie występuje tylko w przypadku sprawozdania 

Zakładu ubezpieczeń, ze względu na inną strukturę sprawozdania dla tej jednostki. 

W sekcji widnieją wszystkie wykazane przez jednostkę dane, dotyczące ustalenia wyniku  

z działalności. Pozycje wyświetlone są w formie tabeli, która podzielona jest na dwie części: pierwszą 

częścią jest opis – nazwa grupy i rodzaju ubezpieczenia, dla którego raportowany jest rachunek 

techniczny. Druga część posiada następujące kolumny: 

• Nazwę pozycji sprawozdania, 

• Opis pozycji sprawozdania, 

• Kwotę A (opisane powyżej), 

• Kwotę B (opisane powyżej), 

• Kwotę B1 (opisane powyżej). 

Każdy wiersz może posiadać pozycję uszczegóławiającą. Aby rozwinąć poszczególne pozycje 

należy kliknąć przycisk . Dana pozycja zostanie wówczas rozwinięta. W przypadku jeśli pozycja 

uszczegóławiająca posiada kolejną pozycję należy postępować analogicznie. 
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4.1.6 RZiS 

Na górze zakładki widnieje informacja, w jakim wariancie został sporządzony rachunek zysków  

i strat (czy w wariancie kalkulacyjnym czy porównawczym). Poniżej widoczna jest tabela, ukazująca  

przychody i koszty uwzględnione w rachunku, które zostały podane w bilansie. Ponadto jeśli dana 

pozycja zawiera pozycje uszczegóławiające, można ją rozwinąć klikając przycisk . Jeśli dana 

pozycja posiada kolejną pozycję uszczegóławiającą, można zobaczyć ją analogicznie. 

 

4.1.7 Rachunek przepływów 

Sekcja ukazuje przepływy danej jednostki, jeżeli zostały one wykazane w sprawozdaniu. 

Uwzględnianie przepływów nie jest obowiązkowe, tak więc jeśli zakładka jest pusta, oznacza to, że 

jednostka nie wykazała w sprawozdaniu żadnych przepływów. Wówczas widniał będzie komunikat, 

iż w otwartym dokumencie nie występuje opcjonalny element Rachunku przepływów.  

W górnej części zakładki widnieje wówczas informacja o wariancie w jakim został sporządzony 

rachunek (może występować w wariancie bezpośrednim lub pośrednim). Poniżej znajduje się tabela 

z danymi. 

Ponadto każda pozycja może posiadać pozycje uszczegóławiające, które można rozwinąć za 

pomocą kliknięcia przycisku . 

4.1.8 Zestawienie zmian w kapitale 

Sekcja zestawienia zmian w kapitale własnym ukazuje wszystkie wykazane przez jednostkę zmiany. 

Sekcja nie jest obowiązkowa przy tworzeniu sprawozdania. Zakładka może zatem być pusta. Jeśli 
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jednak zmiany zostały wskazane, wówczas będzie możliwy podgląd w postaci tabeli. Tabela została 

podzielona na kolumny takie jak: 

• Nazwę pozycji, której dotyczy zmiana, 

• Opis pozycji, której dotyczy zmiana, 

• Kwotę A (opisaną powyżej), 

• Kwotę B (opisaną powyżej), 

• Kwotę B1 (opisaną powyżej). 

Każdy wiersz może posiadać pozycję uszczegóławiającą. Aby rozwinąć poszczególne pozycje 

należy kliknąć przycisk . Dana pozycja zostanie wówczas rozwinięta. W przypadku jeśli pozycja 

uszczegóławiająca posiada kolejną pozycję należy postępować analogicznie. 

4.1.9 Informacje dodatkowe 

Jeżeli jednostka wykazuje dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania, będą one widoczne w tej sekcji 

w tabeli wraz z opisem, czego dotyczy wyjaśnienie oraz możliwością podglądu załączonego pliku. 

Aby zobaczyć załączony plik należy kliknąć przycisk  umieszczony po prawej stronie tabeli. 

Pod tabelą dotyczącą dodatkowych informacji i objaśnień widnieje tabela dotycząca rozliczenia 

różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto. 

Dodatkowo, jeśli sprawozdanie dotyczy skonsolidowanej jednostki innej po prawej stronie okna 

pojawi się tabela pokazująca uwzględnione jednostki w sprawozdaniu.  

 

4.2 Nowe e-Sprawozdanie (dostępne od wersji Premium) 

Aplikacja umożliwia użytkownikowi utworzenie nowego sprawozdania. Aby to zrobić należy wybrać 

przycisk Nowe e-Sprawozdanie. 
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Otworzy się okno wyboru parametrów sprawozdania.  

 

Użytkownik powinien wybrać wszystkie parametry, w jakich ma zostać utworzone sprawozdanie.  

Należy zacząć od określenia statusu firmy, ponieważ w zależności od struktury sprawozdania 

przyjętej dla danej jednostki, okno może ulec zmianie. 

Część z pól posiada rozwijaną listę. Wówczas przy takim polu będzie widoczna strzałka, po 

kliknięciu której ukażą się opcje wyboru. 
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Aby wybrać, czy kwoty w sprawozdaniu mają być prezentowane w złotówkach, czy w tysiącach 

złotych, należy kliknąć pole przy danym parametrze. To samo tyczy się pól związanych z 

zestawieniem zmian w kapitale oraz rachunków przepływów, jako że nie są to obowiązkowe 

elementy sprawozdania, użytkownik może zaznaczyć pole wyboru w zależności od tego, czy chce 

wykazać te elementy w sprawozdaniu. Domyślnie pola są odznaczone. 

 

Po ustawieniu wszystkich parametrów należy nacisnąć przycisk Zatwierdź. Aby przerwać akcję, 

należy wybrać przycisk Anuluj.  
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Po zatwierdzeniu użytkownik zostanie przekierowany do pierwszej zakładki sprawozdania, jaką jest 

Nagłówek, Należy przystąpić do uzupełniania pól wymaganych dla danej jednostki. Schemat 

zakładek jest taki sam jak został opisany powyżej w rozdziale dotyczącym Importu 

eSprawozdania.  

Pola dotyczące dat można uzupełnić wybierając dzień w kalendarzu. Aby rozwinąć kalendarz należy 

nacisnąć przycisk  widoczny po prawej stronie każdego z pól. 

 

Przy każdej tabeli, do której można przypisać elementy sprawozdania znajdują się przyciski, które 

oznaczają: 

•  - dodanie pozycji sprawozdania, 

•  - usunięcie pozycji sprawozdania (przy czym jeżeli pozycja posiada pozycje 

uszczegóławiające i użytkownik naciśnie przycisk odpowiedzialny za usunięcie pozycji, 

zostanie usunięta pozycja razem z jego pozycjami uszczegóławiającymi, usunięcie pozycji 

uszczegóławiającej element sprawozdania, dodatkowo przy każdym naciśnięciu przycisku 

usunięcia na ekranie pojawi się komunikat z zapytaniem, czy pozycja na pewno ma zostać 

usunięta), 

•  - dodanie pozycji uszczegóławiającej elementu sprawozdania, przy czym do pozycji 

uszczegóławiającej można dodawać kolejne pozycje uszczegóławiające (każda pozycja 

widoczna jest w strukturze jako wiersz z większym akapitem niż nadrzędna pozycja 

uszczegóławiająca i oznaczona jest również kolorem pomarańczowym), pozycje będą 

umieszczane nad elementami, do których mają stanowić uszczegółowienie z wyjątkiem 

ostatniego elementu, którego pozycja uszczegóławiająca widnieje pod elementem, 
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•  - usunięcie pozycji uszczegóławiającej element sprawozdania, (przy każdym 

naciśnięciu przycisku usunięcia na ekranie pojawi się komunikat z zapytaniem, czy pozycja 

na pewno ma zostać usunięta), 

•  - przycisk umożliwia zbiorcze dodanie elementów. Po naciśnięciu tego przycisku 

otworzy się okno ze wszystkimi możliwymi elementami dla danej części sprawozdania. Aby 

wybrać element, który ma znaleźć się w sprawozdaniu, należy zaznaczyć go w polu wyboru 

umiejscowionym po lewej stronie. Pozycje podkreślone wskazują elementy obowiązkowe dla 

danego typu sprawozdania, pozycje pogrubione wskazują wybrane dotychczas elementy, 

zaś pogrubione i podkreślone pozycje oznaczają, że element jest obowiązkowy i został 

wybrany. Elementy ukazane czcionką bez wyróżnienia pokazują wszystkie dostępne 

elementy dla danego typu sprawozdania. Po dodaniu wszystkich elementów należy nacisnąć 

przycisk Zatwierdź, wówczas elementy pojawią się w oknie sprawozdania. Aby przerwać 

akcję należy wybrać przycisk Anuluj. 

•   -  przycisk służy do automatycznego sumowania wartości elementów sprawozdania, w 

momencie użycia go przy danym oknie, nastąpi sumowanie wartości tego okna. 

•  - przycisk znajduje się w zbiorczym oknie elementów listy. Umożliwia zaznaczenie 

wszystkich elementów znajdujących się na liście. 

•  - przycisk znajduje się w zbiorczym oknie elementów listy. Umożliwia odznaczenie 

wszystkich elementów znajdujących się na liście. 

 

•  - usunięcie całego elementu sprawozdania (dostępne tylko przy elementach 

opcjonalnych). 
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Dodatkowo w zakładce Informacje dodatkowe przy tabeli Dodatkowe informacje i objaśnienia 

dostępne są następujące przyciski: 

•  - dodanie pliku dysku komputera, 

•  - usunięcie załączonego pliku, 

•  - podgląd załączonego pliku. 

Jeżeli przyciski widoczne są w kolorze szarym, oznacza to, że nie została wybrana pozycja, do której 

mogłyby być użyte. Należy wybrać pozycję, jednokrotnie klikając w jej pole lewym przyciskiem 

myszy, wówczas przycisk stanie się aktywny. 

Po naciśnięciu przycisku dodania pozycji sprawozdania, wyświetli się okno umożliwiające wybór 

elementu do dodania. Należy rozwinąć pole klikając przycisk  po czym wybrać odpowiedni 

element. Następnie aby dodać element do sprawozdania należy nacisnąć przycisk OK. Aby 

przerwać akcję należy wybrać przycisk Anuluj. 

 

Pola indywidualnych danych jednostki, pola dotyczące kwot poszczególnych elementów oraz 

pozostałe pola nie posiadające możliwości wyboru, są polami tekstowymi i należy wpisać je 

odręcznie, gdyż każda jednostka ma indywidualne wyjaśnienia. Aby to zrobić należy kursorem 

myszy kliknąć w te pole, a następnie wpisać stosowne dane. Po kliknięciu w dowolne miejsce 

okna, tekst zostanie zapamiętany. 
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4.3 Eksport e-Sprawozdania (dostępne od wersji Premium) 

Zarówno gotowe sprawozdanie jak też te w trakcie edycji można zapisać na dysku komputera. W 

tym celu należy użyć przycisków Eksportuj oraz Eksportuj jako. W przypadku pierwszego eksportu 

pliku nie ma znaczenia, którego przycisku użyje użytkownik. Jeżeli jednak eksport był już wykonany, 

wówczas przycisk Eksportuj służy do nadpisania ostatnio zapisanej wersji sprawozdania. Natomiast 

przycisk Eksportuj jako pozwala na zapisanie obecnej wersji sprawozdania w nowym pliku.  

 

Aby powrócić do zapisanego sprawozdania należy wczytać je do aplikacji za pomocą przycisku 

Importuj.   

4.4 Baza danych – funkcja wczytywania/zapisu (dostępne od wersji Premium) 

Sage eSprawozdania Enterprise przechowuje sprawozdania w pamięci aplikacji. Użytkownik ma 

możliwość zapisu danej wersji sprawozdania kilkukrotnie i powracania do niej w dowolnym 

momencie. Aby zapisać sprawozdanie pierwszy raz można użyć zarówno przycisku Zapisz, jak też 

Zapisz jako. W efekcie sprawozdanie zostanie zapisane w bazie aplikacji.  

 

Jeśli zapis miał miejsce już wcześniej, wówczas przycisk Zapisz nadpisze zapisane wcześniej 

sprawozdanie do wersji aktualnej na moment naciśnięcia przycisku zapisu. 
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Jeśli jednak sprawozdanie było wcześniej zapisane i użytkownik chce mieć możliwość powrotu do 

poprzedniej wersji jak też do aktualnej na moment zapisu, może użyć przycisku Zapisz jako. Pojawi 

się okno pozwalające na zapisanie pliku pod nową nazwą, jednocześnie nie nadpisując poprzedniej 

wersji dokumentu.  

 

Aby otworzyć zapisany wcześniej w aplikacji plik należy użyć przycisku Wczytaj.  

 

Otworzy się okno z przechowywanymi przez aplikację plikami. Należy zaznaczyć plik, który 

użytkownik chce otworzyć, a następnie kliknąć przycisk Otwórz. Sprawozdanie otworzy się z danymi, 

które zostały wprowadzone do momentu zapisu. Aby przerwać akcję należy nacisnąć przycisk 

Anuluj. 
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4.5  e-Sprawozdanie na kolejny rok 

W  celu utworzenia sprawozdania na kolejny rok należy zaznaczyć opcję Podgląd pliku e-

Sprawozdania. 

 

 

 

 

Następnie należy otworzyć sprawozdanie z poprzedniego roku. Aby to  zrobić, należy wybrać opcję 

Importuj bądź Wczytaj. 

 

 

 

 

W dalszej części po otwarciu sprawozdania za poprzedni okres należy wybrać opcję e-

Sprawozdanie na kolejny rok. Opcja pozwala na przygotowanie sprawozdania z takimi samymi 

parametrami jak te, które zostały wysłane za poprzedni rok. 

 

 

 

 

Następnie wyświetli się komunikat Generowanie sprawozdania na nowy rok na podstawie 

aktualnego dokumentu. 
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Po zaakceptowaniu powyższego komunikatu otworzy się okno operacji. 

 

 

 

 

 

W e-Sprawozdaniu na kolejny rok  dane nagłówkowe zostały automatycznie przypisane, a wszystkie 

kwoty przeniesione jako kwoty na koniec poprzedniego roku obrotowego. 

Wskazuje na to poniższy przykład. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 Podpisy 

Aplikacja Sage eSprawozdania Enterprise umożliwia również sprawdzenie, czy sprawozdanie 

zostało prawidłowo podpisane oraz podpisanie sprawozdania (funkcja dostępna od wersji Premium). 
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5.1 Weryfikacja podpisów 

Aby sprawdzić poprawność podpisu deklaracji należy załączyć podpisany już plik, wybierając 

przycisk Importuj plik lub wybrać ikonę trzech kropek widoczną po prawej stronie poniżej.  

Następnie, z dysku komputera, należy wybrać plik z podpisem, który ma zostać zweryfikowany. 

 

Jeżeli dokument jest podpisany prawidłowo, na ekranie aplikacji pojawi się okno z komunikatem 

informującym o poprawności podpisu. Okno informacyjne pojawi się również w przypadku błędnego 

podpisu, wówczas na ekranie  widniała będzie wiadomość, iż wczytany plik nie został prawidłowo 

podpisany (dotyczy wersji Basic). 

 

Jeżeli użytkownik posiada wersję Premium lub Exclusive, wówczas komunikat będzie rozszerzony 

o możliwość dodania podpisu do dokumentu (dodawanie podpisu zostało opisane w następnym 

podrozdziale). 
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Jeśli dokument jest podpisany prawidłowo, na ekranie pojawi się tabela, w której poszczególne 

kolumny informują o czasie podpisania dokumentu, do kogo należy podpis oraz czy zweryfikowano 

łańcuch certyfikatu. Aby wyświetlić certyfikat podpisu danej osoby należy wybrać wiersz podpisu, 

a następnie kliknąć ikonę widoczną po prawej stronie tabeli. 

 

Otworzy się okno pokazujące ogólne informacje o certyfikacie wraz z datą ważności oraz  

z możliwością podglądu oświadczenia wystawcy. Można przejść również w zakładkę dotyczącą 

szczegółów oraz ścieżki certyfikacji. 
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Ponadto z tego miejsca użytkownik ma możliwość podglądu pliku sprawozdania. Aby wyświetlić 

podgląd należy nacisnąć przycisk Zobacz dane pliku, wówczas w nowej zakładce otworzy się 

sprawozdanie. 

 

 

Wersja Basic w opisanej zakładce będzie posiadała jedynie przyciski Importuj plik oraz 

Zobacz dane pliku. Pozostałe przyciski będą widoczne w przypadku posiadania wersji 

Premium lub Exclusive. 

 

5.2 Dodanie podpisu (dostępne od wersji Premium) 

Aplikacja umożliwia użytkownikowi również podpisanie deklaracji. Aby to zrobić należy 

zaimportować plik ze sprawozdaniem z dysku komputera za pomocą przycisku Importuj plik lub 

wczytać go z pamięci aplikacji za pomocą przycisku Otwórz plik. 
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Jeżeli plik nie posiada żadnego podpisu wówczas na ekranie zostanie wyświetlony komunikat 

informujący o braku podpisu i możliwości jego dodania. 

 

Wówczas żeby podpisać załączone sprawozdanie należy nacisnąć przycisk Dodaj podpis.  

 

Na ekranie pojawi się okno pozwalające na wybór certyfikatu, którym ma zostać podpisane 

sprawozdanie. Należy wybrać odpowiedni certyfikat a następnie nacisnąć przycisk OK. Aby 

przerwać akcję należy wybrać przycisk Anuluj.  
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Po poświadczeniu podpisu na ekranie pojawi się informacja o tym, że sprawozdanie zostało 

podpisane przy użyciu wybranego certyfikatu.  

 

Jeżeli wystąpi konieczność podpisania sprawozdania kilkoma podpisami, kolejne podpisy będą 

dodawane jako kontrasygnaty do pierwszego podpisu. Procedura dodawania kolejnego podpisu jest 

taka sama jak w przypadku dodawania pierwszego podpisu. 
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Podpisane sprawozdanie można zapisać na dysku komputera za pomocą przycisku Eksportuj plik. 

 

Można je również zapisać w bazie danych aplikacji za pomocą przycisku Zapisz plik. 

 

6.0 Import z pliku Excel (dostępne od wersji Exclusive) 

Posiadanie wersji Exclusive daje użytkownikowi możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych 

funkcji aplikacji, w tym z importu danych zapisanych w pliku Excel. Użytkownik ma możliwość 

wczytania pliku z danymi, potrzebnymi do sporządzenia sprawozdania i wyświetlenia go w oknie 

podglądu aplikacji. W tym celu należy użyć przycisku Import z pliku Excel, 

 

Po wejściu w zakładkę można użyć przycisku Nowe e-Sprawozdanie, jeśli użytkownik chce stworzyć 

nowy dokument lub, jeśli został już wcześniej utworzony, wczytać go z bazy danych aplikacji za 

pomocą przycisku Wczytaj. 
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W zależności od wyboru, pojawi się okno pozwalające na utworzenie nowego sprawozdania, bądź 

też podgląd wczytanego pliku z możliwością jego edycji. Instrukcja uzupełniania e-Sprawozdania 

została opisana w rozdziale Nowe e-Sprawozdanie. 

 

Przed importem danych z pliku Excel, należy ustawić format daty, na taki, jaki jest wykorzystywany 

w pliku, który ma zostać wczytany (jeśli daty zapisane są jako tekst). Jest to niezbędne aby podczas 

generowania sprawozdania na podstawie wczytanego pliku, aplikacja mogła poprawnie odczytać 

wartości komórek dotyczące dat z pliku Excel. 
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Następnie, aby wczytać plik, należy wybrać opcję Otwórz plik źródłowy i wybrać z dysku komputera 

plik Excela, który ma zostać wyświetlony w oknie aplikacji. 

 

Okno podzieli się na dwie części. Po lewej stronie widoczne będzie okno edytora sprawozdań, po 

prawej stronie wyświetlony zostanie wybrany z dysku plik. 

Aby móc przypisać wartości z pliku Excel do poszczególnych pól sprawozdania, należy wybrać 

przycisk trzech kropek widoczny po prawej stronie każdego pola, a następnie wskazać komórkę  

w pliku Excel, której wartość ma zostać zaimportowana podczas generowania pliku. Pojawi się okno 

ukazujące adres wskazanej komórki. Aby zatwierdzić wybór należy wybrać przycisk OK. Wówczas 

komórka zostanie przypisana do pola. Aby przerwać akcję należy wybrać Anuluj. 
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W trakcie edycji sprawozdania w polach widoczne są adresy komórek z arkusza Excel. Po 

wygenerowaniu sprawozdania, wartości zostaną pobrane zgodnie ze schematem. 

 

Okna można rozszerzać bądź zwężać tak aby użytkownik mógł wygodnie przeglądać daną część. 

Aby to zrobić, należy najechać na linię dzielącą obie części, a następnie kiedy kursor będzie 

wskazywał dwie strzałki, przesunąć podziałkę w dowolną stronę. 

 

Ponadto zakładki sprawozdania można przewijać za pomocą strzałek widocznych po prawej stronie 

tabeli dotyczącej podglądu. 

 

Kiedy plik będzie gotowy użytkownik może nacisnąć przycisk Generuj e-Sprawozdanie. Aplikacja 

ukaże podgląd gotowego sprawozdania. 
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Edycję sprawozdania można zapisać w dowolnym momencie używając przycisków Zapisz oraz 

Zapisz jako, przy czym przycisk Zapisz nadpisuje sprawozdanie, które zostało wczytane, z kolei 

przycisk Zapisz jako tworzy nowy plik w bazie aplikacji. 

 

7.0 Sprawdź aktualizacje 

Przycisk Sprawdź aktualizacje pozwala na sprawdzenie aktualnej wersji aplikacji. 

 

Jeżeli dostępna jest nowa wersja, wówczas po naciśnięciu przycisku ukaże się okno informujące  

o dostępności nowej wersji wraz z pytaniem, czy aplikacja ma dokonać aktualizacji. W celu 

dokonania aktualizacji należy wybrać przycisk Tak. Aplikacja zostanie uaktualniona do najnowszej 

wersji. Aby przerwać akcję należy wybrać Nie. 

 

8.0 Wylogowanie 

W celu wylogowania się z aplikacji należy użyć przycisku Wyloguj się widocznego w panelu akcji. 
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9.0 Przygotowanie serwera SQL 

W celu prawidłowego działania aplikacji serwer SQL musi mieć włączoną opcję FILESTREAM. Aby 

to zrobić należy uruchomić aplikację SQL Server 2016 Configuration Manager. 

 

Następnie należy wybrać za pomocą prawego przycisku myszy odpowiednią instancję serwera SQL. 

 

Z menu kontekstowego należy wybrać opcję Właściwości. Otworzy się okno właściwości, w którym 

należy wybrać zakładkę FILESTREAM i zaznaczyć opcję Enable FILESTREAM for Transact-SQL 

access. Następnie w celu zapisania zmian należy nacisnąć przycisk OK. Zmiany zostaną zapisane 

a opcja będzie aktywna. 

W przypadku występowania błędów podczas zakładania bazy, związanych z koniecznością 

włączenia opcji FILESTREAM, należy ponownie uruchomić instalację bazy danych   
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