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Cel pracy 

Projekt i implementacja dodatkowej
funkcjonalności systemu finansowo-księgowego,
która ułatwiałaby naliczenie oraz automatyczne
księgowanie różnic kursowych wg wybranych
przez jednostkę gospodarczą metod wyceny



Analiza i częściowa implementacja 
aplikacji do rozliczeń walutowych

 Realizacja celu
 Projekt aplikacji 
 Implementacja aplikacji
 Podsumowanie i wnioski



Realizacja celu

Implementacja fragmentu systemu FK,

księgującego dokumenty związane z

operacjami rozrachunkowymi z

kontrahentami zagranicznymi



Realizacja celu - Wybrane metody wyceny

Operacja Zastosowany kurs
Powstanie należności
(sprzedaż towarów bądź
usług)

Kurs średni NBP z dnia
poprzedzającego datę
wystawienia dokumentu

Powstanie zobowiązania
(zakup towarów bądź 
usług)

j.w

Wpływ należności na 
rachunek bankowy

Kurs średni NBP z dnia 
poprzedzającego wpływ 
środków pieniężnych na 
rachunek bankowy

Zapłata zobowiązania Kurs historyczny tj. kurs, po 
którym jednostka wyceniła 
wpływ waluty na rachunek 
bankowy. Do wyceny 
wypływu będzie stosowana 
metoda FIFO.
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Projekt aplikacji

1. Cele projektowanej aplikacji
2. Operacje księgowe dokonywane 

przez projektowaną aplikacje
3. Wymagania funkcjonalne i 

pozafunkcjonalne
4. Modelowanie UML
5. Diagram ERD
6. Architektura aplikacji
7. Baza danych



Projekt aplikacji - Modelowanie UML



Projekt aplikacji - Modelowanie 
UML



Projekt aplikacji - Diagram ERD



Projekt aplikacji - Architektura systemu



Projekt aplikacji - Baza Danych
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Implementacja – wprowadzanie 
faktury



Implementacja – Księgowanie 
faktury



Implementacja – Księgowanie Wyciągu 
Bankowego



Implementacja - Funkcja „FIFO”



Implementacja - Tabela FIFO



Implementacja - Reporting Services



Implementacja - Reporting Services



Implementacja - Reporting Services



Implementacja - Reporting Services



Implementacja - Reporting Services



Implementacja - Reporting Services
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Podsumowanie i wnioski
 Cel pracy został zrealizowany

 Wybrana metoda nie jest stosowana w 
przedsiębiorstwach ze względu na 
stopień skomplikowania wyceny



Podsumowanie i wnioski
 Wybierana przez podmioty 

uczestniczące w programach 
badawczo-rozwojowych 
współfinansowanych przez Komisję 
Europejską



Dziękuję za uwagę

KONIEC
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