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1 Uvod

1.1 Uvod

Program ima naslednjo uvodno masko:

Do osnovnih obdelav pridete s pritiskom na ustrezno tipko. Sicer pa lahko do obdelav pridete tudi preko menija:

1.2 Datoteka

V meniju Datoteka sta dve alineji:

Če želite spremeniti nastavitve tiskalnika izberete alinejo Priprava Izpisa. Prikaže se vam naslednje
Windowsovo okno za urejanje lastnosti tiskalnika:
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Nastavitve posameznega tiskalnika so odvisne od vrste tiskalnika in zmožnosti, ki jih ta tiskalnik ima. Torej
vrsta papirja, format in podobno. Nastavljene parametre program do neke mere upošteva. V primeru, da so
formati izbranega papirja manjši od standardnih, program ne izpiše dela besedila, kar je razvidno tudi pri
predpregledu izpisa. V kolikor na papir ne dobite celotnega izpisa, spremenite format uporabljenega papirja na
tiskalniku.

Natančnejše nastavitve možnosti tiskalnika pa dobite s pritiskom na gumb Možnosti (ang. Properties):
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To okno je odvisno od vrste tiskalnika oziroma gonilnika za tiskalnik, zato ni nujno, da bo izgled tega okna na
vašem računalniku enak. Nastavitve so specifične za posamezen tiskalnik.

Izhod

Z izbiro alineje Izhod zapustite program Bilančna poročila.

Bližnjica za izhod iz programa je tudi ikona .

1.3 Uredi

Poglavje Uredi ima tri alineje:
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Izreži, Kopiraj, Prilepi. Uporabljate jih, ko želite določen tekst kopirati iz enega vnosnega polja v drugo ali več
drugih.
To naredite tako, da označite željeni tekst za kopiranje ter kliknete na Kopiraj. Nato se pomaknete v prazno
polje in kliknete Prilepi.

Izreži pa povzroči, da se v orginalnem polju tekst briše, ostane pa v spominu in je možno kopiranje z ukazom
Prilepi.

Na tipkovnici obstajajo ekvivalenti teh treh operacij:

Izreži   = Ctrl + x
Kopiraj = Ctrl + c
Prilepi  = Ctrl + v

1.4 Predogled tiskanja

Vsi izpisi dokumentov imajo možnost predogleda. To pomeni, da jih lahko pregledamo, preden jih pošljemo na
tiskalnik.

Za pravilno delo s predogledovalnikom je potrebno poznati ukazne gumbe le-tega.

 - tiskanje celotnega predogleda dokumentov

 - preklic tiskanja

 - tiskanje trenutno prikazane strani

 - pomik na prvi list oz. dokument

 - pomik za en list v levo

 - pomik za en list v desno

 - pomik na zadnji list oz. dokument

 - skok na določen list

 - markiranje, demarkiranje listov 

 - brisanje enega lista

 - razpostavitev listov

 - shranitev celotnega predogleda v datoteko

 - shranitev enega lista v datoteko
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 - povečevanje velikosti predogleda izpisa

2 Bilančna poročila

2.1 Osnovne tabele bilanc

Poslovno poročilo se oblikuje na podlagi predloge, ki vsebuje napotke o sestavi poročila. Taka predloga se
imenuje Osnovna tabela. Program dovoljuje do 99 različnih osnovnih tabel. Ob instalaciji dobite nekaj najbolj
običajnih tabel, ki omogočajo izdelavo poslovne in statistične bilance.

Osnovne tabele se urejajo v naslednjem tabelarnem urejevalniku:

V urejevalniku so razvidne vse vnesene osnovne tabele. Posamezna osnovna tabela ima določene:
· osnovne podatke, kot so npr. naslov in način oblikovanja, ter 
· pozicije tabele, ki določajo obliko in vsebino tabele.

Posamezno tabelo lahko dodate na seznam s tipko Vstavi, brišete iz seznama s tipko Briši ali popravite
vsebino s tipko Spremeni. 

Ob vstavljanju in urejanju tabele lahko vnašate naslednje podatke:
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Številko dodeli program samodejno. Naslov je besedilo, ki se bo kasneje v tiskanem poročilu izpisalo v naslovu,
podnaslov pa v drugi vrstici naslova.

· Izberete tudi način prikaza številk ali v stotinih ali zaokroženo na 1000 za potrebe statistike.
· Določena poročila imajo izpisane negativne vrednosti določena pa jih ne smejo imeti. Z gumbom označite

ali se prikazujejo negativne številke ali ne.
· Če se poročilo prenaša v APP (v poseben program, ki ga priskrbi APP), potem se označi, da je poročilo za

APP.

V 3.0 HermeS obstajajo tudi različne možnosti uvoza in izvoza bilančnih tabel.

Vsebino posameznega poročila vnašate lahko s pritiskom na drugi zavihek gornjega obrazca (Pozicije
naslova - Izkazi).

Dobili boste naslednjo tabelo:

S tipko Spremeni ali Vstavi dobite naslednji obrazec za vnos vsebine posamezne pozicije poročila:
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· AOP - je zaporedna številka, ki MORA BITI dvomestna. Torej: 01,02,03 ipd. Kot oznako AOP je možno
vnesti tudi črki oziroma kombinacijo črke in številke.

· Naziv AOP je prosto besedilo, ki opisuje vsebino pozicije.
· Formula - je formula, v kateri se izračunavajo posamezni vmesni ali končni rezultati poročila. Če je vpisana

formula, ne smejo biti vpisani konti in obratno. Za formulo se vnašajo samo splošni interni HermeS dvomestni
AOP-ji, npr.: 01+02-03. AOP za APP se uporabljajo samo za poročanje/izvažanje podatkov za Ajpes ipd. 
o V enostavnih formulah lahko uporabljate samo oznake + ali -. Primeri: 

§ 01+02
§ 01-02+03

o V naprednih formulah za sklicevanje na interne AOP-je uporabimo znaka # (pred in za int. AOP-jem), za

množenje znak * in za deljenje /. Pri številkah z decimalkami se uporablja decimalna pika. Primeri:
§ AOP 01 množimo z deležem dobička

#01#*0.25
§ AOP 01 delimo z AOP 01 in prištejemo 100

#01#/#02#+100
§ Seštejemo AOP-ja 01 in 02 ter pomnožimo z deležem dobička

(#01#+#02#)*0.2
o Uporabljamo lahko tudi logične operatorje, npr. če je izračunano po formuli večje kot 0, prikažemo, sicer

zapišemo kot 0. Primera:
§ Če je rezultat izračuna (morebitnega dobička), ko od AOP-ja 01 (prihodki) odštejemo AOP 02 (stroški)

in AOP 03, pozitiven, naj se prikaže ta rezultat, sicer določimo "izračun" z 0. Pri tem moramo uporabiti
napredni/e formuli/e, zato dodatno množenje z 1. Skrajšano: ...(pogoj, ko drži, ko ne drži).
CHOOSE((#01#-#02#-#03#)*1>0, (#01#-#02#-#03#)*1, 0)
Analogno za morebitno izgubo.
CHOOSE((#02#+#03#-#01#)*1>0, (#02#+#03#-#01#)*1, 0)
S tem si zagotovimo preglednejši izkaz, saj izračunamo samo dobiček ali samo izgubo, ne pa oboje.
Nekatere funkcionalnosti so lahko na voljo samo v 3.0 HermeS (SQL različica).

· Konti - naštejete konte iz katerih se oblikuje vrednost posamezne pozicije. Dovoljeno je vnašanje tako
sintetike kot analitike. Program pri prenosu iz bruto bilance prevzame saldo, ki je za pasivo pozitiven, če je
krediten in za aktivo debeten.

· Pozicija AOP za APP (AJPES) - Program za APP ima svoja pravila in uporablja oznake AOP. Da bi
zagotovili pravilno povezavo s programom APP je potrebno upoštevati oznake AOP, ki jih predvideva program
APP. AOP za APP se uporabljajo samo za poročanje/izvažanje podatkov za Ajpes ipd. Za formulo se
vnašajo samo splošni (HermeS) dvomestni AOP-ji.

2.1.1 Uvoz in izvoz tabel bilanc

V 3.0 HermeS obstajata sledeči možnosti uvoza in izvoza bilančnih tabel:
1. Uvoz iz XLS oblike (npr. uvoz v AJPES obliki ipd.) - gumb Uvoz (Ajpes),
2. Izvoz in uvoz osnovnih bilančnih tabel v HermeS obliki (XML datoteka). Omogočeno je preko gumbov

Uvoz in Izvoz (HermeS). Funkcionalnost je koristna v primerih, ko: 
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a. se bilančna tabela (po uvozu iz AJPES XLS) uredi na enem poslovnem subjektu, izvozi in enostavno
uvozi na drugem posl. subjektu, 

b. na podlagi nekega poročila želimo pripraviti drugo poročilo idr.

1. Uvoz XLS datoteke poteka na sledeč način:
· pridobimo XLS datoteko (npr. z AJPES - letna poročila),
· po potrebi uredimo XLS datoteko (v Excelu npr.: združimo zaporedno številko/oznako (stolpec B (2)) in naziv

postavke (stolpec C (3) v en stolpec D(4)).

· uporabimo gumb Uvoz (Ajpes). Primer nastavitev glede na prejšnjo zaslonsko sliko.

Rezultat uvoza (formule niso uvožene, konti za zajem na poročilo niso pravilno navedeni):

https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Predlozitev/Druzbe_in_zadruge/Splosno
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· Po uvozu je potrebno urediti vsaj:
o formule - obvezna uporaba internih dvomestnih (HermeS) AOP-jev ter samo osnovnih matematičnih

operacij, seštevanje (+) in odštevanje (-).
o konte postavk - obvezno samo numerične oznake kontov (kontnih (pod)skupin), ločevanje z vejico, stično

(brez presledkov).

Primer urejenih oznak internih (HermeS) AOP-jev, formul in kontov, nazivov AOP (postavk) in Ajpes AOP-jev:

3. Izvoz in uvoz osnovnih bilančnih tabel v HermeS obliki (XML datoteka) poteka na sledeč način:
· Izvoz izvedemo preko gumba Izvoz (HermeS). Osnovni podatki in postavke bilančne tabele se shranijo v

XML datoteko; samodejni naziv datoteke je ShemBilStXX.XML, kjer je XX zaporedna številka izvožene
sheme.
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· Uvoz izvedemo preko gumba Uvoz (HermeS). Izbrati je potrebno XML datoteko (Hermesove strukture) in
potrditi uvoz.

Možno je uvoziti osnutke nekaterih že pripravljenih osnovnih bilančnih tabel v HermeS obliki. XML datoteke teh
tabel so zajete v namestitvenih paketih in nadgradnjah od maja 2017 dalje. Datoteke za uvoz so poimenovane
na sledeč način - ShemBil-"Oznaka".XML, kjer "Oznaka" predstavlja:

InvROS = investicije v rabljena OS (ČPPS),
InvNOS = investicije v nova OS (ČPPS),
BS = bilanca stanja (AJPES letno poročanje in ČPPS),
IPI = izkaz poslovnega izida (AJPES letno poročanje in ČPPS),
LD = letni dodatek (ČPPS),
DP = drugi podatki (ČPPS; samo pri poročanju podatkov za zadnje četrtletje leta).

Po uvozu teh datotek obvezno preverite skladnost tabel z lastnim kontnim načrtom, z aktualnostjo AJPES
letnega poročanja, ČPPS idr.

2.2 Kontni plan

V kontnem planu so predstavljeni konti, ki jih uporabljamo pri knjiženju v Glavni knjigi. Ta kontni plan vam je v 
pomoč pri sestavljanju bilančnih poročil:
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Samega kontnega plana tukaj ne morate urejati, to lahko storite v Glavni knjigi. 

Konte imate lahko razporejene po dveh ključih - po kontu ali po imenu konta. Aktivni ključ je obarvan z rdečo
barvo. Za hitrejše iskanje kliknete na zavihek ključa po katerem želite iskati. Nato na tipkovnici vpišete prve
znake (številke, če iščemo po kontu, črke, če iščemo po imenu konta). Urejevalnik se samodejno postavlja na
možne zadetke. Vtipkate lahko toliko znakov, da pridete do želenega konta.

2.3 Priprava bruto bilance

Bilančno poročilo generira program na podlagi osnovne tabele in na podlagi prej pripravljene bruto bilance.
Bruto bilanco pripravite po naslednjem postopku: 

· najprej pritisnite ikono Pripravi bruto bilanco.

Odpre se vam naslednje okno:
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· Vpišete podatke o obdobju pregleda. Obdobje je lahko tudi znotraj leta npr. samo en mesec.
· Če pripravljate poročilo za medletno bilanco, potem označite, da gre za tako vrsto poročila. Če je ta oznaka

obkljukana, to pomeni, da bo program samodejno izračunal dobiček, kot razliko med konti 7 in 4, ter to
razliko interno shranil kot promet na kontih 8 in 950, kot bi to sicer naredili na roke. Tak način dela lahko
uporabite tudi na koncu leta, če niste naredili posebne razporeditve rezultata. Pri priprava medletnih poročil
je ta možnost dana kot opcija. Pri polnenju tabele program vpraša, ali naj se podatki kreirajo kot medletni
podatki (t.j. samo iz prometov) ali pa se polnijo v celoti.

· Izberete lahko tudi ali naj program upošteva zapiralno temeljnico razredov 4 in 7 - opcija deluje samo v
primeru, da ste v programu Glavna knjiga zagnali avtomatsko pripravo zapiralne temeljnice.

 
· Ko določite parametre za pripravo bilance, pritisnete gumb Obdelaj. Program vas bo opozoril na naslednje:

To opozorilo pomeni, da bo stara bilanca (če že obstaja) s tem postopkom brisana. Gre za tabelo, ki bo
služila kot osnova za izdelavo poročil. Knjižbe iz glavne knjige služijo samo kot izvor podatkov in se s tem
postopkom ne spreminjajo.
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Če podatkov iz stare bilance ne želite izbrisati pritisnemo gumb Prekini in lahko staro bilanco prej
natisnemo (glej Ureditev in tisk osnovne bruto bilance), ali pa jo prenesete v lansko leto (glej Obdelave
bilanc). 

· Če želite nadaljevati, pritisnete gumb Začni.

Program prične z izračunom bruto bilance, ki jo prenese v posebno delovno tabelo. Drugi del operacije
priprave podatkov je zaokroževanje vrednosti na 1000. To izvrši po posebnem postopku, ki zagotavlja
skladnost aktive in pasive ob hkratni skladnosti debeta in kredita. Če je v bilanci napaka in ni zagotovljen
pogoj A=P ter D=K potem program opozori na to nepravilnost.

Zaradi lažje kontrole je možno s posebno tipko izpisati zbir na 1000 ter bruto bilanco, kot jo je pripravil
računalnik. To storite s pritiskom na gumb Tiskaj zbir z 1000:
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ali Tiskaj bruto bilanco:
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2.4 Obdelave bilanc

Do obdelave bilanc lahko pridete na dva načina:
1. V meniju bilančna poročila izberete alinejo Obdelave bilanc.

2. V vrstici z ikonami izberete ikono Obdelave bilanc.

Ko zaženete obdelave bilanc, vam program najprej ponudi seznam bilanc. 
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Izberete bilanco za katero želite narediti obdelavo ter pritisnemo OK. Pojavi se nam naslednje okno:

Najprej pritisnete gumb Polni tabelo oziroma tipko F3. 

Program napolni tabelo z AOP-ji ter ustreznimi formulami za izračun želenih kazalnikov. Če je tabela z AOP-ji
že napolnjena, vam ni potrebno ponovno polniti tabele. Tabelo morate ponovno polniti, če ste spreminjali
izbrano tabelo bilanc (glej Osnovne tabele bilanc).

Ko ste tabelo napolnili z AOP-ji, jo morate napolniti še s podatki. To storite tako, da pritisnete gumb F2-Polni
podatke. V stolpec vrednost tekočega leta vam program izpiše podatke. Seveda morate bilanco prej pripraviti
(glej Priprava bruto bilance).
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Kadar želimo dopolniti samo konte iz osnovne bilančne tabele, uporabimo gumb Polni konte. Tako nam ni
potrebno polniti sheme poročila iz osnovne tabele (F3), s čimer ne izgubimo lanskih podatkov. Funkcionalnost
je mogoča samo v 3.0 HermeS.

V primerih, ko podatki predhodnega leta še niso zaključeni, za pripravo podatkov samo zadevnega obdobja
(npr. stroški, odhodki, prihodki), uporabimo funkcionalnost priprave samo prometa v obdobju – nastavitev 
Prom. v obd., ki je vezana na posamezne bilančne tabele. Funkcionalnost je mogoča samo v 3.0 HermeS.

Ko imate bilanco napolnjeno z AOP-ji in podatki, lahko zaženete izračun postavk, ki vsebujejo formule. To
naredite s pritiskom na gumb F5- Preračunaj bil.
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Program vam preračuna vse postavke, ki vsebujejo formule na podlagi vnešenih podatkov. 

Če imate v bilančnem poročilu podatke iz lanskega leta jih lahko prenesete v stolpec Vrednost preteklega leta
s pritiskom na gumb F4-Prenos v lani. Program vam postavi naslednje varnostno vprašanje:

Po pritisku na gumb Da program prenese podatke v stolpec Vrednost preteklega leta. 

Program omogoča tudi ročno spreminjati vrednosti postavk v poročilu. V tabeli se postavite na postavko, katere
vrednost želite spremeniti in pritisnete tipko Spremeni vrednost. Odpre se vam naslednje okno:
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V tej maski lahko spremenite Naziv AOP-ja ter vrednost tekočega in preteklega leta. Ne morete pa spreminjati
kontov oziroma formul. To lahko spremenite v seznamu tabel bilanc (glej Osnovne tabele bilanc).
Ko imate bilančno poročilo urejeno, ga lahko natisnete s pritiskom na gumb F10-Tiskaj bilanco.

Velja za 3.0 HermeS različico.
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V 3.0 Hermesu lahko bilančno poročilo izvozite v Excel s pritiskom na gumb Excel.

2.5 Ureditev in tisk osnovne bruto bilance

Preden pripravite novo bruto bilanco lahko staro tiskate. V meniju Bilančna poročila izberete alinejo Ureditev in
tisk osnovne bruto bilance.

Odpre se vam naslednja tabela:
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V tabeli so predstavljeni saldi po posameznih kontih. Za tiskanje kliknete na gumb Natisni.

2.6 Prenos v datoteko za APP

Ko so poročila dokončana in izpisana, jih lahko prenesete v program APP (ZRGDVN).

V meniju Bilančna poročila izberete alinejo Prenos v datoteko za APP.

Pojavi se naslednje okno:
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Pritisnite tipko Začni in program bo pripravil podatke za APP. V kolikor niste nastavili poti shranjevanja vas
program na to opozori (več o nastavitvi poti si oglejte v Nastavitvah.)

Program za APP je neodvisna aplikacija na katero kot proizvajalci tega programa nimamo vpliva. Če boste
dobili kot odziv programa napako (47), potem to pomeni, da je proizvajalec programa APP spremenil strukturo
datoteke ZRGDVN.DBF. V takih primerih bomo sproti prilagajali program tej strukturi.

Po uspešnem prenosu podatkov nadaljujete z obdelavo podatkov, kotrolnimi izpisi in pripravo diskete
neposredno iz programa APP.

2.7 Prenos podatkov v XML

V meniju Bilančna poročila izberete alinejo Prenos podatkov v XML

V tem oknu, pripravimo podatke, ki so potrebni za prenos v XML. Podatki so razvrščeni v več skupin:
- Osnovni podatki
- Osnovni podatki (2) - nadaljevanje
- Opredelitev
- Opredelitev (2)
- Izjava, soglasje
- Določitev podatkov

· Osnovni podatki

Kot pove ime, na tem mestu vnesemo osnovne podatke o podjetju.
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Pripravi XML za s.p.: možnost priprave XML datoteke za samostojne podjetnike.

· Osnovni podatki (2)
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· Opredelitev
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· Opredelitev (2)
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· Izjava, soglasje
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· Določitev podaktov

Za posamezne podatke določimo pripadajoče osnovne tabele, ki smo jih pripravili v šifrantu Osnovne tabele
bilanc. V polje vnesemo šifro, če je ne vemo, kliknemo na gumb, ki odpre šifrant in iz njega izberemo pravo
vrsto podatkov. Več o šifrantu v poglavju Osnovne tabele bilanc
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2.8 Poročanje ČPPS (XML)

Dostop preko menija Bilančna poročila / Poročanje ČPPS (XML)

Funkcionalnost je omogočena samo v 3.0 HermeS. 

Omogoča AJPES poročanje »Četrtletno poslovanje poslovnih subjektov (ČPPS)«.

I. Vsebina poročila:

S statističnim vprašalnikom POSL-P/ČL AJPES spremlja premoženjsko-finančni položaj in poslovni izid
poslovnih subjektov. Hkrati zbira osnovne vrednostne podatke za četrtletno ocenjevanje tekočega
gospodarskega gibanja in s tem bruto domačega proizvoda, ki je eden najpomembnejših kazalnikov
ekonomske aktivnosti države. 

Poročanje je elektronsko, prek spletnega portala AJPES.

Poroča se pet tabel:
1. Tabela 1: Podatki iz bilance stanja
2. Tabela 2: Podatki iz izkaza poslovnega izida
3. Tabela 3: Investicije v osnovna sredstva (podatki se pripravijo v dveh tabelah (posebej nova,

posebej rabljena osnovna sredstva; seveda morajo biti knjižena na ločenih kontih)).
4. Tabela 4: Drugi podatki (znesek prihodkov od najemnin od zemljišč in gozdov, najemnin od lastnih

stanovanj idr.)
5. Tabela 5: Letni dodatek (podatki se poročajo samo pri poročanju podatkov za zadnje četrtletje leta).

V raziskovanje je na vzorčni podlagi vključenih do pet tisoč poslovnih subjektov (gospodarskih družb, podružnic
tujih podjetij in zadrug) v Sloveniji.

Običajno AJPES obvesti zavezance, da je potrebno to poročanje. Na AJPES je možno preveriti, če poslovni
subjekt zavezanec za poročanje v tem obdobju, lahko pa najdete tudi več informacij glede poročanja.

II. Priprava poročila:

https://www.ajpes.si/Statistike/Cetrtletno_porocanje/Splosno
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Podatki zadevnih tabel ČPPS se lahko pripravijo v 3.0 HermeS Bilančnih poročilih. 

Da je možna priprava vseh tabel, morajo biti poslovni dogodki ustrezno knjiženi (na ločenem kontu, kontni (pod)
skupini), v skladu z enotnim kontnim načrtom in računovodskimi standardi. Če podatki niso ustrezno ločeni, je
potrebno podatke ročno urediti v tabeli. Npr.: ločeno je potrebno evidentirati nabavno novih in rabljenih osnovnih
sredstev (npr.: nova oprema OS - 040000, 040001...; rabljena oprema OS 040100, 040101...), kar mora biti
ustrezno navedeno v kontih AOP-jev za zajem v bilančno tabelo. Tabela 3 se pripravi preko dveh
Hermesovih bilančnih tabel - v eni morajo biti investicije v nova, v drugi pa v rabljena osnovna sredstva; na
ČPPS poročilu so podatki ustrezno združeni v tabelo 3 ČPPS. 

Tabeli podatkov bilance stanja in iz izkaza poslovnih izidov sta primerljivi s tistimi za letno poročanje AJPES (le
da se poroča manj AOP-jev). Če so v poročilu zajeti tudi ostali AOP-ji (kot za letno poročanje), jih ob uvozu
ČPPS XML datoteke na AJPES preskoči. Za tabele, ki se do zdaj še niso uporabljale, je potrebno pripraviti
nove bilančne tabele. Možno je tudi izvažanje in uvažanje bilančnih tabel.

V primerih, ko podatki predhodnega leta še niso zaključeni, za pripravo podatkov samo zadevnega
obdobja (npr. stroški, odhodki, prihodki) posameznih bilančnih tabeL, uporabimo funkcionalnost priprave samo
prometa v obdobju. 

III. Poročanje/izvoz poročila:

V namen lažjega četrtletnega poročanja AJPES je možno poročilo izvoziti v XML datoteko, ki jo lahko
uvozimo na AJPES portalu.

Po obdelavi in preračunu potrebnih bilančnih tabel je potrebno opredeliti osnovne podatke in povezati obdelane
bilančne tabele za izvoz; nato je možno sprožiti pripravo XML datoteke. V zavihku Osnovni podatki
opredelimo splošne podatke poročila, kot so leto in četrtletje, za katero posredujemo podatke, naziv, sedež,
matična ipd. podjetja. Označiti je potrebno tudi status opazovalne enote (običajno 10 - vnos podatkov).
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V zavihku Določitev tabel opredelimo potrebne tabele za poročanje, ki smo jih predhodno pripravili in preverili
pravilnost podatkov.
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Priprava XML datoteke, ki jo lahko uvozimo na AJPES portalu, se sproži z gumbom Začni. Po uspešnem
izvozu datoteko najdemo v mapi programa. Naziv datoteke je sestavljen na sledeč način -
CPPS_MaticnaStevilka_DatumIzvoza_CasIzvoza.XML

2.9 Nastavitve

V meniju Bilančna poročila izberete alinejo Nastavitve.
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 Odpre se naslednje okno:

Odg. oseba za sestavo: vpis odgovorne osebe za sestavo bilance.

V nastavitvah nastavite pot shranjevanja datoteke Zrgvno.dbf - datoteke za APP ter konta dobička in izgube za
medletne bilance.
Ko ste vse parametre nastavili, pritisnemo gumb OK.

Izvedi delitev z 239,64 pri prenosu v lansko leto - omogoča obdelavo podatkov za potrebe prenosa (zaradi
zamenjave domicilne valute).

3 Okno

Okno je meni, ki se uporablja za urejanje odprtih oken. Več odprtih oken lahko uredite kaskadno, kar pomeni,
da bodo sovpadala eno pod drugo, lahko pa jih uredite kot vsa okna, pri čem bo program izračunal optimalno
velikost za vsa okna in prikazal vsa okna.
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4 Pomoč

4.1 Zgodovina sprememb programa

V evidenci sprememb programa so napisane spremembe, ki so jih programerji naredili v programu:

4.2 O programu

Izbira O Programu pokaže podatke o lastniku licence za uporabo programa in podatek o verziji programa.
Tukaj lahko preberete serijsko številko vašega programa.

Priročnik vsebujejo podatke o programu do verzije 6.041 (3.0 HermeS) oz. 2.050 (2.0 HermeS).
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