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ВНИМАНИЕ: 
Тази инструкция е примерна. Начина на работа в бюрата за обмяна на 
валута се определя от ръководството на фирмите, закупили софтуера. 
Гала софт ЕООД не носи отговорност за неописани или неправилни 
действия. 
 

1. В началото на работния ден при започване на работа, се въвежда с 
приходен касов ордер, началната сума в лева, с която ще се извършва 
покупка на валута. / В повечето случаи това е сумата която е изведена по 
точка 3 / 

 
2. Сумата в лева на бордерата свързани с продажба на валута и приходните 

ордери в лева, минус сумата в лева на бордерата свързани с покупка на 
валута и разходните ордери в лева / в справка Салда Ново салдо в BGN /, 
трябва да е еднаква с тази в касата на бюрото, във всеки един момент от 
работния ден т.е. наличността в лева по компютър трябва да е равна на 
сумата в лева след преброяване от касата. 
 

3. В края на работния ден, се пуска разходен ордер в лева за цялата налична 
сума в лева / справка Салда - Ново салдо BGN / ПРЕДИ пускане на дневен 
отчет с нулиране върху касовия апарат 

 
4. При наличие на принтер, от меню Справки, се разпечатват справка Салда и 

справка Регистрационен опис. 
 

5. От меню Отчети се пуска Дневен отчет с нулиране, като изведения бон се 
запазва. / При наличие на касова книга се прилага там заедно с евентуално 
разпечатаните справки по точка 4./ 
 
С това се завършва работния ден. 
 
След като календарния месец приключи: 
- от меню Отчети се пуска Месечен отчет върху касовия апарат. Това е 

справка и може да бъде изпълнена във всеки един момент за минал 
месец. 

- от меню Справки се разпечатва или прехвърля на външен носител / 
флаш-памет / справка Наличност, която се предава в счетоводството на 
фирмата. 

 
В първия ден от новия месец, програмата автоматично прехвърля салдата – ако 
има такива – в лева и валута, от стария месец в новия без да се изисква намеса на 
оператор. 
 
Важно: Всички промени в номенклатура валути по отношение на параметър „За“ / 
за колко единици да се смята курса /, могат да се правят при САМО при наличност 
нула на съответната валута в началото на отчетния период.  
Напр. ако искате да промените „За“ на PLN от 10 искате да направите 1, 
наличността в този момент на PLN трябва да е нула и да става в началото на 
отчетния период. В противен случай съотношенията ще бъдат нарушени. 
 


