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Moduł E2E jest... 

 zestawem specjalnych funkcji systemu LEO Leasing i LEO FK pozwalających 

na automatyczne rozliczanie kontraktów w walucie obcej. Pod pojęciem 

rozliczanie mamy na myśli cały proces od utworzenia transakcji z uwzględnieniem 

limitów walutowych, przez wielowalutowe fakturowanie, księgowanie, 

rozrachunki, SpeedCollect, wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe. Wszystkie 

te czynności wykonywane są automatycznie na podstawie ustawień 

systemowych. Rola użytkownika sprowadza się do określenia waluty rozliczania 

kontraktu.  

Wymagający rynek... 

 kreuje ciągle nowe wyzwania. Klienci firm leasingowych, operujący na rzecz 

zagranicznych kontrahentów i rozliczający się w obcej walucie, np. EUR, 

w naturalny sposób chcą równoważyć swoją „pozycję walutową”, minimalizując 

ryzyko walutowe i niekorzystne dla nich przeliczenia kursowe. Jednym z takich 

sposobów jest rozliczanie kosztów leasingu środków produkcji w tej samej 

walucie, w której firma ma 

przychody. Taka potrzeba 

wymaga fakturowania klienta w walucie, 

np. w EUR. Jednak polskie przepisy pozwalają 

tylko na fakturowanie części netto w walucie. 

VAT musi być fakturowany i rozliczany w PLN. 

Dodatkowe uwarunkowania związane 

z zarządzaniem limitami walutowymi sprawiają, 

że dla firmy leasingowej ten obszar staje się 

trudno zarządzany. Dodatkowo, po wejściu 

naszego kraju do Unii Europejskiej polskie 

firmy uzyskały nowe możliwości zawierania 

umów leasingowych bezpośrednio z firmami 

zagranicznymi. Stwarza to dodatkową trudną 

konkurencję dla polskich towarzystw 

leasingowych. 

Elastyczność LEO... 

 to od zawsze mocny atut naszego systemu. Podobnie stało się i w tym przypadku. Zakres 

modyfikacji niezbędnych do wdrożenia produktu E2E w systemie był dość wąski. Pozwoliło to 

przygotować system w bardzo krótkim czasie. Elastyczność wzorców definicji faktur, mechanizm 

wzorców księgowania, wielowalutowość Systemu FK stały się dobrym fundamentem 

do zbudowania rozwiązania E2E. Moduł ten jest łatwy do wdrożenia, ponieważ stanowi naturalne 

rozszerzenie funkcjonalności systemu LEO, co minimalizuje czas potrzebny użytkownikom 

na zapoznanie się z możliwościami modułu.

Multiwalutowe 
kontrakty mogą być rozliczane 
nie tylko w EURO, ale w każdej 
innej walucie, VAT jest rozliczany 
w PLN  

Limity dewizowe 
E2E automatycznie zarządza 
rejestracją, przechowywaniem, 
wykorzystaniem i kontrolą 
limitów dewizowych NBP 

Księgowania 
system zapewnia wsparcie dla 
księgowań wielowalutowych, 
rozrachunków oraz rozliczania 
płatności w walucie 

Fakturowanie  
ustawienia umowy pozwalają na 
zdefiniowanie jej jako rozliczanej 
w walucie, dla tych umów 
system automatycznie generuje 
faktury multiwalutowe 

Instalacja 
instalacja i konfiguracja modułu 
zostały uproszczone do 
minimum, cały proces może być 
zrealizowany w czasie 7-10 dni  

E2E (kontrakty Euro/Euro) 

Rys. Moduł limitów dewizowych



 

Podane znaki firmowe są własnością ich właścicieli i podane zostały tylko w celach informacyjnych  

Faktury multiwalutowe... 

 są specyfiką polskich regulacji VAT. Walutowa może być kwota netto, rozliczenie VAT musi 

nastąpić w PLN. To wymusza szereg zmian w kształcie faktury. Konieczne jest umieszczenie 

dodatkowych informacji o wszystkich kwotach i ich walutach, podanie więcej niż jednego konta 

bankowego – zalecamy prowadzenie rachunków VAT i netto 

oddzielnie dla PLN i walut. W ramach E2E zostały udostępnione 

dodatkowe zmienne zawierające wszystkie stosowane informacje. 

Zmienne te mogą następnie być użyte w definicji faktury oraz 

wzorcach księgowania.  

Rozrachunki... 

 wielowalutowe tworzone są automatycznie podczas 

księgowania faktur sprzedaży. Wzorzec księgowania dokładnie 

specyfikuje, które pozycje będą pozycjami złotowymi, a które 

walutowymi. Ta sama zasada ma zastosowanie także do zapisów 

księgowych i zestawienia obrotów i sald. Wszystkie zestawienia 

księgowe i rozrachunkowe zostały przebudowane tak, aby 

uwidocznić waluty w pozycjach. Przebudowa objęła także moduły 

automatycznego rozpoznawania płatności – SpeedCollect, wezwań 

do zapłaty, not odsetkowych, generację potwierdzeń sald oraz 

takie raporty jak wiekowa struktura należności. Zmiany dotyczą 

także modułów zasilanych danymi z rozrachunków: wypowiadania 

umów, windykacji oraz kończenia umów. 

Limity dewizowe... 

 zgodnie z obowiązującym prawem są przydzielane przez NBP na firmę lub na poszczególnych 

kontrahentów. Obowiązek kontroli ich wykorzystania spoczywa na firmie leasingowej. Moduł E2E 

zawiera specjalną kartotekę oraz zestaw kontrolerów i raportów zapewniających automatyczną 

kontrolę limitów i ich wykorzystania w ramach działalności leasingowej. 

Wdrożenie... 

 rozpoczyna się od zainstalowania modułu 

i uaktualnienia struktury bazy danych. Konsultant 

ADS wraz z administratorem merytorycznym Systemu 

LEO definiują parametry systemowe modułu, budują 

kształt faktury E2E, definiują wzorce księgowania tych 

faktur, wprowadzają stosowne analityki w planie kont, 

modyfikują kształt wydruków wezwań do zapłaty. 

Po wykonaniu testów i wprowadzeniu limitów dewizowych 

system jest gotowy do pracy. 
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