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System LEO FK jest … 

 nowoczesnym systemem finansowo-księgowym, ściśle powiązanym 

z systemem Obsługi Leasingu LEO oraz z systemem Zarządzania Flotą 

Samochodową TIGER. Integracja zapewniona jest już na poziomie bazy danych, 

co pozwala nie tylko na jednokrotne wprowadzanie danych do systemu, ale 

dodatkowo na dostęp z LEO FK  do pełnej informacji wprowadzonej w module 

leasingowym oraz w module obsługi floty. Transfery pomiędzy systemami 

odbywają się automatycznie i nie wymagają żadnych zabiegów ze strony 

operatora. Podstawowe elementy systemu LEO FK to: księga główna, kartoteka 

dokumentów księgowych, obroty i zapisy na kontach księgowych, moduł bilansów 

i rachunków zysków i strat, rejestry VAT oraz rozrachunki z kontrahentami. 

Elastyczność LEO FK … 

 stanowi od zawsze mocny atut tego systemu. Udostępnione mechanizmy 

umożliwiają dowolne definiowanie planu kont, liczby używanych typów 

dokumentów księgowych, dzienników księgowań, zdefiniowanych bilansów 

i rachunków zysków 

i strat, czy też liczby 

rejestrów VAT. Użytkownik sam 

decyduje jak bardzo rozbudowaną 

strukturą planu kont, czy liczbą typów 

dokumentów dysponuje. Program 

pozwala na wprowadzenie nawet do 5 

poziomów analityki do każdego konta 

syntetycznego. Na każdym poziomie 

można dołączyć dowolną liczbę analityk 

lub kartotekę, której elementy będą 

widoczne w systemie jak zwykłe 

analityki. W obszarze wprowadzania 

dokumentów system udostępnia 12 

typów bazowych dokumentów 

księgowych, na podstawie których 

użytkownik ma możliwość utworzenia dowolnej 

liczby dokumentów własnych. Dowolna liczba 

możliwych do zdefiniowania rejestrów VAT, 

zarówno sprzedaży jak i zakupu oraz 

definiowalne stawki VAT rejestrowane 

w systemie, umożliwiają dostosowanie systemu 

finansowo-księgowego do działania w wielu krajach.  
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Możliwość stworzenia własnej kartoteki … 

 będącej zdefiniowanym przez użytkownika zbiorem rekordów jest kolejną unikalną cechą LEO 

FK. Można też zdefiniować kartotekę jako podzbiór bazy danych systemu, tworząc odpowiednie 

zapytanie w języku SQL. Daje to niespotykaną w innych systemach elastyczność analityki. 

Ponieważ dane systemu finansowo-księgowego znajdują się razem z danymi innych systemów, 

istnieje możliwość definiowania kartotek powstających z danych wprowadzanych w innych działach 

firmy. Kartoteki mogą być tworzone, na przykład na podstawie listy umów leasingowych, 

kontrahentów, kredytów, banków, walut, pojazdów, itd. Nie ma konieczności wprowadzania do 

planu kont poszczególnych analityk z takiej kartoteki, wystarczy do danego konta podłączyć 

kartotekę i wszystkie jej elementy traktowane będą jak zwykłe analityki. Taka kartoteka będzie się 

automatycznie powiększać, w miarę powstawania nowych umów, czy dodawania 

nowych kontrahentów.  

Kontrola wprowadzanych danych … 

 możliwa jest dzięki wbudowanemu mechanizmowi „bufora”, pozwala on prowadzić pełną 

kontrolę dokumentów przed ich zapisaniem. System automatycznie przeprowadza również pełną 

kontrolę dokumentów księgowych przed ich zaksięgowaniem. Kontrolowane są wszystkie 

wymagane ustawą o rachunkowości parametry dokumentu. Wszystkie niespójności są w sposób 

czytelny zgłaszane operatorowi, który od razu ma możliwość ich skorygowania. Zgodnie z ustawą 

o rachunkowości w systemie prowadzona jest rejestracja dzienników księgowań. Dokumenty 

w dziennikach rejestrowane są 

automatycznie w momencie ich 

księgowania. Zależnie od potrzeb istnieje 

możliwość zdefiniowania dowolnej liczby 

dzienników. Ustawa o Przeciwdziałaniu 

Praniu Brudnych Pieniędzy nakłada na 

leasingodawcę obowiązek ewidencji 

każdej transakcji przekraczającej 

ustawową kwotę oraz konieczność 

cyklicznego przekazywania danych do 

Generalnego Inspektora Informacji 

Finansowej (GIIF). Wbudowany w system 

moduł wspiera te działania, zarówno 

automatycznie wybierając dane 

podlegające rejestracji, jak również 

przygotowując gotowe pliki, które można 

wysłać do GIIF. 

Efektywność …  

 to kolejna ważna cecha systemu LEO FK. Oprócz standardowego, ręcznego wprowadzania 

danych w dokumentach księgowych, możliwe jest wykorzystanie wbudowanych kreatorów 

(np.: stornowania dokumentów, konwersji kont księgowych, odczytu płatności przychodzących), 

które znacznie przyśpieszają wprowadzanie dokumentów księgowych. Dokumenty księgowe, 

generowane w module leasingowym, automatycznie wprowadzane są do systemu finansowo-

księgowego bez konieczności ingerencji operatora. W systemie znajdują się zaawansowane 

mechanizmy wyszukiwania i filtrowania danych, np.: dokumentów księgowych czy też 
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rozrachunków z klientami. Dostępne kryteria obejmują m.in.: daty, opisy, typy dokumentów, 

wartości, itd., pozwala to na szybkie odszukanie danych do edycji bądź wydruku.  

Dodatkowe moduły …  

 takie jak Dziennik zakupów, Płatności przychodzące i wychodzące lub Polecenie zapłaty, 

są kolejnym atutem Systemu LEO FK. Dzięki modułowi Dziennik zakupów możliwe jest szybkie 

i bezbłędne wprowadzanie dokumentów zakupowych przychodzących do firmy. Operator 

wprowadza tylko konieczne dane, takie jak numer faktury, kwoty, wybiera kontrahenta i określa 

wzorzec księgowania. Na podstawie tak wprowadzonych danych tworzony jest w sposób 

automatyczny dokument księgowy w buforze. Moduł Płatności przychodzących to unikalny system 

wczytywania wyciągów bankowych, który eliminuje pracochłonne wprowadzanie dokumentów, 

mogących zawierać wiele tysięcy pozycji. System nie tylko wczytuje dane, ale korzystając 

z informacji zawartych w opisach płatności, rozlicza je automatycznie z istniejącymi w systemie 

rozrachunkami kontrahentów. Z kolei moduł Płatności wychodzących eksportuje wskazane 

zobowiązania wobec kontrahentów do systemu home banking, eliminując konieczność ręcznej 

generacji przelewów. Dodatkowo tworzy automatycznie wyciągi bankowe z tak utworzonych 

płatności, i automatycznie rozliczana rozrachunki.  

Definiowalne wzorce księgowań … 

 stanowią najistotniejszy element wyróżniający LEO FK wśród innych systemów finansowo-

księgowych, gdyż umożliwia automatyczne księgowanie dokumentów powstających w systemie 

leasingowym LEO lub flotowym TIGER. Za pomocą mechanizmu przekazywania wartości, poprzez 

zmienne, można określić kształt księgowań w dokumencie jaki ma powstać w systemie LEO FK dla 

każdego tworzonego dokumentu sytemu. Wszystkie faktury, noty, polecenia księgowania, itp., 

jakie powstają w czasie wykonywania różnych operacji w systemie leasingowym lub flotowym, są 

w momencie ich generacji automatycznie tworzone jako dokumenty księgowe w buforze LEO FK, 

za pomocą związanych z daną operacją wzorców księgowania. Nie ma więc konieczności 

wprowadzania ręcznie do systemu finansowo-księgowego tej ogromnej liczby dokumentów 

generowanej co miesiąc w systemie LEO lub TIGER. 

Wydruki wymagane ustawą o rachunkowości …  

 takie jak zestawienie 

obrotów i sald, przeglądanie 

i  wydruk szczegó łowych 

zestawień zapisów (księgowań) 

na kontach są dostępne 

w Systemie LEO FK. System 

pozwala przygotować wiele 

dodatkowych, użytecznych 

w sprawozdawczości zestawień. 

Wszystkie zestawienia można 

przeglądać bez konieczności ich 

wydruku, można również 

eksportować je do kilkunastu 

formatów danych zewnętrznych. 

Wbudowane kartoteki banków, 

pracowników, urzędów i przede 

wszystkim kont rahentów, 
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umożliwiają wprowadzenie dowolnej liczby wpisów, które następnie można wykorzystać jako 

analityki w planie kont. Kartoteka kontrahentów dostępna w systemie finansowo-księgowym jest 

wspólna dla wszystkich systemów ADS i zawiera wszystkich kontrahentów widocznych również w 

systemie leasingowym LEO i flotowym TIGER. LEO FK umożliwia definicję kolejnych lat i okresów 

księgowych. Oprócz okresów standardowych, istnieje możliwość tworzenia dodatkowych okresów 

księgowych, na przykład na potrzeby audytu. Prowadzona jest również ewidencja zamkniętych 

i otwartych okresów i lat księgowych. Księgowania można wprowadzać jedynie do otwartych 

okresów księgowych. 

Obsługa rozliczeń z kontrahentami … 

 jest wbudowana w LEO FK. Dla kont oznaczonych w planie kont jako rozrachunkowe system 

prowadzi ewidencję rozrachunków. Umożliwia to pełną kontrolę nad należnościami leasingobiorców 

i zobowiązaniami wobec dostawców. Oprócz listy pozwalającej przeglądać rozrachunki według 

szeregu kryteriów, takich jak konto księgowe, kontrahent, przeterminowanie, stan rozliczenia, itd., 

w systemie znajduje się szereg zestawień pozwalających przeglądać stan rozliczeń 

z kontrahentami. Dane rejestrowane w module rozrachunków używane są do generacji wezwań do 

zapłaty, not odsetkowych potwierdzeń salda oraz różnic kursowych dla rozrachunków walutowych. 

Dla kontrahenta mamy możliwość generacji wezwania do zapłaty lub noty odsetkowej 

o d  n a l e ż n o ś c i 

niezap łaconych lub 

zapłaconych po terminie 

i wynikających z nich 

odsetek. W systemie 

mamy możliwość definicji 

kilku stopni wezwań, 

a przy generacji system 

automatycznie dopasuje 

p r z e t e r m i n o w a n ą 

należność kontrahenta 

d o  o dp o w i ed n i eg o 

s t o p n i a .  I s t n i e j e 

możliwość zaksięgowania 

odsetek od niecałkowicie 

zapłaconej należności.  

 

Wdrożenie LEO FK… 

 w typowych warunkach trwa około miesiąca. 

W trakcie wdrożenia konsultant ADS wraz z Głównym 

Księgowym lub użytkownikiem merytorycznym 

przygotowują plan kont, układ bilansu oraz RZiS. 

Po skonfigurowaniu kształtów wydruków oraz 

podstawowym szkoleniu użytkowników, system jest 

gotowy do pracy.  

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