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Moduł PCM (Provisions Calculation Module) jest… 

 specjalizowanym modułem Systemu LEO FK, zintegrowanym z LEO Leasing, 

odpowiadającym za kompleksową obsługę procesu naliczania i księgowania rezerw. 

Księgowanie rezerw zabezpiecza firmę leasingową przed ryzykiem niewypłacalności 

jej Klientów, jest jednym z ważniejszych warunków utrzymania płynności 

finansowej każdej firmy – zwłaszcza finansowej. Zasady tworzenia rezerw zostały 

opisane w artykule 35d Ustawy o Rachunkowości oraz, bardziej szczegółowo, 

w MSR nr 37. 

 Nasz moduł umożliwia naliczanie wartości rezerw w odpowiednich wysokościach 

dla umów kontrahentów zalegających z płatnościami za raty leasingowe w zgodzie 

z powyższymi zasadami. W szczególności umożliwia: generowanie (operacja 

wykonywana automatycznie) i księgowanie rezerw na należności zagrożone oraz 

kapitał. Moduł oferuje również możliwość skorygowania naliczonych rezerw przed 

ich zaksięgowaniem. Wszystkie operacje wykonywane podczas pracy z modułem 

prezentowane są jako kolejne kroki kreatora co sprawia, że praca z modułem jest 

wyjątkowo prosta i intuicyjna. 

Duże możliwości konfiguracyjne… 

 i szybkość działania modułu są jego niewątpliwym atutem. Po odpowiednim 

skonfigurowaniu moduł PCM może naliczać rezerwy w innej wysokości na kapitał, 

a w innej na należności. Dodatkowo wysokość naliczonej rezerwy jest 

zróżnicowana, w zależności od posiadanej przez kontrahenta grupy ryzyka. W formułach 

naliczających rezerwy można wykorzystywać różnorodne wartości pobierane z systemu LEO, np.: 

wartość niespłaconego kapitału, wartość zaległych należności, aktualną wartość środka trwałego 

lub wartość zabezpieczeń. Formuły te są zapisane jako formuły języka Pascal, dzięki czemu mogą 

być w łatwy sposób przeniesione z raportów i formuł arkusza Excel.   

W normalnych warunkach naliczenie wiekowej struktury należności jest zajęciem bardzo żmudnym 

i zajmuje wiele cennego czasu pracownikom Działu Ryzyka (lub Księgowości). Dzięki modułowi PCM 

obliczenie wiekowania wykonywane jest automatycznie w ciągu zamknięcia dnia, dzięki czemu 

mają Państwo codziennie rano dostępne aktualne wartości naliczonych rezerw.  

Funkcja naliczania rezerw… 

 jest uruchamiana automatycznie jako jedna z kolejnych operacji grupie tzw. funkcji 

zamknięcia dnia, więc jej uruchomienie nie wymaga od użytkownika żadnej interakcji. W pierwszej 

kolejności przygotowywane jest zestawienie struktury wiekowania należności, na podstawie której 

wyznaczane są zaległe należności oraz jakość płatności. Na tej podstawie system tworzy zapis 

propozycji naliczonych rezerw, dzięki czemu możliwe jest analityczne przejrzenie naliczonych 

rezerw przed ich ostatecznym zaksięgowaniem. Ewentualna korekta naliczonych rezerw możliwa 

jest poprzez zmianę wybranych wskaźników (jakość płatności lub profil klienta), albo bezpośrednio 

poprzez zmianę kwoty naliczonej rezerwy.  

Elastyczność 

Moduł pozwala na dowolne 
skonfigurowanie wysokości 
naliczeń rezerwy oraz ręczną 
korektę naliczenia przed 
ostatecznym zaksięgowaniem 
rezerwy 

Wygoda 

Kolejne działania operatorów  
są wykonywane w 
odpowiedniej kolejności dzięki 
pracy z kreatorami działań 

Aktualność danych 

Automatyczne naliczanie co 
noc rezerw powoduje, że 
operator zawsze ma aktualne 
dane 

Weryfikacja zapisów 

Wszystkie wartości przed 
wykonaniem operacji 
księgowania rezerw muszą być 
zweryfikowane przez druga 
osobę 

 Bezpieczeństwo 

Dostęp do funkcji modułu jest 
ograniczony restrykcyjnymi 
uprawnieniami a zmieniane 
ręcznie wartości są zapisywane 
w logu systemowym 

PCM (Naliczanie i księgowanie rezerw) 
MODUŁ SYSTEMU LEO FK 
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Księgowanie rezerw… 

 jest procesem zapisującym obliczone wartości 

rezerw do systemu LEO FK. Księgowanie odbywa się 

automatycznie przy wykorzystaniu zdefiniowanych 

wcześniej wzorców księgowania. 

W przypadku spłaty zaległości przez 

klienta i poprawienia się jego grupy 

ryzyka możliwe jest skorzystanie 

z  m e c h a n i z m u  o p ó ź n i o n e g o 

zmniejszania rezerw – system będzie 

stopniowo wyksięgowywał rezerwy, 

w okresie np. 3 miesięcy, zamiast 

zwolnić rezerwy w całości. 

Bezpieczeństwo… 

 dostępu do funkcjonalności 

pozwalających naliczać i księgować 

rezerwy jest bardzo ważne dla każdej 

firmy, nie tylko finansowej. Ponieważ 

na l i c zen i e  r e ze rw  n i e zgodne 

z obowiązującymi przepisami niesie 

ryzyko związane z tzw. „kreatywną 

księgowością”, dostęp do modułu powinny mieć osoby świadome swoich poczynań. Również samo 

księgowanie powinno być kontrolowane przez kilka osób. Dlatego ważne jest, aby dostęp do 

modułu był ograniczony uprawnieniami. Moduł PCM oferowany przez ADS zabezpieczony jest na 

kilku poziomach. Za pomocą uprawnień można m.in. oddzielić dostęp tej samej osoby do 

autoryzacji naliczonych rezerw od ich księgowania. Oczywiście samo wejście do modułu jest 

również ograniczone  odpowiednim uprawnieniem. 

Wszystkie wartości naliczonych rezerw wyznaczone przez system, jakie zostały skorygowane 

zostają zapisane w bazie danych z wartościami przed i po zmianie w celu ułatwienia przeglądania 

danych historycznych i weryfikacji podjętych decyzji. 

Wdrożenie… 

 modułu PCM w standardowych warunkach zajmuje od 2 do 3 dni. W tym czasie następuje 

zainstalowanie modułu i uaktualnienie struktury bazy danych przez konsultanta ADS. Dodatkowo 

nasz konsultant wraz z administratorem merytorycznym Systemu LEO konfigurują parametry 

modułu, opisują algorytmy naliczania rezerw i definiują 

wzorce księgowania. Szkolenie z modułu realizowane 

jest podczas jednego spotkania.  
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Rys. Przykładowe formuły do wyliczania rezerw na kapitał i na należności 

var 

    STAWKA : dou-

ble; 

    PNZ : double; 
    PKNZ : double; 

    PNR : double; 

begin 

    STAWKA:=1.5; 

    PNZ:=0; 

    PKNZ:=0; 

    if <NZ> > 0 then 

        PNZ:= <NZ>; 

    if <KNZ> > 0 

then 
        

PKNZ:=<KNZ>; 

    PNR:=PNZ+PKNZ-<AWZ>-<AWST>-<DEP>; 

    Result:=0; 

    if PNR>0 then begin 

        Result:=(STAWKA*PNR)/100; 

        if Result > PNZ then 

            Result:=Result - PNZ 

        else 
            Result:=0; 

    end; 

end; 

var 

    STAWKA : double; 

    PNZ : double; 

    PKNZ : double; 
    PNR : double; 

begin 

    STAWKA:=1.5; 

    PNZ:=0; 

    PKNZ:=0; 

    if <NZ> > 0 then 

      PNZ:= <NZ>; 

    if <KNZ> > 0 then 

      PKNZ:=<KNZ>; 

    PNR:=PNZ+PKNZ-<AWZ>-<AWST>-<DEP>; 
    Result:=0; 

    if PNR>0 then begin 

      Result:=(STAWKA*PNR)/100; 

      if Result > PNZ then 

      Result:=PNZ; 

    end; 

end; 


