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Moduł RMK (Rozliczenie Międzyokresowe kosztów) 

jest... 

 specjalizowanym modułem Systemu LEO FK, zintegrowanym z LEO Leasing, 

odpowiadającym za kompleksową obsługę procesu naliczania i księgowania RMK. 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 6 ust. 2 każda jednostka gospodarcza jest 

zobowiązana do zachowania współmierności przychodów i związanych z nimi 

kosztów. Do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się 

koszty i przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres 

gospodarczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.  

Duże możliwości konfiguracyjne... 

 modułu RMK pozwalają na ewidencjonowanie dowolnych kosztów. System znajduje 

odpowiednie wartości do rozliczeń dzięki wbudowanemu mechanizmowi importu według 

definiowalnych profili. 

Definicja profili oparta 

została na języku 

zapytań do baz danych 

SQL, co umożliwia 

dotarcie do każdego 

obszaru systemu 

i pobranie odpowiedniej 

kwoty do rozliczeń. 

Przy pomocy 

funkcjonalności 

wyliczalnych 

współczynników każda 

pozycja w RMK może być 

rozkładana w czasie 

liniowo lub przy użyciu 

dowolnej funkcji 

nieliniowej. 

 

Wygoda 

Naliczanie odpisów stało się 

prostsze dzięki wbudowaniu 

okna wyboru pozycji. Okno to 

pozwala na dokonanie wyboru 

pozycji według dowolnych 

kryteriów.  

Elastyczność  

modułu pozwala na dowolne 

skonfigurowanie zakresu 

wyboru pozycji do rozliczeń, 

sposobu naliczania odpisów 

oraz ich księgowania. 

Synchronizacja z 

kontraktami 

Jeżeli rozliczany koszt jest 

powiązany z zakończonym 

nieregularnie kontraktem, 

istnieje możliwość wykonania 

operacji zamykającej i 

wyksięgowującej pozostałą do 

rozliczenia kwotę. 

Bezpieczeństwo 

Dostęp do funkcji modułu jest 

ograniczony restrykcyjnymi 

uprawnieniami, a zmieniane 

ręcznie wartości są zapisywane 

w logu systemowym. 

RMK (Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów) 
MODUŁ SYSTEMU LEO FK 

FK 

Zasadniczymi tytułami kwalifikującymi się do czynnych rozliczeń międzyokresowych są np.: 

 Koszty prenumeraty ponoszone z góry 

 Koszty wynajmu lokali opłacane z góry 

 Koszty ubezpieczeń majątkowych 

 Koszty utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 Roczna opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 

 Koszty energii za dłuższy okres opłacane z góry 
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Funkcja naliczania odpisów... 

 jest w pełni zautomatyzowanym i prostym w obsłudze mechanizmem opartym na 

intuicyjnym interfejsie. Za pomocą okna wyboru pozycji operator ma możliwość naliczenia odpisów 

dla całej listy pozycji lub jej wybranych fragmentów. Po naliczeniu odpisów według współczynników 

przechowywanych przy każdej pozycji, system zapisuje je do bazy danych i rozpoczyna 

automatyczne księgowanie.  

Księgowanie odpisów... 

 odbywa się według zdefiniowanych schematów księgowych. Wzorce księgowe przypisane są 

do każdego profilu i podczas importu pozycji zapisywane są do każdej pozycji RMK w module. 

Zestaw zmiennych odwołujących się do wartości, dat oraz definiowalnych pól, w których można 

przechowywać rozmaite dane (np. numery kont księgowych), pozwala na odtworzenie dowolnych 

dekretacji dla każdego typu pozycji RMK oddzielnie. 

 

Wdrożenie... 

 modułu RMK obejmujące w standardowych zakresie 2 profile zajmuje od 10 do 14 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 importu RMK, naliczania 

odpisów i definiują wzorce księgowania. Szkolenie z 

modułu realizowane jest podczas jednego spotkania.  

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