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Moduł FK jest przeznaczony dla przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość.  Gwarantuje wiarygodność i użyteczność 
dostarczonych informacji oraz sprawne ich uzyskanie w firmie jednooddziałowej lub rozproszonej terytorialnie. 
Sprawozdawczość wewnętrzna i urzędowa dostarcza aktualnych informacji finansowych niezbędnych do podejmowania decyzji 
oraz sprawnego funkcjonowania firmy. Obsługuje księgowość wielowalutową. Dzieli koszty i dochody na oddziały, filie 
(dowolne jednostki organizacyjne). Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową na zdefiniowanych  kontach finansowych. 
Moduł FK jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami RT 

  
Struktura organizacyjna a plan kont  
Dostępne dwie formy organizacyjne planu kont. W firmie 
wielooddziałowej możliwe prowadzenie planu kont na 
poziomie firmy lub jednostek organizacyjnych - można 
stworzyć plan kont dla każdej jednostki a na poziomie firmy 
na odpowiednich kontach uzyskać sumy jednostek. Oddziały 
można analizować pojedynczo, grupowo lub całościowo. 
 
Konto finansowe   
Każda syntetyka może mieć analityki zagłębione do 5 
poziomów (łącznie z syntetyką).  
  Dynamiczny podział konta. Można określić indywidualny 
podział konta dla każdej syntetyki, przy czym syntetyka ma 
zawsze długość 3 znaków. Konto może być ilościowo – 
wartościowe, oprócz wartości w złotówkach można prowadzić 
stany w 2 jednostkach miary. Program sam wyliczy średnie 
ceny. Równolegle do wartości w złotych można na 
wybranych kontach prowadzić zapisy w walutach obcych. 
 
Plan kont    
Wzorcowy plan kont dostarczony z Systemem może zostać 
przez Użytkownika zmodyfikowany, tak aby był zgodny z 
jego Zakładowym Planem Kont. Na kartotece konta 
księgowego pozwala na przeglądanie wszystkich transakcji, 
w których dane konto uczestniczyło wraz z kontami 
korespondującymi oraz podaje jego aktualne saldo. Podział 
kosztów i przychodów na jednostki organizacyjne. 
 
Księgowania i symulacja  
Rejestrowanie dokumentów może odbywać się ręcznie lub 
automatycznie w podziale na rejestry księgowe a dokumenty 
VAT, dodatkowo w podziale na rejestry VAT.  
  Symulacja księgowania (co będzie po zaksięgowaniu 
nowych dekretów?). Można księgować wiele miesięcy 
jednocześnie (np. bieżący i przyszły), bez konieczności 
zamykania poprzednich miesięcy. 
  Można księgować w dowolnych okresach bez konieczności 
zamykania poprzednich ( np. w roku starym i nowym).  
  Automatyczne księgowanie na inne konta dla zadanych 
kont poprzez konta korespondencyjne. 
  Automatyczne przeksięgowania - wykonanie serii dekretów 
wg określonego algorytmu (ustawionego przez Użytkownika, 
np. ROZLICZENIE KOSZTÓW). 
  Moduł wykonuje automatycznie operacje zamknięcia roku i 
przeniesienia bilansu zamknięcia na bilans otwarcia, w 
oparciu o zamykany rok. 
  Szuflada (kopiowanie dokumentu). Ułatwia wprowadzanie 
powtarzających się lub pracochłonnych dokumentów. 
 
Księgowanie w walutach obcych  
Program zapewnia pełną obsługę księgową w walutach 
obcych. W czasie rejestracji i księgowania dowodów program  
umie wycenić w PLN dekrety wprowadzone w walutach 
(ustalić koszt uzyskania waluty przy zapłatach własnych). 
 
Automatyczne przypisanie zapłat od najstarszej  

Rozliczenie zobowiązań i należności można  znacznie 
przyśpieszyć i prowadzić już na etapie rejestracji dowodów 
księgowych w FK. Rozliczenie zapłaty następuje 
automatycznie od najstarszej faktury. 
 
Import i dekretacja wyciągów bankowych  
Jeżeli Użytkownik korzysta z elektronicznych wyciągów 
bankowych program potrafi dokonać importu wyciągów do 
FK i potrafi je zadekretować. 
 
Rejestry VAT    
Ewidencję VAT umożliwiającą rozliczanie podatku  od 
towarów i usług, prowadzi się w odrębnych rejestrach VAT, 
które mogą pokrywać się z rejestrami księgowymi. 
Moduł umożliwia prowadzenie dowolnej ilości rejestrów 
zakupów i sprzedaży VAT, zdefiniowanych przez Użytkownika 
(można określić ich postać i zakres korzystając z łatwych 
mechanizmów tworzenia i edycji rejestru). Pozycja rejestru 
może być  jedno-, dwu- lub trzylinijkowa.  
Dekretowane dokumenty trafiają do rejestrów automatycznie 
przy rejestracji dokumentu lub z dziennika. 
 
Deklaracja VAT – 7  
Kompletną deklarację można uzyskać automatycznie. 
Funkcjonują trzy sposoby wprowadzania danych: pobranie 
danych z rejestrów modułu FK, z rejestrów modułu 
Sprzedaży lub wybranych kont finansowych. 
 
Sprawozdania urzędowe  
Moduł obsługuje bilans, rachunek zysków i strat (wariant 
kalkulacyjny lub porównawczy), rachunku przepływów 
pieniężnych (metoda bezpośrednia lub pośrednia), F-01. 
Drukowanie na oryginalnym formularzu  z urzędu lub 
wykonanym przez moduł FK. Można porównywać dwa 
dowolne formularze sprawozdania i załączać kolumnę 
Różnice. Sprawozdania zapisane do arkuszy Excel’a można 
wykorzystać do sprawozdawczości wewnętrznej firmy. 
 
Rozliczenia kosztów  
Elastyczne funkcje umożliwiające rozliczenie kosztów. 
Użytkownik określa sposób ich rozliczenia (automatyczne 
przeksięgowania, fazami, wg algorytmów przeksięgowań). 
Otrzymane dekrety są dostępne do edycji przed ich 
zaksięgowaniem. 
 
Przeglądanie , wydruki (w tym do Excel’a, OpenOffice)  
Przeglądając dziennik przy pomocy jednego klawisza można 
odwołać się poprzez dekret do kartoteki gdzie został 
zaksięgowany i odwrotnie. Zestawienia drukowane 
bezpośrednio na drukarce lub  kierowane do zbioru XLS 
(arkusz Excel’a), TXT lub XML. Arkusze Excel’a, 
OpenOffice od razu można przeglądać na ekranie. 
 
Współpraca z innymi modułami Systemu RT  
Automatyczne przejmowanie danych ze Sprzedaży, 
Magazynu, Kasy, Majątku Trwałego. O sposobie i 
częstotliwości przejęcia dokumentów decyduje Użytkownik. 


