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Przedsiębiorstwo Informatyczne ROL-TECH s.c., działalność od 1987r., 45-590 Opole ul. Kowalska 1 

 
tel. 077 456 57 86, 077 456 57 88, www.roltech.com.pl, NIP 7542937698 

 

 

Wspomaga zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa typu korporacyjnego, Skarbu Państwa lub uczestniczącego w 
przekształceniach własnościowych. Pozwala szybko dostosować  ewidencję majątku do często zmieniających się wymogów 
prawa księgowego i podatkowego. 

Użytkownik określa sposób prowadzenia ewidencji. Korzysta z definiowalnych, wieloprzekrojowych zestawień o 
różnym stopniu szczegółowości. Każde zestawienie może  wykonać bezpośrednio do arkusza Excel’a i przeglądać na ekranie. 
Sformatowany arkusz jest gotowy do wykorzystania w sprawozdawczości wewnętrznej firmy. 

Moduł pomaga szybko zinwentaryzować majątek firmy. Inwentaryzację można dzielić na etapy (np. spisowy, po 
weryfikacji). 

  
1  Wiele ewidencji 

 
Można założyć wiele ksiąg inwentarzowych (Środki trwałe, 
wartości niematerialne i prawne, wyposażenie). 
 
2  Do pięciu amortyzacji 

 
Równoczesne naliczanie amortyzacji i wycena wartości 
środka według różnych standardów (bilansowo, 
podatkowo, korporacyjnie wg MSR, rynkowo (obsługa do 
5 standardów). Dostępne metody amortyzacji: liniowa (w tym 
sezon),  jednorazowa. Możliwość wyłączenia środka  z naliczeń 
amortyzacji we wskazanym okresie (serwis środka, likwidacja linii 
produkcyjnej). Dla środka każda z amortyzacji może być 
naliczana według innych parametrów ( np. stopa, mnożnik ). 
 
3  Możliwość ewidencji Ilości 

 
4  Operacje na środkach 

 
Oprócz dostępnych operacji na środkach można definiować 
własne i powiązać je ze wzorem dokumentu źródłowego OT, 
LT, itd. 
 
5  Definiowalne dokumenty źródłowe 

 
Dostępne wzory OT, LT, PT można zmieniać bez udziału 
informatyka lub na ich bazie tworzyć inne. 
 
6  Wiele klasyfikacji i podziałów 

 
Po zdefiniowaniu oddziałów (wydziałów) można tworzyć 
podział na oddziały, dodatkowo na miejsca użytkowania, 
formy ewidencji, kategorie, materialnie odpowiedzialnych. 
Podział wg KST można uszczegóławiać do 6 znaków.   
 
7  Cykle naliczeń 

 
Obliczenia odpisów amortyzacyjnych  rzeczywistych i 
planowych w oparciu o BO oraz dokumenty obrotowe i 
korekty. Cykle: na dowolny miesiąc; kwartalnie lub na koniec 
okresu obrachunkowego. Przeliczanie wszystkich lub 
pojedynczego środka. Przy rozchodzie  podpowiedź 
umorzenia końcowego. Wyliczanie wartości rozchodu 
częściowego zadanego w %. Możliwość powtarzania naliczeń. 
 
8  Kartoteka środka, historia danych 

 
Kartoteka zawiera wszystkie dane do naliczania amortyzacji 
oraz informacje ewidencyjne (elementy składowe, numer 
seryjny, opis techniczny, osoba materialnie odpowiedzialna, 
lokalizacja). Następujące  przy środku trwałym zmiany 
wprowadzane są do kartoteki dokumentami  co pozwala na 
pełne odtworzenie historii środka.  
 
9  Integracja z FK 

 
Naliczenia na konta finansowe wartości brutto, umorzenia, 
amortyzacji. Dekretacja naliczeń do FK PI Rol-Tech za 
pośrednictwem modułu Dekretacji lub wydruk zestawień PK 
do modułu FK.  
 
10  Środki zerowe o wartości brutto = 0. 

 
11  Etapy inwentaryzacji 

 
W ciągu roku można wykonać wiele inwentaryzacji 
(okresowa, zdawczo-odbiorcza). Wydzielić do trzech etapów 
(stan spisowy; stan po weryfikacji). Zestawienie różnic 
inwentaryzacyjnych i rozliczenie końcowe inwentaryzacji. 
Wydruk arkuszy spisowych na kilka sposobów.  
 
12  Przerzuty wewnętrzne 

 
Są wykazywane na poziomie oddziału/ wydziału nie zawyżają 
obrotów przedsiębiorstwa. 
 
13  Definiowanie zestawień 

 
Miesięcznych lub narastających stanowych lub stanowo-
obrotowych. Kolejność danych: grupami KST, oddział+ grupa 
KST, grupa KST+miejsce użytkowania. Szczegółowość: 
analitycznie lub syntetycznie.  
 
14  Wydruki, w tym do Excela 

 
Wydruk zestawienia na papier (drukarka graficzna lub 
igłowa); ekran; do arkusza Excel’a z możliwością 
przeglądania od ręki ( arkusz jest sformatowany i gotowy do 
włączenia do innych analiz); do pliku XML lub pliku 
tekstowego czy Excel’a (XLS)  na dysk. 
 
15  Uprawnienia operatorów 

 
Operator może korzystać z pełni praw ( wprowadzać dane, 
wykonywać naliczenia, zestawienia użytkowe) lub posiadać 
prawa w ograniczonym zakresie, np. tylko przeglądanie 
danych i wykonywanie zestawień. 
 
16  Wdrożenie 

 
Użytkownik może wykonać samodzielnie lub zamówić . Przy 
zmianie Systemu możliwość przejęcia danych. 
 
17  Demo 

 
Ewidencja blisko 40 środków trwałych z obrotami 2008r. 
Dostępna szczegółowa dokumentacja w pliku ST.CHM. 
 
18  Wersja dla biura rachunkowego  

 
Możliwość przetwarzania wielu firm. 


