
 

MODUŁ ANALIZA I RAPORTY | KOSZTY 
MEDIÓW 

OPIS: Zakładka Koszty mediów pozwala na pobranie aktualnych oraz historycznych raportów 

przedstawiających koszty zużycia mediów. Narzędzie to umożliwia również porównanie aktualnych 

opłat za media względem wcześniejszych okresów.  

 

Moduł jest integralną częścią Aplikacji Rozliczeniowej Rhino, służącej do obliczania kosztów mediów 

dla najemców na podstawie danych z liczników z wykorzystaniem różnych algorytmów tj. zużycie z 

liczników, udział w powierzchni, udział w częściach wspólnych. Aplikacją Rozliczeniową Rhino 

zarządza zarządca nieruchomości.  

 

Rozliczenie za dany miesiąc w module Koszty Mediów i raporty kosztów dostępne jest 

automatycznie po zakończeniu rozliczeń tego miesiąca przez zarządcę nieruchomości. 

 

Data najnowszego rozliczenia dla każdej z umów najmu znajduje się z kolumnie „Okres”. 

 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA: Aby uzyskać informację o aktualnym rozliczeniu kosztów mediów należy w 

module Analiza i raporty wybrać zakładkę Koszty mediów. 

  

 



 

 

 

1 Nazwa parku logistycznego 

2 Numer hali 

3 Nazwa najemcy 

4 Numer umowy najmu, którego dotyczy dane rozliczenie 

5 Najnowszy miesiąc, za który rozliczenie jest już zakończone i dostępne w systemie 

6 Suma kosztów poszczególnych mediów w najnowszym rozliczeniu 

7 Dokonana przedpłata 

8 Saldo (wartość ujemna – nadpłata; wartość dodatnia – do zapłaty) 

9 

Przyciski generowania raportów uproszczonych oraz szczegółowych w formacie xlsx. 

Wygenerowane raporty przesłane zostaną w ciągu kilku minut na adres mailowy, 

powiązany z kontem użytkownika.  

Uwaga – nie ma możliwości wygenerowania jednego raportu dla różnych parków 

logistycznych. W jednym zbiorczym raporcie może znaleźć się kilka różnych numerów 

umów, z zastrzeżeniem, że dotyczą tego samego parku logistycznego. 



 

PRZYKŁADOWY RAPORT SUMARYCZNY:  

Raport sumaryczny zawiera sumaryczne koszty zużycia poszczególnych mediów w wybranych 
okresach rozliczeniowych.  

 

 

PRZYKŁADOWY RAPORT SZCZEGÓŁOWY:  

Raport szczegółowy przedstawia koszty zużycia mediów z podziałem na poszczególne liczniki, 
uwzględniając procentowy udział najemcy w zużyciu licznika.  

 

 



 

1 Numer seryjny licznika 

2 Poprzedni odczyt licznika 

3 Aktualny odczyt licznika 

4 Zużycie na liczniku w danym okresie 

5 Procentowy udział najemcy w zużyciu 

6 Zużycie najemcy na liczniku w danym okresie 

7 Jednostka 

8 Cena za jednostkę 

9 
Całkowite koszty  (Uwaga – w wierszach opisanych jako „Direct usage” znajdują się 

koszty bezpośrednio dotyczące zużycia najemcy. W wierszach opisanych jako „Common 

Area usage” znajdują się koszty dotyczące zużyć na powierzchniach wspólnych.) 

  



 

CZĘSTE PYTANIA: 

 

W jaki sposób wygenerować raport za wybrany miesiąc?  

Aby wygenerować raport należy wybrać przynajmniej jedną pozycję z listy umów.  

Po zaznaczeniu wierszy, zawierających numery umów najmu, dla których chcemy wygenerować 
raport oraz wybraniu przycisku z typem raportu, który chcemy pobrać (sumaryczny / szczegółowy) 
należy wybrać zakres czasu, dla którego chcemy otrzymać raport.  

Jeżeli ma to być tylko jeden miesiąc np. czerwiec 2021 – w obu rubrykach należy wybrać tą samą 
wartość. 

Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem „Wybierz” raport zostanie przesłany na adres mailowy. 

Uwaga: 

Najczęstszą przyczyną problemów z wygenerowaniem raportu jest brak gotowego rozliczenia dla 
okresu wybranego przez użytkownika. Rozliczenia przygotowywane są miesiąc po miesiącu przez 
Zarządcę nieruchomości, a informację o dacie najnowszego dostępnego rozliczenia znajdą 
Państwo na ekranie Koszty Mediów w aplikacji Rhino w kolumnie „Okres”. 

 

 

 Ekran „brak umów”  
 

 

Informacja o braku dostępnych umów, pojawi się po wejściu w moduł kosztów mediów w 
momencie, gdy użytkownik nie ma przypisanej żadnej umowy najmu. Jeżeli umowy powinny być 
przypisane – należy skontaktować się z zarządcą budynku.  


