
Konsolidacja 
Funkcjonalności docelowego 
rozwiązania



• Funkcjonalność generowania 
e-sprawozdania (w formacie XML - podmioty 
przygotowujące sprawozdania finansowe 
zgodnie z Polskimi Standardami 
Rachunkowości) 

• Możliwość pobierania danych bezpośrednio 
z Zestawienia obrotówi sald (mapping dla 
Bilansu,RZiS oraz not)

• Ujednolicenie - identyczne sprawozdania 
jednostkowe dla każdej spółki i identyczne 
z notami w skonsolidowanym sprawozdaniu co 
pozwala na agregacje ok. 70-80% danych

• Funkcjonalność automatycznego generowania 
sprawozdania w formacie Word

• Funkcjonalność automatycznego kopiowania 
bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia 

• Możliwość pobierania kursów ze strony NBP

• Możliwość automatyczne 
ukrywania/odkrywania wierszy w którym nie 
została przypisana wartość

• Możliwość zmiany języka PL/ENG/DE 

• Walidacja danych (sumy kontrolne 
sprawdzające spójność wewnętrzną wartości 
liczbowych)

• Zabezpieczenie arkusza – możliwość edycji 
jedynie wybranych pól

• Kompletność informacji wymaganej do 
sporządzenia sprawozdania jednostkowego

Sprawozdanie jednostkowe

Moduł IC

Sprawozdanie skonsolidowane

• Funkcjonalność generowania e-sprawozdania 
(w formacie XML - podmioty przygotowujące 
sprawozdania finansowe zgodnie z PSR) 

• Automatyczne pobieranie wyłączeń z Modułu IC

• Automatyczna agregacja danych ze sprawozdań 
jednostkowych spółek zależnych i ich aktualizacja

• Funkcjonalność automatycznego kopiowania 
bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia 

• Funkcjonalność automatycznego generowania 
sprawozdania w formacie Word

• Widoczna data ostatniego pobrania danych z pakietów

• Czytelne korekty oraz walidacja Możliwość 
definiowania korekt 

• Zabezpieczenie arkusza – możliwość edycji jedynie 
wybranych pól

Automatyczne uzgodnienie wzajemnych 
transakcji pomiędzy spółkami w Grupie 

Kapitałowej na poziomie linii 
sprawozdawczych i walut

Wyłączenia wzajemnych sald i obrotów 
przenoszone są automatycznie do 

Skonsolidowane sprawozdania

Zabezpieczenie arkusza –
możliwość edycji jedynie 

wybranych pól

Wielowalutowość (potwierdzenia w walucie 
transakcji) – automatyczne pobieranie 

dostępnych kursów ze strony NBP

Dostosowanie linii 
sprawozdawczych i 

wyłączeń do specyfiki Grupy

Możliwość 
dodawania/usuw

ania spółek

Możliwość 
zmiany języka 

PL/ENG

Widoczna data ostatniego pobrania danych 
z poszczególnych spółek wraz z statusem 

uzgodnienia danych

• Walidacja danych, również w notach 
(sumy kontrolne) 

• Możliwość wprowadzenia komentarza 
do każdej tabeli w notach

• Możliwość zmiany języka PL/ENG/DE 

• Możliwość automatyczne 
ukrywania/odkrywania wierszy w 
którym nie została przypisana wartość

• Możliwość zmiany koloru nagłówków 
tabel sprawozdania skonsolidowanego

• Kompletność informacji wymaganej do 
sporządzenia sprawozdania 
skonsolidowanego

Plik XML
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