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Elektroniczne sprawozdania finansowe
Zgodnie z przepisami Ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r.

poz. 398) zmianie ulega forma oraz sposób przekazywania dokumentów finansowych (rocznych sprawozdań finansowych, tj. dokumentów, o
których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe muszą być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ustrukturyzowane e-sprawozdania finansowe sporządzają:

1. jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania
finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),

2. podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.

Proces przygotowania sprawozdania finansowego w enova365 obejmuje:

wygenerowanie wyników zestawień księgowych (Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w
kapitale własnym) - opis: Zestawienia księgowe;
uzupełnienie formularza sprawozdania finansowego - dane w obrębie kolejnych części sprawozdania wprowadzane są w formie opisowej lub
w postaci załączników; na tym etapie do sprawozdania dodawane są przygotowane wcześniej wyniki zestawień księgowych - opis: Tworzenie
sprawozdania finansowego;
wygenerowanie XML e-Sprawozdania Finansowego (w przypadku podatników PIT) oraz wygenerowanie podpisanego XML e-Sprawozdania
Finansowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS) - opis: e-Sprawozdania Finansowe.

Przesłanie e-Sprawozdania Finansowego realizowane jest za pomocą narzędzia właściwego dla danego typu jednostki.

Proces przygotowania sprawozdania finansowego

Narzędzia do przekazywania sprawozdań finansowych:

podmioty wpisane do KRS - korzystają z dedykowanego portalu udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości. Portal
umożliwiający przekazywanie plików elektronicznych sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego dostępny jest pod adresem
https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/.

podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych korzystają z aplikacji
Ministerstwa Finansów dostępnej pod adresem https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/. Aplikacja umożliwia generowanie
plików e-sprawozdań, podpisywanie i wysyłkę do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
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Konfiguracja
Przed przystąpieniem do przygotowywania elektronicznych sprawozdań finansowych należy wprowadzić odpowiednie informacje w konfiguracji.

Zakładka Firma/Dane o działalności

Firma/Dane o działalności

PKD - numer PKD właściwy dla danej jednostki.
Drugorzędne PKD - pozostałe numery PKD; w przypadku kiedy numerów PKD jest kilka należy je rozdzielić przy pomocy znaków: |,; (pipe,
przecinek, średnik), aby zostały odpowiedznio przeniesione do XML e-Sprawozdania Finansowego.
Rejestracja/Numer - w polu należy wpisać numer rejestracji we właściwym organie. Numer zostanie pobrany do e-Sprawozdania
Finansowego jeżeli parametr Firma jest osobą fizyczną będzie oznaczony jako Nie. Jeżeli parametr zostanie oznaczony na Tak do e-
Sprawozdania zostanie pobrany NIP.

Zakładka Księgowość/Sprawozdania finansowe
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Księgowość/Sprawozdania finansowe

Typ sprawozdania jednostki - parametr wpływa na ograniczenie listy zestawień księgowych do zestawień właściwych dla danego typu
jednostki (Inna, Mała, Mikro, OP) oraz na domyślne ustawienie rodzaju sprawozdania finansowego
Prezentacja danych liczbowych - parametr wpływa na domyślne ustawienie rodzaju sprawozdania finansowego
Definicje XML sprawozdań - w sekcji udostępnione są struktury i zawartość plików e-Sprawozdań Finansowych. Definicje plików zostały
zbudowane w oparciu o strukturę komunikatów EDI. Opis EDI znajduje się tutaj.
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Zestawienia księgowe

Definicje zestawień księgowych i Typ jednostki
Na potrzeby elektronicznych sprawozdań finansowych w programie udostępniony jest zestaw definicji zestawień księgowych zgodny z Ustawą o

rachunkowości oraz strukturami logicznymi elektronicznych sprawozdań finansowych dla:

1. jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji:
BilansInna (Bilans),
PrzeplMBInna (Rachunek przepływów pieniężnych metoda bezpośrednia)
PrzeplMPInna (Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia)
RZiSKalkInna (Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny)
RZiSPorInna (Rachunek zysków i strat wariant porównawczy)
ZZWKWInna (Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym)

2. jednostek mikro:
BilansMikro (Bilans)
RZiSMikro (Rachunek zysków i strat)

3. jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego:
BilansMala (Bilans)
RZiSPorMala (Rachunek zysków i strat wariant porównawczy)
RZiSKalkMala (Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny)

4. jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z
wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy:

BilansOp (Bilans)
RZiSOp (Rachunek zysków i strat)

Powyższe zestawienia, na liście Definicji zestawień księgowych, grupowane są wg pola TypJednostki, dostępnego z poziomu organizatora listy,
które może przyjąć wartości: Inna, Mikro, Mała, Op. Pozostałe zestawienia systemowe oraz dodane przez użytkownika uzyskują oznaczenie w Typie
jednostki: Nieokreślona.

Ochrona sprawozdań
Struktura elektronicznych sprawozdań finansowych jest ściśle określona. Aby ochronić użytkownika przed wprowadzeniem zmian powodujących

niezgodność ze strukturami logicznymi elektronicznych sprawozdań finansowych, zestawienia księgowe zostały odpowiednio zabezpieczone.

Dla zestawień standardowych o typie jednostki Inna, Mikro, Mała, OP czynność Ochrona zestawienia jest nieaktywna oraz domyślnie zaznaczone
są parametry:

na zakładce Dodatkowe na pozycji zestawienia - Zablokuj edycję danych pozycji oraz Zablokuj LP. pozycji - blokada obejmuje pola: Opis,
Wyłącz z numeracji, Lp. w pozycji nadrzędnej, Pozycja nadrzędna;

na zakładce Dodatkowe na kolumnie zestawienia - Zablokuj edycję danych kolumny, Zablokuj edycję Lp. kolumny i Zablokuj edycję
wyrażenia - blokada obejmuje pola: Nazwa, Tytuł, LP. kolumny, Okres, Zakres, Wyrażenie oraz czynności Aktualizuj wyrażenie, Usuń
wyrażenie okresu, Usuń wyrażenie kolumny.

Identyfikator
Pozycje zestawień księgowych dotyczących sprawozdań finansowych mają dodatkowe oznaczenie - Identyfikator odpowiadające nazwie pozycji

w strukturach logicznych e-sprawozdań. Pole dostępne jest w Organizatorze listy na liście pozycji zestawień księgowych.

Zalecane jest ograniczenie zestawu dostępnych na liście Definicje zestawień księgowych sprawozdań finansowych do
sprawozdań przeznaczonych dla danej jednostki. W tym celu należy po wejściu w Narzędzia/Opcje/Księgowość/Ogólne wybrać
odpowiedni Typ jednostki. Spowoduje to wyświetlenie na liście Definicje zestawień księgowych grupy zestawień właściwych dla
wskazanego typu jednostki oraz zestawień o typie Nieokreślona.

Jeżeli Typ jednostki pozostanie ustawiony jako Nieokreślona, lista Definicje zestawień księgowych prezentować będzie wszystkie
zdefiniowane w bazie zestawienia księgowe.

U w a g a !
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Identyfikator

Przykładowo: pozycja Aktywa trwałe (zestawienie: BilansInna) uzyskuje Identyfikator: Aktywa_A. Dzięki temu istnieje możliwość rozpoznania,
która pozycja zestawienia księgowego odpowiada nazwom w strukturze logicznej e-sprawozdań.

Kopiowanie wyrażeń na zestawienia
W przypadku użytkowników, w których bazach zdefiniowane są zestawienia sprawozdań finansowych wraz z wyrażeniami na pozycjach, możliwe

jest automatyczne przeniesienie wyrażeń pozycji z dotychczas używanego zestawienia na zestawienie dedykowane dla elektronicznych sprawozdań
finansowych.

Czynność Kopiuj wyrażenia, umożliwiająca kopiowanie wyrażeń wprowadzonych na pozycjach pomiędzy zestawieniami księgowymi w obrębie
bazy danych, dostępna jest z poziomu listy Definicje zestawień księgowych.

Kopiuj wyrażenia

Na formatce czynności należy wskazać:

Zestawienie źródłowe - zestawienie, z którego mają być kopiowane wyrażenia;
Zestawienia docelowe - zestawienie, do którego mają być skopiowane wyrażenia.

Kopiowanie wyrażeń odbywa się na podstawie Symbolu pozycji w zestawieniach.

Generowanie wyniku zestawienia księgowego

Przed rozpoczęciem czynności kopiowania wyrażeń zalecane jest rozbudowanie zestawienia dedykowanego dla
elektronicznych sprawozdań finansowych o pozycje znajdujące się na dotychczas używanym zestawieniu.

W przypadku, kiedy na zestawieniu źródłowym występuje pozycja oznaczona Symbolem, którego nie ma na pozycji w
zestawieniu docelowym, wyrażenie z takiej pozycji zostanie pominięte.

U w a g a !
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Przygotowane na dedykowanych definicjach zestawienia księgowe Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych oraz
Zestawienie zmian w kapitale własnym należy przeliczyć. Konieczne jest, aby wynik zestawienia został zatwierdzony, ponieważ tylko zatwierdzony
wynik zestawienia księgowego może zostać podpięty jako element sprawozdania finansowego. Opcja zatwierdzania dostępna jest po
zapisaniu wyniku (parametr Zapisz wynik:Tak).

Zapisywanie wyniku zestawienia księgowego

Edycja wyniku zestawienia księgowego
Dla wyniku zestawienia księgowego dostępna jest czynność Włącz tryb korekty ręcznej. Czynność umożliwia ręczną edycję wyniku zestawienia.

Wartości zmienione ręcznie na wyniku wyświetlane są w kolorze czerwonym.

Możliwość edycji dostępna jest wyłącznie dla niezatwierdzonych wyników zestawień.

Korekta wyniku zestawienia księgowego

Zostały wprowadzone niewielkie zmiany dostosowujące udostępnione w wersjach wcześniejszych niż 15.3 zestawienia
księgowe (Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych oraz Zestawienie zmian w kapitale (funduszu)
własnym) do struktury e-Sprawozdania Finansowego. W przypadku jednostek, które przygotowały obliczenia na wcześniejszych
wersjach zestawień konieczne jest ponowne przeliczenie wyników.

U w a g a !
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Tworzenie sprawozdania finansowego
Sprawozdania finansowe i powiązane z nimi e-Sprawozdania, tworzone są na dedykowanej liście Księgowość/Sprawozdania finansowe.

Z poziomu listy dodaje się formularz sprawozdania finansowego za pomocą czynności Nowy(Sprawozdanie księgowe). Po wykonaniu
czynności pojawi się formatka dodawania nowego zapisu.

Dodawanie nowego sprawozdania finansowego

Na formatce należy wskazać:

Okres obrachunkowy - okres za jaki przygotowywane jest sprawozdanie;
Rodzaj sprawozdania - rodzaj sprawozdania domyślnie podpowiada się na podstawie informacji wprowadzonych w konfiguracji
(Narzędzia/Opcje/Księgowość/Sprawozdania finansowe); pole decyduje o rodzaju formularza na jakim będzie przygotowywane sprawozdanie.

Po zatwierdzeniu przez OK wyświetli się formularz sprawozdania finansowego.

Na kompletne sprawozdanie finansowe składają się:

Wprowadzenie – podstawowe opisowe informacje dotyczące funkcjonowania jednostki.
Zasady rachunkowości – przyjęte i stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości.
Wyniki zestawień - elementy sprawozdania zawierające zestawione w sposób syntetyczny dane liczbowe tj. Bilans, Rachunek zysków i strat,
Rachunek przepływów pieniężnych oraz Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Objaśnienia – dodatkowe informacje i objaśnienia wprowadzane w postaci liczbowej, opisowej i dołączanych plików.

Ogólne

Zakładka Ogólne

Na zakładce Ogólne dostępne są edytowalne pola:

Za okres - pole umożliwia wprowadzenie okresu za jaki sporządzane jest sprawozdanie finansowe w sytuacji, kiedy zakres ten jest inny niż
daty okresu obrachunkowego wprowadzonego w systemie.
Wprowadzenie do sprawozdania - pole decyduje o strukturze zakładki Wprowadzenie; wybór jest ograniczony do możliwości wynikających
z wybranego rodzaju sprawozdania, np. dla jednostki Małej możliwe jest wybranie Wprowadzenia dedykowanego dla jednostki Małej lub
Innej.
Informacja dotycząca podatku dochodowego - pole decyduje o strukturze sekcji Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania
podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym na zakładce Objaśnienia; wybór w polu jest ograniczony do możliwości wynikających z
wybranego rodzaju sprawozdania, np. dla jednostki Małej możliwe jest wybranie Rozliczenia w formie Mała(zł), Mała(brak), Inna(tys.).

Wprowadzenie
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Zakładka Wprowadzenie

Na zakładce Wprowadzenie prezentowane są podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania jednostki. Dane w poszczególnych polach
uzupełniane są ręcznie w formie opisowej.

Pola w sekcji Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony) uaktywniają się po zaznaczeniu parametru Ograniczony na Tak. Podobnie w
przypadku sekcji Połączenie spółek - pola można uzupełnić po zaznaczeniu parametru Sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu
spółek na Tak.

Zasady rachunkowości
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Zakładka Zasady rachunkowości

W tej części formularza należy wprowadzić informacje dotyczące przyjętych i stosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości. Dane dotyczące
Zasad rachunkowości należy wprowadzić ręcznie w formie opisowej.

W sekcji Informacje uszczegóławiające można utworzyć dodatkowe pozycje wynikające z potrzeb lub specyfiki jednostki. W tym celu należy
wybrać Nowy(Pozycja sprawozdania - zasady rachunkowości).

Wyniki zestawień

Zakładka Wyniki zestawień

Zakładka Wyniki zestawień pozwala na dołączenie elementów sprawozdania zawierających zestawione w sposób syntetyczny dane liczbowe tj.
Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych oraz Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Na podstawie wybranego typu jednostki (pierwsza kolumna) oraz wskazanego wariantu Rachunku zysków i strat lub metody Rachunku
przepływów pieniężnych (druga kolumna) podpowiadają się w ostatniej kolumnie możliwe do wyboru zatwierdzone wyniki zestawień księgowych.
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Objaśnienia
Zakładka Objaśnienia prezentuje dodatkowe informacje i objaśnienia wprowadzane w postaci liczbowej, opisowej i dołączanych plików. Na

zakładce można dodawać własne pozycje oraz załączniki. Struktura e-Sprawozdania Finansowego zakłada możliwość dołączenia załączników w
różnych strukturach (np. w formacie .doc., .odt, .pdf, .jpg, .xls, .rft), które następnie zostaną przekonwertowane do postaci XML. W ramach Objaśnień
można dodać np. załączniki zawierające noty objaśniające do sprawozdań finansowych.

Objaśnienia

W celu zachowania spójności i dostępu do całości sprawozdania finansowego z poziomu programu, załączniki są przechowywane w bazie danych.

Aby dodać załączniki do sprawozdania finansowego należy skorzystać z asystenta zapisu z poziomu formularza sprawozdania finansowego.
Asystenta można uruchomić przez wybranie zaznaczonej na zrzucie ikonki z narzędziami lub przejście przez Widok/Asystent zapisu. Załączniki w
asystencie dodaje się po wybraniu Dodaj: załącznik.

Następnie należy dodać nową pozycję sprawozdania. W tym celu konieczne jest wybranie Nowy(Pozycja sprawozdania - dodatkowe
wyjaśnienia). Wykonanie czynności spowoduje wyświetlenie się formatki pozycji.

Dodawanie załącznika

Do sprawozdania finansowego można podłączyć tylko zatwierdzone wyniki zestawień księgowych.

U w a g a !
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Na formatce w polu Załącznik należy wskazać plik podpięty wcześniej w asystencie oraz dodać Treść pozycji informacji dodatkowej.

W ramach Objaśnień dostępna jest sekcja Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem
finansowym. Jej uzupełnienie jest opcjonalne. Poszczególne pozycje sekcji umożliwiają wprowadzenia wartości właściwych dla roku bieżącego oraz
roku poprzedniego z uwzględnieniem kwot wynikających z zysków kapitałowych oraz innych źródeł przychodów.

Pozycja Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym

e-Sprawozdanie Finansowe dopuszcza możliwość dodania własnych pozycji uszczegóławiających użytkownika. Własne pozycje uszczegóławiające
można dodawać z poziomu poszczególnych pozycji rozliczenia.

Dodatkowe rozwiązanie - Noty objaśniające do sprawozdań finansowych
Noty objaśniające stanowią element sprawozdania finansowego. Głównym celem ich sporządzania jest dostarczenie dodatkowych wyjaśnień i

informacji nieujętych w Bilansie, Rachunku zysków i strat, Rachunku przepływów pieniężnych oraz Zestawieniu zmian w kapitale własnym.

W ramach rozwiązania uzupełniającego dostępny jest arkusz Excel, dzięki któremu przy dodatku Analizy MS Excel można sprawnie przygotować
zestaw not do sprawozdania finansowego.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u Partnerów.

Tylko załączniki dodane w asystencie i podpięte na pozycji sprawozdania finansowego zostaną dołączone do XML e-
Sprawozdania Finansowego.

U w a g a !
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e-Sprawozdanie Finansowe
e-Sprawozdanie Finansowe jest to sprawozdanie sporządzone w odpowiedniej strukturze logicznej w formacie XML. Po wypełnieniu i

zatwierdzeniu formularza sprawozdania z poziomu czynności dostępna jest kolejna funkcja Generuj e-Sprawozdanie.

Czynność Generuj e-Sprawozdanie

Generowanie e-Sprawozdania
Generator tworzy e-Sprawozdanie w odpowiedniej strukturze i formacie XML pobierając dane z uzupełnionego formularza, konfiguracji i

dołączonych załączników z zakładki Objaśnienia. Podczas generowania uruchamia się dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność
wygenerowanego e-Sprawozdania Finansowego wraz z informacją o ewentualnych błędach. Tryb komunikatów walidatora można ustawić w
Narzędzia/Opcje/Księgowość/Sprawozdania finansowe/Weryfikacja XML podczas generowania, które mogą przybierać wartości:

Brak weryfikacji
Informacja do logu
Błąd

Po wygenerowaniu e-Sprawozdania pojawia się kolejna zakładka e-Sprawozdanie z danymi w odpowiedniej strukturze. Dane zapisywane są do
bazy danych. Natomiast na formularzu sprawozdania finansowego zmienia się stan na Do podpisania.

Zakładka e-Sprawozdanie pojawia się po wybraniu czynności Generuj e-Sprawozdanie

Podpisywanie e-Sprawozdania
Z poziomu enova365 istnieje możliwość podpisu e-Sprawozdania Finansowego za pomocą podpisu kwalifikowanego, podobnie jak w przypadku

e-Deklaracji. Czynność dostępna jest w stanie Do podpisania. W wersji 15.3 możliwość podpisu przewidziana jest dla jednostek wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego.

Czynność Podpisz XML e-Sprawozdania pojawia się w stanie Do podpisania

Należy wybrać czynność Podpisz XML e-Sprawozdania i następnie wskazać zainstalowany wcześniej odpowiedni certyfikat związany z
podpisem elektronicznym. Opis dotyczący instalacji certyfikatów został opisany w artykule https://dok.enova365.pl/Topic/32183. Czynność można
wykonać wielokrotnie dla różnych podpisów.
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Do wyboru podpowiadają się zainstalowane certyfikaty na komputerze

Zarządzanie podpisami
Po podpisaniu, przez pierwszą osobę, pojawia się kolejna zakładka z danymi osób podpisami pod e-Sprawozdaniem Finansowym. Dodatkowo z

tego poziomu istnieje możliwość usuwania podpisów osób, które wcześniej podpisały wygenerowane e-Sprawozdanie.

Lista z osobami podpisanymi pod e-Sprawozdaniem

Wysyłka e-Sprawozdania
Wysyłka e-Sprawozdania Finansowego odbywa się poza systemem enova365. Eksport pliku XML e-Sprawozdania Finansowego należy wykonać

wybierając czynności Eksportuj XML e-Sprawozdania z poziomu formularza sprawozdania księgowego. Zapisujemy go na dysku komputera w
lokalizacji wybranej przez Operatora. Jeśli plik został podpisany z poziomu enova365 to do ostatecznego pliku XML e-Sprawozdania Finansowego
została dodana odpowiednia sygnatura na końcu pliku XML.
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Czynność Eksportuj XML e-Sprawozdania

Plik e-Sprawozdania Finansowego musi zostać podpisany przez wszystkie wymagane osoby za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu
zaufanego. W zależności od rodzaju podmiotu mają go złożyć:

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nie sporządzają sprawozdań finansowych
zgodnych z MSR, przesyłają e-sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego. Robią to przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości. Obecnym kanałem komunikacji jest portal
https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

Podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, przekazują e-Sprawozdania
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie złożenia zeznania podatkowego. Ministerstwo Finansów przygotowało aplikację e-
sprawozdania umożliwiającą wysyłkę e-Sprawozdania dostępną pod adresem https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/

Na portalu za pomocą zgłoszenia należy dołączyć plik XML e-Sprawozdania Finansowego podpisany wcześniej przez wszystkie
wymagane osoby.

U w a g a !

W aplikacji e-sprawozdania udostępnioną przez Ministerstwo Finansów znajduję się funkcjonalność umożliwiająca
podpisanie e-Sprawozdania Finansowego.

U w a g a !
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