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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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Pomoc techniczna - 12 34 92 810, techniczne@enova.pl
Pomoc Kadry Płace - 12 34 92 820, place@enova.pl

Pomoc Księgowość - 12 34 92 830, ksiegowosc@enova.pl
Pomoc Handel - 12 34 92 840, handel@enova.pl

Pomoc CRM - 12 34 92 850, crm@enova.pl
Pomoc Workflow & DMS - 12 34 92 860, workflow@enova.pl

Pomoc BI - 12 34 92 865, BI@enova.pl
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