Comarch e-Sprawozdania narzędzie do tworzenia i zarządzania
e-Sprawozdaniami Finansowymi
Pozycja aplikacji Comarch e-Sprawozdania w stosunku do
aplikacji wydanej przez Ministerstwo Finansów
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Drodzy Państwo,

kilka dni temu, Ministerstwo Finansów rozszerzyło funkcjonalność aplikacji do tworzenia eSprawozdań Finansowych, którą udostępnia darmowo na swoich stronach. Poza możliwością
wysyłki elektronicznych sprawozdań finansowych przez podatników PIT do szefa KAS, obecnie
można również tworzyć elektroniczne sprawozdania finansowe przesyłane do KRS (podobnie
jak w aplikacji Comarch e-Sprawozdania).

Celem tego dokumentu nie jest negowanie aplikacji stworzonej przez Ministerstwo Finansów
(zwaną dalej aplikacją e-SF_MF) lecz chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka aspektów, które
pomogą uświadomić potencjalnych Użytkowników tych aplikacji w zakresie: możliwości,
ergonomii oraz przejrzystości pracy w tych programach, co ostatecznie może wpłynąć na
Państwa czas poświęcony przy tworzeniu elektronicznych sprawozdań finansowych czy
nawet zmienić postrzeganie aplikacji nieco szerzej, zmieniając przy tym proces tworzenia
sprawozdania finansowego w firmie.

Bez wątpienia chcielibyśmy zwrócić uwagę na znaczne różnice w funkcjonalności oraz w
zakresie czytelności (interfejsu) obu aplikacji (w kolejnych punktach wyszczególniamy różnice
pomiędzy aplikacjami więc sami Państwo będą mogli dostrzec różnice). Dodatkowo, wartość
użytkowa naszej aplikacji Comarch e-Sprawozdania nie kończy się tylko na stworzeniu pliku
XML, chcemy natomiast, aby mogła ona zarządzać całą dokumentacją sprawozdawczą w
firmie, tak, aby z naszej aplikacji można było korzystać nie tylko raz w roku, przenosząc tylko
dane ostatecznego sprawozdania w odpowiednie pola aplikacji, ale również dużo wcześniej
przy całym procesie konstruowania sprawozdania i wprowadzaniu do niego zmian – dlatego
sądzimy że ostatecznie „przyglądamy się” w tym dokumencie dwóm różnym aplikacjom, które
w przyszłości będą odbiegać od siebie wyglądem, funkcjonalnością, a przede wszystkim
zastosowaniem.
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Co ważne – nie ma pewności co do rozwoju aplikacji e-SF_MF, więc może się okazać, że
zostanie ona w takim kształcie w jakim jest obecnie. Nasza aplikacja będzie natomiast
wzbogacana o kolejne funkcjonalności oraz oczywiście dostosowywana do przepisów prawa
(jak wiecie Państwo doskonale patrząc na inne produkty Comarch).

Poniżej znajdują się punkty w których przedstawiliśmy aspekty różniące aplikacje Comarch eSprawozdania oraz e-SF_MF:
1.

Najważniejszą zaletą aplikacji Comarch e-Sprawozdania jest natywnie wbudowana
współpraca z systemami Comarch ERP - Optima, XL oraz Altum. Możemy zatem w
bardzo sprawny sposób przenieść zestawienia księgowe do aplikacji Comarch eSprawozdania (dodatkowo praca w aplikacji może być udostępniona dla uprawnionych
Użytkowników). I to jest bardzo duża zaleta naszej aplikacji – oczywiście nikt nie może
zaproponować więcej w tym zakresie niż aplikacja Comarch e-Sprawozdania.

Powyższa zaleta, jest istotna z punktu widzenia Klientów posiadających systemy
Comarch ERP. Natomiast wszystkie pozostałe aspekty/argumenty wyszczególnione w
dalszej części tego tekstu, dotyczą zarówno wersji z integracją, jak i wersji Standalone
naszej aplikacji (dodatkowo, tak jak komunikowaliśmy dotychczas, możliwa jest również
integracja z innymi systemami ERP zbudowana we własnym zakresie).

2. Niewątpliwie dużą różnicą w aplikacjach, a przy tym zaletą Comarch e-Sprawozdania
jest przejrzystość interfejsu aplikacji – (proszę o zapoznanie się z Załącznikiem nr 1,
gdzie przedstawione są zrzuty ekranu obu aplikacji). W naszej aplikacji Comarch eSprawozdania możemy bez problemu pracować nad sprawozdaniem finansowym nie
bojąc się, że coś nam „ucieknie”:
a) poziomy (struktura) zestawień księgowych jest w naszej aplikacji widoczna „na
pierwszy rzut oka” oraz rozwijalna – w e-SF_MF są w tym celu kropki, które trzeba
policzyć, aby określić poziom struktury;
b) praktycznie całe zestawienie jest u nas widoczne (a w aplikacji e-SF_MF widzimy
tylko maksymalnie kilka linii zestawienia);
c) mamy możliwość ukrywania pustych wierszy – e-SF_MF tego nie ma;
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d) mamy autosumowanie pozycji (w przypadku kiedy zmienimy coś w pozycji
najniższego rzędu, nasza aplikacja automatycznie sumuje wartości nadrzędne) – eSF_MF tego nie ma.

3. Teraz poruszymy kwestię wydruków. e-SF_MF może tylko stworzyć PDF ze
sprawozdaniem finansowym: A co jest w aplikacji Comarch e-Sprawozdania?:
a) mamy czytelny wydruk sprawozdania finansowego w porównaniu do e-SF_MF
(proszę zwrócić uwagę na Załącznik nr 2, gdzie mamy porównane standardowe
wydruki);
b) mamy możliwość eksportu sprawozdania m.in. do excela, worda i oczywiście PDF;
c) do wydruków używamy narzędzia Crystal Report więc we własnym zakresie można
stworzyć dla siebie swój własny schemat wydruku;
4. W Comarch e-Sprawozdania, możemy „podglądać” załączone noty graficzne do
sprawozdania finansowego w oknie aplikacji.

Poniżej znajdują się dodatkowe aspekty/funkcjonalności, które będą wyróżniać naszą aplikację
już w kwietniu 2019.
5. Możliwość zaczytania danych do aplikacji za pomocą szablonu excel - jeśli
sprawozdanie finansowe jest przygotowane w arkuszu kalkulacyjnym, to taki plik
będzie mógł być zaczytany do Comarch e-Sprawozdania, a dane w aplikacji uzupełnią
się automatycznie – bez potrzeby ręcznego uzupełnienia sprawozdania.
6. Dodanie statusów postępu prac nad sprawozdaniem finansowym.
7. Wbudowane dashboardy w aplikacji – przedstawienie oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstwa.
8. Repozytorium

danych

–

możliwość

przechowywania

całej

dokumentacji

sprawozdawczej w aplikacji (niezależnie czy wysyłamy dany dokument do KRS czy nie).

W kolejnych wersjach aplikacji udostępnimy funkcjonalności ( w wersjach od listopada 2019):
9. Możliwość zaimportowania do aplikacji Comarch e-Sprawozdania obrotówki
(zestawienia obrotów i sald) w celu tworzenia na jej postawie zestawień księgowych.
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10. Tworzenie nowego sprawozdania finansowego na podstawie danych z roku
poprzedniego.
11. Tworzenie i edycja not do sprawozdania finansowego w aplikacji.

Niewątpliwie ważną informacją jest, że inne pozostałe funkcjonalności, które są dostępne w
aplikacji e-SF_MF (jak: możliwość podpisania sprawozdania finansowego podpisem
elektronicznym wprost z aplikacji, możliwość tworzenia e-Sprawozdań Finansowych
wysyłanych do szefa KAS, oraz możliwość generowania schematów sprawozdania dla
jednostek NGO) znajdują się w aplikacji Comarch e-Sprawozdania w wersji 2019.2.

Warto dodać, że rozważamy wprowadzenie narzędzi ułatwiających biegłemu rewidentowi
badanie sprawozdań finansowych – w tym celu współpracujemy z Działem Księgowości naszej
firmy, który również korzysta z naszej aplikacji, przygotowując sprawozdania finansowe dla
kilkudziesięciu spółek z Grupy Comarch.
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Załącznik nr 1 – wygląd obszaru „Aktywa” aplikacji Comarch e-Sprawozdania (zrzut wyżej)
oraz e-SF_MF (zrzut niżej)
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Załącznik nr 2 – podgląd wydruku aplikacji Comarch e-Sprawozdania (zrzut wyżej) oraz eSF_MF (zrzut niżej)
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Dokument dostarczony przez:

Dlaczego na swojego Partnera w biznesie warto wybrać Aidem Art Sp. z o.o.?
1. Kilkunastoletnie doświadczenie wdrożeniowe jako Partner Comarch SA.
2. Koncentrujemy się głównie na oprogramowaniu Comarch ERP Optima, co daje
Państwu gwarancję przydzielania możliwie najlepszych zasobów:
•

nasi wdrożeniowcy Comarch ERP Optima z jednej strony posiadają wiedzę 360
stopni na temat całego ekosystemu Comarch ERP Optima, a z drugiej każda osoba
ma dominujące kompetencje pozwalające stawiać czoła zaawansowanym
wyzwaniom w konkretnych obszarach, jak Handel, Księgowość, Kadry i Płace, a
także wdrażając rozwiązania internetowe takiej jak e-Commerce, BI Point czy
portal pracowniczy Comarch HRM

•

programiści pomagający dostarczać dodatkowe funkcjonalności do Optimy i
integracje z innymi systemami;

•

ściśle współpracujący z nami inni partnerzy Comarch, dzięki którym możemy
skalować dostępne zasoby w zależności od wielkości lub trudności projektu; dzięki
partnerom jesteśmy w stanie wdrażać też większe systemy Comarch, jak XL czy
Altum

•

sieć współpracujących partnerów wdrożeniowych innych systemów ERP, ecommerce, CRM, co daje nam ogromną elastyczność w obsłudze klientów w
zakresie migracji czy integracji z innymi firmami;

3. Będąc aktywnym członkiem Towarzystw Biznesowych – jednej z najprężniej
działających organizacji biznesowej, skupiającej kilkuset rzetelnych przedsiębiorców w
Polsce – pomagamy też w rozwiązywaniu wszelkich innych wyzwań biznesowych, co
może być nieodzowną wartością dodaną przy wspólnych projektach dla Państwa i
Waszych klientów.
4. Aidem Art to również lider wdrożeń SaldeoSmart w Polsce. SaldeoSmart to
nowoczesna platforma ściśle z integrowana z Comarch ERP Optima, która umożliwia
odczytywanie danych z faktur wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów. To także
narzędzie dla przedsiębiorców do komunikacji z księgowością, wystawiania faktur i
kontroli płatności.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

kontakt@aidemart.pl

www.aidemart.pl/comarch-erp-optima/

Uwolnij potencjał swojej Optimy – akcja specjalna
Pragniemy, aby dostarczane przez nas licencje Comarch ERP Optima przynosiły dla naszych
klientów możliwie największą wartość. Wiemy też, że koszty specjalistycznego doradztwa,
które pozwoliłoby na takie działania, jak:
• przeszkolenie personelu;
• maksymalne zautomatyzowanie procesów w programie, w firmie, poprzez
inteligentne schematy księgowe czy funkcje dodatkowe wykonujące operacje
seryjne;
• precyzyjna pomoc doraźna, która pozwoli po prostu efektywnie działać;
• czy po prostu wskazanie drogi, w jakim kierunku podążać, jeśli chodzi o inwestycje
w IT
dla niejednej firmy są zbyt znaczącym wydatkiem.
Dlatego zdecydowaliśmy się na dość odważną akcję, w której dajemy to, co najcenniejsze, czyli
nasz czas. Czas naszych konsultantów. W jaki sposób?
Każde wydane 1000 PLN netto na nowe licencje Comarch ERP Optima, to 1 godzina
profesjonalnej pomocy szkoleniowo/wdrożeniowej.
Pula godzin jest ograniczona. Promocja dotyczy nowych licencji Comarch ERP zakupionych
poprzez firmę Aidem Art Sp. z o.o. Zapraszamy do kontaktu na kontakt@aidemart.pl celem
ustalenia szczegółów oferty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

kontakt@aidemart.pl

www.aidemart.pl/comarch-erp-optima/

