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Kompleksowa obsługa 
sprawozdawczości
grup kapitałowych.

Aplikacja Asseco CCR to zaawansowane, bezpieczne i intuicyjne narzędzie do obsługi 
sprawozdawczości jednostkowej oraz skonsolidowanej. Umożliwia sprawne i wydajne 
przygotowanie sprawozdań spółek giełdowych, a także sprawozdań związanych ze 
sprawozdawczością obowiązkową instytucji finansowych. 

Wdrożenie w Grupie Asseco:

• Samodzielna konsolidacja dwóch największych subgrup

• Ponad 70 spółek uczestniczących w procesie konsolidacji

• Jednostki zależne w ponad 30 krajach na całym świecie – 

w tym spółki z większości regionów Europy

• Kilkadziesiąt tysięcy transakcji wewnątrzgrupowych

• Kilkanaście subgrup złożonych ze spółek oraz innych 

subgrup

• Niemal 200 użytkowników aplikacji na całym świecie: 

Izrael, Nigeria, Gruzja, Słowenia, Australia, Turcja, Polska, 

Rosja, Kazachstan, Rumunia, Austria
Narzędzie w pełni obsługuje raportowanie zgodne 

z wymogami Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej z wykorzystaniem 

różnych metod konsolidacji. Udostępnia szereg 

funkcjonalności, pozwalających na zautomatyzo-

waną obsługę każdego aspektu złożonego procesu 

konsolidacji na dowolnym z jego etapów.

Asseco CCR jest w pełni zintegrowane z narzę-

dziem Comprehensive Mandatory Reporting (Asseco 

CMR). Zapewnia tym samym kompleksową obsługę 

jednostkowego procesu sprawozdawczego, 

począwszy od pozyskania danych z systemów 

źródłowych, poprzez wsparcie w procesie prze-

kształcenia danych do układu wynikowego, aż po  

prezentację rezultatów w formie i układzie wyma-

ganym przez odbiorcę sprawozdań.

System wyposażony jest w mechanizmy pozwa-

lające na monitoring i nadzór procesu zbierania 

danych oraz wyliczania sprawozdań jednostkowych 

i skonsolidowanych. Umożliwia, a także wspiera 

konsolidację mniejszych jak i dużych międzynarodo-

wych grup kapitałowych. 

Rozwiązanie z sukcesem wdrożone w 3 z 20 największych spółek giełdowych 
notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych:
• Asseco Poland (Grupa Asseco)
• Bank Pekao [Grupa Pekao wchodząca w skład Grupy UniCredit)
• mBank (Grupa mBank wchodząca w skład Grupy Commerzbank)
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• Wydajną współpracę z grupami i jednostkami na różnych poziomach konsolidacji

• Zmniejszenie nakładów czasowych i kosztów związanych z obsługą procesu

• Bezpieczeństwo i audyt procesów konsolidacji

• Łatwość analizy danych na wszystkich etapach procesu

• Dostosowanie poziomu zbieranych danych do wymogów wdrożenia

• Przyjazny interfejs dla użytkowników oraz intuicyjna praca z aplikacją

• Dostęp do wszystkich funkcjonalności przez przeglądarkę internetową

Asseco CCR 
gwarantuje:

Organizacja procesu.

Kompleksowa obsługa wszystkich etapów procesu konsolidacji. Możliwość delegowania 

odpowiedzialności i obowiązków w ramach grupy kapitałowej. Monitorowanie działań 

użytkowników w zakresie zleconych im zadań dzięki graficznej wizualizacji etapów prac oraz 

automatycznemu raportowaniu przekroczeń.

Automatyzacja.

Wyliczenie pakietu skonsolidowanego w oparciu o dane z pakietów jednostkowych 

z uwzględnieniem konwersji walutowych, transakcji wewnątrzgrupowych oraz wszystkich 

rodzajów korekt konsolidacyjnych. Możliwość automatycznego łączenia transakcji 

wzajemnych oraz automatycznego zasilenia sprawozdań jednostkowych danymi.

Elastyczność.

Wsparcie procesu konsolidacyjnego w przypadku statycznych jak i dynamicznie zmieniających 

się grup kapitałowych. Łatwość zarządzania strukturą grupy. Możliwość subkonsolidacji, czyli 

wyliczenia sprawozdań skonsolidowanych na dowolnym poziomie grupy kapitałowej.

Konfigurowalność.

System umożliwia definicje nowych, a także edycję istniejących raportów prezentujących 

dane sprawozdawcze wraz z dedykowanymi regułami kalkulacyjnymi i walidacyjnymi. Dyna-

miczny model transakcji pozwala na dostosowanie poziomu zbieranych transakcji wzajemnych 

do wymogów wdrożenia. Konfiguracja metadanych systemu wykonywana jest w przyjazny 

dla użytkownika sposób, przy wykorzystaniu plików Excel.

Audyt.

Możliwość audytu danych skonsolidowanych w oparciu o przejrzyste raporty analityczne 

zawierające wszystkie składowe sprawozdania skonsolidowanego. Audyt danych jednostko-

wych, w tym audyt zmian dla transakcji wzajemnych.

Baza wiedzy.

Repozytorium dokumentów pozwalające na udokumentowanie procesu konsolidacji. System 

posiada wbudowane narzędzie do komunikacji pozwalające na efektywną współpracę 

użytkowników w momencie przygotowywania sprawozdań.

Kluczowe cechy 
Asseco CCR.
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Organizacja procesu 
konsolidacji.

Definicja oraz 
uruchomienie 
procesu konsolidacji

Zbieranie 
transakcji 
wzajemnych

Przygotowanie 
danych dla 
sprawozdań 
jednostkowych

Definicja 
algorytmów dla 
automatycznych 
korekt 
konsolidacyjnych

3. 4. 5. 6. 7. 8.1. 2.

Eksport
sprawozdania 
skonsolidowanego 

Weryfikacja i 
zatwierdzenie 
sprawozdania 
skonsolidowanego

Korekty ręczne 
sprawozdania 
skonsolidowanego

Wyliczenie 
sprawozdania 
skonsolidowanego 
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System Asseco CCR składa się z dobrze skrojonych modułów funkcjonalnych, które kompleksowo obsługują skon-

solidowany proces sprawozdawczy. Udostępnia tym samym szereg funkcjonalności, począwszy od konfiguracji 

i administracji, poprzez zarządzanie danymi, aż do narządzi przeglądania i analizy wyliczonych raportów.

Moduły 
funkcjonalne.

Moduł tworzą cztery ściśle ze sobą współpracujące obszary, opowiadające obszarom merytorycznym związanym 

ze sprawozdawczością skonsolidowaną. 

Pakiety jednostkowe.

Obszar pozwala na pracę z raportami finansowymi jednostek sprawozdawczych. Dane mogą być zbierane za 

pośrednictwem interfejsu aplikacji, importowane z plików Excel lub pobierane z hurtowni danych. O ich poprawność 

dbają automatyczne reguły kontrolne. Aplikacja umożliwia konwersję walutową, porównanie sprawozdań oraz szereg 

funkcjonalności wspierających użytkownika w analizie i kontroli danych jednostkowych.

Transakcje wewnątrzgrupowe.

Obszar zapewnia intuicyjną pracę z transakcjami wzajemnymi - dodawanie i edycję (możliwy import z pliku Excel), 

weryfikację, łączenie (także automatyczne) oraz uzgadnianie danych wprowadzanych przez strony transakcji. 

Obsługiwane są różne rodzaje transakcji: rozrachunki i obroty, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz 

zapasy. Transakcje wprowadzane są oparciu o dynamiczny, definiowany przez użytkownika model danych, co 

pozwala na elastyczność w doborze poziomu szczegółowości rejestrowanych informacji.

Korekty konsolidacyjne.

Zaawansowany obszar korekt umożliwia definiowanie oraz konfigurację automatycznych korekt konsolidacyjnych. 

Pozwala na automatyczne wykonanie korekt z tytułu transakcji wzajemnych, wyłączeń konsolidacyjnych, 

różnic kursowych oraz korekt z tytułu wejścia spółki do grupy w roku obrotowym. Obszar pozwala również na 

wprowadzanie ręcznych korekt konsolidacyjnych obowiązujących przez kolejne okresy sprawozdawcze.

Pakiety skonsolidowane.

Aplikacja dokonuje automatycznego wyliczenia pakietu skonsolidowanego w oparciu o dane z pakietów jednost-

kowych z uwzględnieniem konwersji walutowych, transakcji wewnątrzgrupowych oraz wszystkich rodzajów korekt 

konsolidacyjnych. Dane skonsolidowane można przeglądać i weryfikować w oparciu o analityczny i przejrzysty raport 

zawierający wszystkie składowe sprawozdania skonsolidowanego. W przypadku wielopoziomowej grupy kapitałowej 

możliwe jest niezależne przygotowanie sprawozdań skonsolidowanych dla każdego z węzłów konsolidacyjnych.

Moduł
Sprawozdawczość.  

CCR wyposażony jest w moduł Zarządzania, który umożliwia pełną kontrolę oraz monitoring procesu. Interfejs 

pozwala na intuicyjne definiowanie i modyfikacje struktury grupy kapitałowej. Pozwala także na delegowanie 

zadań na niższe poziomy grupy oraz monitorowanie działań użytkowników w zakresie zleconych im zadań dzięki 

graficznej wizualizacji etapów prac oraz automatycznemu raportowaniu przekroczeń.

Repozytorium dokumentów i załączników pozwala 

na udokumentowanie całości procesu konsolidacji. 

Użytkownicy mają dostęp do zgromadzonych mate-

riałów w zależności od posiadanych uprawnień.

Administracja to przyjazny w użyciu panel do zarzą-

dzania użytkownikami. Polityka nadawania uprawnień 

uwzględnia strukturę grupy kapitałowej oraz role 

pełnione przez użytkowników w procesie przygoto-

wania sprawozdań skonsolidowanych.

Moduł 
Zarządzanie.

Moduł
Dokumenty.

Moduł
Administracja.
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• Zwiększa efektywność i wydajność procesu konsolidacyjnego

• Przynosi wymierne korzyści operacyjne

• Umożliwia automatyzację procesu konsolidacji

• Sprawdzony w przypadku złożonej międzynarodowej grupy kapitałowej

• Oferuje dostęp do funkcjonalności w modelu usługowym w chmurze

Dlaczego 
Asseco CCR?

• Planowanie i zarządzanie pracami związanymi z konsolidacją

• Kompleksowa obsługa wszystkich etapów procesu konsolidacji

• Zbieranie i walidacja danych jednostkowych

• Automatyczne wyliczenie sprawozdania skonsolidowanego

• Kontrola danych na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym 

• Komunikacja pomiędzy uczestnikami procesu

Główne zadania 
Asseco CCR.
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