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e-sprawozdania 
szybko i spójnie

Aplikacja do sporządzania sprawozdań  
finansowych w formie elektronicznej xml  
zgodnie z nowymi wymogami  
Ministerstwa Finansów

myReporting XML



Rewolucyjna zmiana  
w formie raportowania sprawozdań  
finansowych do urzędów

1 października 2018 r. weszły w życie przepisy,  
które wprowadziły dla podmiotów prowadzących księgi 
rachunkowe obowiązek przygotowania sprawozdań 
finansowych w elektronicznej formie, w logicznej strukturze 
i formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Finansów (plik xml, podobnie jak podatkowe 
pliki JPK), tzw. e-sprawozdania.

Nowy obowiązek dotyczy jednostek wpisanych do Rejestru 
Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
przygotowujących swoje sprawozdania finansowe  
zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Aplikacja myReporting XML automatyzuje 
przygotowanie sprawozdań w tradycyjnej 
i elektronicznej formie w plikach xml,  
zgodnie ze zdefiniowaną strukturą,  
od źródła do finalnego sprawozdania

Narzędzie pozwala na przygotowanie sprawozdania 
finansowego przy wykorzystaniu logicznego i spójnego 
procesu, w którym na podstawie danych zaimportowanych 
z systemu księgowego (obrotówki), sporządzony zostaje 
bilans i rachunek zysków i strat. Narzędzie wspiera też 
przygotowanie zestawienia przepływów pieniężnych i 
zestawienia zmian w kapitałach oraz not. 

Następnie za pomocą jednej komendy informacje te 
transferowane są do sprawozdania w formie pliku Word, 
zawierającego informacje w formie opisowej. Sprawozdanie 
w formie pliku Word można swobodnie edytować i 
aktualizować (również dane źródłowe), aby następnie 
przekazać zarządowi i audytorowi do sczytania i weryfikacji. 

W ostatnim etapie w prosty sposób generowany jest plik xml, 
w formie wymaganej do przesłania do KRS. Możliwe jest 
również odczytanie sprawozdania utworzonego w pliku xml 
w czytelnej formie.

Złożenie sprawozdań finansowych w KRS  
w innej formie niż xml nie jest już możliwe. .xml

Dla celów kontroli, weryfikacji i zatwierdzenia 
przez Zarząd sprawozdania w tradycyjnej 
formie nadal będą funkcjonować jako punkt 
wyjścia dla sprawozdań elektronicznych.

Sprawozdania muszą być podpisane przy 
wykorzystaniu podpisu elektronicznego  
lub podpisu potwierdzonego przez  
zaufany profil ePUAP.

Sprawozdanie  
w formie  
tradycyjnej

Sprawozdanie  
w formie  
elektronicznej

Word 
(dane opisowe  
do informacji 
dodatkowej)

.xml 
(format do KRS)

Excel 
(wprowadzenie  
i dane numeryczne)

Systemy 
źródłowe



myReporting XML  
to proste i szybkie narzędzie  
pozwalające na raportowanie  
spójnych danych

1  Oszczędność czasu.  
myReporting XML pozwala na znaczące 
skrócenie procesu raportowania poprzez 
eliminację wielu czynności manualnych. 
Zaoszczędzony w ten sposób czas  
spółka może przeznaczyć na analizę  
lub optymalizację ujawnień. 2 Spójność danych.  

Wbudowane w narzędzie funkcje mapujące 
pozwalają na połączenie planu kont  
z poszczególnymi pozycjami sprawozdania 
finansowego. Dzięki temu mamy pewność,  
że sprawozdanie finansowe jest spójne  
z danymi źródłowymi. 

3  Szybka aktualizacja.  
Sprawozdanie finansowe w wersji 
Word i xml może być aktualizowane 
automatycznie za każdym razem gdy 
zmienią się dane źródłowe, bez potrzeby 
ich przepisywania. Dotyczy to także liczb, 
które są zawarte w informacji opisowej. 
Aktualizacja może dotyczyć wszystkich 
danych wskazanych przez użytkownika 
(tabele, liczby, daty, opisy). Wystarczy 
jedno kliknięcie.

4 Pełna kontrola.  
Wbudowane w narzędzie kontrolki 
pozwalają na upewnienie się, że dane  
w sprawozdaniach podstawowych  
są spójne z danymi w informacji 
dodatkowej. 

5 Dostosowanie do 
indywidualnych potrzeb.  
W przypadku, gdyby Państwa wzór 
sprawozdania finansowego różnił się 
od wzorca przygotowanego przez PwC, 
dostosujemy zakres danych i format  
do Państwa indywidualnych potrzeb.
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