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EXR 

System EXR (Easy XBRL Reporting) zaprojektowany został 
aby usprawnić procesy szeroko rozumianej 
sprawozdawczości finansowej. Celem aplikacji jest 
wyznaczanie najlepszych standardów wymiany informacji 
sprawozdawczej w sektorze publicznym i prywatnym. 
 
Dzięki architekturze wykorzystującej innowacyjną 
technologie - XBRL, tworzenie sprawozdań finansowych 
oraz dalsze ich przetwarzanie stało się sprawniejsze oraz 
efektywniejsze przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej 
jakości przesyłanych danych. 
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Program EXR, podobnie jak wiele innych nowoczesnych 
aplikacji komputerowych posiada budowę modułową. 
 
Użytkownicy przed wykupieniem licencji  wybierają wersję 
programu składającą się z modułów dobranych według 
indywidualnych potrzeb. 
 
Podstawowe moduły Programu EXR 

EXR konsolidacja 
 Moduł aplikacji dostarczający  narzędzia  do 
konsolidacji sprawozdań grup  
kapitałowych. 
.  

EXR do sprawozdań finansowych  
 Moduł aplikacji zaprojektowany do 
sporządzenia sprawozdań  
finansowych.  



Wydruk 
gotowego sprawozdania zawierającego wszystkie wymagane elementy 

Uzgodnienie 
wartości wykazywanych w dodatkowych informacjach i objaśnieniach 

Automatyczne 
sporządzanie podstawowych zestawień sprawozdania finansowego  

Mapowanie 
kont zestawienia obrotów i sald z pozycjami podstawowych zestawień 

służy do tworzenia 
jednostkowych sprawozdań 
finansowych. Do wyboru 
wersja zgodna z Ustawą o 
rachunkowości lub wersja 
zgodna z MSR/MSSF. 

EXR do 
sprawozdań 
jednostkowych 
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służy do tworzenia 
jednostkowych i 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych. Do wyboru 
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Wydruk 
gotowego sprawozdania  skonsolidowanego zawierającego wszystkie wymagane elementy 

Uzgodnienie 
korekt dostosowujących zasady stosowane przez jednostki zależne do zasad 

rachunkowości stosowanych przez jednostkę dominującą 

Sumowanie 
poszczególnych elementów sprawozdań objętych procedurą konsolidacji 

Import 
sprawozdań do konsolidacji za pośrednictwem EXR Portal 
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EXR 

Wersja komercyjna - wersja programu EXR dedykowana dla 
biur rachunkowych i centrów księgowych, umożliwia 
usługowe tworzenie jednostkowych i skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych dla nieograniczonej liczby 
podmiotów. Wersja zawiera wszystkie funkcjonalności 
programu i jest zgodna z przepisami Ustawy o 
rachunkowości oraz ze standardami MSR/MSSF. 

O programie 

SWGK Audyt Sp. z o.o. is a member of HLB 
International.  

A worldwide network of independent accounting 
 firms and business advisers. 
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Tworzenie sprawozdania jednostkowego 

Wypełnienie danych podstawowych (nazwa podmiotu, adres, NIP, regon) oraz zdefiniowanie 
okresów. 

Import ZOIS  

Mapowanie 

Uzupełnienie 

Wypełnienie 

Kontrola 

Wydruk 

import wartości zestawienia obrotów i sald z systemów FK 

wprowadzenie reguł mapowania umożliwiające stworzenie stałego schematu  mapowań 

bilans i RZIS program wypełnia automatycznie na podstawie powyższych mapowań 

ZZWK, RPP oraz not 

pozwalająca uzgodnić wartości pomiędzy zestawieniami i notami - walidacja 

sprawozdania finansowego (Word, Excel). Istnieje możliwość wydruku zestawień lub/i 
not wskazanych przez użytkownika. 
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Tworzenie sprawozdania skonsolidowanego 

Import 
sprawozdań do konsolidacji za pośrednictwem EXR Portal – dodatkowa funkcjonalność 
dostępna dla użytkowników z wersją konsolidacyjną 

Sumowanie 

Kontrola 

Wydruk 

elementów objętych procedurą konsolidacji 

pełna kontrola weryfikacji pochodzenia kwot 

sprawozdania finansowego (Word, Excel). Istnieje możliwość wydruku zestawień lub/i 
not wskazanych przez użytkownika. 
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Korzyści płynące z użytkowania EXR 

Praca  
grupowa 

System EXR  
zaprojektowany został tak 
aby nad jednym lub 
wieloma sprawozdaniami 
mogła pracować dowolna 
grupa ludzi. Aplikacje 
łączą się do jednej bazy 
danych (serwera) a 
jakiekolwiek zmiany 
wprowadzane przez 
dowolnego użytkownika 
widoczne są u pozostałych 
użytkowników.  

Archiwizacja 

Wprowadzone dane 
zapisywane są w bazie 
danych Microsoft SQL 
Server 

Aktualizacje 

Program podlega 
bieżącym aktualizacjom, 
dzięki czemu 
sprawozdania są zawsze 
zgodne z Ustawą o 
rachunkowości lub ze 
standardami MSR/MSSF. 
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Korzyści płynące z użytkowania EXR 

Funkcje 
sprawdzające 

Program posiada 
dodatkowe funkcje 
sprawdzające, tzw. 
walidacje, które 
umożliwiają kontrolę 
pomiędzy danymi 
zaciągniętymi z obrotówki  
i danymi wprowadzonymi  
w ZZWK, RPP oraz w 
notach. 

Szablony raportów 
zaprojektowane zostały  
w stylach odzwierciedla-
jących najnowsze trendy  
w wizualizacji informacji 
finansowych. 
Użytkownik może 
zaprojektować wzorzec 
sprawozdania we 
własnym zakresie. 

Bez  
błędów 

Tworzenie sprawozdań 
bez błędów - to jedna z 
największych zalet 
programu EXR. 
Wszystkie formuły 
obliczeniowe są już 
zaimplementowane. 
Eliminuje to całkowicie 
ryzyko wystąpienia 
jakichkolwiek błędów, 
które często pojawiają 
się przy kopiowaniu 
formuł w tradycyjnych 
arkuszach 
kalkulacyjnych. 

Wzorce 
sprawozdań 
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Dystrybutor 
IT 4 Finance (Grupa SWGK) 

www.it4f.pl 

ul. Wojskowa 4, 60-792 Poznań 

Tel. 61 866-67-88  

e-mail: biuro@exrpoland.pl 

pomoc@exrpoland.pl 

 

Opiekun merytoryczny  

SWGK Audyt Sp. z o.o. 

www.swgk.pl 
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