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Cele wdroŜenia:

• Ujednolicenie platformy pozyskiwania danych ze spółek 

COGNOS Dominium w Katowickim Holdingu Węglowym S.A.

• Skrócenie czasu raportowania i konsolidacji  
• MoŜliwość prostego raportowania on-line

Struktura grupy kapitałowej:

• Wielozakładowa struktura jednostki dominującej
• Spółki zaleŜne konsolidowane 



Funkcjonalność systemu COGNOS CONSORG Dominium EPM, zorientowana jest na 
obsługę skonsolidowanej sprawozdawczości statutowej grupy kapitałowej wg standardów 
PSR/MSR przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji wymagań informacyjnych stawianych 
przez regulacje Warszawskiej GPW.

System wspiera u Ŝytkowników w trzech głównych fazach procesu:

• pozyskiwania i weryfikacji danych źródłowych, 

Rozwiązanie zaprojektowane jest dla dwóch głównych grup u Ŝytkowników:

• jednostek zaleŜnych i stowarzyszonych odpowiedzialnych za proces 
dostarczania danych dla potrzeb konsolidacji 

Konsolidacja Statutowa

• eliminacji transakcji wewnątrz grupowych oraz
• publikacji raportów skonsolidowanych.

• jednostki dominującej, koncentrującej się na kontroli procesu pozyskiwania 
danych oraz konsolidacji właściwej wyników jednostkowych 



Celem procesu konsolidacji sprawozdań finansowych jest utworzenie 
sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej na potrzeby sprawozdawczości.

Proces ten ma ułatwi ć mechanizm zbierania i weryfikacji informacji 
potrzebnych do opracowania sprawozda ń skonsolidowanych poprzez:

• zastosowanie jednolitych formularzy dla wszystkich spółek, 

Ma zapewni ć łatwy i szybki dost ęp do informacji poprzez:
• umieszczenie kompletu informacji w hurtowni danych, 

Ma znaczne usprawni ć prace konsolidacyjne poprzez :
• automatyczne przygotowywanie arkuszy konsolidacyjnych, 

• zastosowanie szeregu sprawdzianów poprawności danych,
• udostępnienie narzędzia do uzgodnień wzajemnych sald i obrotów między  

spółkami. 

• udostępnienie zestawu dedykowanych raportów,
• moŜliwość samodzielnego przeglądania danych oraz budowy własnych 

raportów. 

• automatyczne przenoszenie danych wyłączeniowych,
• automatyczne przeliczanie bieŜąco wprowadzanych danych,
• zastosowanie sprawdzianów poprawności i sum pośrednich,
• umoŜliwienie jednoczesnej pracy wielu uŜytkowników, 
• zapewnienie raportowania w zakresie obligatoryjnych sprawozdań. 

Cele procesu Konsolidacji



Przebieg procesu Konsolidacji z pomocą systemu Dominium
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Administracja

• Administrowania uŜytkownikami

• Administrowania uprawnieniami

• Przypisywania spraw uŜytkownikom

• Przypisywania spółek pracownikom

• Przypisywania pracowników spółkom

• Blokowania i ukrywania formularzy

• Modyfikacji struktury GK

• Zwalniania formularzy

• Raportowania aktywności uŜytkowników

• Raportowania transferów danych

• Raportowania przeliczania na złotówki

• Raportowania przeliczania grupy konsolidacyjnej

System COGNOS Dominium umoŜliwia Jednostce Dominującej  zarządzanie 
Grupą Kapitałową dzięki modułowi administracyjnemu, mającemu uprawnienia               
w zakresie tworzenia oraz parametryzacji spraw jak takŜe nadawania uprawnień
poszczególnym spółkom tworzącym Grupę Kapitałową, w zakresie: 



Wprowadzanie danych
Poprzez Portal Dominium, uŜytkownicy wprowadzają dane do sprawozdań,        
not objaśniających do bilansu, rachunku zysków i strat oraz do not dodatkowych. 

Pozyskiwanie danych moŜe odbywać się za sprawą trzech moŜliwości:

1. Ręczne wprowadzanie danych

Dane wpisujemy w Ŝółte komórki formularzy, nie zawierające Ŝadnych formuł. Komórki 
oznaczone (fx, np. sumą pozycji podległych) zawierają formuły obliczeniowe. 
Nadpisywanie formuł danymi nie jest moŜliwe.

250,00

Ponadto wprowadzane i uzgadniane są transfery pomiędzy spółkami. 
Po zakończeniu wprowadzania danych, spółki zatwierdzają formularze.



2. Export/Import danych z arkuszy kalkulacyjnych MS  Excel

Wprowadzanie danych

System w swojej funkcjonalności posiada implementację funkcji exportu i importu 
danych pomiędzy plikami MS Excel, a portalem. 

Komunikacja z MS Excel przebiega w dwóch kierunkach . 
• Import danych z arkuszy na etapie wprowadzania i weryfikacji danych. 

• Export danych do arkuszy MS Excel dla potrzeb zaawansowanego raportowania:
sprawozdania jednostkowe, dokumentacja konsolidacyjna, raporty z not opisowych.

Import danych, pomiędzy plikami MS Excel a portalem, odbywa się dzięki 
zaprezentowanej poniŜej funkcji paska narzędzi formularza. 



3. Pozyskiwanie danych za spraw ą Systemów Ewidencyjnych

W przypadku pozyskiwania danych za sprawą Systemów Ewidencyjnych, 
warunkiem efektywności pracy uŜytkowników jest jednolita polityka rachunkowości.

Wprowadzanie danych

KaŜda wyeksportowana komórka formularza posiada swoją unikalną nazwę, dzięki 
której system jest w stanie importować dane w odpowiednie komórki formularza. 

W przypadku dodania nowych wierszy bądź kolumn formularza, pozycje te nie będą
brane pod uwagę podczas operacji importowania danych do formularza. 



Zadaniem reguł weryfikacji poprawności danych jest kontrola informacji 
wprowadzanych przez uŜytkowników systemu, aby moŜliwie jak najwcześniej (juŜ na 
etapie dostarczania danych przez spółki) poprawić ewentualne błędy i niezgodności.

Istota sprawdzianu poprawności weryfikacji danych

Rozró Ŝniamy dwa główne etapy kontroli pakietów:

1. Kontrola wewn ętrznej spójno ści w obr ębie not sprawozda ń
finansowych i not obja śniających. 

KaŜdy formularz zawiera tzw. linie kontrolne wspomagające osoby wprowadzające 
dane w uzgadnianiu wartości we wszystkich formularzach powiązanych (np. bilans      
z notami objaśniającymi).



Raporty kontrolne

Spółka dominująca ma moŜliwość wglądu do danych wszystkich spółek.             
Aby sprawdzić czy spółki wprowadziły poprawnie dane moŜna skorzystać
z raportów w grupach „5. Linie kontrolne”, „6. Sumariusze kontrolne”
i „7. Dodatkowe raporty kontrolne”.



2. Kontrola post ępu procesu, kontrola merytoryczna.
Jednostka dominująca korzysta z raportów kontrolnych, obserwując jak spółki zmagają
się z procesem uzgadniania danych. W systemie dostępne są zbiorcze raporty kontroli 
poprawności danych pozwalające przeglądać aktualny stan danych w bloku według 
standardowych wymiarów systemu: okresu czasu, spółki oraz wariantu. 

Sprawując kontrolę w ten sposób, jednostka dominująca jest w stanie interweniować
moŜliwie jak najwcześniej, juŜ na etapie wprowadzania danych przez spółki.

Raporty kontrolne



Generator wyłączeń

Generator automatycznych wył ączeń i korekt konsolidacyjnych.

JeŜeli uzgodnione zostaną wszystkie dane moŜna przejść do wygenerowania 
automatycznych wyłączeń. Generator automatycznych wyłączeń i korekt 
konsolidacyjnych to prosta aplikacja słuŜąca do generowania predefiniowanych, 
automatycznych eliminacji i korekt konsolidacyjnych. Generator powinien zostać
uruchomiony po wprowadzeniu do systemu wszystkich danych finansowych 
pojedynczych spółek.  Generowanie wyłączeń i korekt powinno być zainicjowane 
przez Jednostkę Dominującą.

Podczas procesu generowania wyłączeń, system nie tylko wylicza korekty             
i eliminacje konsolidacyjne, ale takŜe ponownie przelicza formuły i konsolidowane 
wartości.

Generowanie eliminacji i korekt konsolidacyjnych jest jednym z najbardziej 
czasochłonnych procesów. Pod koniec procesu, po wygenerowaniu wyłączeń, 
wszystkie formuły na formularzach są zapisywane. Czas trwania procesu zaleŜy 
od ilości spółek w grupie, typu i wybranego okresu konsolidacji (roczne, 
kwartalne).



Generator wyłączeń



Korekty ręczne

JeŜeli zaistnieje taka konieczność, system  pozostawia jednostce dominującej 
moŜliwość wprowadzenia tzw. ręcznych korekt wyłączeniowych. W tym celu naleŜy 
otworzyć portal Dominium i przejść do kroku „Formularze wyłączeniowe”. Następnie 
wybieramy formularz, dla którego mają być wprowadzone ręczne korekty. 



Korekty ręczne

Istnieje moŜliwość wprowadzenia ręcznych korekt na dostępne waluty grup 
kapitałowych oraz na zdefiniowane tytuły wyłączeń.

Dostępne są następujące tytuły wył ączeń:

• Wyłączenia kapitałowe MSR
• Wyłączenia rozrachunków MSR
• Wyłączenia poŜyczek MSR
• Wyłączenia zysku/straty na sprzedaŜy MSR
• Wyłączenia dywidend MSR
• Wyłączenia róŜnic kursowych MSR
• Wyłączenia obrotów MSR
• Wyłączenia odsetek MSR
• Wyłączenia marŜ – Środki trwałe MSR
• Wyłączenia marŜ – Nieruchomości inwestycyjne MSR
• Wyłączenia marŜ – Wartości niematerialne MS
• Wyłączenia marŜ – Aktywa finansowe MSR
• Wyłączenia marŜ – Zapasy MSR
• Wyłączenia reklasyfikacja MSR
• Wyłączenia ręczne z lat ubiegłych MSR – stałe
• Wyłączenia ręczne z lat ubiegłych MSR – zmienne
• Wyłączenia inne RPP – MSR
• Wyłączenia inne MSR



Dokumentacja konsolidacyjna

Jednostka dominująca ma moŜliwość exportu dokumentacji 
konsolidacyjnej czyli wszystkich uzupełnionych formularzy przez spółki.

Raport skonsolidowany i jednostkowy

Proces sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego kończy wydruk sprawozdania skonsolidowanego grupy 
kapitałowej.



Podsumowanie
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KONTROLA DANYCH
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PROCESOWANIE
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Analiza decyzyjna w module Finanse systemu Cognos Consorg BI 

Controlling, skoncentrowana jest na trzech obszarach aktywności 

gospodarczej przedsiębiorstwa: 

• Zarządzaniu płynnością finansową

• Zdolności dochodowej przedsiębiorstwa

• Kształtowaniu struktury kapitałowo – majątkowej

Nadzór właścicielski - Monitoring spółek zaleŜnych



20

Raporty



Ryzyko oceniane jest w 25 kategoriach: pięć podstawowych, od A –

które reprezentuje niskie ryzyko, do E – które reprezentuje najwyŜszy 

poziom ryzyka oraz 20 podkategorii na przykład D1/E.

Raporty nadzoru właścicielskiego - matryca



Pozycja pomiędzy głównymi uznawana jest, jako sygnał ostrzegawczy. Dla 

przykładu pozycja C2/D1 oznacza średnie ryzyko.

Raporty nadzoru właścicielskiego - matryca



Ocena ryzyka w innych kategoriach 
Ocena systemu eksperckiego




