
Compass-ESF
Krok w nowoczesność

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe 

podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego 

muszą być składane w specjalnym formacie, zwanym 

potocznie JPK_SF oraz opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP.

Usługa nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania. Klient 

otrzymuje gotowe sprawozdanie w formacie XML z instrukcjami 

dotyczącymi złożenia podpisu i wysyłki.

Kompleksową obsługę 
procesu przygotowania 
ESF

System działa w przeglądarce internetowej i pobiera dane z plików 

CSV, XLS, TXT. Po transformacji i scaleniu danych, system 

automatycznie generuje pliki JPK i JPK_SF, które można opatrzyć 

podpisem i przesłać do MF i KRS. Narzędzie umożliwia edycję 

danych oraz archiwizację w formie zaszyfrowanej.

W tym wariancie system składa się z dwóch współpracujących 

ze sobą części – specjalistycznego arkusza Excel i dedykowanej 

aplikacji generującej plik sprawozdania.

Przygotowanie danych 
bazowych w programie 
Excel i generowanie ESF

Wychodząc naprzeciw nowym wymogom ustawodawcy i oczekiwaniom rynku, oferujemy system Compass ESF 

- gotowe narzędzie, umożliwiające stworzenie Elektronicznego Sprawozdania Finansowego w strukturze XML 

wymaganej przepisami prawa. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia, związanego z realizacją kilkudziesięciu 

projektów dotyczących Jednolitych Plików Kontrolnych, proponujemy trzy sposoby realizacji nowego obowiązku:
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Wdrożenie jednego, wspólnego 
systemu do zarządzania 
standardowymi plikami JPK 
oraz JPK_SF



  System obsługuje wszystkie formaty sprawozdań wskazanych przez Ministerstwo Finansów 

i eliminuje ryzyko sankcji za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych.

  Narzędzie umożliwia przygotowanie ESF po polsku i angielsku oraz pozwala na łatwe przełą-

czanie między wersjami językowymi. Plik został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić 

natychmiastowe dodanie kolejnego języka (np. niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego 

lub włoskiego).

  Aplikacja obsługuje grupy kapitałowe, zachowując rozłączną konfigurację dla podmiotów 

powiązanych.

Warto zapytać.
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Przygotowanie danych bazowych

Generowanie ESF

Dodatkowe 
korzyści                                 
z wykorzystania 
Compass-ESF

Specjalnie opracowany arkusz 

programu Excel pozwala na 

wczytanie danych wprost 

z Zestawienia Obrotów i Sald 

na koniec roku obrotowego 

lub innego przygotowanego 

wcześniej zestawienia wraz 

z odpowiednim mapowaniem.

Dane finansowe 

– zarówno dla roku bieżącego, 

jak i poprzedniego 

– mogą również zostać 

wprowadzone bądź 

uzupełnione ręcznie. 

Elastyczna konfiguracja 

rozwiązania pozwala na 

obsłużenie zestawień 

przygotowanych 

w elastycznym układzie, 

zaś wbudowane formuły 

sprawdzające umożliwiają 

wychwycenie ewentualnych 

niezgodności, bądź 

wskazują na podanie danych 

niekompletnych.

Krok 1 dane 
źródłowe

Działająca w systemie 

Windows i przyjazna 

w obsłudze aplikacja pobiera 

dane z przygotowanego 

arkusza Excel i tworzy plik 

w formacie XML. 

Krok4
Możliwe jest podpisanie 

sprawozdania w wymaganej 

formie. 

Krok5

Krok 2 możliwa  
modyfikacja

Krok 3 automatyczna 
weryfikacja

5 kroków do przygotowania i wysłania Elektronicznego Sprawozdania Finansowego:


