UDVIDET KONCERNREGNSKAB OG -RAPPORTERING I
MICROSOFT DYNAMICS NAV
- HURTIG, EFFEKTIV OG SIKKER KONSOLIDERING

5 fordele ved Pronavic Udvidet
konsolidering
1

Få et hurtigt og korrekt overblik over koncernens
konsoliderede resultat, balance og cashflow

2

Konsolidering af regnskaber og budgetter i
underkoncerner i op til 8 dimensioner.

3

Automatisering af indrapportering og elimineringer
med fuld sporbarhed

4

Opbyg din egen afrapportering som passer til
din forretning og koncernstruktur

5

Håndter valutaomregning
korrekt og gennemskueligt

Se flere fakta om modulet
på bagsiden

Få en gratis dybdegående demonstration og inspiration til
hvorledes i kan optimere koncernrapporteringen!
Kontakt Jens D. Dall på 2220 2038 eller
jdd@pronavic.dk

Pronavic Business Systems ApS
Godthåbsvej 23 - 25, DK-8660 Skanderborg
Tel: +45 7070 7940 |info@pronavic.dk | www.pronavic.dk

FAKTA FOR PRONAVIC UDVIDET KONSOLIDERING TIL
MICROSOFT DYNAMICS NAV
Hvilke versioner fungerer modulet til?
Modulet kan anvendes i version 4,5,6 (2009) og 7 (2013)
Kan modulet håndtere alternative
konsolideringer/budgetkonsolideringer?
Modulet kan håndtere et ubegrænset antal versioner af
konsolideringer. Hver version er tilknyttet sine egne valutakurser.
Dette gælder for både konsolidering af realiserede tal og
budgetter.

Hvor mange selskaber kan modulet håndtere?
Modulet kan håndtere et ubegrænset antal selskaber og
underkoncerner. Man definerer sin koncernstruktur i opsætningen af
modulet, herunder hvilke selskaber der tilhører de enkelte
underkoncerner og hvem der er moder for disse. Underkoncernerne kan
have hver sin koncernvaluta.

Hvordan foregår indrapporteringen?
Hvis det regnskab man ønsker at indrapportere fra ligger i den
samme Microsoft Dynamics NAV database som modulet, kan
rapporteringen trækkes direkte fra regnskabet via et menupunkt i
modulet. Forinden skal den lokale kontoplan og de dimensioner man
ønsker at medtage i konsolideringen mappes op til
koncernkontoplanen og koncerndimensionsværdierne. Kontoplan og
dimensioner behøver således ikke være identiske i selskaberne.
Hvis regnskabet ligger i et andet system er der flere muligheder: Hvis
systemet kan udlæse en rapporteringsfil kan denne indlæses i
modulet. Alternativt kan man modtage rapporteringen i Excel hvorfra
man kan lave indlæsningen, eller man kan vælge at indtaste
rapporteringen manuelt.

Uanset hvordan indrapporteringen hentes ind i systemet vil det altid
komme igennem en registreringskladde som checker at
indrapporteringen er konsistent og fyldestgørende i forhold til de
krav der er defineret i opsætningen af systemet.
Hvor lang tid tager det at implementere?
Modulet kan lægges i drift på få timer. Opsætningen af
selskabsstrukturer, koncernkontoplan og koncerndimensioner tager
normalt en til to dage.
Herudover skal der laves mapninger til indrapportering og indholdet
af afrapporteringen skal defineres. Dette er som regel noget man selv
kan forestå efter et par timers undervisning i mulighederne, men
Pronavic bistår og faciliterer selvfølgelig gerne såfremt dette ønskes.

Hvordan foregår afrapporteringen?
Modulet leveres med et indbygget værktøj, hvor man selv kan
opstille sine afrapporteringer. Her vælger man blandt andet hvordan
man ønsker at summere sine koncernkonti og koncerndimensioner.
Resultatet af opstillingen kan præsenteres på flere forskellige måder
(f.eks. Specificeret per selskab, underkoncern, rapporteringsgruppe,
over tid, med sammenligningstal for budget og foregående år).
Kan man lave manuelle efterposteringer?
Registreringskladden fungerer ligesom en finanskladde, hvor man
manuelt kan lave alle de posteringer man ønsker. Manuelle
posteringer bliver afmærket således at man kan skelne mellem hvad
der er indrapporteret og hvad der efterfølgende er lavet af
korrektioner.
Kan modulet andre ting?
Modulet indeholder en lang række andre funktionaliteter som bedst
præsenteres ved en demonstration. Herunder f.eks. Intercompany
afstemning, Anlægsnote, Cashflow, Automatiske elimineringer, mv.

