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Модулната структура на LucaNet позволява надграждане на модула LucaNet.Financial Consolodation с 

допълнителни функционалности.

LucaNet.Importer – предлагат се готови интерфейси към най-използваните финансови счетоводни системи. 

Цялата необходима информация може да се импортира с натискането на един бутон. Възможно е 

разработване на интерфейси и към други финансови счетоводни системи.

Импортът на данни се предлага и чрез MS Excel преобразувател, който се конфигурира от потребителя. 

Информацията може да се събира, валидира и съпоставя децентрализирано чрез уеб-базирания модул 

LucaNet.Group Report.

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

џ Консолидирани финансови отчети – Отчет за 

финансовото състояние, Отчет за всеобхватния 

доход, Отчет за паричните потоци, Отчет за 

промените в собствения капитал и оповестявания.

 - В съответствие с ползваните счетоводни

 стандарти.

 - На месечна, тримесечна и годишна база.

џ Производни отчети съгласно групови изисквания.

ИНТЕГРАЦИЯ

џ Интегриране на процеса на консолидация с 

бюджетиране, планиране, прогнозиране, 

отчетност и бизнес анализ.

џ Пълна интеграция с MS Excel.

џ Многоезичен модел на данните и потребителски 

интерфейс.

џ Управление на задачите и автоматично 

известяване по имейл.

џ Интеграция с външни системи (ERP и други 

финансово – счетоводни системи). Детайлизирано 

представяне до конкретна транзакция.

КОНСОЛИДАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ

Поддържа всички методи на консолидация (пълна 

консолидация и метод на собствения капитал).

Автоматизиране на:

џ Елиминиране на вътрешногруповите салда, 

сделки, приходи и разходи.

џ Елиминиране на балансовата сума на 

инвестицията на компанията-майка във всички 

дъщерни предприятия и дела на компанията-

майка в собствения капитал на всички дъщерни 

предприятия.

џ Изчисляване на непризнати печалби в салда на 

дълготрайни активи и материални запаси 

възникващи по вътрешногрупови сделки.

џ Идентифициране на неконтролиращите участия в 

печалбата или загубата на консолидираните 

дъщерни предприятия за отчетния период.

ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

Валута на представяне на групата и различни 

функционални валути на дъщерните дружества. 

Автоматизирано преизчисление на отчетите (по 

заключителен курс, осреднен курс и исторически 

курс). 

ГЕНЕРИРАНЕ НА ОТЧЕТИ

џ Многостепенна консолидационна йерархия 

(подгрупи).

џ Отчитане по дейности и сегменти.

џ Представяне на всички видове анализи (анализ на 

дълготрайните активи, анализ на провизиите, 

кредитен анализ, анализ на падежите).

џ Генериране на отчети в табличен или графичен 

формат (PDF,  MS Excel), както и създаване на 

самостоятелни отчети чрез пълно интегриране на 

MS Excel, включително обобщени таблици.
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