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Rozbudowana warstwa
prezentacji danych
pozwalająca na sprawne
uzgodnienie sprawozdania
oraz przygotowanie
detalicznej odpowiedzi na
zapytania UOKiK

Kompleksowe rozwiązanie
umożliwiające
przygotowanie sprawozdania
rocznego o praktykach
płatniczych składanego do 31
stycznia

Unikatowy produkt na rynku
SAP, spełniający założenia
przepisów o ograniczeniu
zatorów płatniczych, w tym
sprawozdania o terminach
zapłaty oraz informacji
detalicznych wymaganych
przez UOKiK.

Bieżące monitorowanie
łącznego opóźnienia 
w spełnianiu świadczeń za
dowolnie wskazany okres

Dedykowane narzędzie do
kalkulacji odsetek 
i rekompensat w zakresie
świadczeń niespełnionych
oraz nieotrzymanych 
w terminie wymagalności

Elastyczny mechanizm
kontroli terminów zapłaty 
w odniesieniu do statusu
kontrahenta (mikro, mały,
średni, duży etc.)

Sprawdź nasze rozwiązanie stworzone, aby pomóc spełnić wymogi prawne oraz usprawnić
proces raportowania praktyk płatniczych w Twoim przedsiębiorstwie.  Rozwiązanie
pozwala przy możliwie najniższych nakładach pracy efektywnie identyfikować, wykazywać
oraz eliminować zatory płatnicze powstałe w obszarze zobowiązań i należności.
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Korzyści w obszarze
Sprawozdania do UOKiK

Czas – Pełna automatyzacja przygotowania sprawozdania o terminach
zapłaty w SAP
Implementacja założeń ustawy – parametryzacja kryteriów przedmiotowych  
i podmiotowych
Elastyczność w standardzie – obsługa różnych mechanizmów księgowań 

Precyzja – detaliczna analiza łańcucha rozliczeń umożliwia właściwą
identyfikację sposobów spełnienia świadczenia w odniesieniu do części
faktury
Wiarygodność – układy uzgodnieniowe i detaliczne sprawozdania
umożliwiają weryfikację danych na etapie przygotowania danych

i rozliczeń dokumentów

Korzyści w obszarze
biznesowym

Czas – Gotowość systemu do przygotowania natychmiastowej odpowiedzi
na zapytanie ze strony UOKiK
Monitoring – bieżące raportowanie łącznego opóźnienia w spełnianych
świadczeniach pieniężnych
Zgodność z założeniami ustawy – możliwość kalkulacji odsetek 

Walidacje systemowe – kontrola parametrów płatności na etapie ewidencji
dokumentów
Uniwersalność informacji – analityka biznesowa w zakresie własnych praktyk
płatniczych

i rekompensat dla należności i zobowiązań wg właściwych stóp 
w odniesieniu do statusów kontrahenta

Raport roczny w strukturze wymaganej przez sprawozdanie o terminach
zapłaty wraz z  raportem uzgodnieniowym pozwalającym na merytoryczną
weryfikację przygotowanych danych
Dodatkowy raport detaliczny zapłaconych (w tym częściowo) 

Rozbudowany mechanizm analizy rozliczeń z uwzględnieniem m.in. płatności
częściowych, korekt, kompensat i zaliczek, różnych metod rozliczeń
dokumentów

i niezapłaconych faktur dostawców i odbiorców z danego okresu, ze
wskazaniem odpowiadających im dokumentów płatności oraz potrąceń

Przechowywanie statusu kontrahenta w danych podstawowych 

Kalkulacja odsetek ustawowych, odsetek od opóźnień i rekompensat 

Bieżące monitorowanie łącznego opóźnienia na potrzeby kontroli limitu
nadmiernego opóźnienia w spełnianych świadczeniach za dowolnie
wskazany okres, z możliwością raportowania danych detalicznych dla UOKiK

(mikro, mały, średni, duży, podmiot publiczny, leczniczy)

w oparciu o utrzymywane w SAP dane rynkowe, wraz z prostym
mechanizmem ich aktualizacji

Warianty wdrożenia

Podstawowy 
Sprawozdanie 
o terminach zapłaty

Pośredni 
Wariant podstawowy 
+ Raportowanie
biznesowe praktyk
płatniczych

Pełny 
Wariant pośredni 
+ Kontrola terminów
zapłaty

Mechanizm kontroli terminu płatności oraz statusu dostawcy w fakturach
księgowanych online ze standardowych transakcji w modułach FI i MM
Automatyczne dostosowanie terminu płatności do maksymalnego
dopuszczalnego ustawą o zatorach płatniczych na etapie księgowania, 

Komunikat dla użytkownika w przypadku braku statusu w danych
podstawowych kontrahenta na etapie księgowania

wraz z  odłożeniem oryginalnej daty do celów kalkulacyjnych
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