Warunki sprzedaży1
1. Dokonując sprzedaży jednego aktywnego formularza e-Sprawozdania finansowego2 znajdującego się na zewnętrznym serwerze, sprzedający udostępnia kupującemu miejsce oraz szablon
formularzy ze wskazaniem zakresu opisów, sposobu wypełnienia i sugerowanych treści opisów,
które to e-Sprawozdanie finansowe powinno zawierać zgodnie z ustawą o rachunkowości.
2. Noty objaśniające sporządzone na podstawie wymogów ustawy o rachunkowości z uwagi na
rozwiązania autorskie mogą różnić się od opisów ustawy o rachunkowości, a to nie może być
podstawą do kwestionowania oprogramowania jako niezgodnego z ustawą o rachunkowości. Kupujący uprawniony jest do sugerowania wprowadzenia zmian w oprogramowaniu, lecz bez żadnych gwarancji ich wprowadzenia.
3. Każdorazowa sprzedaż dotyczy jednego formularza na jedno sporządzenie sprawozdania finansowego. Miejsce to upoważnia kupującego przez okres jednego roku (24 godzin i 7 dni w tygodniu)
do nieograniczonej liczby edycji oraz możliwość poprawiania i uzupełniania sprawozdania finansowego za okres, na który zostały zakupione formularze do wypełnienia jednego sprawozdania
finansowego.
4. Wpisana nazwa jednostki, którego dotyczy sprawozdanie finansowe oraz okres, za który jest
sporządzane sprawozdanie nie podlega zmianie.
5. Użytkownik wersji otwartych sprawozdań finansowych (vide cennik – oznaczenie „oSF. . . ”) nabywa prawo do wykonania nieograniczonej liczby sprawozdań finansowych, zarówno za rok kalendarzowy3 na który zakupiono aplikację, jak i lata wcześniejsze.
W przypadku gdy zajdzie potrzeba sporządzenia nowego sprawozdania finansowego przez użytkownika wersji otwartej dla okresu późniejszego niż okres obrachunkowy zakupionego sprawozdania, (sprawozdania śródroczne, otwarcie likwidacji, zamknięcie likwidacji, przekształcenia itp.)
użytkownik zobowiązany jest do wykupienia:
• pojedynczego sprawozdania finansowego za kolejny rok
lub
• pakietu wersji otwartej na kolejny rok.
Wcześniejsze zakupienie wersji otwartej sprawozdań finansowych przedłuża okres jej aktywności
o rok liczony od dnia zakończenia aktywności bieżącej wersji otwartej.
6. Wszystkie aktywne sprawozdania finansowe będą aktualizowane do obowiązujących struktur
logicznych bez dodatkowych opłat.
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Uwaga – warunki te mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do nabywców programu niebędących konsumentami
Warunki sprzedaży należy czytać łącznie z umową licencyjną oraz cennikiem na dany rok.
3 Okres obrachunkowy uważa się za zgodny z danym rokiem kalendarzowym, jeżeli data początkowa lub końcowa
okresu obrachunkowego należy do danego roku.
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7. Zakupione sprawozdania mogą być edytowane przez okres jednego roku od daty zakupu. Po tym
okresie zostaną przechowane przez okres nie krótszy niż 50 dni w celu umożliwienia przeniesienia
z nich danych do sprawozdań za kolejny okres.
8. Po tym terminie nie będzie możliwości edytowania, drukowania ani przywrócenia zapisów usuniętego sprawozdania. Kupujący ma możliwość przechowywania zabezpieczonego e-sprawozdania
finansowego w PDF lub pliku XML. Usunięcie zapisów z pamięci serwera oznacza też, że po tym
okresie nie będzie można skorzystać z danych poprzedniego sprawozdania do wczytania, jako
okres poprzedni wraz z innymi danymi opisowymi informacji dodatkowej oraz sprawozdania
z działalności. Zatem w takim przypadku będzie możliwość korzystania z formularzy następnego
okresu po uregulowaniu płatności za kolejny okres, jednak z koniecznością wprowadzenia pełnych zapisów bez możliwości skorzystania z automatycznego przeniesienia zapisów poprzedniego
sprawozdania finansowego.
Program zawiera:
• Wzory formularzy sprawozdania finansowego
• Ponad 60 not do sprawozdania finansowego powiązanych ze sprawozdaniem finansowym sugerując ostateczną wartości końcową tam gdzie jest to możliwe. Istnieje możliwość wykluczenia tych
not, które nie dotyczą podmiotu gospodarczego. Ich zestawienie jest elementem oddzielnego
spisu.
• Spisy i zestawienia w celu łatwego odszukania właściwych tabel i not.
• Gotowe podpowiedzi do wykorzystania przy wypełnianiu informacji w celu ułatwienia i przyspieszenia opracowania sprawozdania finansowego
• Możliwość skorzystania przy nabyciu sprawozdania finansowego do badania (wg zał.nr 1 do uor.),
analizy wskaźnikowej za rok obecny oraz rok poprzedni w zakresie w jakim sprawozdanie zostało
wypełnione
• Możliwość wygenerowania pliku wg struktur logicznych do KRS lub do KAS
e-Sprawozdanie finansowe umożliwia:
• Zachowanie zgodności z wymogami ustawy o rachunkowości
• Automatyczną edycję wraz ze spisami w celu ograniczenia pracochłonności
• Sprawowanie kontroli nad prawidłowością powiązań z danymi cyfrowymi
• Bieżącą analizę zaawansowania prac i poprawności w wypełnianiu sprawozdania finansowego.
Zaletą programu jest:
• Instrukcja obsługi uławiająca zrozumienie zasad działania programu i poruszania się po nim
• Niewielka ilość ustawień
• Przejrzystość i czytelność całego sprawozdania właściwe powiązanie sprawozdania z notami itp.
• Estetyczne i uporządkowane wydruki ustawiane automatycznie.
• Umieszczenie komentarzy przy każdej nocie, czy też w polu dotyczącym zasad prowadzenia
wyceny i prezentacji poszczególnych obszarów zespołów księgowych
• Opracowane dodatkowe informacje w programie umożliwiające lepsze zrozumienie
• Przytoczenie jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości obowiązujący na 31 grudnia każdego
roku za który dotyczy sporządzenie sprawozdania.
• Dbałość o poprawność rachunkową i właściwe powiązanie danych pomiędzy elementami sprawozdannia oraz informowanie o rodzaju ewentualnego błędu przed wygenerowaniem pliku XML.
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