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RCS InterCompany Regnskab for flere firmaer i en rapport. 

RCS InterCompany er et modul, der kan konsolidere koncernens dattervirksomhed-
ers regnskaber til et koncernregnskab, som der herfra kan laves til en rapport, der 
viser de enkelte regnskaber, en per kolonne samt en total for koncernen. Rapporten 
laves for at få et bedre billede af den økonomiske- og finansielle udvikling, koncern-
ens risikoprofil og den giver dermed en prognose for koncernens fremtid. Der er 
også mulighed for et eliminerings regnskab, som kan sættes op via en standard 
skabelon eller gøres manuelt.

Let at komme igang
Det er let at komme i gang med RCS InterCompany. RCS In-
terCompany er et modul der opsættes, efter det eller de
ERP-system du benytter til at lave regnskaber i. Herefter er 
processen automatisk.

Om RCS IT
RCS IT er certificeret SAP- og Microsoft partner, og har der-
for indgående kendskab til flere forskellige økonomisystem-
er.  Vi tilbyder derfor mange års viden og erfaring.

RCS IT er en virksomhed der laver både standard og mere 
specialiserede løsninger for virksomheder, der ønsker at
automatisere deres processer.

RCS InterCompany

Virksomhedsproblem
Du har flere virksomheder eller afdelinger, 
og har brug for at samle alle regnskaber 
i et.

Tid - I bruger meget tid på Konsolider-
ing af data på tværs af regnskaber og 
selskaber. I har flere juridiske enheder, 
forskellige kontoplaner, ejerandele, valu-
taenheder og måske forskellige økonomi-
systemer?

Eliminering – Efter konsolideringen skal
dobbeltregning og koncerninterne for-
hold fjernes, hvilket kan være kompliceret 
pga. besiddelse af varelagre og anlæg-
saktiver fremstillet af koncernen.

 

Løsning
Med RCS InterCompany kan du autom-
atisk få alle oplysninger samlet i en 
rapport.

RCS InterCompany kan automatisere 
denne proces, og dermed spare dig 
for en masse tid. Ved at automatisere 
processen mindsker du også chancen 
for fejl.

Eliminering kan ske manuelt eller der 
kan sættes en skabelon op for standard
eliminering. Begge løsninger sparer tid, 
fordi du allerede har den konsoliderede 
rapport og informationerne er derfor 
samlet et sted.
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Forretningsmæssige fordele
 » Godt overblik over den økonomiske- og finansielle udvikling
 » En risikoprofil og dermed en prognose for fremtiden
 » Eliminering
 » Alle data samlet i en rapport

RCS IT specialiserer sig i at levere værdiskabende og fuldt integrerede softwareløs-
ninger til mindre og mellemstore virksomheder. Løsninger der øger effektiviteten i 
din virksomhed og giver dig et større overblik over din virksomhed. RCS IT rådgiver 
personligt og tilbyder unikke skræddersyede løsninger såvel som standardløsninger, 
der dækker din virksomheds behov.


