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Mercur Business Control 
Funktionalitet för konsolidering 
 

 
Med Mercur Business Control kan du automatisera stora delar av din bokslutsprocess, från datainsamling  till konsolidering 

och produktion av bokslutsrapporter. Bokslutscykeln förkortas avsevärt samtidigt som du säkerställer effektiv avstämning, 

datakvalitet och transparens. Varje bolag inom en koncern kan fortsätta att arbeta med de begrepp man är van vid från sina 

olika källsystem. På konsoliderad nivå är det möjligt att arbeta både med gemensamma begrepp som koncernkonton och 

individuella kodplaner från respektive bolag.    

 

 

Mercur Business Control som 

flerbolagslösning  

För koncerner med många olika bolag och 

affärsområden med olika verksamhet kan det vara en 

utmaning att konsolidera information från olika 

datakällor. Ofta understöds de olika verksamheterna av 

olika affärssystem vilket gör det svårt att snabbt få en 

korrekt överblick av verksamheten. Mercur Business 

Control hanterar enkelt flera bolag i en och samma 

installation. Genom att systemet erbjuder gränssnitt mot 

alla på marknaden förekommande affärssystem undviks 

manuellt arbete med att samla in information från 

koncernens olika delar. Samtidigt som systemet 

erbjuder en gemensam struktur och kodplan för 

konsolideringen kan de olika underliggande bolagen få 

stor frihet inom systemet – bland annat kan de ha unika 

dimensioner (koddelar), behörigheter och rapporter. 

 

Flexibel konsolidering  

Mercur Business Control är förberett för att konsolidera 

koncernens bolag till ett koncernbolag. Om 

dotterbolagen har olika kod- och kontoplan kan  

 

översättningstabeller skapas för att konvertera 

dotterbolagsdata till en gemensam struktur. Vid 

konsolideringen definieras vilken detaljnivå som skall 

finnas i koncernbolaget. Det är exempelvis möjligt att ta 

med underliggande strukturer upp på koncernnivå så att 

analyser på dessa begrepp, t ex produkter eller kunder,   

kan göras på konsoliderad nivå. Användarna kan då 

nyttja systemets ”drill-down”-funktionalitet för att 

djupanalysera via valfria begrepp ner till lägsta nivå. 

 

FUNKTIONALITET I SAMMANDRAG: 

 
 Konsolidering 
 Valutaomräkning 
 Eliminering av interna mellanhavanden 
 Bokslutsjusteringar 
 Rapportpaket 
 Obegränsat antal gränssnitt mot olika 

affärssystem i organisationen 
 Inmatningsformulär för manuell 

inrapportering 
 Mappnings-, allokerings och 

konverteringsfunktionalitet 
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Valutaomräkning 

Valutaomräkning sker automatiskt av systemet så att all 

information alltid är tillgänglig i såväl lokal valuta som i 

valfritt antal gruppvalutor. Det är även möjligt att 

definiera olika simuleringsvalutor, vilka kan användas 

för att analysera valutaförändringarnas effekter på 

resultat och balansposter.  

 

Elimineringar och justeringar  

Eliminering av interna mellanhavanden kan utföras 

automatiskt av systemet vid konsolidering till 

koncernbolag baserat på motpartsbegrepp från 

källsystemen. Det är dessutom möjligt att använda 

inmatningsblanketter för att hantera manuella 

elimineringar och bokslutsjusteringar på valfri nivå, t ex 

då man vill lägga in justeringsposter för att eliminera 

förvärvsvärden eller hantera avskrivningar på eventuell 

koncernmässig goodwill eller övervärden i 

anläggningstillgångar. På motsvarande sätt kan man 

hantera justeringar för rapportering enligt olika legala 

rapporteringskrav som t ex IFRS eller US GAAP. 

 

Förbättrad transparens 

Mercur Business Controls verktyg för dataintegration 

hämtar information från valfritt antal olika system inom 

organisationen. Dessutom kan man samla in 

information som finns i annat format via systemets 

inmatnings-blanketter. Med ”drill-down”-funktionalitet 

blir det enkelt att förstå orsakerna bakom 

verksamhetens utfall – från koncernnivå, ner till 

underkoncerner och enskilda dotterbolag. Mercur 

Business Controls kraftfulla rapportgenerator stödjer 

snabb utveckling av koncerngemensamma 

rapportpaket med valfri layout och formatering samtidigt 

som de enskilda bolagen kan erbjudas stor frihet att 

styra sin specifika verksamhet med egna rapporter och 

strukturer. 

 

Säkerhet och spårbarhet 

Mercur Business Controls avancerade 

behörighetssystem säkerställer att varje användare 

bara får tillgång till just de delar i systemet och den 

information som definierats. Dessutom är det möjligt att 

definiera olika nivåer av loggning, t ex per användare,  

 

resultatenhet och bolag, så att man kan följa upp av 

vem och vid vilken tidpunkt ändringar eller tillägg i 

databasen utförts. En annan finess med systemet är att 

källan för alla transaktioner kan härledas med en 

specifik koddel. Det är t ex fullt möjligt att härleda från 

vilket affärssystem ett värde kommer eller om det 

matats in manuellt eller beräknats av systemet. 

  

Verksamhetsstyrning och beslutsstöd 

I en komplett lösning för verksamhetsstyrning och 

beslutsstöd hänger styrning och uppföljning ihop.  

Mercur Business Control ger företagsledningen och alla 

medarbetare med ansvar ett enhetligt, funktionsrikt och 

komplett system för exempelvis: 

 

 Budgetering 

 Prognostisering 

 Målstyrning 

 Rapportering 

 Analys 

 Simulering och bearbetning 

 Konsolidering 

 Dataintegration 

 Projektplanering och -uppföljning 

 Personalplanering och - uppföljning 

 Likviditetsplanering och -uppföljning 

 Inköps- och leverantörsanalys 

 

 

Väl beprövat av hundratals företag och 

tusentals användare  

Företaget Mercur Solutions har utvecklat och levererat 

avancerade och högkvalitativa system för 

verksamhetsstyrning och beslutsstöd i över 30 år. 

Systemet är flerspråkigt, stödjer olika operativsystem 

och erbjuder ett webbgränssnitt. 

 

Kontakta oss! 

Är du intresserad av att titta närmare på hur Mercur 

Business Control kan stödja er i arbetet med 

konsolidering eller med andra processer? Kontakta oss 

enligt nedan eller genom kundansvarig konsult! 


