Budżetowanie & Controling
OPCJE: BUDŻETOWANIE KOSZTÓW , BUDŻETOWANIE PRZYCHODÓW
Jest to moduł systemu FIN-FK umożliwiający planowanie kosztów działalności jednostki
oraz zestawianie wykonania kosztów w różnych układach.

Dotychczasowy moduł Koszty rozbudowano o dodatkowe moduły: Budżetowanie kosztów,
Wykonanie Kosztów, Wykonanie miesięczne kosztów, Budżetowanie przychodów,
Wykonanie przychodów, Wykonanie miesięczne przychodów. Ponadto dodano typowe
moduły kontrolingu kosztów i przychodów: Kontroling kosztów z podziałem na miejsca
powstawania kosztów i rodzaje kosztów, a także kontroling przychodów.

Na Powyższym zestawieniu przedstawiono przykład opcji Budżetowanie kosztów. W
kolumnie „Plan” wpisujemy wartości planu kosztów na dany rok dla poszczególnych kont.
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Wpisanie kwoty (lub przynajmniej wartości zero) do kolumny Planu spowoduje, że zostanie
ta pozycja wyświetlona w opcjach: ”Wykonanie kosztów” i ” Wykonanie przychodów”, puste
pole oznacza brak tej pozycji w/w opcjach wykonania.
Roczny plan kosztów wpisujemy tylko na kontach analitycznych, bowiem plany będą
zbierane automatycznie w górę na konta Z(zbiorcze) i S(konta syntetyczne).
Plan roczny powinien być wprowadzony na wszystkich kontach analitycznych. Jeśli na
wybranych to obroty konta zbiorczego mogą zafałszować wyniki.

Powyżej przedstawiono tabele z przykładowym wykonaniem kosztów za dany okres. Poniżej
Zestawienie z proporcjonalnym podziałem na 12 miesięcy. Ustalono, że każdy miesiąc to
1/12 planu rocznego.

W powyższej tabelce przedstawiono wykonanie miesięczne kosztów w układzie kolumn: plan
miesięczny (1/12 planu rocznego) i wykonanie tego planu w poszczególnych miesiącach
danego roku. Jednocześnie wyliczany jest procent wykonania planu.
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Także plany przychodów wpisujemy na kontach analitycznych i są automatycznie sumowane
na kontach zbiorczych oraz syntetycznych. Plan jest wprowadzany jedną kwotą na rok.
Przyjęto założenie , że nie potrzebna jest historia zmian plan i zawsze jest plan na dany dzień.
Zawsze w opcjach Budżetowanie kosztów lub Budżetowanie przychodów – jest bieżący plan.

Powyżej przedstawiono tabelkę ilustrującą wykonanie przychodów na dany rok
obrachunkowy. Można dokonywać selecji danych dla poszczególnych kont księgowych (pole
danych Konto), dla zakresu kont (konto od – do), można zaznaczać i odznaczać konta
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syntetyczne, zbiorcze i analityczne (w planie kont), można zaznaczać i odznaczać zakres
czasowy analizy (za cały rok, bieżące, za miesiące od – do).

Przy dekretowaniu dokumentów, przy kontroli planu informuje system (opcjonalnie) o
przekroczeniu planu narastająco. Taka kontrola przekroczenia planu budżetowego jest
potrzebna i zasadna w celu otrzymania szybszej informacji i reakcji zarządu firmy , jednostki.
OPCJA: CONTROLLING KOSZTÓW
Głównym celem Controllingu jest sterowanie rentowanością (koszty, wyniki) kontraktów,
centrów kosztowych oraz globalnym wynikiem finansowym przedsiębiorstwa.
Moduł przedstawia podział grupy ośrodków kosztów, które można sumarycznie zwijać i
szczegółowo rozwijać na poszczególne oddziały. System umożliwia także ukazywanie
rodzajów kosztów tzw. „4” (ogólnie, wg kont zbiorczych) i rozwijać rodzaje kosztów wg kont
analitycznych. Pracę rozpoczynamy od zdefiniowania :
1) nazw Grupy ośrodków kosztów np. LZ – lecznictwo zamknięte,
2) kody kosztów np. chirurgia - 500-1-01 ,

3) rodzajów kosztów np. .Materiały,
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4) konta rodzajów kosztów np. Materiały - %k -401-01.
Dane o Rodzajach kosztów muszą zawierać szczegółową listę kont rodzajów np. Materiały
%k-401-01, %k-401-02… Szablon konta analitycznego musi zawierać „%k” będący kodem
ośrodka kosztów (max 60znaków).

Podobnie postępujemy wprowadzamy nazwy Rodzajów przychodów np. Przychody z NFZ
oraz szablony kont dla każdego rodzaju .

Otrzymujemy Zestawienia „Controlling kosztów na rok” i „Controlling przychodów na rok” ,
które można wykonywać:
1) za dowolny okres np. od stycznia do marca,
2) za dowolny miesiąc np. od marca do marca,
3) narastająco np. bieżący, za rok.
Po podwójnym kliknięciu myszą na nazwę Grupy ośrodka kosztów na ekranie pokazują się
szczegółowo ośrodki kosztów należące do danej grupy (wpisane wcześniej dla każdej Grupy
w opcji Kody ośrodków kosztów –F9).
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Znajdują się tutaj opcje z wyborem czy ma być wyświetlany plan z procentem wykonania
oraz czy mają być wyświetlane szczegółowo poszczególne rodzaje kosztów.

Podobnie postępujemy wyświetlając Zestawienie „Controlling przychodów na rok 2007” za
dowolny okres np. od stycznia do marca, za dowolny miesiąc np. od marca do marca,
narastająco np. bieżący, za rok.
Z każdego okienka w module istnieje możliwość exportu danych do pliku i wczytania do np.
Excela. Można exportować wszystkie lub dowolne wybrane kolumny (np. kolumna LZ na
poniższym rysunku została odznaczona i nie będzie uwzględniania w eksporcie danych).

6

Godne podkreślenia jest to, że za pomocą opisanego powyżej modułu M&C użytkownik
może analizować koszty natychmiast po ich zaksięgowaniu, bez potrzeby czekania na koniec
miesiąca rozliczeniowego i bez potrzeby dokonywania dodatkowego przenoszenia danych do
innych programów. Dokument zatwierdzony i zaksięgowany jest automatycznie
uwzględniany w controlingu kosztów. Użytkownicy controlingu pozyskują dane z kont
księgowych aktualnego planu kont.
Szczegółowe informacje dostępne pod:

Finus Warszawa 022/6987872
Finus Szczecin 091/4220290
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