
















Od tego wszystko się zaczęło… 

   luty 2013 roku – decyzja o zakupie programu finansowo – księgowego;   

 

   marzec 2013 roku – decyzja o zakupie programu do budżetowania, raportowania i 

analiz dla Controlingu; 

 

  maj 2013 – podpisanie umowy na zakup i instalacja programu EURECA 

 

  czerwiec 2013 – początek wdrożenia programu EURECA oraz programu finansowo – 

księgowego Comarch ERP Optima; 

 

 lipiec 2013 – rozpoczęcie procesu budżetowania w programie EURECA równolegle z 

trwającym wdrożeniem programu;  



Wymagania stawiane przed nowym systemem 

  planowanie i raportowanie na poziomie MPK, grupach obiektów, całego 

 przedsiębiorstwa – wielowymiarowe budżetowanie i raportowanie 

 umożliwiające bardzo szczegółową analizę poszczególnych obiektów, usług, 

 kosztów rodzajowych;  

 







  planowanie wartościowe i ilościowe - np.  przy planie przychodów ze 

 sprzedaży uwzględniany jest cennik poszczególnych usług oraz 

 planowana ilość wejść/wynajmów; 

 





   możliwość definiowania dostępów do kont księgowych w pozycjach 

 budżetowych dla zdefiniowanych użytkowników nie będących właścicielami 

 MPK’ów ( np. pracownik działu IT musi mieć możliwość dostępu i wprowadzania 

 danych na kontach związanych z  IT w poszczególnych MPK’ach); 

 

 







   planowanie zatrudnienia, płac i zarządzanie personelem (m.in. szczegółowego planowania 

 kosztów pracy pracowników oraz innych kosztów osobowych alokowanych na pracownika 

 lub stanowisko pracy, tworzenie różnych scenariuszy zatrudnienia, planowanie 

 zatrudnienia i kosztów pracy pracowników, tworzenie budżetu płac z uwzględnieniem 

 podwyżek płac, rozliczanie kosztów podatków, ubezpieczeń, nadgodzin i podwyżek, 

 rozliczenia kosztów pracowników zatrudnionych tymczasowo); 

 

 



Budżet kosztów wynagrodzeń 
MPK 

Koszt rodzajowy 
- syntetyka 

Koszt rodzajowy 
– analityka 

Imię i nazwisko 
Pracownika 

Stanowisko 

Składniki 
wynagrodzenia 

Sezonowa działalność części obiektów MOSIR 

„Bystrzyca” w Lublinie wymusza szczegółowe 

planowanie kosztów osobowych z podziałem na: 

  miesiąc 

  obiekt/MPK 

  odpowiedni koszt rodzajowy  (w zależności od 

 rodzaju umowy) 

  każdego pracownika indywidualnie 

  stanowisko 

  składnik wynagrodzenia 

 

 

 



 możliwość tworzenia dowolnych analiz za pomocą tablic przestawnych; 

 

 



Przykładowe analizy 



Przykładowe analizy 



Przykładowe analizy 



   możliwość definiowania dowolnych struktur budżetowych i wymiarów oraz ich 

 łatwa  modyfikacja; 



Struktury budżetowe 

  budżet amortyzacji 

  budżet nakładów inwestycyjnych i remontowych 

  budżet kosztów IT 

  budżet kosztów marketingowych 

  budżet szkoleń 

  budżet sprzedaży  

  budżety wynagrodzeń 

  budżet zapotrzebowania na kapitał obrotowy 

  budżet RZiS 

  budżet bilansu 

  budżet Cash flow 

 

 



Wymiary 

  Bilans 

  Cash flow 

  etaty 

  godziny 

  ID ESOK 

  koszt rodzajowy 

  MPK 

  pracownik 

  rodzaj sprzedaży 

  RZIS 

  składnik wynagrodzenia 

  stanowisko 

  usługi 

  wartość środków trwałych 



Pozostałe wymagania 

   kontrola realizacji budżetów na różnych poziomach; 

   możliwość szybkiego tworzenia wersji budżetów, planowanie zarówno „z góry do 

 dołu”  jak i   „z dołu do góry”, wprowadzanie dowolnych korekt; 

    rozkład wartości sumarycznych według różnych kryteriów i wskaźników; 

 



   budżetowanie niestandardowych okresów rozliczeniowych (różnych od 12 

 miesięcy oraz nie  pokrywających się z rokiem kalendarzowych); 

   eksport danych do Excela oraz wprowadzanie danych poprzez arkusze Excel; 

   planowanie nowych inwestycji oraz tworzenie planu amortyzacji dla nowych 

 inwestycji w powiązaniu z obecnym planem amortyzacji; 

Pozostałe wymagania 



Korzyści z wdrożenia programu EURECA 

  zmniejszenie ilości arkuszy do procesu budżetowania (z kilkudziesięciu mocno 

 rozbudowanych do kilkunastu przejrzystych i zawierających niezbędne minimum do 

 planowania), które wcześniej wymagały mnóstwa czasu i cierpliwości przy konsolidacji 

 budżetów poszczególnych działów/obiektów; 

  mniejsze ryzyko popełnienia błędów dzięki lepszej integralności danych i zarządzaniu 

 danymi; 

  sprawniejsze i bardziej intuicyjne zarządzanie modelem budżetowym Spółki oraz 

 wersjonowanie budżetów; 

 

 



  efektywniejsza praca nad budżetem oraz zdecydowanie mniejsza ilość traconego czasu 

 na przeliczanie całego budżetu; 

  łatwe i szybkie tworzenie dowolnych analiz na podstawie danych znajdujących się w 

 bazie danych EUREKI 

  łatwiejsze zabezpieczenie skoroszytów budżetowych przed ich „autorskimi” 

 modyfikacjami przez użytkowników; 

 

 

 

Korzyści z wdrożenia programu EURECA 



Plany na 2015/2016 

 planujemy na koniec 2015 roku utworzyć połączenie programu EURECA z 

 systemami ESOK w celu codziennego zasilania danymi, które dostarczą 

 informacji o frekwencji  na danym obiekcie, na danej usłudze w konkretnych 

 godzinach;  

 planowana dystrybucja raportów do osób odpowiedzialnych za sprzedaż oraz 

 Zarządu z pewnością pozwoli na szybszą reakcję w przypadku spadku 

 zainteresowania  poszczególnymi usługami.    

 



Plany na 2015/2016 
 

Informacje z ESOK, które będą wykorzystywane do analizy sprzedaży   

Nazwa usługi Rodzaj biletu Obiekt 

Data 
sprzedaży 

Godzina 
sprzedaży 

Przychód ze 
sprzedaży - 

ilość 

Przychód ze 
sprzedaży - 

wartość 



Dziękuję za uwagę 
 


