
SYSTEM PROGNOZOWANIA I PLANOWANIA BUDŻETU - WIZJA

Ustawa o finansach publicznych nakłada na skarbników obowiązek przygotowania wieloletniej prognozy 
finansowej jednostki, ściśle związanej z przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Jest to wyzwanie nowe, pracochłonne 
i ryzykowne.

Z myślą o wsparciu skarbników, dyrektorów finansowych 
i ich służb przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie 
w postaci systemu informatycznego WIZJA, obsługującego 
jednocześnie:

• Wieloletnie prognozowanie finansowe zgodne z wymogami 
Ustawy, z opcją rozszerzenia planu do 12 lat,
• Budżetowanie klasyczne,
• Wieloletni Program Inwestycyjny (lista przedsięwzięć)  wraz 
z modułem zarządzania finansowaniem EU,
• Budżetowanie zadaniowe z obsługą zadań oraz kalkulacją 
poszczególnych pozycji wydatkowych w budżecie,
• Zarządzanie wszystkimi kategoriami zadłużenia,
• Finansową analitykę zarządczą.

Pakiet systemu składa się z oprogramowania, szkolenia oraz wsparcia serwisowego. Uczestnicy posiądą wiedzę 
z zakresu nowoczesnych metod prognostycznych i zasad prognozowania finansowego oraz opanują praktyczne 
zasady korzystania z systemu.

Całość prac wykonana została w oparciu o projekt merytoryczny przygotowany przez wybitnego fachowca 
w tej dziedzinie – jest nim Marek Jefremienko - były skarbnik, doradca finansów publicznych od 15 lat, autor 
podręczników, wykładowca, trener, ekspert MSWiA.

WIZJA ZAPEWNIA

• Wydruk całościowy dokumentu prognozy zgodny z wymogami ustawy,
• Eksport danych do Bestii,
• Eksport  wyników do  Excela dla swobodnej edycji w pożądanym 
formacie,
• Projekt budżetu klasycznego na kolejny rok budżetowy jest 
uwzględniony w prognozie,
• Umożliwia wydruk załącznika inwestycyjnego do budżetu 
klasycznego,
• Możliwość podziału zadłużenia na kredyty pozyskane 
i planowane,
• Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ujęte w prognozie.
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CECHY SYSTEMU WIZJA

• Spełnienie wymogów Ustawy o finansach publicznych,

• Szybkie wczytanie danych archiwalnych z ostatnich lat - podstawy 

do przygotowania prognozy - z sytemu finansowo-księgowego,

• Sprawne przygotowanie i prosta aktualizacja prognozy i wszystkich 

jej komponentów,

• Ciągły monitoring kompleksowej, czteroletniej jak i dwunastoletniej 

perspektywy finansowej jednostki,

• Łatwe ustalanie wyniku budżetu, przebiegu przychodów i rozchodów 

oraz zadłużenia,

• Stała analiza wariantów sytuacji finansowej i prostota wprowadzania zmian w budżetach,

• Łatwe ustalanie limitów wydatków od góry do dołu struktury planów finansowych w gminie, w poszczególnych 

sektorach,

• Łatwe wariantowanie planów inwestycyjnych i ich aktualizacji oraz sposobu finansowania,

• Pełna obsługa budżetu zadaniowego wraz z opisem zadań i klasyfikacją budżetową zadań,

• Szeroki zestaw konfigurowalnych wydruków i wykresów, ułatwiających monitorowanie prac i ich dokumentowanie, 

także w postaci gotowych załączników do uchwał.
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