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OFERTA OPRACOWANIA ANALIZY FINANSOWEJ JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ NA
BAZIE KOMPUTEROWEGO SYSTEMU ANALITYCZNEGO PLAN –MASTER
PLAN MASTER = PLAN – Modifible Analysis System Tools for Evaluation Report

1

Wprowadzenie

System PLAN-MASTER jest procedurą obejmującą zagadnienia z zakresu szeroko ujętej analizy ekonomiczno-finansowej
przedsiębiorstw, zbudowaną na bazie środowiska arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2000. Procedura ta obejmuje zbiór plików
roboczych, umożliwiających rejestrowanie danych finansowych przedsiębiorstw i ich przetwarzanie zgodnie z preferencjami
użytkownika.
System powstał w celu automatyzacji procesów analizy i planowania finansowego w przedsiębiorstwach oraz tworzenia raportów
prezentacyjnych dla potrzeb odbiorców takich, jak: zarządy firm, instytucje finansowe [banki, firmy leasingowe], kontrahenci, agendy
rządowe.
Opanowanie systemu w znakomity sposób skraca proces tworzenia i w dalszej kolejności modyfikowania planów finansowych
przedsiębiorstw, umożliwiając im tym samym stopniowe uniezależnianie się od konsultantów zewnętrznych i przeniesienie ciężaru
merytorycznych założeń planu finansowego do struktury przedsiębiorstwa [w konsekwencji następuje znacząca oszczędność czasu i
kosztów tworzenia tego typy analiz i – co ma kapitalne znaczenie – istotne podniesienie ich wiarygodności].
PLAN-MASTER zalicza się do systemów otwartych, co oznacza, że uwzględniono możliwość dokonywania w nim wszelkich zmian i
usprawnień z poziomu użytkownika [cecha modyfikowalności systemu]. System raz wdrożony może więc po bieżących
modyfikacjach stać się standardowym narzędziem analitycznym w przedsiębiorstwie.

2

Struktura systemu podlegająca sprzedaży

System jest rozprowadzany w kilku podstawowych wersjach [modułach]. Aktualna wersja systemu obejmuje następujące moduły
analityczne, dystrybuowane na zasadach komercyjnych:
1.

P-M/FA [Plan Master - Financial Analysis] - moduł analizy finansowej przedsiębiorstwa;
zastosowanie: przekształcenie sprawozdań finansowych na nowe wzory zgodne z ustawą o rachunkowości; analiza
wskaźnikowa, analiza graficzna [plik raportu do bezpośredniego wydruku], analiza pozycji rynkowej jednostki
gospodarczej;

2.

P-M/SBE [Plan master - Simple Business Evaluation] – moduł analizy finansowej oraz wyceny przedsiębiorstwa na
podstawie danych historycznych [wg metody skorygowanych aktywów netto i uproszczonej metody dochodowej DCF oraz
metod mieszanych];
zastosowanie: przekształcenie sprawozdań finansowych na nowe wzory zgodne z ustawą o rachunkowości; analiza
wskaźnikowa, analiza graficzna [plik raportu do bezpośredniego wydruku], analiza pozycji rynkowej jednostki
gospodarczej; wycena wartości majątkowej, dochodowej [uproszczona] i mieszanej przedsiębiorstwa; wycena wartości
reputacji;

3.

P-M/BP [Plan Master - Business Plan] – moduł planu finansowego wraz z analizą inwestycji;
zastosowanie: planowanie inwestycyjne, monitorowanie i wersyfikacja założeń inwestycyjnych, plan finansowy
przedsiębiorstwa, uwzględniający efekty realizacji projektów inwestycyjnych;

4.

P-M/FV [Plan Master – Full Version] – moduł kompleksowej analizy jednostki i budowy jej planu finansowego + wycena
wartości majątkowej, dochodowej [uproszczona] i mieszanej przedsiębiorstwa [moduł pełny];
moduł posiada wszystkie cechy i możliwości wcześniej wymienionych wersji;

Struktura pełnej wersji P-M została opisana w formie tabelarycznej. Następnie scharakteryzowano główne różnice pomiędzy
wersjami.

3

Podstawowe cechy systemu

Podstawowe przesłanki do zbudowania systemu PLAN-MASTER były następujące:
•

automatyzacja procesów przetwarzania danych finansowych przedsiębiorstw, oparta na standardowych wzorach sprawozdań
finansowych i formułach typowych wskaźników finansowych, stosowanych w celu oceny standingu wybranej jednostki
gospodarczej – PLAN-MASTER uwzględnia zmiany wprowadzone w znowelizowanej ustawie o rachunkowości,
umożliwiając przekształcenie typowych sprawozdań finansowych ze wzoru obowiązującego do 2001 r. na wzór
znowelizowany;
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•

skrócenie do niezbędnego minimum czasu potrzebnego na analizę bieżących danych finansowych jednostki i ich
przetworzeniu w celu zbudowania możliwie realnego planu finansowego;

•

umożliwienie analizy wariantów i scenariuszy planu finansowego poprzez zmianę kluczowych elementów jego budowy;

•

automatyczne obliczanie wartości przedsiębiorstwa w aspekcie majątkowym, dochodowym i mieszanym;

•

automatyczna analiza opłacalności projektów inwestycyjnych w oparciu o standardowe wskaźniki dyskontowe [NPV, IRR,
MIRR, ROI, B/C, DRP, BEP];

•

w modułach analitycznych system posiada 2 wersje językowe [polską i angielską], których zmiana następuje automatycznie
poprzez wybór opcji oraz umożliwia automatyczne przeliczanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych z waluty
polskiej na dolary amerykańskie [USD] lub euro [EUR].

Jedną z głównych charakterystycznych cech systemu jest jego otwartość i możliwość dokonywania w jego strukturze zmian,
odpowiadających preferencjom użytkownika i/lub wynikających bezpośrednio ze zmian przepisów rachunkowych. Zmian tych może
dokonywać każdy użytkownik we własnym zakresie.
System PLAN-MASTER jest praktycznym narzędziem analitycznym, obejmującym zarówno dokonywanie analiz i budowanie
prognoz jak również docelowo ich prezentację w postaci standardowych raportów finansowych.

4

Prawo autorskie

Autorem i właścicielem praw autorskich do systemu PLAN-MASTER jest mgr inż. MBA Andrzej Półkoszek [kontakt: tel. (022) 701
18 40; fax (022) 701 18 41; GSM 0603 632 580; e-mail: ap@bsv.com.pl; consult@businesservices.com.pl
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Oferta opracowania analizy finansowej jednostki gospodarczej na bazie systemu Plan-Master

5.1

Wprowadzenie

Analizy finansowe jednostek gospodarczych w systemie Plan-Master są opracowywane na podstawie modułu P-M/FA [Plan Master Financial Analysis] - moduł analizy finansowej przedsiębiorstwa. Opracowanie jest oparte w całości na danych ze sprawozdań
finansowych oraz informacjach dodatkowych.
System dopuszcza uwzględnienie w analizie bieżącego roku obrotowego [okres ten może być niepełny] oraz pełnych 5 okresów
obrotowych, poprzedzających okres bieżący.

5.2

Forma raportów analitycznych

Opracowanie analizy finansowej jednostki przybiera postać raportu analitycznego, złożonego z 29 stron formatu A-4. Do raportu
załączane są załączniki analityczne, których ilość zależy od zakresu danych analitycznych udostępnionych przez Zleceniodawcę.
Maksymalna ilość załączników w bieżącym standardzie analizy wynosi 22, przy czym obejmują one przeciętnie w formie wydruków
od 1 do 6 stron formatu A4 w układzie „portrait” lub „landscape”.
Do raportu głównego dołączany jest raport skrócony [tzw. streszczenie kierownicze], liczący 5 stron.
Wszystkie dokumenty są przekazywane Zleceniodawcy w formacie PDF drogą elektroniczną [e-mail]. Format ten jest powszechnie
stosowany do przesyłania dokumentów elektronicznych. Do odczytywania plików w tym formacie służy aplikacja Acrobat Reader,
która jest udostępniana bezpłatnie przez firmę Adobe ze strony internetowej http://www.adobe.com.
Oferta uwzględnia opcję przesyłania dodatkowo wersji raportów w następującej formie:
1.

nieaktywnych arkuszy MsExcel 2000 - opcja ta umożliwia Zleceniodawcy własnoręczne wprowadzanie korekt do
automatycznych komentarzy systemu;

2.

aktywnych arkuszy MsExcel 2000 - opcja ta umożliwia Zleceniodawcy, tak jak poprzednio własnoręczne wprowadzanie korekt
do automatycznych komentarzy systemu, prócz tego Zleceniodawca staje się jednocześnie posiadaczem licencjonowanej wersji
systemu Plan-Master w zakresie modułu P-M/FA;
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5.3

Opcje zamówienia i procedura realizacji

Oferta przewiduje następujące warianty składania zamówień na opracowanie analizy finansowej wskazanej jednostki:
Wariant analizy
Wariant A-1

Wariant B-1

Wariant A-2

Wariant B-2

Charakterystyka
1.

Zleceniodawca składa zamówienie i po otrzymaniu kwestionariusza wypełnia go danymi finansowymi
jednostki stanowiącej podmiot analizy, po czym odsyła go drogą elektroniczną [e-mail] do Zleceniobiorcy.

2.

Zleceniobiorca na podstawie otrzymanych danych opracowuje raport w wersji podstawowej [29 stron A4 +
załączniki analityczne] oraz wersji skróconej [streszczenie kierownicze – 6 stron A4] – obydwa raporty w
formacie PDF.

3.

Wariant nie przewiduje nanoszenia korekt na opracowany raport, chyba że Zleceniodawca wykaże
ewidentną rozbieżność pomiędzy danymi, komentarzami lub innymi elementami raportu, a stanem
faktycznym wynikającym z przesłanych danych i powszechnie stosowanymi standardami
interpretacyjnymi.

1.

Zleceniodawca składa zamówienie i nie decyduje się na wypełnienie kwestionariusza danymi finansowymi
jednostki stanowiącej podmiot analizy, lecz przesyła niezbędne dane pocztą [w formie wydruków
sprawozdań finansowych i dokumentów z informacją dodatkową, opartą na bazie formularza internetowego
Zleceniobiorcy]. Obowiązek wprowadzenia danych do systemu w postaci elektronicznej przechodzi na
Zleceniobiorcę.

2.

Zleceniobiorca na podstawie otrzymanych danych opracowuje raport w wersji podstawowej [29 stron A4 +
załączniki analityczne] oraz wersji skróconej [streszczenie kierownicze – 6 stron A4] – obydwa raporty w
formacie PDF.

3.

Wariant nie przewiduje nanoszenia korekt na opracowany raport, chyba że Zleceniodawca wykaże
ewidentną rozbieżność pomiędzy danymi, komentarzami lub innymi elementami raportu, a stanem
faktycznym wynikającym z przesłanych danych i powszechnie stosowanymi standardami
interpretacyjnymi.

1.

Zleceniodawca składa zamówienie i po otrzymaniu kwestionariusza wypełnia go danymi finansowymi
jednostki stanowiącej podmiot analizy, po czym odsyła go drogą elektroniczną [e-mail] do Zleceniobiorcy.

2.

Zleceniobiorca na podstawie otrzymanych danych opracowuje raport w wersji podstawowej [29 stron A4 +
załączniki analityczne] oraz wersji skróconej [streszczenie kierownicze – 6 stron A4] – obydwa raporty w
formacie PDF.

3.

Wariant przewiduje nanoszenie korekt na opracowany raport na podstawie wskazówek Zleceniodawcy – po
dokonaniu przez niego weryfikacji raportu. Chodzi tu głównie o korekty w zakresie interpretacji
wskaźników i trendów wynikających z przeprowadzonych analiz [komentarze]. Zleceniobiorca jest
obowiązany uwzględnić te korekty, z wyjątkiem tych przypadków, w których na skutek oczywistych
przesłanek merytorycznych sugestie Zleceniodawcy zostaną uznane za błędne, niemożliwe do
uwzględnienia w spornej postaci.

1.

Zleceniodawca składa zamówienie i nie decyduje się na wypełnienie kwestionariusza danymi finansowymi
jednostki stanowiącej podmiot analizy, lecz przesyła niezbędne dane pocztą [w formie wydruków
sprawozdań finansowych i dokumentów z informacją dodatkową, opartą na bazie formularza internetowego
Zleceniobiorcy]. Obowiązek wprowadzenia danych do systemu w postaci elektronicznej przechodzi na
Zleceniobiorcę.

2.

Zleceniobiorca na podstawie otrzymanych danych opracowuje raport w wersji podstawowej [29 stron A4 +
załączniki analityczne] oraz wersji skróconej [streszczenie kierownicze – 6 stron A4] – obydwa raporty w
formacie PDF.

3.

Wariant przewiduje nanoszenie korekt na opracowany raport na podstawie wskazówek Zleceniodawcy – po
dokonaniu przez niego weryfikacji raportu. Chodzi tu głównie o korekty w zakresie interpretacji
wskaźników i trendów wynikających z przeprowadzonych analiz [komentarze]. Zleceniobiorca jest
obowiązany uwzględnić te korekty, z wyjątkiem tych przypadków, w których na skutek oczywistych
przesłanek merytorycznych sugestie Zleceniodawcy zostaną uznane za błędne, niemożliwe do
uwzględnienia w spornej postaci.

Opcja E-1

Zleceniodawca otrzymuje dodatkowo raporty i załączniki w formie nieaktywnych arkuszy MsExcel 2000 - opcja
ta umożliwia Zleceniodawcy własnoręczne wprowadzanie korekt do automatycznych komentarzy systemu.

Opcja E-2

Zleceniodawca otrzymuje dodatkowo raporty i załączniki w formie aktywnych arkuszy MsExcel 2000 - opcja ta
umożliwia Zleceniodawcy, tak jak poprzednio własnoręczne wprowadzanie korekt do automatycznych
komentarzy systemu, prócz tego Zleceniodawca staje się jednocześnie posiadaczem licencjonowanej wersji
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systemu Plan-Master w zakresie modułu P-M/FA.

Zleceniodawca:
-------------------------------------------------złożenie zamówienia
[e-mail, formularz elektroniczny]

Zleceniobiorca:
-------------------------------------------------przesłanie formularza finansowego
[e-mail]

Zleceniodawca:
-------------------------------------------------realizacja płatności

Zleceniodawca:
-------------------------------------------------wprowadzenie danych do formularza

Zleceniobiorca:
-------------------------------------------------opracowanie raportu i przesłanie go w
formacie PDF [e-mail]

Zleceniodawca:
-------------------------------------------------przesłanie sprawozdań finansowych i
informacji dodatkowej

Zleceniodawca:
-------------------------------------------------odbiór raportu analitycznego
[zakończenie zlecenia]

Ramowa procedura realizacji zlecenia opracowania analizy finansowej jednostki gospodarczej:
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Cennik ofertowy

Dla poszczególnych wariantów i opcji ustalone zostały następujące ceny usługi:
Wariant analizy

Cena usługi netto

Cena usługi brutto

Wariant A-1

720,00 zł

878,40 zł

Wariant B-1

1200,00 zł

1464,00 zł

Wariant A-2

960,00 zł

1171,20 zł

Wariant B-2

1440,00 zł

1756,80 zł

Opcja E-1

360,00 zł

439,20 zł

Opcja E-2

zgodnie z cennikiem oferty sprzedaży systemu PlanMaster

zgodnie z cennikiem oferty sprzedaży systemu PlanMaster
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7.1

Warunki płatności i dostawy

Warunki płatności

Warunkiem realizacji zlecenia jest uprzednie dokonanie płatności na wskazane w ofercie internetowej konto bankowe i we wskazanej
formie [przelew, elektroniczna karta płatnicza – w zależności od możliwości serwisu internetowego Dystrybutora usługi].
W celu sprecyzowania kosztów wykonania usługi Dostawca wystawia w tym celu elektroniczną fakturę pro forma, przesyłaną poprzez
e-mail. Właściwa faktura VAT jest przesyłana natychmiast po zrealizowaniu usługi [usługa pocztowa priorytet, koszt wysyłki obciąża
Dostawcę].
Wszystkie dokumenty są przekazywane Zleceniodawcy w formacie PDF i/lub MsExcel 2000 drogą elektroniczną [e-mail]. Format ten
jest powszechnie stosowany do przesyłania dokumentów elektronicznych. Do odczytywania plików w tym formacie służy aplikacja
Acrobat Reader, która jest udostępniana bezpłatnie przez firmę Adobe ze strony internetowej http://www.adobe.com.

7.2

Terminy realizacji zlecenia

W zależności od wybranego wariantu zlecenia i opcji dodatkowych standardowe terminy realizacji są następujące [bieg terminu jest
liczony od daty wpływu środków na konto bankowe Zleceniobiorcy]:
Wariant analizy

Termin realizacji

Dopuszczalna tolerancja

Wariant A-1

2 dni robocze

+ 1 dzień roboczy

Wariant B-1

3 dni robocze

+ 1 dzień roboczy

Wariant A-2

2 dni robocze + 2 dni robocze [na dokonanie korekt]

+ 1 dzień roboczy

Wariant B-2

3 dni robocze+ 2 dni robocze [na dokonanie korekt]

+ 1 dzień roboczy

Opcja E-1

2 dni robocze

+ 1 dzień roboczy

Opcja E-2

3 dni robocze

+ 1 dzień roboczy
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Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe obejmują następujący zakres:
Ö

szkolenia z analizy finansowej jednostek gospodarczych – 1 dzień [8 godzin] lub 2 dni x 4 godziny;

Ö

usługi szkoleniowo-konsultingowe na rzecz Nabywcy systemu Plan-Master z wykorzystaniem zakupionego przez niego modułu –
1 dzień [8 godzin] lub 2 dni x 4 godziny;

Warunki płatności za te usługi ze względu na ich indywidualny charakter są każdorazowo ustalane odrębnie, poza sprzedażą samego
systemu.
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Serwis merytoryczny i techniczny

Dostępne są usługi serwisowe poprzez wykorzystanie następujących form kontaktu:
Ö

telefon GSM: 0603 632 580

Ö

e-mail: consult@businesservices.pl

Usługi te obejmują wyłącznie konsultacje w zakresie technicznym i merytorycznym, dotyczącym zasad stosowania systemu PlanMaster, nie obejmują natomiast porad ekonomiczno-finansowych [ogólnie: konsultingowych]. Usługi serwisowe dla nabywców
systemu są bezpłatne.
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