
Pomiar efektywności czyli analiza 
porównawcza funkcji finansowej

„Benchmarking pozwala na obiektywną ocenę funkcji finansowej w przedsiębiorstwie oraz jasno wskazuje 
obszary, w których jest miejsce na poprawę efektywności”

Organizacje oczekują od działów finansowych już nie 
tylko realizacji funkcji rachunkowo-kontrolnych, ale 
również strategicznego doradztwa w celu poprawy 
efektywności prowadzonego biznesu. Aby sprostać 
tym wyzwaniom, dyrektorzy finansowi i kierowane 
przez nich zespoły powinny wykonywać swoje zadania 
efektywniej niż ogół konkurentów. Przeprowadzenie 
wiarygodnego porównania efektywności poszczególnych 
procesów staje się kluczową kwestią zarówno na etapie 
identyfikacji obszarów usprawnień, jak również 
podczas planowania działań naprawczych i oceny ich 
skuteczności. Wykorzystanie zewnętrznych baz danych 
pozwala na zidentyfikowanie kluczowych barier 
i ograniczeń oraz skoncentrowanie się na usprawnieniach 
w miejscach najbardziej odbiegających od najlepszych 
praktyk.

Biznesowe przesłanki analizy porównawczej:

•  Potrzeba oceny działów finansowych w całości bądź konkretnych procesów i  porównanie ich efektywności 
do benchmarków sektorowych

•  Świadomość nieefektywności funkcji finansowej i poszczególnych procesów

•  Prowadzone działania optymalizacyjne i wdrażane zmiany w modelu operacyjnym funkcji finansowej

•  Potrzeba optymalnego przypisania do zadań ograniczonych zasobów (np. zasobów ludzkich, systemów, czasu)

•  Planowanie centralizacji/sourcingu funkcji finansowej.
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Zasoby KPMG

Analiza porównawcza pozwala odpowiedzieć na pytania

Zespół Benchmarkingowy
Grupa wyspecjalizowanych 
doradców w zakresie benchmarkingu 
gwarantuje obiektywizm analiz 
parametrycznych

Taksonomia procesu
Szczegółowa budowa procesu 
zapewnia spójność i logikę 
analizy porównawczej

Ekosystem KPMG
KPMG posiada wiedzę i możliwość 
analizy przedsiębiorstwa we 
wszystkich wymiarach działalności 
funkcjonalnej 

45 000 danych 1 250 KPI

Platforma ankietowa
Niezawodna platforma 
do transmisji danych oraz 
przekazywania informacji  
z zakresu działalności organizacji

Bazy KPMG
Posiadamy własne bazy danych, 
które są poszerzane o wiedzę 
pozyskaną od klientów we 
wszystkich krajach świata

Baza benchmarków
Specjalizowana baza benchmarków, 
regularnie aktualizowana o nowe 
dane z różnych źródeł

Zewnętrzni partnerzy
Prowadzimy współpracę 
z organizacjami specjalizującymi 
się w gromadzeniu i analizie 
wskaźników wydajnościowych 

Biblioteka wskaźników KPI
Zbiór KPI dla poszczególnych 
procesów powiązany z odpowiednią 
taksonomią procesu

Zespoły funkcjonalne i sektorowe
Wspólna praca specjalistów 
sektorowych (wiedza branżowa) 
i funkcjonalnych (procesy) 
gwarantuje wysokiej jakości analizę

Raporty branżowe
Zespoły specjalistów 
branżowych biorą udział 
w przygotowaniu okresowych 
raportów z danymi sektorowymi, 
będących źródłami wiedzy
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Czy poziom kosztów procesów firmowych 
w przedsiębiorstwie jest na konkurencyjnym poziomie?

Czy uzyskany poziom efektywności jest lepszy od 
konkurencji?

Czy bieżący poziom kosztów można uzasadnić jakością 
usług/produktów?

Które obszary, funkcje mają największy potencjał 
optymalizacyjny?

Jakie są najlepsze praktyki rynkowe?

Jakość 
obsługiProduktywność

Wydajność 
kosztowa



•  Ewidencja księgowa

•  Zarządzanie środkami trwałymi

•  Zarządzanie danymi dostawców i odbiorców

•  Zarządzanie zobowiązaniami

•  Sprawozdawczość i raportowanie

•  Administrowanie danymi kadrowymi i płacowymi

•  Planowanie i budżetowanie

•  Zarządzanie należnościami i windykacja

•  Wystawianie zamówień

•  Naliczanie wynagrodzeń

Podejście KPMG do analizy porównawczej

Przykłady prezentacji analizy porównawczej:

NAJCZĘŚCIEJ PORÓWNYWANE PROCESY:

Taksonomia procesu
ustrukturyzowana 

hierarchia procesów 
zgodna z najlepszymi 

praktykami

Lista wskaźników
zestawienie KPI, 

które najlepiej 
mierzą efektywność 

poszczególnych 
procesów

Populacja próby
opis grupy 

porównawczej 

Analiza dojrzałości 
funkcji finansowej

ocena modelu 
funkcjonowania i sposobu 

organizacji procesów 
funkcji finansowej

Wewnętrzny  
benchmarking 

analiza porównawcza 
pomiędzy oddziałami, 

jednostkami organizacyjnymi, 
spółkami w ramach grupy 

kapitałowej itp.

Porównanie 
z zewnętrznymi 
benchmarkami

sprawdzenie jaka jest 
różnica pomiędzy 

wyliczonymi wskaźnikami 
a dostępnymi w bazach

Prezentacja wyników 
benchmarku

tabele i macierze 
porównawcze, wykresy, 

prezentacja wyników 
według kwartyli, 

wskazanie mediany

Diagnoza – plan 
optymalizacji

wskazanie obszarów 
do optymalizacji wraz 

z ogólnym planem 
wdrożenia zmian

Ustalenie zakresu bechmarkingu

Zrozumienie działania funkcji finansowej 
w organizacji, wybranie procesów do 
analizy, wyznaczenie grupy porównawczej, 
terminów oraz kluczowych wskaźników 
efektywności (KPI – Key Performance 
Indicators) do analizy.

Analiza danych

Porównanie zebranych u Klienta danych 
finansowych z grupą porównawczą w celu 
identyfikacji odchyleń oraz wąskich gardeł 
i potencjalnych obszarów usprawnień.

Prezentacja wyników

Raport porównawczy zawierający opis 
bieżących wyników wraz z odniesieniem 
ich do grupy porównawczej, odchyleniami 
od najlepszych praktyk oraz wskazaniem 
potencjalnych usprawnień.
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Przykłady KPI dla obszaru Finansów

Porównanie procesów i wskaźników efektywności 
do innych organizacji pozwala ustalić, które obszary 
wymagają optymalizacji, a które działają efektywnie.

Odpowiednio dobrane mierniki umożliwiają 
identyfikację luk efektywności w procesach oraz 
konkretnych problemów do rozwiązania.

Właściwa diagnoza dokonana przy okazji analizy 
porównawczej pozwala zaplanować i wdrożyć 
działania optymalizacyjne, a następnie ocenić ich 
rezultaty.

Informacje o największych odchyleniach 
w miernikach w stosunku do grupy porównawczej 
umożliwiają priorytetyzację działań optymalizacyjnych.

Korzyści

Finanse
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Wypracowaliśmy odpowiednie narzędzia i metodyki 
pozwalające na skuteczną i szybką realizację projektu.

Pracujemy jako zespół razem z Klientem na sukces jego 
firmy oraz jej pracowników i razem budujemy zaufanie. 

Zespół Financial Management to dedykowana grupa 
ekspertów odpowiedzialna za stronę merytoryczną 
(zgodną z najlepszymi praktykami).

KPMG jest ekspertem w zakresie prowadzenia 
analiz porównawczych. Posiadane bazy danych 
oraz wypracowane narzędzia, pozwalają nam na 
wiarygodną ocenę funkcji finansowej.

Dlaczego KPMG?

Zobowiązania Należności Rejestracja & 
Raportowanie Środki trwałe

Planowanie, 
budżetowanie, 
prognozowanie

Zarządzanie 
kontrolą

Zarządzanie 
kapitałem 
ludzkim

• Liczba etatów
obsługujących
zobowiązania na 
1 mln PLN dochodu

• Liczba etatów
realizujących T&E 
na 1 mln PLN 
dochodu

• Liczba etatów
obsługująca
należności na 
1 mln PLN dochodu

• Liczba
obsługująca
księgę główną na 
1 mln PLN 
dochodu

• Liczba etatów
obsługująca
środki trwałe na
1 mln PLN 
dochodu

• Liczba etatów
realizująca
planowanie,
budżetowanie
i prognozowanie
na 1 mln PLN 
dochodu

• Liczba etatów
obsługująca
podatki na 1 mln 
PLN dochodu

• Liczba etatów
obsługująca płace 
na 1 mln PLN 
dochodu

• Koszt procesu 
zobowiązań na 
fakturę

• Koszt procesu 
zobowiązań jako
% dochodu

• Koszt procesu 
należności na 
fakturę

• Koszt procesu 
na rozliczenie
pojedynczej
należności

• Koszt procesu 
księgi głównej
jako % dochodu

• Koszt procesu 
raportowania jako
% dochodu

• Koszt rozliczania 
środków trwałych
jako % dochodu

• Koszt procesów
planowania,
budżetowania,
prognozowania
jako % dochodu

• Koszt rozliczania 
podatków jako
% dochodu

• Koszt procesu 
zarządzania
gotówką jako
% dochodu

• Koszt procesu 
rozliczania płac 
na pracownika
obsługującego
płace

• Koszt rozliczania 
płac jako
% dochodu

• Liczba rozliczonych
faktur na etaty 
obsługujące
zobowiązania

• Czas [w dniach] 
rozwiązywania
problemu dot. 
faktury

• Liczba
przeprocesowanych
faktur na 
liczbę etatów
obsługujących
należności

• Czas realizacji 
zamknięcia
miesiąca

• Czas sporządzania 
raportów
okresowych

• Liczba
rozliczonych
środków
trwałych na etaty 
obsługujące
środki trwałe

• Czas opracowania
rocznego budżetu

• Koszt opracowania
prognozy

• Liczba naruszeń
wykrytych
podczas kontroli
na 1,000
pracowników

• Liczba
zrealizowanych
przelewów na 
etaty obsługujące 
płace
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