
Zgodnie z przeprowadzonym przez KPMG w 2015 roku 
badaniem: „Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem 
biznesu” jedynie 1/3 ankietowanych szefów działów 
finansowych w polskich organizacjach określiła 
sprawozdawczość zarządczą, projektową i wsparcie 
w podejmowaniu decyzji strategicznych jako mocną 
stronę działu finansów w ich organizacji. Coraz 
powszechniejsze jest przekonanie, że w ciągu kilku 
najbliższych lat wiele działów finansowych będzie musiało 
przejść transformację z tradycyjnego modelu skupiającego 
się na funkcjach ewidencyjno-transakcyjnych i generowaniu 
raportów do modelu, w którym nadrzędną rolą jest 
analizowanie informacji i raportów oraz funkcja doradcza. 
Dlatego coraz więcej organizacji dostrzega potrzebę 
zbudowania nowoczesnego systemu informacji zarządczej, 
który z jednej strony zaspokajałby rosnące potrzeby 
informacyjne komórek biznesowych, a z drugiej strony 
budowałby pozycję działu finansowego jako jednostki 
tworzącej wartość. Wymaga to odpowiedniego 
dopasowania modelu operacyjnego funkcji 
kontrolingowej, stosowanych narzędzi oraz posiadanych 
kompetencji. 

Typowe problemy funkcji kontrolingowych Nowoczesna funkcja kontrolingowa

Zadania kontrolingu:

Optymalna funkcja kontrolingowa to:

!

• Niespójne i nieadekwatne dane,

• Długi czas tworzenia raportów,

• Niski stopień automatyzacji, brak odpowiednich narzędzi
informatycznych,

• Nieprzejrzysty sposób prezentowania informacji,

• Nieefektywny przepływ informacji między kontrolerami
finansowymi a komórkami biznesowymi,

• Utrudniony dostęp do danych historycznych.

• Jest istotnym elementem procesu podejmowania decyzji
w organizacji,

• Zajmuje się dostarczaniem informacji biznesowej, a nie
uzgadnianiem danych,

• Potrafi udzielić informacji w wymaganym zakresie oraz
terminie,

• Przedstawia przejrzysty i spójny obraz finansów i sytuacji
biznesowej przedsiębiorstwa,

• Jest elastyczna, pozwala tworzyć raporty dostosowane do
indywidualnych potrzeb organizacji,

• W płynny sposób integruje raportowanie operacyjne ze
strategicznym.

Przekształcanie celów w miary finansowe

Planowanie i prognozowanie

Zbieranie i przetwarzanie informacji

Przygotowanie materiałów wspomagających 
procesy decyzyjne

Motywowanie

Sprawozdawczość i interpretacja uzyskiwanych wyników 

Budowanie świadomości biznesowej w organizacji

• odpowiednio wykwalifikowany zespół,

• dobrze zdefiniowany zakres zadań oraz efektywne procesy,

• prawidłowo wdrożone systemy przetwarzania i raportowania
danych,

Management Consulting

Optymalna funkcja 
kontrolingowa



Jak możemy pomóc: 

Dobrze zaprojektowana funkcja kontrolingowa pozwala na:

Analiza 
potrzeb

Rozwój 
i ulepszanie 

modelu

Opracowanie 
koncepcji 
modelu

Praca 
produkcyjna

Struktury 
organizacyjne  

i procedury

Wybór 
i wdrożenie 

aplikacji

Wspomagamy naszych Klientów 
w zrozumieniu i przełożeniu ich potrzeb 
informacyjnych na język kontrolingu 
i biznesu

Wdrażamy kompleksowy model, 
prowadzimy procesy wdrożeniowe 
u Klienta wraz z przeszkoleniem
pracowników odpowiedzialnych za przyszłe
działania systemu

Przygotowujemy kompleksową 
dokumentację wspierającą wraz 
z przełożeniem funkcji na strukturę 
organizacyjną

Doradzamy w wyborze optymalnego 
dostawcy usług IT oraz jesteśmy partnerem 
we wdrożeniu aplikacji do funkcjonujących już 
systemów ERP

Opracowujemy modele funkcji 
kontrolingowej spełniające 
oczekiwania i założenia 
wspólnie wypracowane 
z Klientem 

Razem z Klientem analizujemy 
i gromadzimy dane wymagane 
do funkcjonowania modelu. 
Dokonujemy selekcji danych celem 
przyszłego efektywnego działania 
systemu informacji zarządczej

Dlaczego KPMG?

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

Pracujemy jako zespół razem z Klientem na 
sukces firmy oraz jej pracowników, budujemy 
zaufanie 

Dział KPMG Financial Management to dedykowany 
zespół ekspertów odpowiedzialny za stronę 
merytoryczną (zgodną z najlepszymi praktykami)

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie 
optymalizacji oraz projektowania funkcji 
kontrolingowej. Wspomagamy naszych Klientów 
w budowie raportów zarządczych, obiegu informacji 
czy wyborze narzędzi. 

bieżące 
monitorowanie 
wyników 
przedsiębiorstwa

lepszą kontrolę 
kosztów i zmniejszenie 
ryzyka niewłaściwych 
decyzji operacyjnych

szybszą reakcję na 
zdarzenia gospodarcze

wspomaganie organizacji 
w osiąganiu założonych 
celów strategicznych, 
taktycznych i operacyjnych

wewnętrzną 
analizę 
porównawczą

posiadanie bardziej 
spójnych danych 
o wyższej jakości

aktywizację inicjatyw 
optymalizacyjnych

szybsze tempo 
pozyskiwania informacji 
zarządczej

stworzenie 
efektywnego systemu 
motywowania i oceny 
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