


Od 2003 roku rozwijamy funkcje controllingowe – robimy to dobrze i konsekwentnie, zgodnie z naszą misją, wizją i wartościami.

Misja
Pomagamy zwiększać efektywność organizacji łącząc wysokie kompetencje controllingowe i informatyczne. Zawsze jesteśmy w pełni  

zaangażowani i staramy się dostarczać jak największą wartość dla klienta.

Wizja
Nasze rozwiązania są dla naszych Klientów podstawowym i niezbędnym elementem zarządzania, dzięki któremu będą mogli usprawniać 

działania w swoich organizacjach.

Wartości
• uczciwość, szczerość i rzetelność,

• kreatywność i kompetencje zespołu,

• zaangażowanie w dostarczaniu wartości dla klienta.

Nasze rozwiązania działają w firmach i organizacjach o bardzo zróżnicowanym typie działalności, wielkości i zasięgu terytorialnym,  

w szczególności w firmach:

• produkcyjnych i handlowych,

• specjalistycznych usługowych,

• szpitalach i służbie zdrowia,

• jednostkach użyteczności publicznej typu wodociągi i energetyka cieplna.

Kluczowe czynniki, które decydowały o wyborze naszej firmy to:

• wiedza i doświadczenie konsultantów obecnych na rynku od kilkunastu lat,

• funkcjonalne i przystępne narzędzia,

• umiejętne łączenie eksperckiej wiedzy z zakresu controllingu, finansów, informatyki i zarządzania.

CONTROLLING
narzędzia i działania wspomagające rozwój biznesu

W Polsce jesteśmy zespołem, który do końca 2018 roku zrealizował 200 projektów  

z dziedziny controllingu, co lokuje nas w ścisłej czołówce najlepszych firm w kraju. 



EURECA
sprawdzona funkcjonalność i czołowa technologia
Fundamentem odnoszonych sukcesów jest nasz autorski system Eureca. Rozwiązania informatyczne w połączeniu z ekspercką wiedzą 

naszych konsultantów zapewniają znaczące usprawnienie procesów controllingowych w każdej firmie. Dzięki temu kadra zarządzająca 

otrzymuje nie tylko stały strumień zrozumiałych, wiarygodnych i aktualnych danych zarządczych, ale także rekomendacje do podejmowania 

konkretnych działań.

DOWODY RZECZOWE
kilkanaście lat doświadczenia i 200 zrealizowanych projektów controllingowych

Pomagamy na wszystkich etapach wdrażania controllingu:
• doradztwo i koncepcje,

• budowa controllingu w organizacjach,

• rozwój zespołów controllingu,

•  wdrożenie systemów do controllingu,

•  szkolenia Użytkowników,

•  opieka i nadzór nad eksploatacją narzędzi.

Dlatego możemy być partnerem dla każdej organizacji
Bez względu na obecność wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych zajmujących się controllingiem lub ich brak, w każdej sytuacji jesteśmy 

wiarygodnym partnerem, który może znacząco usprawnić działanie firmy. 

AUTORSKIE ROZWIĄZANIA
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w technologii Microsoft

Controllerzy z kompetencjami

wdrożeniowymi

DOŚWIADCZENIE
200 zrealizowanych projektów
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Ponad 3 000 Menedżerów

KOMPETENCJE
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FIRMY Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI CONTROLLINGU
W firmach i organizacjach tego typu wykorzystujemy narzędzia IT, aby usprawniać procesy controllingowe oraz nasze kompetencje, aby 

rozwijać wartość controllingu dla firmy. W istotny sposób wspomagamy takie zadania:

1.  zmianę i udoskonalenie modelu controllingu,

2.  tworzenie sprawnego systemu pozyskiwania i obiegu informacji zarządczej,

3.  procesy tworzenia, kontroli i modyfikacji budżetów,

4.  poprawa dostępności i jakości systemu raportowania,

5.  wyeliminowanie dużej liczby arkuszy kalkulacyjnych i zastąpienie ich sprawdzonym, wiarygodnym i profesjonalnym  

 systemem controllingowym,

6.  dostępność nietypowych raportów, zestawień tworzonych na bazie dedykowanych mechanizmów kalkulacyjnych.

Controlling - kompleksowy wpływ na całą organizację
Nowoczesne procesy controllingowe przebiegają na styku top manangementu, kadry menedżerskiej i controllerów. Współczesna technolo-

gia informatyczna umożliwia odciążenie tych ostatnich od typowych i żmudnych czynności operacyjnych tak, aby mogli poświęcić czas na 

współpracę z innymi pionami w organizacji. Wspomagamy te procesy controllingowe, które są istotne  i powinny zaistnieć w firmie.

W ten sposób są rozwijane i wzmacniane te zadania controllingowe, które obejmują swoim oddziaływaniem całą firmę. Przekłada się to na 

zwiększoną efektywność praktycznie wszystkich procesów operacyjnych i globalnie całej firmy.  

Wykorzystujemy do tego technologię, która bardzo się rozwinęła i jednocześnie znacząco obniżyły się jej koszty.

Dziś jest dostępna dla każdego. Umiejętne wykorzystanie możliwości oferowanych przez technologię IT wymaga dużego doświadczenia, 

wiedzy i odpowiednich narzędzi – taki kompleksowy zestaw, którym dysponujemy, potrafi usprawnić lub zautomatyzować takie procesy:

• planowanie i budżetowanie, 

• analiza i wizualizacja danych, 

• raportowanie zarządcze, budujemy centra dowodzenia dla menedżerów,

• zbieranie i weryfikacja danych,

• prognozowanie,

• kalkulacje i ocena rentowności (klientów, produktów i usług), 

• rachunek kosztów działań (ABC), 

• controlling dziedzinowy np. produkcji, sprzedaży i HR.

Rozwój controllingu to wzrost efektywności całej organizacji
Już od lat beneficjentami rozwoju i działania komórek controllingowych są nie tylko menedżerowie najwyższego szczebla. Aktualne, komplet-

ne i wiarygodne informacje są dystrybuowane także na średnich i niskich szczeblach zarządzania, a nawet wśród szeregowych pracowników. 

Dostępność informacji stała się jednym z czynników decydujących o racjonalności i opłacalności podejmowania praktycznie wszystkich 

działań w firmie. 



Eureca - korzyści dla controllera
Nasze działania są zogniskowane na tych procesach, które zostały wskazane przez International Group of Controlling, jako najistotniejsze dla 

każdej komórki controllingowej.

W efekcie działy controllingu mogą się skutecznie uporać z problemami:

1. braku czasu i słabego zróżnicowania priorytetów zadań,

2. niedostatków komunikacji wewnętrznej, która daje się we znaki nawet niewielkim organizacjom,

3. pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez dostępne narzędzia informatyczne.

Ergonomię i funkcjonalność naszego systemu Eureca kształtuje kilkuset controlerów, którzy używają go do realizacji swoich codziennych 

zadań. Dzięki temu Eureca spełnia oczekiwania miłośników aplikacji webowych, desktopowych, jak i tych, którzy nadal preferują interfejs 

arkusza kalkulacyjnego, jako najlepszego narzędzia do planowania i raportowania. Uwolnione zasoby czasu mogą zostać wykorzystane na 

poznanie i zrozumienie potrzeb i celów biznesowych kadry zarządzającej. Dzięki temu controller jest w stanie tak dobrać informacje, metody 

ich prezentacji i dostępności, aby stały się one kluczem do podejmowania trafnych decyzji na każdym szczeblu organizacji. 

To pozwala zwiększyć wartość i rolę controllingu w organizacji.

Eureca - korzyści dla finansów i księgowości
W odróżnieniu od klasycznych systemów finansowo-księgowych, Eureca pozwala aktywnie planować i analizować działanie firmy oraz prze-

widywać skutki finansowe wielu typów decyzji. Dostępny zestaw narzędzi usprawnia i automatyzuje przygotowanie planu rachunku wyni-

ków, bilansu i przepływów pieniężnych. Skraca się czas przygotowywania szczegółowych budżetów, prognoz przychodów, kosztów i działań.  

Eureca zapewnia dużą szybkość i wydajność planowania, a także ciągłość w dostępie do danych i informacji. 

Wśród cech wyróżniających system Eureca są funkcjonalności służące do kalkulacji i oceny rentowności poszczególnych klientów, pro-

duktów i usług analizowanych w wielu wymiarach. Stosowana przez nas technologia hurtowni danych zapewnia wiarygodność i rzetelność 

danych, a także wysoki stopień automatyzacji procesów analiz, tworzenia raportów i ich propagacji wewnątrz organizacji.

Wspomagamy te procesy, które zostały wskazane przez International Group  

of Controlling, jako najistotniejsze dla każdej komórki controllingowej.



Eureca - korzyści dla właścicieli, zarządu i menedżerów
Jedną z najcenniejszych cech controllingu jest nie tylko możliwość dogłębnego analizowania stanów przeszłych, ale jego zdolność do two-

rzenia prognoz i wypracowywania rekomendacji do przyszłych decyzji biznesowych. Wszędzie tam, gdzie występują szybkozmienne czynniki 

wypływające na biznes, controlling jest nie do zastąpienia. 

Eureca dostarcza zarówno mierników wynikowych (LAG measure) takich, jak marża, sprzedaż, wykorzystanie budżetu, koszty braków czy 

awarii, a także mierników kierunkowych (LEAD Measure). Menedżerowie potrzebują LEAD measure w zależności od obszaru, za który od-

powiadają np.: o szansach sprzedaży, o brakach i przyczynach, o rekrutacjach i statusach. Gdy takich danych brakuje w firmie, to Eureca 

pomaga je gromadzić i przygotować do raportowania.

Sprawny system controllingu bazujący na aplikacji Eureca pozwala zidentyfikować  m.in. zjadaczy zysków, szanse i zagrożenia rynkowe oraz 

słabe miejsca w procesach i organizacji firmy. Efekt? Wzrost rentowności biznesu. 

Przykład raportu z systemu Eureca dla menedżera sprzedaży (zrzut)

FIRMY BEZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CONTROLLINGU
W wielu firmach pokutuje pogląd, że controlling to odpowiednik kontroli i nadzoru. Nic bardziej mylnego – controlling oznacza sterowanie 

(pochodzi od słowa „control”, czyli sterowanie), a dokładniej system sterowania przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik. 

Controlling łączy w sobie procesy poszukiwania danych oraz ich przetwarzania w użyteczne informacje w celu planowania, kontrolowania  

i modyfikowania działania firmy. 

Nasze zespoły konsultantów potrafią uruchomić od zera dział lub sekcję controllingu tak, aby szybko było widać wymierne korzyści z jego 

funkcjonowania, aby cała organizacja mogą dostrzec pozytywny wpływ działania nowej komórki.

Odczytaj kod QR  

aby zobaczyć więcej  przykładów  

raportów dla menedżerów 

 różnych obszarów

Właściciel firmy, zarząd i menedżerowie w swoich kokpitach mają stały dostęp do 

najważniejszych informacji wraz z komentarzem na temat aktualnej sytuacji oraz 

kierunków, w którym firma zmierza. Bez tego, podejmowanie racjonalnych decyzji jest 

zawsze obarczone nadmiernym ryzykiem. 



Wdrożenie controllingu - trzy najważniejsze korzyści
Czasy, w których przyszło nam żyć wielu menedżerów określa akronimem VUCA, czyli: Volatility, co oznacza zmienność, Uncertainty -  

niepewność, Complexity - złożoność i Ambiguity – niejednoznaczność. Trudno się nie zgodzić z taką oceną.  Podaż większa niż popyt, presja 

cen i kosztów, naciski ze strony klientów i dostawców, rosnące wymagania i koszty pracownicze to tylko nieliczne przykłady czynników 

wpływających na decyzje i ocenę ryzyka biznesowego. 

W tych okolicznościach kompleksowy system controllingu pozwala na:

1. Koncentrację zasobów przedsiębiorstwa, które często są wąskim gardłem na najbardziej właściwych działaniach  

 np. generujących największe marże albo dające największy potencjał na rozwój.

Pamiętajmy o zasadzie Pareto – to prosta, ale prawdziwa zasada. Czyż nie jest prawdą, że 20% naszych klientów generuje 80% zysków? 

Praktycznie każdy system finansowo-księgowy pozwala zrobić zestawienie klientów według obrotów, a czy równie łatwo będzie dostępne 

zestawienie według marż? Czy wszystkie firmy wiedzą, na czym najwięcej zarabiają, a które produkty lub działania przynoszą straty? Wiedza 

i doświadczenie w zakresie kalkulacji danych z uwzględnieniem alokacji kosztów pośrednich oraz umiejętność interpretacji tych informacji 

daje natychmiastowy efekt w postaci identyfikacji produktów lub usług, na których warto się skoncentrować, Widać wtedy, które działania 

należy zmienić, które poprawić tak, aby ich rentowność wzrosła.  Controlling w firmie oznacza zdolność do znajdowania odpowiedzi właśnie 

na takie pytania i problemy. 

2. Ujawnianie powiązań i związków przyczynowo skutkowych pomiędzy podejmowanymi działaniami operacyjnymi, a wynikami  

 finansowymi firmy, a także udostępnienie tej informacji menedżerom i pracownikom.

Jeśli czegoś nie mierzymy to tym nie zarządzamy. Działanie komórki controllingu, nawet jednoosobowej, to dostęp menedżerów do informa-

cji, które po prostu pomagają sprawnie zarządzać swoim obszarem obowiązków.  Lepsze wyniki finansowe są efektem bardziej trafnych de-

cyzji i działań podjętych przez menedżerów pod wpływem informacji controllingowej , która opiera się na faktach, a nie opiniach i emocjach. 

3.  Przewidywanie sytuacji i stanu firmy nawet w horyzoncie wieloletnim, a to dzięki zdolności do tworzenia prognoz, analiz,  

 wariantowych budżetów i planów.

Dzięki wdrożeniu planowania, budżetowania i prognozowania zarząd i menedżerowie będą wiedzieć, w którym kierunku firma zmierza, jakie 

działania wzmacniać, a jakie zmieniać, aby zwiększać zyski. Powiązanie tych różnych horyzontów czasowych zwiększa przewidywalność 

wyników - to taki „biznesowy GPS” dla właścicieli, zarządu i menedżerów informujący o tym, gdzie chcemy dotrzeć, gdzie jesteśmy i jaka jest 

najbliższa przyszłość w kontekście naszej wizji i planów. To jest fundament nowoczesnego controllingu. Dzisiaj, aby odnosić sukcesy trzeba 

być elastycznym i umiejętnie adaptować się do zmian na rynku.

Jak budujemy system wspierający controlling w firmie? 
Dzięki gotowym rozwiązaniom i doświadczeniu naszych konsultantów można znacząco przyspieszyć długi, trudny i żmudny proces 

uruchamiania komórki controlingowej, począwszy od opracowania koncepcji, zatrudnienia controllera, wyposażenia go w narzędzia 

informatyczne do pierwszych efektów w postaci raportów, budżetów, prognoz i zestawień.

Potrafimy doradzić i wskazać na te działania, które przyniosą najlepsze efekty. Kilkaset zakończonych sukcesem projektów daje pewność 

i gwarancję uzyskania satysfakcji z uruchomienia controllingu w Twojej firmie. Decydujące jest to, że:

• mamy gotowe, predefiniowane modele controllingowe, z pełnego spektrum branż i firm różnej wielkości, które dopasowujemy 

 do potrzeb konkretnej i firmy,

• mamy własnych controllerów, którzy w początkowym okresie pracują na rzecz Klienta,

• wykorzystujemy odpowiednie konfiguracje systemu Eureca - sprawdzone w innych podobnych firmach,

• przekazujemy niezbędną wiedzę firmie, szkolimy pracowników, a w razie potrzeby pomagamy w rekrutacji na stanowiska controllingowe,

• gwarantujemy profesjonalną i rzetelną opiekę eksploatacyjną i posprzedażową.

Controlling oznacza sterowanie, a dokładniej system sterowania  

przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik.

Controlling Systems i Eureca gwarantują stworzenie efektywnie  

działającej komórki controllingu praktycznie w każdej firmie.



Nasz partner technologiczny - Microsoft   

docenił nasze kompetencje IT i przyznał nam 

certyfikat Microsoft Gold Application Develop-

ment. Certyfikat ten świadczy o najwyższym 

poziomie umiejętności i wiedzy na temat tech-

nologii Microsoft i jest co roku weryfikowany.

Controlling Systems – gwarancja sukcesu 
Od kilkunastu lat nasi konsultanci tworzą stabilny i trwały zespół – lubimy razem pracować, zbierać doświadczenia i wymieniać się wiedzą. 

Efekt? Kilkuset aktywnych klientów, ponad 3 000 użytkowników, którzy z powodzeniem korzystają z naszego systemu Eureca. W pracy na 

rzecz klientów kierujemy się kilkoma trwałymi zasadami:

• dajemy swoje kompetencje, zaangażowanie i doświadczenie tak, aby zyskać największą wartość dla klienta,

• doradzając, wykorzystujemy sprawdzone metody wdrożeniowe i taką funkcjonalność systemu Eureca, aby zminimalizować ryzyko  

 inwestycyjne,

• łączymy wiedzę ekspercką z takich dziedzin jak controlling, finanse, business intelligence, IT i zarządzanie.

Referencje są kluczowe przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu współpracy. Opinia Klienta, który korzysta z naszej wiedzy, rozwiązań  

i systemu Eureca to najlepszy dowód na to, że po prostu warto z nami pracować.

Grupa Mojsiuk, Adam Urbanowicz, Kierownik działu budżetowania i analiz

Jesteśmy dealerem samochodów i sprzedajemy trzy marki Mercedes, Honda i Peugeot. Dzięki Eurece 
połączyliśmy kilka modeli biznesowych w jedną całość i łatwiej nam się tym zarządza.

Marketing Investment Group S.A., Michał Zimnicki, Dyrektor finansowy

Bardzo wysoko oceniamy zaangażowanie i kompetencje zespołu wdrożeniowego Controlling Systems, 
który był dobrze przygotowany do obsługi Grupy MIG. To ułatwiło komunikację oraz zrozumienie  
naszych celów i potrzeb.

BAĆ POL, Piotr Jaksan, Starszy Specjalista ds., systemów BI

Eureca jest dla nas główną aplikacją do tworzenia planów budżetowych i kontroli ich realizacji.  
Z systemu korzystają menedżerowie firmy, którzy mają dostęp do arkuszy planistycznych oraz do danych 
i raportów o wykonaniu. 

Odczytaj kod QR  

aby poznać  więcej opinii  

naszych Klientów 

Odczytaj kod QR  

aby zobaczyć szczegóły naszych 

gwarancji satysfakcji  



Narzędzia i technologia IT
Fundamentem odnoszonych sukcesów jest nasz autorski system Eureca. Funkcjonalność Eureki spełnia wymagania dla rozwiązań klasy 

Corporate Performance Management i Business Intelligence. Dzięki temu, że jesteśmy producentem oprogramowania, możemy perfekcyjnie 

dopasować funkcjonalność aplikacji do potrzeb i możliwości konkretnej firmy, bez względu na jej branżę, skalę działania i jej strukturę teryto-

rialną. Możemy także dokonywać niezbędnych modyfikacji w systemie i dodawać unikalne funkcje, raporty i analizy. 

Nasi konsultanci mają także wiedzę i kompetencje w zakresie wdrażania takich globalnych narzędzi jak Tableau, Power BI, czy Zebra BI.  

Na każdym poziomie oferujemy techniczne i merytoryczne wsparcie w języku polskim i angielskim.

Mamy kompletną i elastyczną ofertę w takich obszarach:

• Corporate Performance Management,

• Business Intelligence,

• Data Discovery,

• Hurtownia Danych,

• Systemy do Raportowania.

Od największych konkurentów wyróżnia nas to, że oferujemy wsparcie naszym Klientom  
na wszystkich poziomach w języku polskim oraz możemy dokonywać modyfikacji  

w naszym oprogramowaniu controllingowym według potrzeb Klienta.

Więcej informacji o funkcjonalności naszych narzędzi w serwisach produktowych:

www.eureca.com.pl   |   www.poznajdane.pl




