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planowania i analizowania

bud˝etów.

Controlling Systems ∏àczy

kompetencje firmy

informatycznej z firmà doradczà

w zakresie kontrolingu.

U˝ytkownikami jego

oprogramowania sà g∏ównie

w∏aÊnie dyrektorzy finansowi, 

a w wi´kszych organizacjach 

– tak˝e kontrolerzy.

Firma powsta∏a w 2003 roku.

Za∏o˝y∏o jà dziewi´ciu

informatyków z Wroc∏awia,

którzy sà udzia∏owcami spó∏ki.

G∏ówny jej produkt to program

Eureca, s∏u˝àcy do planowania

bud˝etu i przeprowadzania

analiz. Program stanowi rodzaj

nak∏adki na dzia∏ajàce ju˝

systemy klasy ERP takie, jak:

SAP, Oracle czy Scala.

Jak mówi Witold Kiljaƒski,

Eureca jest narz´dziem

informatycznym przeznaczonym

dla przedsi´biorstw, które majà

czegoÊ du˝o: albo produktów,

albo oddzia∏ów. W takich

firmach cz´sto pojawia si´

problem z analizà

poszczególnych danych 

i przekrojowym spojrzeniem na

ca∏à dzia∏alnoÊç. Dlatego wÊród

ok. 40 klientów, których dotàd

uda∏o si´ zdobyç Controlling

Systems, sà zwykle du˝e

podmioty: Toyota Motor

Manufacturing, Torfarm,

ThyssenKrup Energostal, Enea,

czy Basell Orlen Polyolefins. 

W Torfarm, firmie zajmujàcej si´

dystrybucjà farmaceutyków,

bud˝et przy u˝yciu programu

Eureca planuje np. 130

u˝ytkowników w kilkunastu

miastach.

Witold Kiljaƒski zauwa˝a, 

˝e podczas negocjacji 

CA¸A FIRMA 
TWORZY SWÓJ PLAN

Coraz bardziej
konkurencyjne warunki
rynkowe wymuszajà na
dyrektorach finansowych
wyd∏u˝enie horyzontu
planowania oraz
przeniesienie ci´˝aru
tworzenia bud˝etu na
mened˝erów Êredniego
szczebla.

Rozwój gospodarczy, 

z którym mamy do czynienia po

wejÊciu Polski do Unii

Europejskiej, przek∏ada si´ na

zmian´ w podejÊciu dyrektorów

finansowych do planowania 

i analizy bud˝etu.

Przyspieszenie gospodarcze

sprawia, ˝e firmy stajà si´ coraz

wi´ksze, a nap∏yw nowych

inwestorów powoduje, ˝e

konkurencja na rynku jest

ostrzejsza. Dlatego nasila si´

presja na dyrektorów

finansowych, aby zwi´kszyç

wydajnoÊç swoich

przedsi´biorstw.

Takimi obserwacjami 

w rozmowie z Financial Director

Polska podzieli∏ si´ Witold

Kiljaƒski, prezes zarzàdu

Controlling Systems,

wroc∏awskiego producenta

oprogramowania s∏u˝àcego do

DF_12  23/12/06  0:40  Page 8



GRUDZIE¡ 2006/STYCZE¡ 2007 FINANCIAL DIRECTOR POLSKA 9

z dyrektorami finansistami na

temat zakupu czy wdro˝enia

programu Eureca mo˝na

zauwa˝yç wspólne dla

wszystkich tendencje.

- Dyrektorzy i kontrolerzy

finansowi poszukujà sposobów

na wieloprzekrojowe spojrzenie

na firm´. Nie wystarcza 

im proste zmierzenie kwot.

Potrzebne jest dok∏adniejsze

mierzenie struktury przep∏ywów

gotówkowych – uwa˝a Kiljaƒski.

Jego zdaniem, posiadanie

dok∏adnych danych i analiza

stajà si´ coraz wa˝niejszym

elementem budowy wartoÊci

dodanej w firmach.

Prezes Controlling Systems

zauwa˝a te˝ wyd∏u˝enie

horyzontu planowania 

w polskich przedsi´biorstwach:

– KiedyÊ horyzontem by∏o kilka

miesi´cy, teraz firmy planujà na

dwa-trzy lata – mówi Kiljaƒski.

Kolejnym widocznym

zjawiskiem jest to, ˝e

przedsi´biorstwa coraz cz´Êciej

prowadzà dzia∏alnoÊç na

zasadzie planowania

poszczególnych projektów.

Ka˝dy z takich projektów ma

swój osobny bud˝et i plan.

Zjawisko to widoczne jest nawet

w firmach, których tradycyjna

dzia∏alnoÊç by∏a traktowana jako

ca∏oÊç, a nie opierana na

odr´bnych projektach.

Projektowe podejÊcie do

finansów sprawia, ˝e wiele firm

decentralizuje swoje bud˝ety. 

– Bud˝et jest planowany od do∏u.

Zarzàd nie narzuca ju˝ swoich

wytycznych, a dzia∏ajàcy w terenie

mened˝erowie Êredniego

szczebla aktywnie biorà udzia∏ w

tworzeniu czàstkowych bud˝etów 

– uwa˝a prezes Controlling

Systems. Coraz powszechniejszà

praktykà wÊród firm jest

tworzenie tzw. bud˝etu

rolowanego. Oznacza to, ˝e co

miesiàc uaktualniajà plan na

najbli˝sze 12 miesi´cy.

Decentralizacja bud˝etu

wyraênie odbija si´ w profilu

u˝ytkowników programu

Eureca. Z jednej strony w firmie

korzysta z niego dyrektor bàdê

kontroler finansowy, a z drugiej

uczestnicy bud˝etów

czàstkowych: mened˝erowie

Êredniego szczebla, którzy

planujà te bud˝ety i majà

bie˝àcy dost´p do informacji 

o planach i ich wykonaniu.

Przeprowadzenie

decentralizacja bud˝etu nie jest

w cale zadaniem ∏atwym. Widaç

to po liczbie klientów Controlling

Systems. Zakup i wdro˝enie

programu Eureca to koszt rz´du

100 tysi´cy z∏otych, choç – jak

podkreÊla Kiljaƒski – sà

odchylenia zarówno w gór´, jak

i w dó∏. Nie jest to wi´c koszt

zaporowy dla du˝ych firm.

Jednak w praktyce okazuje si´ 

– przyznaje Kiljaƒski – ˝e

wdro˝enie Eureki jest sporà

inwestycjà nawet dla du˝ych

przedsi´biorstw. W praktyce

wprowadzenie programu cz´sto

oznacza fundamentalnà zmian´

zarzàdzania i przeniesie ci´˝aru

tworzenia bud˝etu z dyrektora

finansowego na mened˝erów

Êredniego szczebla.

Tomasz St´pieƒ
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ddookk∏∏aaddnnyycchh ddaannyycchh 
ii aannaalliizzaa ssttaajjàà ssii´́
ccoorraazz wwaa˝̋nniieejjsszzyymm
eelleemmeenntteemm bbuuddoowwyy
wwaarrttooÊÊccii ddooddaanneejj 
ww ffiirrmmaacchh

Coraz wi´cej firm nie tworzy bud˝etów na rok

kalendarzowy, ale na najbli˝sze 12 bàdê 

6 miesi´cy. Zdaniem Witolda Kiljaƒskiego,

prezesa Controlling Systems, koniec roku

kalendarzowego – zw∏aszcza dla firm, których

przychody pochodzà z realizacji du˝ych

projektów – stanowi sztucznà barier´. Suma

przychodów oraz kosztów takich firm wynika

przede wszystkim z sumy bud˝etów

przychodowych i kosztowych poszczególnych

projektów, rozpoczynanych i koƒczonych 

w ró˝nych momentach czasowych. Dlatego

rolowanie bud˝etu pozwala na bardziej

precyzyjne planowanie. Jednym z klientów

Controlling Systems, pracujàcych w ten sposób,

jest firma zajmujàca si´ wynajmem pracowników

czasowych. Przedsi´biorstwo to podpisuje

kontakty ze swymi klientami – Êrednimi i du˝ymi

firmami z ca∏ego kraju – na okreÊlony okres.

Pozwala to z wyprzedzeniem zaplanowaç

przychody i koszty, zwiàzane z obs∏ugà danego

klienta. Plan rolowany, lepiej ni˝ tradycyjny

bud˝et na rok kalendarzowy, pozwala oceniç

przysz∏e przychody i koszty wynikajàce 

z obecnych kontraktów firmy. Dzi´ki temu 

z kilkumiesi´cznym wyprzedzeniem mo˝na

zidentyfikowaç np. ryzyko spadku sprzeda˝y,

wynik∏e z niewystarczajàcej wartoÊci

negocjowanych nowych kontraktów, czy te˝

poziom nak∏adów potrzebnych w zwiàzku 

z pozyskaniem nowego, du˝ego klienta w mieÊcie,

w którym do tej pory firma nie mia∏a oddzia∏u.

Rolowanie bud˝etu
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