
Zwiększamy 
efektywność f inansową

w Budownictwie

Jeśli uważasz, że warto:
zarządzać przyszłością zamiast mierzyć tylko przeszłość - poprzez sprawne planowanie i prognozowanie, 

właściwie oceniać sytuację - poprzez  lepszy monitoring planów i budżetów oraz wiarygodne analizy i raporty, 

szybko reagować na bieżącą sytuację  - dzięki sprawnej wymianie aktualnych i zrozumiałych informacji  
       pomiędzy controllingiem a managerami, 

podejmować lepsze decyzje rynkowe - dzięki narzędziom, które umożliwiają precyzyjną kalkulację i rozliczanie  
    kosztów i marż.

Sprawdź możliwości Platformy Controllingowej EURECA,
w tym najlepiej ocenianego oprogramowania controllingowego w Polsce.

Więcej Informacji: www.c-systems.pl



TESGAS S.A. powstał w 2000 roku w wyniku restruk-
turyzacji branży gazowniczej. Na początku działal-
ności TESGAS specjalizował się w eksploatacji stacji 
gazowych średniego i wysokiego ciśnienia. Obecnie 
zakres usług Firmy obejmuje wykonawstwo, eksplo-
atację, projektowanie wszelkich obiektów gazowych 
oraz dystrybucję środka nawaniającego gaz THT.

TESGAS SA jest spółką publiczną, notowaną na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Odbior-
cami usług TESGAS są podmioty będące właścicielami 
gazowych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych m.in.: 
OGP Gaz-System, PGNiG, PSG, EuRoPol GAZ, GK Duon.
 
Oferta TESGAS SA obejmuje przede wszystkim:
• Wykonawstwo takie jak: 

• kompleksowa realizacja inwestycji związa-
nych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego,

• budowa i remonty takich obiektów jak: sieci 
gazowych, stacji i kotłowni gazowych, obiek-
tów związanych z wydobyciem gazu ziemnego 
i ropy naftowej, systemów mikrokogeneracji

• wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych i 
próby ciśnieniowe.

• Eksploatację stacji gazowych i gazociągów 
wysokiego i średniego ciśnienia.

• Dystrybucję środka nawaniającego gaz ziem-
ny - THT (czterowodorotiofen). 

• Usługi projektowe w zakresie infrastruktury 
gazowej - projekty.

Strategia rozwoju TESGAS S.A. oparta jest głównie 
na eksploatacji oraz wykonawstwie obiektów ga-
zowniczych. Wobec relatywnie stabilnego popytu 
na obsługę i eksploatację obiektów gazowniczych 
głównym motorem wzrostu wartości TESGAS jest 
rynek usług wykonawczych. Od strony control-
lingowej oznacza to konieczność zaplanowania i 
kontroli realizacji ponad 200 projektów rocznie, 
koordynowanych przez kilkudziesięciu managerów 
pracujących w rozmaitych lokalizacjach geogra-
ficznych. Od 2007 roku TESGAS SA jest Użytkowni-
kiem systemu EURECA i sukcesywnie rozszerza jego 
zastosowanie.

Co się zmieniło w Firmie po wdrożeniu 
systemu EURECA?
Zapytaliśmy o to p. Martę Śliwicką, Kierownik 
Działu Finansowego oraz p. Karolinę Kapitań-
czyk, Specjalistę ds. Finansowych
Najważniejszą zmianą wynikającą z wdrożenia sys-
temu Eureca było udostępnienie osobom prowa-
dzącym zadania (kilkudziesięciu koordynatorów na 
terenie całej Polski) wglądu w aktualne informacje, 
dotyczące planów i realizacji przychodów i kosztów 
poszczególnego zadania. Od dwóch lat dane te są 
wzbogacone o planowaną i wykonaną pracochłon-
ność wyrażoną w roboczogodzinach. Dzięki temu 
wszystkie  niezbędne informacje dotyczące zada-
nia dostępne są z dokładnością „na wczoraj”, 
na jedno kliknięcie, w jednym miejscu.

TESGAS SA



„Koordynator prowadzący zadanie może sam 
kontrolować wszystkie dane finansowe  swojego 
projektu – jeśli jest zainteresowany szczegółami 
wykonania, może bez problemu podejrzeć z ja-
kich dokumentów składają się poszczególne kwoty 
składowe, porównać plan z wykonaniem na zada-
nym poziomie szczegółowości  – opowiada p. Mar-
ta Śliwicka, Kierownik Działu Finansowego TES-
GAS SA  - Dla ułatwienia sposobu pracy z danymi 
wprowadziliśmy tzw. koszty budżetowe tj. specjal-
ny wymiar, umożliwiający planowanie i realizację 
kosztów zadań w bardziej „zarządczej” postaci. Dla 
managera nie jest bowiem  istotne jakie były po-
szczególne składowe kosztów wynagrodzeń, waż-
na jest kwota kosztów osobowych w całości oraz 
łączna ilość roboczogodzin. Takie podejście bardzo 
ułatwia bieżące zarządzanie budżetem, które dla 
managera jest jedną z wielu zadań związanych z 
realizacją projektu.

Wprowadzenie systemu Eureca ułatwiło wy-
konywanie różnego typu analiz. „Przed wdro-
żeniem Eureca mieliśmy duży problem z rozlicze-
niem kontraktów budowlanych – kontynuuje p. 
Marta. – Trzeba było zbierać  dane z różnych sys-
temów i konfrontować je w EXCELU – było to bar-
dzo pracochłonne i nie gwarantowało poprawno-
ści zebranych danych. Obecnie , dzięki powiązaniu 
systemu ERP z EURECĄ oraz dwustronnej komuni-
kacji tych systemów cały proces jest mocno zauto-
matyzowany. Dla ułatwienia pracy użytkownikom 
systemu Eureca zdefiniowaliśmy rozmaite powia-
domienia informujące o potencjalnych błędach 
lub niezgodnościach. Teraz dzięki dużej integracji 
systemu EURECA z systemem ERP, Eureca stała się 
programem nie tylko dla  Działu Finansowego, ale 
jest też narzędziem pracy dla osób odpowiedzial-
nych za realizację projektów”.

Jak to działa?
„Rozpoczynając realizację zadania, w systemie 
ERP w kartotece projektów zostaje utworzony 
nowy projekt, następnie w Eurece automatycznie 
tworzy się do niego struktura budżetowa. Wraz z 
utworzeniem nowego projektu przypisany do niego 
koordynator otrzymuje mailowe powiadomienie 
o utworzeniu projektu oraz o obowiązkach z tym 
związanych m. in. wprowadzenie szczegółowego 
budżetu początkowego. 

Po wprowadzeniu budżetu początkowego na bie-
żąco można obserwować plany i wykonanie przy-
chodów i kosztów na danym projekcie. Przez cały 
czas prowadzenia zadania zachowujemy pełną 
spójność pomiędzy danymi z systemu ERP, a 
EURECĄ”. – dodaje p. Marta. – „Dzięki dwustron-
nej wymianie danych pomiędzy systemami mamy 
pełną możliwość porównania danych np. różnic 
pomiędzy wartością Umowy, wpisaną do systemu 
ERP IMPULS, a wartością zadania widoczną w EU-
RECE. Jeśli występują rozbieżności, można je szybko 
wyjaśnić.”

„Wszystkie osoby prowadzące zadania oraz je 
nadzorujące posiadają stały wgląd (w ramach 
swoich uprawnień) do wszystkich prowadzonych/
nadzorowanych zadań wraz z ich aktualnymi da-
nymi tj. z dokładnością na koniec poprzedniego 
dnia. Każdy z kilkudziesięciu Użytkowników EU-
REKI może w dowolnym momencie wejść do sys-
temu poprzez przeglądarkę www i samemu prze-
analizować wprowadzone tam dane. Wcześniej 
analiza danych odbywała się przy pomocy arku-
szy EXCELA, było to bardzo pracochłonne i niosło 
spore ryzyko pomyłek. – dodaje p. Karolina Kapi-
tańczyk - przy tak znacznej ilości realizowanych 
zleceń, dostęp do aktualnych danych na mocno 
konkurencyjnym rynku ma olbrzymie znaczenie”. 

Wprowadzenie mechanizmów dwustronnej wy-
miany danych przyczyniło się do znacznego wzrostu  
jakości informacji - zarówno planów jak i wykonań. 
Nieporównanie mniej jest pomyłek w dekreta-
cji dowodów księgowych, a planowane wielkości 
mogą być na bieżąco aktualizowane w zależności 
od wykonania pozycji kosztów i przychodów. 
W wyniku naturalnych zmian w organizacji TESGAS 
następowała zmiana struktur budżetowych – począt-
kowo struktury odzwierciedlały poszczególne Piony. 

To z kolei rodziło problemy związane ze zmianami 
kadrowymi (zmiana osoby prowadzącej projekt, 
zmiana przypisania projektu do Pionu). Obecnie 
system może grupować projekty według różnych 
atrybutów, cech (np. wykonawcze, eksploatacyjne, 
projektowe, realizowane w danej lokalizacji geo-
graficznej) – umożliwia to dowolne ich „przegru-
powanie” i agregowanie.

„Fajne jest to, że EURECA żyje, że nie trzeba „raz 
na zawsze” pracować na raz zdefiniowanej konfigu-
racji systemu. – dodaje p. Marta - Gdy porównam 
konfigurację (i funkcjonalność) systemu z roku 2007 
i 2014, widzę że to zupełnie inny system, system 
który nadąża za wewnętrznym rozwojem organiza-
cji TESGAS– obecnie automatycznie rozbudowywa-
na jest struktura budżetu, automatycznie kopiowa-
ne są wzory dla nowych budżetów, automatycznie 
„wydłużają” się okresy obowiązywania budżetów 
projektów, wykraczających poza rok obrachunko-
wy, automatycznie dodają się nowe jednostki or-
ganizacyjne realizujące dane projekty... Nieporów-
nanie lepszy jest komfort pracy controllera.”

Kolejnym etapem rozwoju konfiguracji EUREKI będzie  
wprowadzenie tzw. pierwszej wyceny projektów, 
która ma na celu wykazanie różnic pomiędzy wstęp-
nymi założeniami realizacji zlecenia oraz jej bieżącymi 
planami i wykonaniem. „Nie wymaga to specjalnych 
zmian w konfiguracji systemu, bardziej kilku uspraw-
nień organizacyjnych po naszej stronie – zauważa p. 

Marta Śliwicka. Umożliwi nam to objęcie systemem 
całego procesu obsługi zadania począwszy od wyce-
ny przetargowej po jej fizyczną realizację”. 

Rzecz ważna jest o tyle, że w kontraktach budowla-
nych wartość zadania często ewoluuje –istotne jest 
porównanie pierwotnej wartości oferty, z aktualną 
wartością zmieniającą się w zależności od różnic 
obmiarowych wykonanych prac. 

„Kolejnym wyzwaniem dla nas będą pulpity ma-
nagerskie – dodaje p. Marta - nie tyle od strony 
systemu i jego konfiguracji, co raczej stworze-
nia koncepcji pracy z nimi, opracowania zakresu 
oraz formy prezentacji danych dla poszczególnych 
Użytkowników”.

Co z tego wynika?
„Bez problemu możemy uzyskać wieloprzekrojową 
analizę kosztów i marż na wszystkich projektach – 
dzięki zebraniu danych o wszystkich budżetach w tzw. 
kostce wirtualnej. Zarząd może dzięki temu uzyskać  
dokładną informację w bardzo krótkim czasie” – pod-
kreślają controllerzy TESGAS SA - „Kiedyś te wszystkie 
czynności wykonywaliśmy przy użyciu wielu arkuszy 
EXCELA. Dziś w pracy z budżetami projektów i obser-
wacjach ich wykonań maksymalnie ograniczyliśmy wy-
korzystanie arkusza kalkulacyjnego na rzecz webowej 
części systemu EURECA. Przy tak rozproszonych projek-
tach oraz rozbudowanych zależnościach organizacyj-
nych takie rozwiązanie sprawdza się u nas najlepiej.”

Koordynator prowadzący zadanie może 
sam kontrolować wszystkie dane finansowe 
swojego projektu.
Dzięki dużej integracji systemu EURECA z 
systemem ERP, Eureca stała się programem 
nie tylko dla  Działu Finansowego, ale jest 
też narzędziem pracy dla osób odpowie-
dzialnych za realizację projektów.



„Koordynator prowadzący zadanie może sam 
kontrolować wszystkie dane finansowe  swojego 
projektu – jeśli jest zainteresowany szczegółami 
wykonania, może bez problemu podejrzeć z ja-
kich dokumentów składają się poszczególne kwoty 
składowe, porównać plan z wykonaniem na zada-
nym poziomie szczegółowości  – opowiada p. Mar-
ta Śliwicka, Kierownik Działu Finansowego TES-
GAS SA  - Dla ułatwienia sposobu pracy z danymi 
wprowadziliśmy tzw. koszty budżetowe tj. specjal-
ny wymiar, umożliwiający planowanie i realizację 
kosztów zadań w bardziej „zarządczej” postaci. Dla 
managera nie jest bowiem  istotne jakie były po-
szczególne składowe kosztów wynagrodzeń, waż-
na jest kwota kosztów osobowych w całości oraz 
łączna ilość roboczogodzin. Takie podejście bardzo 
ułatwia bieżące zarządzanie budżetem, które dla 
managera jest jedną z wielu zadań związanych z 
realizacją projektu.

Wprowadzenie systemu Eureca ułatwiło wy-
konywanie różnego typu analiz. „Przed wdro-
żeniem Eureca mieliśmy duży problem z rozlicze-
niem kontraktów budowlanych – kontynuuje p. 
Marta. – Trzeba było zbierać  dane z różnych sys-
temów i konfrontować je w EXCELU – było to bar-
dzo pracochłonne i nie gwarantowało poprawno-
ści zebranych danych. Obecnie , dzięki powiązaniu 
systemu ERP z EURECĄ oraz dwustronnej komuni-
kacji tych systemów cały proces jest mocno zauto-
matyzowany. Dla ułatwienia pracy użytkownikom 
systemu Eureca zdefiniowaliśmy rozmaite powia-
domienia informujące o potencjalnych błędach 
lub niezgodnościach. Teraz dzięki dużej integracji 
systemu EURECA z systemem ERP, Eureca stała się 
programem nie tylko dla  Działu Finansowego, ale 
jest też narzędziem pracy dla osób odpowiedzial-
nych za realizację projektów”.

Jak to działa?
„Rozpoczynając realizację zadania, w systemie 
ERP w kartotece projektów zostaje utworzony 
nowy projekt, następnie w Eurece automatycznie 
tworzy się do niego struktura budżetowa. Wraz z 
utworzeniem nowego projektu przypisany do niego 
koordynator otrzymuje mailowe powiadomienie 
o utworzeniu projektu oraz o obowiązkach z tym 
związanych m. in. wprowadzenie szczegółowego 
budżetu początkowego. 

Po wprowadzeniu budżetu początkowego na bie-
żąco można obserwować plany i wykonanie przy-
chodów i kosztów na danym projekcie. Przez cały 
czas prowadzenia zadania zachowujemy pełną 
spójność pomiędzy danymi z systemu ERP, a 
EURECĄ”. – dodaje p. Marta. – „Dzięki dwustron-
nej wymianie danych pomiędzy systemami mamy 
pełną możliwość porównania danych np. różnic 
pomiędzy wartością Umowy, wpisaną do systemu 
ERP IMPULS, a wartością zadania widoczną w EU-
RECE. Jeśli występują rozbieżności, można je szybko 
wyjaśnić.”

„Wszystkie osoby prowadzące zadania oraz je 
nadzorujące posiadają stały wgląd (w ramach 
swoich uprawnień) do wszystkich prowadzonych/
nadzorowanych zadań wraz z ich aktualnymi da-
nymi tj. z dokładnością na koniec poprzedniego 
dnia. Każdy z kilkudziesięciu Użytkowników EU-
REKI może w dowolnym momencie wejść do sys-
temu poprzez przeglądarkę www i samemu prze-
analizować wprowadzone tam dane. Wcześniej 
analiza danych odbywała się przy pomocy arku-
szy EXCELA, było to bardzo pracochłonne i niosło 
spore ryzyko pomyłek. – dodaje p. Karolina Kapi-
tańczyk - przy tak znacznej ilości realizowanych 
zleceń, dostęp do aktualnych danych na mocno 
konkurencyjnym rynku ma olbrzymie znaczenie”. 

Wprowadzenie mechanizmów dwustronnej wy-
miany danych przyczyniło się do znacznego wzrostu  
jakości informacji - zarówno planów jak i wykonań. 
Nieporównanie mniej jest pomyłek w dekreta-
cji dowodów księgowych, a planowane wielkości 
mogą być na bieżąco aktualizowane w zależności 
od wykonania pozycji kosztów i przychodów. 
W wyniku naturalnych zmian w organizacji TESGAS 
następowała zmiana struktur budżetowych – począt-
kowo struktury odzwierciedlały poszczególne Piony. 

To z kolei rodziło problemy związane ze zmianami 
kadrowymi (zmiana osoby prowadzącej projekt, 
zmiana przypisania projektu do Pionu). Obecnie 
system może grupować projekty według różnych 
atrybutów, cech (np. wykonawcze, eksploatacyjne, 
projektowe, realizowane w danej lokalizacji geo-
graficznej) – umożliwia to dowolne ich „przegru-
powanie” i agregowanie.

„Fajne jest to, że EURECA żyje, że nie trzeba „raz 
na zawsze” pracować na raz zdefiniowanej konfigu-
racji systemu. – dodaje p. Marta - Gdy porównam 
konfigurację (i funkcjonalność) systemu z roku 2007 
i 2014, widzę że to zupełnie inny system, system 
który nadąża za wewnętrznym rozwojem organiza-
cji TESGAS– obecnie automatycznie rozbudowywa-
na jest struktura budżetu, automatycznie kopiowa-
ne są wzory dla nowych budżetów, automatycznie 
„wydłużają” się okresy obowiązywania budżetów 
projektów, wykraczających poza rok obrachunko-
wy, automatycznie dodają się nowe jednostki or-
ganizacyjne realizujące dane projekty... Nieporów-
nanie lepszy jest komfort pracy controllera.”

Kolejnym etapem rozwoju konfiguracji EUREKI będzie  
wprowadzenie tzw. pierwszej wyceny projektów, 
która ma na celu wykazanie różnic pomiędzy wstęp-
nymi założeniami realizacji zlecenia oraz jej bieżącymi 
planami i wykonaniem. „Nie wymaga to specjalnych 
zmian w konfiguracji systemu, bardziej kilku uspraw-
nień organizacyjnych po naszej stronie – zauważa p. 

Marta Śliwicka. Umożliwi nam to objęcie systemem 
całego procesu obsługi zadania począwszy od wyce-
ny przetargowej po jej fizyczną realizację”. 

Rzecz ważna jest o tyle, że w kontraktach budowla-
nych wartość zadania często ewoluuje –istotne jest 
porównanie pierwotnej wartości oferty, z aktualną 
wartością zmieniającą się w zależności od różnic 
obmiarowych wykonanych prac. 

„Kolejnym wyzwaniem dla nas będą pulpity ma-
nagerskie – dodaje p. Marta - nie tyle od strony 
systemu i jego konfiguracji, co raczej stworze-
nia koncepcji pracy z nimi, opracowania zakresu 
oraz formy prezentacji danych dla poszczególnych 
Użytkowników”.

Co z tego wynika?
„Bez problemu możemy uzyskać wieloprzekrojową 
analizę kosztów i marż na wszystkich projektach – 
dzięki zebraniu danych o wszystkich budżetach w tzw. 
kostce wirtualnej. Zarząd może dzięki temu uzyskać  
dokładną informację w bardzo krótkim czasie” – pod-
kreślają controllerzy TESGAS SA - „Kiedyś te wszystkie 
czynności wykonywaliśmy przy użyciu wielu arkuszy 
EXCELA. Dziś w pracy z budżetami projektów i obser-
wacjach ich wykonań maksymalnie ograniczyliśmy wy-
korzystanie arkusza kalkulacyjnego na rzecz webowej 
części systemu EURECA. Przy tak rozproszonych projek-
tach oraz rozbudowanych zależnościach organizacyj-
nych takie rozwiązanie sprawdza się u nas najlepiej.”

Koordynator prowadzący zadanie może 
sam kontrolować wszystkie dane finansowe 
swojego projektu.
Dzięki dużej integracji systemu EURECA z 
systemem ERP, Eureca stała się programem 
nie tylko dla  Działu Finansowego, ale jest 
też narzędziem pracy dla osób odpowie-
dzialnych za realizację projektów.

„Koordynator prowadzący zadanie może sam 
kontrolować wszystkie dane finansowe  swojego 
projektu – jeśli jest zainteresowany szczegółami 
wykonania, może bez problemu podejrzeć z ja-
kich dokumentów składają się poszczególne kwoty 
składowe, porównać plan z wykonaniem na zada-
nym poziomie szczegółowości  – opowiada p. Mar-
ta Śliwicka, Kierownik Działu Finansowego TES-
GAS SA  - Dla ułatwienia sposobu pracy z danymi 
wprowadziliśmy tzw. koszty budżetowe tj. specjal-
ny wymiar, umożliwiający planowanie i realizację 
kosztów zadań w bardziej „zarządczej” postaci. Dla 
managera nie jest bowiem  istotne jakie były po-
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konywanie różnego typu analiz. „Przed wdro-
żeniem Eureca mieliśmy duży problem z rozlicze-
niem kontraktów budowlanych – kontynuuje p. 
Marta. – Trzeba było zbierać  dane z różnych sys-
temów i konfrontować je w EXCELU – było to bar-
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systemu EURECA z systemem ERP, Eureca stała się 
programem nie tylko dla  Działu Finansowego, ale 
jest też narzędziem pracy dla osób odpowiedzial-
nych za realizację projektów”.
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dzialnych za realizację projektów.



Jak sobie Państwo poradziliście z wydłużonym 
obiegiem dokumentów – częstym problemem 
w firmach budowlanych? Często w tej branży 
dokumenty trafiają na budowę i zanim znajdą 
się w Firmie, potrafi minąć kilka tygodni…
W ramach wdrożenia IMPULSA, wdrożyliśmy też  
tzw. wirtualny obieg dokumentów. Każda faktura 
trafia do sekretariatu, faktury z oddziałów tereno-
wych również. Są one tu wprowadzane do systemu 
i według ustalonej procedury opisywane przez ich 
„właścicieli” i wysyłane do akceptacji. Bez niezbęd-
nych akceptacji faktura nie może być zaksięgowana. 
Dzięki temu obiegowi szybko widzimy, czy dokument 
dotarł do firmy i na jakim jest etapie akceptacji. 

Jak się zmieniła praca managerów?
Kiedyś byli przyzwyczajeni do pracy na raportach 
– teraz sami przekonali się o wyższości pracy „on 
line” z danymi, poprzez tablice przestawne, po-
prosili o ich udostępnienie. Do prezentacji danych 
wykorzystujemy tzw. wirtualną kostkę zawierającą 
budżety wszystkich projektów. W samej kostce zro-
biliśmy kilka zabiegów, usprawniających korzysta-
nie z niej – jak np. możliwość zawężenia kryteriów 
wyborów projektu do zadanego roku, którego one 
dotyczą, czy dodatkowe identyfikatory dla zadań 
zakończonych i anulowanych.
A praca managerów stała się w zasadzie „samo-
obsługowa”. Bardzo mocno poprawił się ich kom-
fort pracy.

W jaki sposób zwraca się inwestycja w takie 
narzędzie?

Z czasem zaciera się efekt takiej inwestycji. Na po-
czątku oczywiście trzeba przezwyciężyć niechęć do 
zmian – a w każdej organizacji taka niechęć jest na-
turalna. Dopiero po jakimś czasie – i tak jest u nas – 
funkcjonowanie EUREKI jest po prostu czymś oczy-
wistym, jak dostęp do prądu, wody czy telefonu. 

Na pewno olbrzymią korzyść odczuliśmy biorąc 
pod uwagę nasz czas pracy i jego efektywność. 
Wcześniej „ręcznie” wydobywaliśmy i weryfikowa-
liśmy dane z kilku miejsc… Gdybyśmy dziś chcieli 
powrócić do poprzedniego sposobu pracy i zacho-
wać tę samą jakość informacji zarządczej, musieli-
byśmy stworzyć specjalnie w tym celu co najmniej 
1-2 etaty…
Poprawiła się jakość prowadzenia zadań od 
strony finansowej – dostęp do aktualnych budże-
tów jest olbrzymią wartością dla managerów.

Dużą korzyścią jest też jednoznaczność danych, 
uzyskana dzięki powiazaniu między systemami – 
EURECA okazała się być bardzo elastycznym syste-
mem. Posiadamy wysokiej klasy narzędzie contro-
llingowe, mamy też „logiczne archiwum” danych 
z wielu lat, zawierające transakcje w poprzednim 
i obecnym systemie ERP. I bez żadnego problemu 
możemy je analizować, porównywać ze sobą itp.

Spoglądając na siedmioletnią współpracę spół-
ki TESGAS i CS widzimy jak bardzo przez ten czas 
rozwinęła się EURECA. To zupełnie inny system, niż 
narzędzie, które wdrażaliśmy 7 lat temu. Widzimy 
również, ile nowości zostało wprowadzonych dzięki 

naszym sugestiom. Cieszy to nas, ponieważ wie-
my, że mamy wpływ na kształt użytkowanego 
systemu oraz, że stosowane przez nas rozwiązania 
mogą pomóc innym. 

Czy jest jakiś związek pomiędzy posiadaniem  
EUREKI a rozmiarami odchyleń od budżetów?
Na pewno tak. W przeciągu ostatnich kilku lat 
bardzo zmieniła się świadomość managerów. 
EURECA wymusiła większą kontrolę kosztów i 
przychodów, konieczność samokontroli. Manage-
rowie dokładniej weryfikują swoje plany i mocno 
kontrolują wykonania. Z czasem rośnie wiary-
godność planów.

Z drugiej strony, jesteśmy spółką publiczną, po-
siadamy szeroki krąg odbiorców publikowanych 
przez nas danych finansowych. W związku z tym 
zwiększyły się wymagania dotyczące standar-
dów informacji finansowych udostępnianych na 
rynek. Bez EUREKI byłoby na pewno dużo trudniej 
zapewnić wysoką jakość informacji przekazywa-
ną naszym akcjonariuszom.

Jak planujecie i analizujecie marże?
Najniższym poziomem planowania i analizy marż 
jest oczywiście zadanie. Następnym poziomem to 
typy działalności. Prócz tego – wszystkie analizy 
odnosimy do pierwszej wyceny. To z nią porówny-
wane są plany przychodów i kosztów oraz ich reali-
zacja. EURECA daje nam możliwość wskazania 
miejsc, na których wystąpiły odchylenia po-
między planami a wykonaniem budżetu. 

W branży budowlanej trudno jest o znormalizowa-
nie projektów, trudno też definiować oczekiwane 
poziomy marż przy różnych typach działalności, 
działając na rynku zamówień publicznych. Teore-
tycznie podobna inwestycja prowadzona w terenie 
niezurbanizowanym przynosi  zupełnie inną mar-
żę aniżeli inwestycja prowadzona w terenie gęsto 
zabudowanym. 

Szacowanie marży na projekcie obejmuje koszty 
całkowite projektu – czyli koszty bezpośrednie i 
uzasadnioną część kosztów pośrednich. Pozostała 
część kosztów pośrednich jest odnoszona na koszty 
nieproduktywne. Managerowie widzą je w odręb-
nej pozycji – dzięki czemu odpowiadają za to, na co 
mają wpływ w projekcie. 

Czy EURECA pomaga wygrywać przetargi?
Nie tylko od Eureki to zależy. Na pewno wykorzy-
stujemy system Eureca do przygotowywania 
wycen przetargowych. Dane z systemu są wyko-
rzystywane w kalkulacjach ofert. Trafiają one do 
tzw. arkuszy wyceny, sporządzanych podczas kal-
kulacji ofert. 

Co z tego wynika dla Zarządu?
Nastąpiła zmiana jakościowa w dostępie do da-
nych potrzebnych do podejmowania decyzji. Przed 
wdrożeniem bazowaliśmy na sztywno ustalonych 
raportach, które trudno było „obrobić” i wielu in-
formacji po prostu nie było w nich widać. Były one 
dostarczane managerom głównie w formie papie-
rowych wydruków, a nie tak jak dziś – w postaci 
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elastycznych, wielowymiarowych analiz. Dziś każdy 
manager może samodzielnie przeanalizować 
swoje wyniki, szybko znaleźć odchylenia i zin-
terpretować ich przyczyny. 

Dla Zarządu główną korzyścią jest możliwość 
otrzymania sprawdzonych, kompletnych i wia-
rygodnych informacji właściwie na każde żąda-
nie – i to w ciągu minut, a nie dni. W długim 
horyzoncie najważniejsza okazała się jednak 
zmiana w świadomości „ekonomicznej” Użyt-
kowników – przedtem analiza i interpretacja 
danych finansowych nie miała dla nich takie-
go znaczenia – dane docierały po terminie, nie 
były tak łatwo dostępne. Użytkownicy nie iden-
tyfikowali się tak z nimi (zwłaszcza z danymi 
kosztowymi…) – teraz mogąc codziennie obser-
wować zmiany w zrozumiałej dla nich postaci,  
stają się naprawdę aktywnymi partnerami w 
zarządzaniu Firmą. 
A przede wszystkim – zarządzamy bazując na licz-
bach i faktach, nie tylko na opiniach i przekona-
niach. To bardzo ważna przewaga konkurencyjna 
na naszym trudnym rynku.

Z jakimi systemami się integrujemy?
Podstawowym systemem zintegrowanym z syste-
mem Eureca jest system ERP IMPULS. Integracja 
odbywa się z modułów FK, GM, RCP, EWIDENCJA 
PROJEKTÓW. Do tego rozmaite dane importuje-
my z arkuszy kalkulacyjnych np. pierwsza wycena 
projektu. IMPULS działa w oparciu o bazę danych 
ORACLE, EURECA – o MS SQL, ale nie ma żadnego 
problemu z integracją pomiędzy systemami.

Ilu jest Użytkowników?
3 aktywnych Użytkowników pracuje  w Pionie Fi-
nansowym, do tego kilkudziesięciu użytkowników 
w trybie „www/ EXCEL”

Czy jest potrzeba rozliczenia kontraktów dłu-
goterminowych zgodnie z MSR?
Tak, zgodnie z naszą polityką rachunkowości oraz z re-
gulacjami dotyczącymi rachunkowości spółek publicz-
nych prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z MSSF. 
W związku z tym rozliczamy kontrakty długotermino-
we zgodnie z MSR 11. Kontrakty rozliczane są w opar-
ciu o zestawienie z systemu Eureca. Wykonujemy je za 
pomocą jednej z analiz ad – hoc, zdefiniowanej w sys-
temie. Rozliczenie przychodów bilansowych wykonu-
jemy w ciągu 10 minut. Moduł ad – hoc wykorzystuje-
my również do prognozowania wyników finansowych 
z uwzględnieniem przychodów bilansowych. 

Ile trwa zrobienie i aktualizacja budżetu?
Musimy rozróżnić budżet kosztów stałych od bu-
dżetu kosztów zadań. Zabudżetowanie kosztów 
stałych zajmuje nam od początku do końca ze 
wszystkimi weryfikacjami nie więcej niż 3-4 ty-
godnie. Budżetowanie kosztów stałych postano-
wiliśmy bardzo zdecentralizować – poszczególne 
komórki wprowadzają te pozycje budżetu, na które 
mają wpływ, zaś pozycje „centralne”, jak np. wy-
nagrodzenia, czy baza sprzętowo-transportowa, 
planowane są centralnie przez odpowiednie Działy 
(np. Kadry, czy Transport) dla całej Firmy. Dominuje 
u nas podejście „z dołu do góry”.

Jeżeli chodzi o budżet kosztów zadań, wszystko zaczy-
na się od założenia zadania w systemie Impuls. Na-
stępnego dnia to zadanie znajduje się w EURECE, o 
czym koordynator zostaje powiadomiony wysłanym 
przez  system mailem. Osoba prowadząca zadanie 
w okresie 21 dni winna wprowadzić aktualny budżet 
zadania z rozplanowaniem go w czasie jego trwania. 

Aktualizacja budżetu odbywa się na bieżąco 
w trakcie realizacji zadania, w zależności od po-
trzeb osoby prowadzącej zadanie. 

Na co zwrócić uwagę? Od czego zależy 
sukces?
Przede wszystkim od tego, co chcemy uzyskać 
oraz co ma być wynikiem wdrożenia. Ważne 
jest aby umiejętnie zaplanować jakie dane mają 
być przedmiotem analizy w Hurtowni Danych, tzn. 
umieścić tylko te dane, które rzeczywiście będą 
nam potrzebne, aby nie robić z Hurtowni Danych 
„śmietnika” – jeśli jakaś informacja potrzebna 

będzie raz na rok i można ją bez problemu uzyskać 
w ciągu 10 minut z innego systemu, zwykle nie 
warto specjalnie w tym celu rozbudowywać HD. 

Początkowo popełniliśmy ten błąd – w pierwszym 
wersji naszego projektu chcieliśmy mieć (i mieliśmy) 
wszystkie dane na temat TESGAS. Jak się okazało 
po pewnym czasie, większość z nich nie była przez 
nas wykorzystywana (np. ewidencja pojazdów). 
Przy okazji migracji na wyższą generację MS SQL 
SERVER, zbędne dane zostały usunięte z systemu.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ja-
kość wdrożenia jest uzyskanie od przyszłych użyt-
kowników nowego systemu czego potrzebują, ja-
kich informacji obecny system im nie dostarcza, a 
posiadanie jej uprościłoby im pracę.

Ważna jest też umiejętność upraszczania infor-
macji – jednym z takich uproszczeń jest wprowa-
dzony w TESGAS wymiar tzw. „kosztu budżeto-
wego”. Z punktu widzenia managera zupełnie bez 
znaczenia jest jak dany koszt klasyfikowany jest 
podatkowo – dla niego interesujący jest całkowity 
poziom danego kosztu. Dlatego też prezentujemy 
dane w znacznie prostszej postaci, aniżeli prowa-
dzonej dla celów sprawozdawczych – aczkolwiek 

dzięki EURECE mamy pełną kontrolę nad mapowa-
niem kosztów rodzajowych i budżetowych.

Czy specyfika firm z sektora budowlanego 
jest jakąś przeszkodą we wdrażaniu systemu 
EURECA? 
Widzimy, że branża budowlana wymaga od-
miennego podejścia do zarządzania projektami. 
Cały czas szukamy optymalnego doboru funk-
cjonalności oprogramowania które posiadamy. 
Jest to niekończący się proces. Na pewno dużo 
pomaga nam wirtualny obieg dokumentów, ma-
nagerowie prowadzą jednocześnie kilka projek-
tów bez względu na to gdzie się znajdują. Bar-
dzo ważne jest również efektywne powiązanie 
systemu ERP z hurtownią danych. Mając takie 
narzędzia jesteśmy w stanie zapanować i nad 
specyficznym obiegiem informacji w Firmie i 
nad zmienną strukturą budżetu. 

Wiele firm budowlanych nie posiada podobnych 
narzędzi – tyle że muszą one posiadać dedyko-
waną osobę, która nieustannie weryfikuje dane, 
łączy dane w arkuszach EXCELA i panuje nad 
spójnością całego modelu. W dłuższej perspek-
tywie jest to dużo droższe i bardziej ryzykowne 
rozwiązanie aniżeli to, które posiadamy. 

Bez problemu możemy uzyskać wielo-
przekrojową analizę kosztów i marż na 
wszystkich projektach. Zarząd może dzięki 
temu uzyskać  dokładną informację w bar-
dzo krótkim czasie. Rozliczenie przycho-
dów bilansowych wykonujemy w ciągu 10 
minut.
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elastycznych, wielowymiarowych analiz. Dziś każdy 
manager może samodzielnie przeanalizować 
swoje wyniki, szybko znaleźć odchylenia i zin-
terpretować ich przyczyny. 

Dla Zarządu główną korzyścią jest możliwość 
otrzymania sprawdzonych, kompletnych i wia-
rygodnych informacji właściwie na każde żąda-
nie – i to w ciągu minut, a nie dni. W długim 
horyzoncie najważniejsza okazała się jednak 
zmiana w świadomości „ekonomicznej” Użyt-
kowników – przedtem analiza i interpretacja 
danych finansowych nie miała dla nich takie-
go znaczenia – dane docierały po terminie, nie 
były tak łatwo dostępne. Użytkownicy nie iden-
tyfikowali się tak z nimi (zwłaszcza z danymi 
kosztowymi…) – teraz mogąc codziennie obser-
wować zmiany w zrozumiałej dla nich postaci,  
stają się naprawdę aktywnymi partnerami w 
zarządzaniu Firmą. 
A przede wszystkim – zarządzamy bazując na licz-
bach i faktach, nie tylko na opiniach i przekona-
niach. To bardzo ważna przewaga konkurencyjna 
na naszym trudnym rynku.

Z jakimi systemami się integrujemy?
Podstawowym systemem zintegrowanym z syste-
mem Eureca jest system ERP IMPULS. Integracja 
odbywa się z modułów FK, GM, RCP, EWIDENCJA 
PROJEKTÓW. Do tego rozmaite dane importuje-
my z arkuszy kalkulacyjnych np. pierwsza wycena 
projektu. IMPULS działa w oparciu o bazę danych 
ORACLE, EURECA – o MS SQL, ale nie ma żadnego 
problemu z integracją pomiędzy systemami.

Ilu jest Użytkowników?
3 aktywnych Użytkowników pracuje  w Pionie Fi-
nansowym, do tego kilkudziesięciu użytkowników 
w trybie „www/ EXCEL”

Czy jest potrzeba rozliczenia kontraktów dłu-
goterminowych zgodnie z MSR?
Tak, zgodnie z naszą polityką rachunkowości oraz z re-
gulacjami dotyczącymi rachunkowości spółek publicz-
nych prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z MSSF. 
W związku z tym rozliczamy kontrakty długotermino-
we zgodnie z MSR 11. Kontrakty rozliczane są w opar-
ciu o zestawienie z systemu Eureca. Wykonujemy je za 
pomocą jednej z analiz ad – hoc, zdefiniowanej w sys-
temie. Rozliczenie przychodów bilansowych wykonu-
jemy w ciągu 10 minut. Moduł ad – hoc wykorzystuje-
my również do prognozowania wyników finansowych 
z uwzględnieniem przychodów bilansowych. 

Ile trwa zrobienie i aktualizacja budżetu?
Musimy rozróżnić budżet kosztów stałych od bu-
dżetu kosztów zadań. Zabudżetowanie kosztów 
stałych zajmuje nam od początku do końca ze 
wszystkimi weryfikacjami nie więcej niż 3-4 ty-
godnie. Budżetowanie kosztów stałych postano-
wiliśmy bardzo zdecentralizować – poszczególne 
komórki wprowadzają te pozycje budżetu, na które 
mają wpływ, zaś pozycje „centralne”, jak np. wy-
nagrodzenia, czy baza sprzętowo-transportowa, 
planowane są centralnie przez odpowiednie Działy 
(np. Kadry, czy Transport) dla całej Firmy. Dominuje 
u nas podejście „z dołu do góry”.

Jeżeli chodzi o budżet kosztów zadań, wszystko zaczy-
na się od założenia zadania w systemie Impuls. Na-
stępnego dnia to zadanie znajduje się w EURECE, o 
czym koordynator zostaje powiadomiony wysłanym 
przez  system mailem. Osoba prowadząca zadanie 
w okresie 21 dni winna wprowadzić aktualny budżet 
zadania z rozplanowaniem go w czasie jego trwania. 

Aktualizacja budżetu odbywa się na bieżąco 
w trakcie realizacji zadania, w zależności od po-
trzeb osoby prowadzącej zadanie. 

Na co zwrócić uwagę? Od czego zależy 
sukces?
Przede wszystkim od tego, co chcemy uzyskać 
oraz co ma być wynikiem wdrożenia. Ważne 
jest aby umiejętnie zaplanować jakie dane mają 
być przedmiotem analizy w Hurtowni Danych, tzn. 
umieścić tylko te dane, które rzeczywiście będą 
nam potrzebne, aby nie robić z Hurtowni Danych 
„śmietnika” – jeśli jakaś informacja potrzebna 

będzie raz na rok i można ją bez problemu uzyskać 
w ciągu 10 minut z innego systemu, zwykle nie 
warto specjalnie w tym celu rozbudowywać HD. 

Początkowo popełniliśmy ten błąd – w pierwszym 
wersji naszego projektu chcieliśmy mieć (i mieliśmy) 
wszystkie dane na temat TESGAS. Jak się okazało 
po pewnym czasie, większość z nich nie była przez 
nas wykorzystywana (np. ewidencja pojazdów). 
Przy okazji migracji na wyższą generację MS SQL 
SERVER, zbędne dane zostały usunięte z systemu.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ja-
kość wdrożenia jest uzyskanie od przyszłych użyt-
kowników nowego systemu czego potrzebują, ja-
kich informacji obecny system im nie dostarcza, a 
posiadanie jej uprościłoby im pracę.

Ważna jest też umiejętność upraszczania infor-
macji – jednym z takich uproszczeń jest wprowa-
dzony w TESGAS wymiar tzw. „kosztu budżeto-
wego”. Z punktu widzenia managera zupełnie bez 
znaczenia jest jak dany koszt klasyfikowany jest 
podatkowo – dla niego interesujący jest całkowity 
poziom danego kosztu. Dlatego też prezentujemy 
dane w znacznie prostszej postaci, aniżeli prowa-
dzonej dla celów sprawozdawczych – aczkolwiek 

dzięki EURECE mamy pełną kontrolę nad mapowa-
niem kosztów rodzajowych i budżetowych.

Czy specyfika firm z sektora budowlanego 
jest jakąś przeszkodą we wdrażaniu systemu 
EURECA? 
Widzimy, że branża budowlana wymaga od-
miennego podejścia do zarządzania projektami. 
Cały czas szukamy optymalnego doboru funk-
cjonalności oprogramowania które posiadamy. 
Jest to niekończący się proces. Na pewno dużo 
pomaga nam wirtualny obieg dokumentów, ma-
nagerowie prowadzą jednocześnie kilka projek-
tów bez względu na to gdzie się znajdują. Bar-
dzo ważne jest również efektywne powiązanie 
systemu ERP z hurtownią danych. Mając takie 
narzędzia jesteśmy w stanie zapanować i nad 
specyficznym obiegiem informacji w Firmie i 
nad zmienną strukturą budżetu. 

Wiele firm budowlanych nie posiada podobnych 
narzędzi – tyle że muszą one posiadać dedyko-
waną osobę, która nieustannie weryfikuje dane, 
łączy dane w arkuszach EXCELA i panuje nad 
spójnością całego modelu. W dłuższej perspek-
tywie jest to dużo droższe i bardziej ryzykowne 
rozwiązanie aniżeli to, które posiadamy. 

Bez problemu możemy uzyskać wielo-
przekrojową analizę kosztów i marż na 
wszystkich projektach. Zarząd może dzięki 
temu uzyskać  dokładną informację w bar-
dzo krótkim czasie. Rozliczenie przycho-
dów bilansowych wykonujemy w ciągu 10 
minut.



Oczywiście, że baliśmy się tego, jak EURECA bę-
dzie działać na budowach, jakie prowadzimy – ale 
działa. Baliśmy się zmiany przyzwyczajeń ludzi  
– ale nastąpiło to szybciej, niż się spodziewaliśmy  
i poziom samodzielności koordynatorów projek-
tów w pracy z systemem zaskoczył nas pozytywnie.

Na początku była oczywiście niechęć …

Dlaczego?
Ponieważ nowości zawsze wywołują niechęć i nie-
pewność. A do tego w tym narzędziu… wszystko 
widać.

W powodzeniu projektu bardzo pomogły nam 
różne automatyzacje, które daje EURECA – np. 
automatyczne zasilanie systemu danymi o wykona-
niu, automatyczną rozbudowę struktury budżetu o 
nowe projekty, różnego typu kopiowania formuł 
obliczeniowych itp. Automatyzacja procedur gene-
ruje znaczne oszczędności czasowe.

System bardzo porządkuje dane – szybko wie-
my, które projekty wymagają uwagi (np. wy-
stępują opóźnienia w realizacji prac, przekroczenia 
budżetu itp.). Nie trzeba przebijać się przez cały 
„gąszcz” informacji, żeby do nich dotrzeć. Dzięki 
temu możemy reagować szybciej.

Początkowy okres pracy z systemem był czasem 
trudnym, zarówno dla użytkowników jak i dla nas 
jako controllerów. Mieliśmy dużo „reklamacji” typu 
„te koszty to nie moje”. Teraz jest ich coraz mniej, 
co pokazuje, że managerowie są żywotnie zainte-
resowani poprawnością swoich danych – i że bar-
dzo mocno wzrosła ich świadomość. 

Co by było, gdyby Państwu zabrać EURECĘ?
Dobre pytanie. Chyba byśmy musieli powrócić do 
EXCELA i  zwiększyć zatrudnienie w controllingu o 
1-2 osoby. Pewnie jakoś byśmy sobie poradzili, ale 
byłoby dużo, dużo trudniej… Wymagałoby to bar-
dzo dużo czasu i pracy.

Kilka lat temu przy okazji wyboru systemu ERP, roz-
ważaliśmy zastąpienie EUREKI modułem contro-
llingowym, wbudowanym w system ERP. Jednak 
nasze wymagania controllingowe były zbyt wygó-
rowane dla dostawców oprogramowania ERP. Po-
stanowiliśmy pozostać przy EURECE i rozwijać jej 
zastosowanie w TESGAS.

W EURECE fajne jest jeszcze jedno – wszystkie 
zmiany robicie Państwo w sposób systemowy, z 
myślą o wszystkich Użytkownikach. Nie ma kasto-
mizacji programistycznych „pod Klienta”. Dzięki 
temu wdrożenie nowej wersji zajmuje zwykle kilka 
godzin, maksymalnie kilka dni – w odróżnieniu od 
większości  systemów ERP. 

Bardzo cenimy sobie jedną wersję systemu dla 
wszystkich klientów oraz stabilność działania 
Eureki.

Ale też myślę, że nie wykorzystujemy systemu w 
pełni. Wiele jeszcze przed nami:).

Dla Zarządu główną korzyścią jest możliwość otrzymania sprawdzonych, kom-

pletnych i wiarygodnych informacji właściwie na każde żądanie – i to w ciągu 

minut, a nie dni. Dziś zarządzamy bazując na liczbach i faktach, nie tylko na 

opiniach i przekonaniach. To bardzo ważna przewaga konkurencyjna na naszym 

trudnym rynku.



Zwiększamy 
efektywność f inansową

w Budownictwie

Jeśli uważasz, że warto:
zarządzać przyszłością zamiast mierzyć tylko przeszłość - poprzez sprawne planowanie i prognozowanie, 

właściwie oceniać sytuację - poprzez  lepszy monitoring planów i budżetów oraz wiarygodne analizy i raporty, 

szybko reagować na bieżącą sytuację  - dzięki sprawnej wymianie aktualnych i zrozumiałych informacji  
       pomiędzy controllingiem a managerami, 

podejmować lepsze decyzje rynkowe - dzięki narzędziom, które umożliwiają precyzyjną kalkulację i rozliczanie  
    kosztów i marż.

Sprawdź możliwości Platformy Controllingowej EURECA,
w tym najlepiej ocenianego oprogramowania controllingowego w Polsce.

Więcej Informacji: www.c-systems.pl


