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Prowadzenie działalności gospodarczej 

wiąże się z koniecznością ciągłego reagowania na 

zmiany. Źródłem zmian jest nie tylko bliższe lub 

dalsze otoczenie firmy, ale także wszelkie czynniki 

które zachodzą wewnątrz organizacji. Szybkie  

i prawidłowe dostosowanie się do zmian pozwala 

na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. 

Jednak aby proces ten przebiegał w sposób płynny  

i możliwie najbardziej optymalny konieczny jest 

dostęp do niezbędnych danych determinujących 

jakość podejmowanych decyzji. Narzędziem 

wspomagającym proces zarządzania jest 

controlling. Wykorzystywany dotychczas głównie 

w dużych podmiotach coraz częściej sprawdza się 

również w sektorze średnich, małych a nawet 

mikro przedsiębiorstw. Dynamicznie zmieniające 

się otoczenie, konieczność budowania przewagi 

konkurencyjnej oraz rozwój firmy powoduje, że 

zarządzanie staje się coraz bardziej złożonym 

procesem. W przeszłości przedstawiciele sektora 

MŚP często twierdzili, że bardzo dobrze radzą 

sobie z zarządzaniem swoją firmą i nie potrzebują 

w tym zakresie wsparcia. Jednak podejście 

intuicyjne przestało być wystarczające  

i niejednokrotnie było źródłem wielu problemów 

organizacyjnych oraz finansowych. Poprawa 

efektywności zarządzania, wzrost zmienności 

otoczenia oraz procesów wewnątrz jednostki 

powoduje, że właściciele mniejszych podmiotów 

chętniej sięgają po metody i narzędzia controllingu.   

Controlling jest systemem zarządzania, 

który pozwala na koordynację procesów 

planowania, kontroli oraz dostarcza niezbędnych 

informacji umożliwiających sterowanie 

przedsiębiorstwem z punktu widzenia 

wyznaczonych celów. Warto podkreślić,  

że controlling nie zastępuje procesu zarządzania, 

pełni funkcję komplementarną, wspomagając, 

opiniując i doradzając kadrze menedżerskiej. Jest 

to metoda zarządzania przedsiębiorstwem, która 

ukierunkowana jest na realizację określonych 

celów z uwzględnieniem związanych z nimi zadań, 

a w szczególności bieżącym koordynowaniem  

i realizacją. Definiując controlling przez pryzmat 

zadań należy wskazać, że koncentruje się na 

gromadzeniu, przetwarzaniu oraz analizie 

informacji ważnych z punktu widzenia 

funkcjonowania przedsiębiorstwa (zarówno 

wewnętrznych jak i zewnętrznych), identyfikacji 

potencjalnych zagrożeń oraz możliwych kierunków 

rozwoju firmy. Najważniejszym celem controllingu 

jest więc diagnoza aktualnej sytuacji oraz 

wprowadzanie ewentualnych korekt i zmian,  

a także sprawowanie nadzoru nad różnymi 

obszarami działalności jednostki. Jest to proces 

kompleksowy, łączy szereg czynności takich jak 

koordynacja, kontrola, informacja oraz planowanie. 

Ważną rolą controllingu, jako systemu 

wspierającego zarządzanie, jest opracowywanie 

raportów dotyczących sytuacji organizacji,  

na podstawie których kierownictwo może 

podejmować trafne decyzje. 

Wdrożenie określonych narzędzi controllingu  

w przedsiębiorstwie powinno uwzględniać 

horyzont czasowy. A zatem controlling rozumiany 
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jako element procesu zarządzania rozpatrywany 

jest w punktu widzenia długookresowego (ujęcie 

strategiczne) oraz krótkookresowego (ujęcie 

operacyjne). Zagadnienia długoterminowe będące 

domeną controllingu strategicznego sprowadzają 

się do odpowiedzi na poniższe pytania:  

• co przedsiębiorca chce robić za 10/15/25 

lat? 

• jaki kapitał własny musi zgromadzić do 

tego czasu? 

• jak wysokie muszą być nadwyżki roczne? 

Natomiast w ramach finansowego controllingu 

operacyjnego warto zwrócić uwagę na kilka 

istotnych obszarów:  krótkookresowe wyniki 

finansowe, analiza przychodów i kosztów, analiza 

rentowności, a także kontrola nad przepływami 

pieniężnymi oraz poprawa wykorzystania 

istniejących zasobów. Controlling operacyjny 

bardzo często sprowadza się do krótkookresowego 

sterowania zyskiem oraz kosztami; ma więc  

za zadanie pomóc właścicielom określić cele, 

opracować i skoordynować plany realizacji tych 

celów, przeprowadzić ich kontrolę i opracować 

sprawozdania.  

Z punktu widzenia wdrożenia controllingu  

w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie, 

pojawia się pytanie w jaki sposób to zrobić, jakie 

metody i narzędzia będą skuteczne w odniesieniu 

do specyfiki sektora? Rodzaj i wybór stosowanych 

instrumentów zależy od konkretnych potrzeb 

właściciela (menedżera) – jego oczekiwań, a także 

od umiejętności wykorzystania określonych 

narzędzi. Wśród popularnych narzędzi controllingu 

operacyjnego możemy wyróżnić takie instrumenty 

jak: 

a) planowanie operacyjne – polegające na 

określeniu celów pośrednich w stosunku do 

celów określonych w planowaniu 

strategicznym, 

b) sprawozdania finansowe pro forma – 

będące planem finansowym zawierającym 

prognozowany bilans, rachunek wyników 

oraz planowane przepływy pieniężne, 

c) krótkookresowy rachunek wyników – jako 

jeden z elementów sprawozdania pro-forma 

(a więc jeden z elementów planowania 

finansowego), 

d) rachunek kosztów (pełnych / 

bezpośrednich),  

e) metoda ABC, 

f) analiza wąskich gardeł, 

g) analiza progu rentowności, … i wiele 

innych.  

Jednak mając na uwadze praktyczny aspekt 

realizacji controllingu finansowego można 

zauważyć że wszystkie te instrumenty koncentrują 

się z jednej strony na bieżącym planowaniu 

określonych kategorii a następnie kontroli 

ewentualnych odchyleń w stosunku do planów.  

A to oznacza, że np.: sporządzenie sprawozdania 

finansowego pro-forma może być zastąpione 

analizą wybranych obszarów istotnych z punktu 

widzenia zarządzania na poziomie operacyjnym. 

Takim obszarem bez wątpienia jest analiza 

przychodów. Ważne jest aby właściciel / menedżer 

dokładnie wiedział jakie są źródła przychodów, 
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które produkty, usługi, asortyment generuje 

największe przychody? Którzy klienci są dla 

organizacji kluczowi z punktu widzenia 

przychodów? Szczegółowe informacje dotyczące 

przychodów pozwolą nie tylko na ocenę struktury 

przychodów, ich jakości ale także w razie 

problemów ze sprzedażą właściciel będzie 

dokładnie wiedział, gdzie jest źródło problemu,  

co jest jego przyczyną, jakie podjąć działania 

naprawcze. Drugim ważnym obszarem są koszty. 

Również w tym przypadku należy dokładnie 

przeanalizować strukturę kosztów, ich źródła 

pochodzenia, określić wielkość kosztów według 

rodzajów czy miejsc powstawania. Uzyskanie tych 

informacji jest szczególnie ważne z punktu 

widzenia działań optymalizujących koszty. Dostęp 

do szczegółowych danych w tym obszarze pozwala 

na określenie, które koszty są przypisane  

do określonych produktów (usług), a zatem 

możliwe jest wówczas dokładne określenie 

rentowności w ujęciu asortymentowym, a także 

określenie poziomu marż – i oczywiście skuteczne 

zarządzaniem. Controlling na poziomie 

operacyjnym to także systematyczne pozyskiwanie 

informacji dotyczących bieżącej płynności. 

Niezbędne jest zatem dostęp do danych 

dotyczących wpływów i wydatków, a także 

wielkości należności i zobowiązań. Kontrola 

płynności może być realizowana z wykorzystaniem 

wskaźników analizy finansowej – wskaźników 

płynności bieżącej, czy płynności szybkiej. Wiedza 

dotycząca aktualnych wpływów i wydatków 

pozwala na nie tylko monitorowanie, ale również 

na realizację określonej polityki w zakresie 

należności i zobowiązań. Controlling w zakresie 

płynności finansowej oznacza, że szybciej 

zidentyfikujemy klientów, którzy nie płacą nam  

w terminie, szybciej będziemy mogli podejmować 

odpowiednie działania, które ograniczą ryzyko 

związane z uzyskaniem należności, a w skrajnej 

sytuacji utraty płynności. 

Wykorzystanie controllingu w procesie 

zarządzania wymaga sprawnego systemu, który 

dostarczy niezbędnych informacji, a jednocześnie 

będzie relatywnie mało skomplikowany, przyjazny 

w obsłudze, a także pozwalający na połączenie 

danych z różnych źródeł (różnych działów: 

produkcji, sprzedaży, etc…). System controllingu 

powinien umożliwić generowanie określonych 

informacji (wskaźników) dostosowanych  

do potrzeb menedżera, a w przypadku danych 

pochodzących z różnych źródeł pozwolić na ich 

zestawienie w formie sprawozdań i raportów. 

Controlling w dużych podmiotach jest w znacznym 

stopniu sformalizowany i wystandaryzowany – 

często realizowany przez wyodrębnione komórki 

organizacyjne, uwarunkowane między innymi  

z rozbudowaną strukturą. W mikro i małych 

podmiotach struktura organizacyjna jest 

zdecydowanie mniej złożona, niemniej jednak 

warto aby system informacji w obszarze 

controllingu był również w miarę możliwości 

wystandaryzowany i dostosowany do konkretnych 

potrzeb właściciela. Wdrożenie systemy 

controllingu w małym przedsiębiorstwie wiąże się 

z wykorzystaniem określonych narzędzi, aplikacji 
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komputerowych, które pozwalają na integrację 

danych pochodzących z różnych obszarów 

funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki temu  

w firmie możliwa będzie automatyzacja przepływu 

informacji, zredukuje się liczbę dokumentów 

(zawierające zbędnych lub powtarzające się dane) 

oraz przyspieszy się obiegu informacji w firmie.  

Obserwując doświadczenia podmiotów sektora 

MŚP, możemy wskazać na trzy rozwiązania  

w zakresie wdrażania systemów informacyjnych/ 

technologicznych controllingu: 

1) wdrażanie przy wykorzystaniu 

dotychczasowych (istniejących) systemów 

finansowo – księgowych mających nadbudowę – 

najczęściej w formie arkuszy kalkulacyjnych, 

2) opracowanie niezależnych systemów 

informatycznych z myślą o konkretnych potrzebach 

użytkownika (z uwzględnieniem jego specyfiki, 

potrzeb informacyjnych oraz wykorzystywanych 

dotychczas systemów), 

3) implementacja systemów zarządzania 

przedsiębiorstwem klasy MRP lub ERP 

Każde z tych rozwiązań ma określone wady  

i zalety, a ich wybór związany jest ze specyfiką 

przedsiębiorstwa (strukturą organizacyjną, 

procesami produkcyjnymi/usługowymi), a także 

zasobami finansowymi firmy. 

Wykorzystanie metod i narzędzi 

controllingu w mikro, małym i średnim 

przedsiębiorstwie staje się standardem w procesie 

efektywnego i skutecznego zarządzania. 

Właściciele i menedżerowie mają dostęp  

do istotnych i aktualnych informacji o sytuacji  

we wszystkich obszarach funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. Dzięki temu mają możliwość 

prognozowania sytuacji ekonomicznej firmy oraz 

wyznaczania celów i tworzenia planowania ich 

realizacji. W szczególności controlling pozwala  

na przygotowywanie okresowych budżetów, 

planów finansowych, założeń dla przyszłych 

inwestycji. Ponadto, zapewnia bieżący monitoring 

założonych celów, wyników finansowych, 

umożliwiając tym samym właścicielom oraz kadrze 

zarządzającej na szybką reakcję.  

Wśród wielu korzyści płynących z wdrożenia 

controllingu wyróżnić należy: 

• dostęp pełnej i spójnej informacji na temat 

działalności firmy, 

• wdrożenie przejrzystej formy raportowania, 

• poprawa kontroli w obszarze przychodów 

oraz kosztów,   

• poprawę kontroli nad płynnością finansową 

i kapitałem obrotowym,  

• efektywne planowanie oraz prognozowanie 

wyników finansowych, a także kontrola realizacji 

planów, 

• bieżące śledzenie trendów zmian  

w działalności firmy dzięki cyklicznym raportom, 

• identyfikację sygnałów o potencjalnych 

zagrożeniach i ryzykach pojawiających się przede 

wszystkim w trakcie bieżącej działalności,  

• poprawa przepływu informacji w jednostce 

oraz poprawa skuteczności zarządzania dzięki 

integracji informacji o realizowanych zadaniach  

w poszczególnych działach przedsiębiorstwa. 

Podsumowując, zarządzanie mikro, małym  



 

 
Controlling finansowy kluczem do bezpieczeństwa twojej firmy        2 z 12 raportów Fundacji na Rzecz Wspierania                                                                       

Konkurencyjności Polskiej Gospodarki 

 
 

i średnim przedsiębiorstwem jest procesem coraz 

bardziej złożonym, wymagającym od właścicieli  

i menedżerów rzetelnych i aktualnych danych. 

Coraz częściej w sektorze MŚP wykorzystywane  

są metody i narzędzia controllingu. Warto dodać, 

że oprócz wskazanych wyżej zalet związanych  

z wdrożeniem controllingu, stanowi on również 

specyficzny system wczesnego ostrzegania – klucz 

do bezpieczeństwa firmy. Szybki dostęp  

do aktualnych danych daje możliwość 

natychmiastowej identyfikacji sygnałów 

świadczących o pojawieniu się określonych 

nieprawidłowości zarówno w organizacji jak i jej 

otoczeniu, a tym samym pozwala na odpowiednią 

reakcję i podjęcie właściwych decyzji.   
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4 Kluczowe elementy strategicznego zarządzania finansami firmy w czasie kryzysu 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju 

Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 


