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Controlling 

Controlling, kontroling – ale o co chodzi? 
 

Różne nazwy i terminy:  
Business Intelligence     hurtownie danych     data mining  

ABC   budżetowanie     balanced scorecard … 

 

Jak się to ma do praktyki MŚP? 



Co jest ważne? 

Informacja która pozwala nam podejmować decyzje – np.: 

 

• czy zwiększać produkcję? 

• czy zmieniać cenę? 

• gdzie jest granica ustępstw w negocjacjach? 

 

Bardzo często takich danych nie mamy, lub są one nieprecyzyjne 

 

 



Przykład  I  
firma produkcyjno-handlowa 
 Co znamy (lub powinniśmy znać): 

• koszty stałe      100.000 PLN / mc 

• koszty zmienne   (0,50 PLN + 2,75 EUR) / szt. 

• cena, wielkość sprzedaży i przychód 18 PLN, 20 000 szt., 360.000 PLN 

• kurs EUR – NBP+1%  = 4,3112 

 



Przykład  I  
firma produkcyjno-handlowa 
 Co chcielibyśmy wiedzieć: 

• przy jakim kursie EUR zmieniać cenę?   
4,12 – zysk   23.400,  
4,24 – zysk   16.800,  
4,3112 – zysk 12.900 

• na jakich warunkach możemy przyjąć duże zlecenie?    
np. 30.000 szt. po 12,50  

• czy opłaca się zmieniać cenę wpływając na wielkość sprzedaży? 
18 PLN, 20.000 szt.  – zysk 12.900 PLN 
16 PLN, 40.000 szt. -  zysk 45.800 PLN 
< 16 PLN zysk spada: 15 PLN, 50.000 szt. – zysk 32.200 PLN 
19 PLN, 15.000 szt. –  strata !!!  

 



Przykład  II  
firma usługowa – np. doradcza, prawna, IT 

 
Co wiemy (lub powinniśmy wiedzieć): 

• 15 pracowników                
10 młodszych (koszt 4.500 PLN/mc) + 5 seniorów (8.000 PLN) 

• przychód  - typowy „dobry” miesiąc 
1100 h * 140 PLN/h = 154.000 PLN  

• koszty  
40000 (stałe) + 85000 (pracownicy)  

= 125000 PLN, zysk 29.000 PLN 

 



Przykład  II  

firma usługowa – np. doradcza, prawna, IT 

 
Jak będzie zmieniał się biznes: 

• zmiana ilości zleceń:    
1000 h – zysk 15.000 PLN 

1500 h – (premia 20%) – zysk 68.000 PLN 

1600 h – (wzrost kosztów zmiennych 40%) – zysk spada 

• zmiana ceny – +/- 5 PLN / h     
zysk spada/wzrasta o 19% 

• wzrost kosztów (wynagrodzenia) + 10%  
zysk spada o 30% 



Wnioski 

• Zmiana niewielka istotnych parametrów radykalnie „przestraja” nasz biznes. 

• Kto tego nie kontroluje będzie mógł tylko w małym zakresie reagować „po fakcie” 

• Żeby kontrolować swój biznes nie potrzebujemy zaawansowanych narzędzi.  
 

Wystarczą: 

– przemyślany model analiz – doradca w dziedzinie controllingu 

– dobre źródło danych – system informatyczny przestaje być tylko FK-ą  

– symulacje – co-jeśli – narzędzie controllingowe (nawet MS Excel) 

– decyzje na czas! – to już rola menedżera ! 
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