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1. Zakres działalności 

 

Zakres działalności obejmuje następujące obszary: 

 

• CONTROLLING – projektujemy i wdrażamy controlling w przedsiębiorstwach zgodnie 

z najnowszymi trendami rynkowymi. Koncentrujemy się na rozwiązaniach organizacyjnych 

controllingu w taki sposób, aby dały one podstawę do wdrożenia narzędzi informatycznych. 

 

• FINANSE – przeprowadzamy audyty rozwiązań organizacyjnych w obszarze finansów, 

opracowujemy analizy finansowe, biznes plany oraz wyceny udziałów i przedsiębiorstw, 

aktywów niematerialnych. W przypadku wycen wykorzystujemy popularne metody oraz, jeśli 

zachodzi taka konieczność tworzymy bardziej unikalny model wyceny. Oferujemy kompleksowe 

wdrożenia systemów pomiaru i zarządzania wartością przedsiębiorstwa Value Based 

Management (VBM). 

 

• STRATEGIE ROZWOJU - dobrze sformułowana strategia rozwoju firmy stanowi punkt wyjścia do 

zarządzania spółką. Istotnym czynnikiem jest przeniesienie planów strategicznych na wskaźniki 

finansowe, które pozwolą śledzić ich realizację. Oferujemy pomoc w tworzeniu, opracowaniu 

i wdrażaniu strategii w małych i dużych przedsiębiorstwach.  

 

• ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – przeprowadzamy audyty rozwiązań organizacyjnych w 

obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, wdrożenie zbilansowanej karty dokonań (BSC) oraz 

motywacyjnych systemów wynagrodzeń. 
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2. Produkt doradczo-wdrożeniowy - CONTROLLING 

 

Wprowadzanie nowych rozwiązań wymaga przeprowadzenia wcześniejszej analizy aktualnego stanu 

funkcjonowania controllingu, wyszukania wszelkich nieprawidłowości (wąskich gardeł) 

i zidentyfikowania ich przyczyn.  

 

Wdrożenie controllingu dzielimy na trzy etapy: 

• Definiowanie celów, 

• Analizę stanu obecnego, 

• Projektowanie rozwiązań. 

 

Na pierwszym etapie wraz z Klientem formułujemy cele wdrożenia controllingu. Stanowią one punkt 

wyjścia do przeprowadzenie analizy stanu obecnego właściwych obszarów działania firmy. Cele 

zestawione z analizą stanowią z kolei podstawę do rekomendowania odpowiednich działań. Te dwa 

etapy pozwalają opracować diagnozę przedwdrożeniową. Dopiero w tym momencie można określić 

konkretne rozwiązania controllingowe, projektowane w kolejnym etapie. 

 

W dalszej części rozdziału przedstawione zostały poszczególne usługi w ramach obszaru controlling. 

 

 

2.1. Przygotowanie diagnozy przedwdrożeniowej 

Diagnoza przedwdrożeniowa jest końcowym efektem przeprowadzenia analizy stanu obecnego. W tym 

miejscu zestawiamy i podsumowujemy wszystkie wnioski wyciągnięte w czasie przeprowadzania 

badania funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przedmiotem diagnozy są zwłaszcza te obszary, które mają 

kluczowe znaczenie z punktu widzenia wdrożenia systemu controllingu. Należą do nich między innymi: 

• Realizacja procesów biznesowych, 

• Sposób zarządzania kosztami i wynikiem, 

• System wymiany informacji zarządczej (jej rodzaj i jakość), 

• Struktura centrów odpowiedzialności, 

• Metody kalkulacji kosztu oraz ustalania cen poszczególnych produktów i usług, 

• Ocena programu informatycznego pod kątem wdrożenia proponowanych rozwiązań 

zarządczych. 

 

Korzyści z wykonanej diagnozy przedwdrożeniowej: 

• Określenie słabych i mocnych punktów w obszarach, w których ma nastąpić wdrożenie controllingu, 

• Zidentyfikowanie poziomu nakładów pracy oraz narzędzi potrzebnych do zrealizowania zakładanych celów wdrożenia controllingu, 

• Przeprowadzenie analizy możliwości ewidencyjnych poszczególnych programów transakcyjnych, 

• Podstawa do opracowania dokładnego kosztorysu zarówno  rozwiązań organizacyjnych jak i informatycznych. 
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2.2. Opracowanie systemu ewidencji kosztów i przychodów 

Standardowy plan kont obejmuje dwa wymiary. W pierwszym ewidencja kosztów odbywa się według 

ich charakterystyki rodzajowej (amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce itd.). Drugi 

wymiar pozwala na ewidencję funkcjonalną: według typów działalności (działalność podstawowa, 

pomocnicza, zarząd itd.) oraz miejsc powstawania kosztów (np. poszczególnych działów, wydziałów). 

Obecnie taka ewidencja niestety nie jest wystarczająca. W sytuacji, kiedy Klient chce pozyskać faktycznie 

użyteczne informacje na temat kosztów i przychodów niezbędna staje się zdefiniowanie szeregu nowych 

klasyfikatorów kosztu (np. proces, projekt, zlecenie, źródło finansowania itd.). oraz doprecyzowanie pod 

tym kątem systemu wymiany informacji. 

 

2.3. Opracowanie rachunku kosztów działań 

Posiadanie przejrzystego systemu kalkulacji kosztu produktu, usługi czy towaru jest warunkiem 

stworzenia skutecznych mechanizmów sterowania wynikiem, co jest podstawą controllingu 

operacyjnego. 

Dekompozycja kosztu jednostkowego pozwala na ustalanie ceny w oparciu o tzw. marże pokrycia. 

Problem dotyczy przede wszystkim kosztów pośrednich, dla których należy opracować rozdzielniki na 

poszczególne obiekty kosztowe (produkty, towary czy usługi). 

Naszym priorytetowym celem w tym miejscu jest zaprojektowanie systemu, który będzie w stanie 

wygenerować wiarygodną informację o tym jaki jest łączny koszt jednostkowy (oraz jego struktura) 

produktu, usługi lub nawet towaru. Dzięki temu ustalając cenę kierownik centrum odpowiedzialności 

ma świadomość, jaki zysk w rzeczywistości wypracował dla przedsiębiorstwa lub jaką część kosztów 

pokrył. 

Metoda ABC (Activity Based Costing) to obecnie najpopularniejsza na rynku koncepcja obliczania nie 

tylko jednostkowego kosztu jednostkowego, ale też monitorowania kosztów procesów i działań 

w firmie.  

Specjalizujemy się w projektowaniu systemów kalkulacji kosztów bazujących na koncepcji Time Driven 

ABC (TD ABC), powalających na precyzyjny pomiar kosztów i wsparcie rozliczeń z klientami w przypadku 

powtarzalności działań.  

  

Korzyści z opracowania systemu ewidencji kosztów i przychodów: 

• Wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialnych za przychody, koszty i inwestycje, 

• Określenie zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, umożliwiającej pozyskiwanie informacji zarządczej użytecznej dla 

menedżerów, 

• Wsparcie dla ustalanie cen poszczególnych produktów. 

Korzyści z prowadzenia rachunku kosztów działań: 

• Wycena kosztów produktów, usług, 

• Dokładniejsza kalkulacja kosztów, 

• Zidentyfikowanie działań nieprzynoszących wartości dla przedsiębiorstwa, 

• Większe możliwości analizy kosztów, a w konsekwencji ich ograniczenia, 

• Umożliwia rzeczywiste przyporządkowanie kosztów do obiektu kosztów. 
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2.4. Opracowanie założeń controllingowego system budżetowania 

System budżetowania stanowi integralny produkt systemu controllingu. Służy on wyznaczaniu celów dla 

ośrodków odpowiedzialności. Budżety pozwalają dyscyplinować i rozliczać kierowników centrów za 

poziom efektywności zarządzanego przez nich ośrodka. Dzięki budżetowaniu, oraz idącemu w ślad za 

nim motywacyjnemu systemowi wynagradzania kierowników centrów, zwiększa się również 

efektywność planowania finansowego na szczeblu centrali przedsiębiorstwa. 

Oprócz budżetowania finansowego oferujemy także wdrożenie budżetowania rzeczowego. Często 

przynosi ono spore oszczędności w obszarze zasobów rzeczowych poprzez poprawę jakości procesu 

logistyki zakupów. Informacja o zapotrzebowaniu jest przekazywana wcześniej, przez co jest więcej 

czasu na zakup określonego asortymentu, a co za tym idzie większa szansa na wynegocjowanie niższej 

ceny. Ponadto, zasobowe podejście do planowania jest bardziej intuicyjne dla większości pracowników.  

 

 

 

2.5. Stworzenie systemu oceny ośrodków odpowiedzialności 

System oceny ośrodków odpowiedzialności pozwala na monitorowanie i sterowanie ich działalnością. 

Należy pamiętać, że budowanie mapy mierników, choć bardzo istotne, jest finalnym elementem 

systemu oceny. Najpierw należy zdefiniować cele (najlepiej zgodnie z metodyką SMART). Skutecznym 

narzędziem wyznaczania celów operacyjnych jest budżet centrum. Ponadto, opomiarowane powinny 

być wszystkie cele i inicjatywy zdefiniowane w strategii organizacji. Dopiero na ich podstawie określamy 

obiektywne kryteria ilościowe i jakościowe oraz procedury oceny. 

System oceny jest podstawą budowy motywacyjnych systemów wynagradzania zarówno dla kadry 

kierowniczej jak i pozostałych pracowników danego ośrodka odpowiedzialności. 

 

  

Korzyści z opracowania systemu budżetowania: 

• Poprawa efektywności gospodarowania zasobami, 

• Określenie zasad budżetowania w firmie, 

• Opracowanie procedur budżetowych, 

• Opracowanie wzorców arkuszy budżetowych. 

Korzyści z wyodrębnienia ośrodków odpowiedzialności: 

• Proefektywnościowe i prorynkowe zachowania kierownika wskutek przeniesienia mechanizmów rynkowych do wnętrza 

przedsiębiorstwa,  

• Rozwinięcia u kierowników cech przedsiębiorcy oraz wzrostu motywacji w wyniku bezpośredniego uczestnictwa w procesie 

decyzyjnym, przyspieszenie procesu decyzyjnego i poprawa elastyczności działania,  

• Odciążenie kierownictwa naczelnego od spraw bieżących i umożliwienie skoncentrowania się na problemach długofalowych i 

strategicznych, wspieranie innowacyjności produktowej i organizacyjnej oraz wspomaganie procesu restrukturyzacji. 
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3. Produkt doradczo - wdrożeniowy - FINANSE 

 

3.1. Opracowanie wyceny przedsiębiorstwa 

W procesie wyceniania podmiotów gospodarczych bądź ich składników stosujemy różne metody 

wyceny. Są wśród nich relatywnie proste metody majątkowe oraz szeroka grupa metod złożonych. 

Zarówno jedne, jak i drugie posiadają szereg zalet i wad. Dobieramy najbardziej odpowiednią metodę w 

zależności od indywidualnych cech danego przedsiębiorstwa i jednocześnie adekwatną dla danego celu 

wyceny.  

Z najbardziej popularnych i powszechnie stosowanych w praktyce metod, wykorzystujemy głównie: 

• Metody majątkowe: 

o Skorygowanych aktywów netto 

o Wartości księgowej netto 

o Wartości likwidacyjnej lub odtworzeniowej 

o Znaków towarowych, wartości niematerialnych i prawnych 

• Metody dochodowe: 

o Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

o Zdyskontowanych zysków 

o Zdyskontowanych dywidend 

o Zdyskontowanych EVA (Economic Value Added) 

o Skorygowanej wartości bieżącej (APV) 

• Metody porównawcze: 

o Transakcji porównywalnych 

o Mnożnikowa 

 

Zakres realizowanych przez nas wycen obejmuje przedsiębiorstwa najróżniejszych branż od 

przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, deweloperskich po kluby sportowe. W zależności od 

potrzeb oferujemy wyceny specyficznych aktywów niematerialnych takich jak znaki towarowe, 

kontrakty, relacje handlowe, bazy danych oraz aktywów finansowych takich jak pożyczki, poręczenia, 

gwarancje, opcje wynikające z umów inwestycyjnych.  

 

Kompleksowo wspieramy procesy wyceny realizowane na różne potrzeby: 

• transakcje M&A, 

• przekształcenia kapitałowe, w tym podziały, połączenia 

• realizacji wymagań prawa bilansowego (kompleksowo wspieramy Klientów przy realizacji 

wymagań wynikających z MSSF w zakresie testowania wartości aktywów) 

• projektów podatkowych i cen transferowych. 
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3.2. Wdrożenia systemów zarządzania wartością 

Współczesna wiedza o zarządzaniu jako zasadniczy cel istnienia przedsiębiorstwa uznaje dążenie do 

maksymalizowania jego wartości. Realizacja tego celu w szerokiej perspektywie jest możliwa poprzez 

spełnienie oczekiwań wszystkich interesariuszy, co z kolei zapewnia długoterminowe istnienie, 

przetrwanie i rozwój biznesu. Wskazany sposób postrzegania przedsiębiorstwa i jego roli leży u podstaw 

koncepcji zarządzania poprzez wartość - Value Based Management (VBM) intensywnie rozwijanej i 

chętnie implementowanej.  

Podejście VBM wywiera znaczny wpływ na strategię i sposób prowadzenia biznesu, zmieniło 

perspektywy oceny efektywności przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa na całym świecie konsekwentnie 

wdrażają zasady zarządzania ukierunkowane na pomnażanie bogactwa akcjonariuszy i koncentrują 

działania na umacnianiu swojej pozycji na rynku konkurencji o kapitał. Oferujemy pełne wsparcie w 

zakresie wdrażania systemów zarządzania wartością. Bazujemy na metodyce Stewarda i koncepcji 

EVA™. Realizowane przez nas metodyka wdrożeniowa wspiera: 

• fazę pomiaru, poprzez poszukiwanie metod pomiaru wartości generowanej przez biznes na 

wszystkich poziomach zarządzania, od pomiaru EVA grupy kapitałowej, spółki do kontraktu czy 

produktu, 

• fazę zarządzania poprzez wartość poprzez ocenę efektywności gospodarowania kapitałem, 

struktury finansowania, programów rozwojowych i inwestycyjnych, 

• fazę motywowania poprzez projektowanie systemów motywacyjnych wpierających zarządzanie 

wartością. 

Posiadamy duże doświadczenie we wdrażaniu i utrzymywaniu tego typu systemów. Klientom oferujemy 

pakiet rozwiązań i narzędzi wspierających wszystkie elementy VBM.   

 

3.3. Przygotowanie analiz i modeli finansowych 

Analiza finansowa to zespół metod umożliwiających postawienie diagnoz gospodarczych i wskazanie 

zaleceń oraz rekomendacji do dalszej działalności. Analiza finansowa jest syntetycznym ujęciem, 

pozwalającym na szybki pomiar wyników i ocenę sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych. 

Analiza danych jest przeprowadzona zarówno na potrzeby wewnętrzne jak i zewnętrzne 

przedsiębiorstwa. 

Przykładowe potrzeby wewnętrzne: 

• Poszerzenie wiedzy zarządu na temat kształtowania się kosztów i przychodów w firmie celem 

poprawy jej rentowności, 

• Poszerzenie wiedzy na temat kształtowania się strumieni wpływów i wydatków w firmie celem 

poprawy jej płynności, 

• Poszerzenie wiedzy na temat struktury majątku i źródeł jego finansowania celem ograniczenia 

ryzyka działalności. 

Przykładowe potrzeby zewnętrzne: 

• Przygotowanie dokumentacji koniecznej do uzyskania kredytu, 

• Przygotowanie dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku dotacyjnego, 

• Przygotowanie dokumentacji koniecznej do rozmów z ważnymi partnerami biznesowymi. 
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3.4. Przygotowanie biznes planów i studiów wykonalności 

Biznes plan to kompleksowe opracowanie opisujące przedsięwzięcie ekonomiczne: wprowadzenie 

nowego produktu lub usługi, wejście na nowy rynek itd.. Biznes plan odpowiada na cztery zasadnicze 

pytania: 

• Co należy zrobić? 

• Kto ma to zrobić? 

• Jak? 

• Za ile? 

Biznes plan pomaga w sformułowaniu celów krótko- i średniookresowych, możliwości i szans ich 

osiągnięcia w oparciu o analizę całego przedsiębiorstwa i jego otoczenia. 

 

Jest bardzo pomocnym narzędziem, dzięki któremu można uzyskać m.in. takie korzyści jak: 

• Przekonanie udziałowców oraz pracowników do słuszności przedsięwzięcia, 

• Uzyskanie źródeł finansowania, 

• Zidentyfikowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń 

przedsięwzięcia, 

• Ocenę opłacalności planowanego przedsięwzięcia. 

 

Typowy biznes plan zawiera: 

• Streszczenie (cel sporządzenia biznes planu), 

• Prezentację firmy (historia, misja, profil, struktura organizacyjna, wyniki finansowe), 

• Prezentację przedsięwzięcia inwestycyjnego (cel, harmonogram zadań, wykonawcy, 

finansowanie, rentowność), 

• Analizę marketingową (analiza konkurencji, rynku zbytu, rynku dostawców etc.), 

• Plan marketingowy (dystrybucja, promocja, polityka cenowa), 

• Analizę finansową (analiza sprzedaży, kosztów, rentowności, wskaźnikowa), 

• Analizę SWOT, 

• Wnioski i podsumowanie. 
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4. Produkt doradczo-wdrożeniowy - STRATEGIE ROZWOJU 

 

4.1. Przygotowanie strategii rozwoju - warsztaty 

Strategia rozwoju organizacji jest jednym z najistotniejszych elementów zarządczych. W przypadku 

dużego przedsiębiorstwa, posiadającego zaawansowany (zdecentralizowany) model zarządzania, 

strategia rozwoju powinna mieć formę oficjalnego dokumentu. Właściciele, zarząd, a także pracownicy 

firmy muszą wiedzieć dokąd zmierza organizacja i jakie czekają ich wyzwania. Do tego dokumentu 

odwołują się menadżerowie zarówno wyższego jak i niższego szczebla podejmując działania operacyjne. 

Proces budowy strategii jest rozciągnięty w czasie i składa się z warsztatów strategicznych 

ukierunkowanych na wypracowanie strategii. Tematyka poruszana w trakcie warsztatów to między 

innymi: 

• Wyodrębnienie sektorów w których działa firma, 

• Ocena obecnej strategii, 

• Analiza modelu biznesowego, 

• Analiza trendów w otoczeniu, 

• Analiza SWOT, 

• Zdefiniowanie celów strategicznych, 

• Dobór narzędzi koniecznych do realizacji strategii. 
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5. Produkt doradczo-wdrożeniowy - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 

 

5.1. Opracowanie założeń zbilansowanej karty wyników (BSC) 

Zbilansowana karta dokonań jest narzędziem wykorzystywanym do strategicznego zarządzania 

przedsiębiorstwem. Zawiera ona najważniejsze cele oraz parametry (mierniki) efektywności 

przedsiębiorstwa zagregowane w czterech wymiarach (perspektywach): finansowa, klienta, procesów 

wewnętrznych, rozwoju. 

BSC jest bardzo popularnym narzędziem zarządzania firmą, gdyż pozwala monitorować realizację 

strategii Innymi słowy, dzięki BSC cele zdefiniowane w strategii nie istnieją jedynie na papierze, ale są 

śledzone w bieżącej działalności przedsiębiorstwa. 

Zbilansowana karta dokonań jest produktem dopełniającym projekt wdrożenia controllingu. Powstaje 

na bieżąco wraz z opracowywaniem pozostałych narzędzi. Jest ona swego rodzaju spoiwem łączącym 

zdefiniowane cele strategiczne przedsiębiorstwa z całym systemem rozwiązań controllingowych 

o charakterze operacyjnym, gwarantując ich wykorzystanie zgodnie z założeniami. 

 

 

5.2. Opracowanie motywacyjnego systemu wynagrodzeń 

Motywacyjny system wynagrodzeń to optymalne wykorzystanie posiadanego przez firmę funduszu płac. 

W budowaniu takiego systemu chodzi przede wszystkim o maksymalizację funkcji motywacyjnej 

wynagrodzeń przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnego wykorzystywania dostępnych środków. 

Przejście z tradycyjnego systemu wynagrodzeń na system motywacyjny powoduje uwolnienie 

niewykorzystywanego wcześniej potencjału pracowników firmy, co w krótkim okresie gwarantuje 

wzrost wydajności pracy, a tym samym zapewnia zwiększenie rentowności całej firmy. Projektowanie 

motywacyjnego systemu wynagrodzeń jest ściśle powiązane z systemem oceny centrów oraz 

zbilansowaną kartą dokonań (BSC) oraz systemami zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM). 

 

 

 

  

Korzyści wynikające z zastosowania Zbilansowanej karty wyników (BSC): 

• Skuteczne formułowanie i realizacja zarówno całościowej strategii rozwoju firmy, jak i strategii funkcjonalnych, 

• Możliwość ciągłego monitorowania stopnia realizacji strategii, 

• Całościowy pomiar dokonań organizacji, 

• Poprawa przepływu informacji, 

• Wzrost wydajności i efektywności. 

Korzyści  

• Zwiększenie wydajności i efektywności pracy pracowników, 

• Poprawa konkurencyjności firmy, 

• Wzrost zaangażowania i jakości pracy w przedsiębiorstwie. 
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6. Informacje dodatkowe 

 

Przedstawione powyżej usługi mogą zostać zrealizowane w ramach projektu „Twój biznes, nasze 

wsparcie – doradztwo dla MŚP”. W takiej sytuacji projekt realizowany jest przy wykorzystaniu środków 

unijnych. Nie mniej niż 50% kosztów projektu jest finansowanych ze środków unijnych.  

Poniższa tabela przedstawia orientacyjny czas konieczny do zrealizowania poszczególnych usług 

consultingowych. 

 

l.p. Pozycja - usługa Szacunkowa liczba godzin 

CONTROLLING 
1. Diagnoza przedwdrożeniowa 40 godz. 

2. System ewidencji kosztów i przychodów 60 godz. 

3. System budżetowania 70 godz. 

FINANSE 
 Wycena przedsiębiorstwa 60 godz. 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 
 Zbilansowana karta wyników (BSC) 80 godz. 

 Motywacyjny system wynagrodzeń 120 godz. 

 

 

7. Wybrana lista projektów doradczo-wdrożeniowych 

• AEDES SA – budżetowanie 

• ASEKURACJA CASH HANDLING Sp. z o.o. – Time Driven ABC 

• BUDOSTAL-5 S.A. - wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

• EURO – MOTO – FAN Sp. z o.o. – wycena utraconych na korzyści przez firmę – sprawa sądowa w trakcie 

• FLUID KOOPERACJA Sp. z o.o. – wycena wartości przedsiębiorstwa 

• GMINA MIEJSKA KRAKÓW – WYDZIAŁ SKARBU: 

o Agencja Rozwoju Miasta S.A. - wycena wartości przedsiębiorstwa 

o Krakowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.- wycena wartości firmy 

• GRUPA HOTELI WAM sp. z o. o w Krakowie 

o Controllingowy system budżetowania 

o Diagnoza stanu obecnego dla potrzeb wdrożenia controllingu operacyjnego 

o Metodyka kalkulacji kosztu jednostkowego (według Activity Based Costing) 

o Specyfikacja komórki controllingu  

o Specyfikacja potrzeb controllingu względem systemu ERP 

o System ewidencji kosztów i przychodów  

o System oceny centrów odpowiedzialności 

o System wymiany informacji  

o Struktura centrów odpowiedzialności 

o Ocena praktyk controllingowych w przedsiębiorstwie 

o Wdrożenie controllingu i rachunkowości zarządczej  

o Wdrożenie informatycznego systemu Business Intelligence Business Navigator firmy Archman 
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• GRUPA IMPEL SA 

o Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania wartością (VBM) 
o Wyceny znaków towarowych, aktywów finansowych i niematerialnych, spółek w tym na 

potrzeby akwizycji 

• GRUPA VANTAGE – wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania wartością (VBM) 

• HAGA PLUS sp. z o. o w Jastrzębiu-Zdrój 

o Narzędzia kontrolingowe w Haga Plus sp. z o.o. 

• HR FOR BUSSINESS Sp. z o.o. – wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

• INTELLIGENT MANAGEMENT SOLUTIONS Sp. z o.o. – rachunek kosztów działań 

• KOPALNIA SOLI WIELICZKA SA w Wieliczce: 

o Nadzór nad wdrożeniem systemów informatycznych klasy ERP 

o Specyfikacja komórki controllingowej 

o Specyfikacja potrzeb controllingu pod względem systemu informatycznego 

o System budżetowania 

o System wymiany informacji 

o Wdrożenie controllingu i rachunkowości zarządczej 

o Wdrożenie systemu Business Intelligence Navigator firmy Archman 

• KOPALNIA SOLI WIELICZKA Trasa Turystyczna sp. z o.o. w Wieliczce – jak wyżej 

• LAPP KABEL POLSKA Sp. z o.o. – wdrożenie rachunku kosztów działań 

• PNP „EKO-NIKKOM” Sp. z o.o. – wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 

• THE CIRCLES CONCEPT Sp. z o.o. – system controllingu finansowego i budżetowania 

• TRIMTECH Sp. z o.o. – wycena wartości przedsiębiorstwa, 

• ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ w Chmielowie – wycena utraconych korzyści na wskutek pożaru w roku 
1992 r.. Sprawa sądowa zakończona ostatecznie w marcu 2009 roku, zasądzeniem odszkodowania w 
wysokości około 35 mln zł, 

• POLIFARB CIESZYN – Wrocław (obecnie Sigma Kalon) – pierwsze w Polsce wdrożenie TD ABC 

• STAROSTWO POWIATOWE w Polkowicach - audyt ekonomiczno-finansowy specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dla przetargu nieograniczonego: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 
mln zł. 

• VIVENA SA – wdrożenie controllingu, budżetowanie, proces inwestycyjny, pozyskanie inwestora produkcji 
peletu ze słomy (wartość inwestycji 16,5 mln PLN) 

• ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE – MOŚCICACH S.A. – wycena wartości spółek: 

o Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o., 

o „AUTOMATYKA” Sp. z o.o., 

o Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., 

o Biuro Projektowania Zakładów Azotowych „BIPROZAT-TARNÓW” Sp. z o.o., 

o Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego „KOLTAR” Sp. z o.o., 

• WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE WZL2 w Bydgoszczy – wdrożenie systemu controllingu 

 

 

Zapraszamy do współpracy 

 


