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Controlling jest jednym z najważniejszych procesów jaki stosuje się w grupach 

kapitałowych.  Jedną z najbardziej trafnych definicji controlingu jest definicja Webera, która 

ukazuje ją w trzech podstawowych zakresach.  Te trzy zakresy to: 

• Funkcje kontrolingu 

• Realizacja funkcji 

• Obszar objęty controllingiem1. 

Przede wszystkim controlling wg Webera traktowany jest jako podsystem zarządzania 

przedsiębiorstwem , który może być wykonywany przez oddzielną komórkę organizacyjną  i 

może być wykonywany w  obszarze operacyjnej bądź też strategicznej przedsiębiorstwa. 

Controlling w obszarze strategicznym przedsiębiorstwa definiuje się jako określenie 

strategii oraz celu działania, głównie w kontekście finansowym poprzez monitorowanie, 

analizowanie i ocenę procesów2. 

Z kolei poprzez controlling operacyjny rozumie się regulowanie procesów związanych 

z kontrolą i sterowaniem zyskiem w krótkim okresie czasowym3. 

W literaturze wymienia się wiele metod zarówno controllingu strategicznego, jak i 

controllingu operacyjnego. Zestawienie metod zostało przedstawione w tabeli. 

Tabela 1 Wybrane metody controlingu strategicznego i operacyjnego 

Controlling finansowy 

Controlling strategiczny Controling operacyjny 

• Hoshin kanri 

• BPR (Business Process Reengineering) 

• Analiza krzywej doświadczeń 

• Analiza konkurencji 

• Analiza SWOT 

• Analizy portfelowe. 

• Zrównoważona Karta Wyników (Balanced 

Scorecard) 

• Analiza możliwości przedsiębiorstwa 

• Metoda ABC (Activity Based Costing) 

• Analiza "4P", "4C", "7P" 

• Analiza obszarów sprzedaży 

• Analiza rabatów 

• Analiza rozwoju trendu 

• Analiza rynkowa 

• Analiza ryzyka 

• Analiza łańcucha wartości 

• Analiza wąskich gardeł 

                                                 
1  M. Nowak, Controlling- koncepcja oraz  metoda wspomagagajaca współpracę  międzyorganizacyjną, tudia 

Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 224 · 2015,  s. 175 
2  S. Marciniak Controlling, Filozofia, Projektowanie , wyd.2 rozszerzone Difin, Warszawa 2004 , s. 130-132 
3  M. Chmielowiec-Lewczuk .,  R. Kowalak .,  P.Markowski,  M. Nieplowicz .,  B. Nita ., E. Nowak . M.Nowak  

R. Piechota ,  M. Sysło,  M. Wierzbiński, Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004, s. 

21-25 

 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Hoshin_kanri
https://mfiles.pl/pl/index.php/BPR
https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_SWOT
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zr%C3%B3wnowa%C5%BCona_karta_wynik%C3%B3w
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zr%C3%B3wnowa%C5%BCona_karta_wynik%C3%B3w
https://mfiles.pl/pl/index.php/Metoda_ABC
https://mfiles.pl/pl/index.php/Marketing_mix
https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_sprzeda%C5%BCy
https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_trendu
https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_rynku
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• Benchmarking 

• Lean management 

• Metoda scenariuszowa 

• Outsourcing 

• System wczesnego ostrzegania 

• Performance prism 

 

• Analiza wielkości sprzedaży 

• Analiza XYZ 

• Budżetowanie i analiza przyczyn odchyleń 

• Diagram Ishikawy  

• Just in Time 

• Krótkookresowy rachunek wyników 

• Optymalizacja wielkości produkcji 

• Optymalizacja wielkości zamówień 

• BEP (Break Even Point) - Próg rentowności 

• Rachunek kosztów bezpośrednich 

• Yield Management  

• Kanban 

 

Źródło; opracowanie własne na podstawie: L.  Lew,  Controlling przedsiębiorstw handlowych, Difin, Warszawa 

2004 , s. 16, M. Chmielowiec-Lewczuk .,  R. Kowalak .,  P.Markowski,  M. Nieplowicz .,  B. Nita ., E. Nowak . 

M.Nowak  R. Piechota ,  M. Sysło,  M. Wierzbiński, Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 

2004, s. 21-25 

 

 W niniejszej pracy szczegółowej analizie zostaną poddane dwie metody controlingu. 

Jedna z nich jest metodą controllingu strategicznego i jest nią analiza możliwości, drugą 

natomiast jest metoda analizy odchyleń, która wykorzystywana jest w controllingu   

operacyjnym.  

Pierwsza metodą jest analiza odchyleń, która w literaturze określana jest jako analizą 

wariancji.  Stosuje się ją głównie w controllingu operacyjnym i jest ona związana z budżetem 

przedsiębiorstwa. Poprzez jej użycie należy rozumieć  porównanie wielkości faktycznych z  

wielkościami założonymi w budżecie , ustaleniu ich wysokości  oraz podstawowych przyczyn 

wystąpienia tych odchyleń. 

Zatem, analiza odchyleń jest  metodą związaną bezpośrednio z analizą budżetową.  W 

literaturze budżet spełnia kilka podstawowych funkcji tj.: 

• Planowanie 

• Koordynacja 

• Komunikacja 

• Motywowanie 

• Kontrola 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Benchmarking
https://mfiles.pl/pl/index.php/Lean_management
https://mfiles.pl/pl/index.php/Metoda_scenariuszy
https://mfiles.pl/pl/index.php/Outsourcing
https://mfiles.pl/pl/index.php/System_wczesnego_ostrzegania
https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_sprzeda%C5%BCy
https://mfiles.pl/pl/index.php/Bud%C5%BCetowanie
https://mfiles.pl/pl/index.php/Wykres_Ishikawy
https://mfiles.pl/pl/index.php/Optymalizacja_wielko%C5%9Bci_zam%C3%B3wienia
https://mfiles.pl/pl/index.php/Pr%C3%B3g_rentowno%C5%9Bci
https://mfiles.pl/pl/index.php/Kanban
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• Ocena4. 

Wyróżnia się również  dwa podstawowe rodzaje budżetów, które mogą być analizowane 

metoda odchyleń, wariancji.  Zostały one przedstawione w tabeli. 

 

Tabela 2 Rodzaje budżetów , do których stosuje się analizę odchylenia 

Budżet operacyjny Budżet sprzedaży 

Budżet produkcji 

Budżet kosztów 

Budżet wydatków 

Budżet finansowy Sprawozdanie finansowe  Pro Forma 

Bilans 

Rachunek zysków i start 

Rachunek przepływów pieniężnych 

Źródło:  opracowane własne na podstawie D. Begg, S. Fischer R. Dornbusch Makroekonomia Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2007 s.82  i red. Z. Dych i B Szopa Podstawy makroekonomii Polskie 

towarzystwo ekonomiczne Kraków 2004 s.92  

Aby dobrze wykonać analizę odchyleń kontrolingowych istotne są informację na temat 

rodzajów budżetów, za pomocą, których mają zostać wykonane analizy.  W tabeli 

przedstawiono podstawowe założenia oraz wady i zalety tych budżetów w kontekście 

wyliczania odchyleń budżetowych. 

Tabela 3 Rodzaje budżetu, które podlegają analizie odchyleń 

Rodzaj budżetu  Definicja Zaleta Wada 

Budżetowanie od zera Szacowani kosztów , 

przy założeniu, że 

działania 

wykorzystywane są po 

raz pierwszy w danym 

obszarze 

Brak zagrożenia 

związanego z 

nieefektywnym 

wykorzystywaniem 

zasobów, w porównaniu 

do lat poprzednich  

Brak punktu odniesienia, 

który pozwoliłby 

określać koszty bazując 

na doświadczeniu lat 

poprzednich 

Budżetowanie kroczące Polega na analizie 

budżetowania co miesiąc 

/ kwartał i przesuwanie o 

jeden okres tak, aby  

Duże 

prawdopodobieństwo 

zbieżności założeń 

Dużą pracochłonność 

wymagająca dyscypliny 

                                                 
4 D. Begg, S. Fischer R. Dornbusch Makroekonomia Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2007 s.82   
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korygować budżet 

częściej niż raz w roku 

Budżetowanie 

przyrostowe 

Polega na  korygowaniu 

danych z poprzedniego 

okresu  i przewidywania 

na ich podstawie 

istotnych zmian  

Mała pracochłonność Możliwość 

uwzględnienia w 

budżecie niepotrzebnych 

pozycji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Begg, S. Fischer R. Dornbusch Makroekonomia Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2007 s.82   

 

Jak już wspomniano odchylenia te są związane z kosztami. W literaturze wyróżnia się trzy typy 

odchyleń: 

• odchylenia bieżące- czyli te powstające w ramach  analizy bieżących odchyleń 

• odchylenia w wyniku zmiany założeń  kosztowych- czyli te powstające w wyniku 

zmian wprowadzanych do budżetu przedsiębiorstwa bądź zmian budżetowych w 

obrębie jednego lub kilku działów, 

•  odchylenia inwentaryzacyjne- powstające w wyniku określanych działań 

przedsiębiorstwa związanych z korektami budżetowymi .5 

Przed wyliczeniem odchylenia w budżecie warto  przygotować arkusz kontrolowania, który 

umożliwia  monitorowanie występujących kosztów,  zestawienie bieżących wydatków oraz 

ustaleniem odchyleń i ich analiza. Przykładowy arkusz kontrolny został przedstawiony w tabeli 

poniżej. 

Tabela 4 Przykładowy arkusz kontrolny wykorzystywany do obliczania odchyleń 

Plan Wykonanie bieżący rok Wykonanie rok poprzedni 

Miesiąc  Narastająco Miesiąc Narastająco Miesiąc Narastająco 

      

      

      

Źródło: opracowanie własne 

Warto również wspomnieć, że istotne znaczenie ma fakt, czy przedsiębiorstwo posiada 

budżet sztywny czy elastyczny.  W przypadku budżetu sztywnego , dla którego określony jest 

jeden poziom działalności  odchylenie kosztów zazwyczaj jest niekorzystne, gdyż koszty są 

                                                 
5 opracowanie własne na podstawie: D. Begg, S. Fischer R. Dornbusch Makroekonomia Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne Warszawa 2007 s.82   
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wyższe niż zakładano, analiza odchyleń może być natomiast korzystna w przypadku budżetu 

elastycznego, w którym to istnieje możliwość zarządzania kosztami  w pewnym zakresie, 

dającym elastyczność. 

  Kolejną metodą wykorzystywaną w controllingu, która zostanie omówiona w niniejszej 

pracy jest metoda możliwości i jest ona głównie metodą wykorzystywaną controllingu 

strategicznym firmy.  

Analiza możliwości dokonywana jest poprzez: 

• Analizę płynności finansowej przedsiębiorstwa 

• Rentowności poszczególnych działów oraz produktów 

• Struktury kosztów  jednostek organizacyjnych 

• Inwestycji 

• Siły finansowej 

• Przepływów pieniężnych6 

Pierwszym elementem analizy możliwości jest przeprowadzenie przez przedsiębiorstwo 

analizy finansowej przedsiębiorstwa. Jej celem jest : „ ocena wypłacalności  przedsiębiorstwa 

i jego zdolności  do terminowego regulowania zobowiązań”7.  Na jej wysokość ma wpływ kilka 

podstawowych czynników tj.: 

• Płynność aktywów obrotowych 

• Struktura czasowa zobowiązań 

• Polityka doboru źródeł finansowania 

• Długość cyklu operacyjnego  wynikająca ze specyfiki branży8. 

Istnieją cztery podstawowe mierniki pozwalające obliczyć płynność finansowa 

przedsiębiorstwa9 : 

a)  Wskaźnik bieżącej  płynności finansowej, obliczany ze wzoru: 

 

𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑏𝑖𝑒żą𝑐𝑒

𝑧𝑜𝑏𝑜𝑤𝑖ą𝑧𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑏𝑖𝑒żą𝑐𝑒 
∗ 100 % 

 

                                                 
6  G.Suski- Borek, Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa, Rachunkowość  7/2001s.  428 
7  Tamże, s. 428 
8 M. Sierpińska,  Problemy pomiaru płynności finansowej  w przedsiębiorstwie w świetle  znowelizowanej ustawy  

o rachunkowości , W: Zarządzanie finansami firm- teoria i praktyka, pod. Red.,  W. Pluty , t.2 , Wyd. Akademii 

ekonomicznej  im. O. Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 178 
9 M. Harmol,  Analiza finansowa przedsiębiorstwa, . Ujecie sytuacyjne,, wyd. 2 Wydawnictwo  Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu,  Poznań 2005, s.  146 



POMOC W PISANIU PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH 

Nasz e-mail: prace@edutalent.pl 

Nasz telefon: 534-020-558 

EDU TALENT - serwis pomocy w pisaniu prac magisterskich i licencjackich dla studentów 

www.edutalent.pl 

 

 

b) Wskaźnik  przyspieszonej płynności finansowej ( szybki) 

𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑏𝑖𝑒żą𝑐𝑒 − 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑠𝑦 − 𝑘𝑟ó𝑡𝑘𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑤𝑒 𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖𝑐𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑚𝑖ę𝑑𝑧𝑦𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠𝑜𝑤𝑒

𝑧𝑜𝑏𝑜𝑤𝑖ą𝑧𝑛𝑖𝑎 𝑏𝑖𝑒żą𝑐𝑒

∗ 100% 

c) Wskaźnik wypłacalności gotówki 

 

𝑖𝑛𝑤𝑒𝑠𝑡𝑦𝑐𝑗𝑒 𝑘𝑟ó𝑡𝑘𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑤𝑒

𝑧𝑜𝑏𝑜𝑤𝑖ą𝑧𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑏𝑖𝑒żą𝑐𝑒
∗ 100% 

 

Kolejnym elementem wchodzącym w skład analizy możliwości firmy jest analiza 

rentowności przedsiębiorstwa. Rentowność przedsiębiorstwa informuje o szybkości 

zaangażowania  w przedsiębiorstwo kapitału.  Rentowność w przedsiębiorstwie rozpatruje się 

w trzech podstawowych ujęciach: 

• Rentowność sprzedaży  

• Rentowność majątku 

• Rentowność zaangażowanych kapitałów własnych 10.  

W literaturze wymienia się cztery rodzaje rentowności: 

• Rentowność sprzedaży obliczana jest zarówno w kwocie netto, jak i kwocie brutto wg 

wzoru 

Rentowność brutto =
𝑧𝑦𝑠𝑘 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑 𝑜𝑝𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑒𝑚

𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗100 %
 

 

 

   Rentowność netto = 
𝑧𝑦𝑠𝑘 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜∗100%
 

• Rentowność kapitału 

 

Rentowność majątku=
𝑧𝑦𝑠𝑘 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑚𝑎𝑗ą𝑡𝑘𝑢 𝑜𝑔ół𝑒𝑚∗100%
 

 

•  Rentowność finansowa 

                                                 
10

E. Nowak: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008, s. 148-150. 
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Rentowność kapitał własnego ROE= 
𝑧𝑦𝑠𝑘 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦∗100%
 

 

Następnym elementem jest  struktura kosztów jednostek organizacyjnych. Struktura ta 

polega na analizie budżetów zaplanowanych działań poszczególnych działów przedsiębiorstwa. 

Struktura kosztów podlega analizie kosztów i przychodów danego działu oraz analizie 

możliwości i szans z nich wynikających.  W podobny sposób następuje analiza inwestycji oraz 

siły finansowej posiadanej przez przedsiębiorstwo.  

Ostatnim elementem analizy możliwości wykorzystywanej w controllingu 

strategicznym jest  analiza przepływów pieniężnych. Analiza ta obejmuje: 

• Analizę kwot nadwyżek lub niedoborów środków pieniężnych z poszczególnych 

rodzajów działalności,  

• Analizę struktury i dynamiki poszczególnych pozycji rachunku przepływów 

pieniężnych, 

•  Analizę kierunków przepływu strumieni pieniężnych11. 

Analizę przepływów pieniężnych dokonuje się na podstawie  wskaźników : 

• wskaźniki wystarczalności gotówkowej 

• wskaźniki wydajności gotówkowej 

•  wskaźniki struktury przepływów pieniężnych12 

Pierwszym rodzajem wskaźników są wskaźniki wystarczalności gotówkowej , wzory służące 

ich obliczeniom znajdują się w tabeli 

 

                                                 
11  W. Gabrusewicz ,  M. Remlen , Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 176. 
12 Tamże 


