
Controlling Excellence felmérés

A digitalizáció és a gyorsan változó gazdasági környezet minden szektorban dinamikus 
vállalatirányítást követel meg. A Controlling Excellence felmérés segítségével a KPMG 
kvantitatív mutatószámokon és kvalitatív szempontokon keresztül értékeli a kontrolling 
szervezet fejlettségi szintjét. A diagnosztikai eredmények ismeretében olyan intézkedések 
hozhatók meg, melyek növelik a kontrolling terület értékteremtését a vállalatvezetés számára.

Állapot felmérés és fejlesztési javaslatok a jövőorientált kontrolling érdekében

A felmérés három részből áll

Menedzsment értékelés, amely 
a jelenlegi gyakorlat vezetői 
szempontú áttekintését és a vezetői 
igények felmérését szolgálja.

Kvalitatív értékelés, amely a 
struktúra, folyamatok, alkalmazott 
kontrolling módszerek és modellek 
felmérését jelenti.

Kvantitatív értékelés, amely a 
kontrolling szolgáltatási indikátorok, 
mint költségek és átfutási idők 
értékelését szolgálja. 
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A kontrollingal szembeni kihívások elsősorban az 
egyre intenzívebb rugalmassági és gyorsasági 
igényekből, dinamikusan növekvő adatmennyiségből 
és az ezekből fakadó új vagy módosuló feladatokból 
adódnak. Mindezen körülmények komoly kihívás 
elé állítják a kontrolling területet és agilis kontrolling 
szervezetet igényelnek. Szükséges lehet tehát a 
jelenlegi kontrolling stratégia, struktúra és folyamatok 
felülvizsgálata és szükség esetén a modern igényekhez 
való igazítása.

A KPMG módszertana a kontrolling funkció mélyreható, 
gyors és megoldás orientált elemzését biztosítja.  
Az eredmények alapján a vezetők képet kaphatnak a 
kontrolling szervezet érettségéről a versenytársakhoz 
és piaci legjobb gyakorlatokhoz képest. Az elemzésből 
konkrét javaslatok fogalmazhatók meg egy jövőorientált 
kontrolling szervezet fejlesztésére vonatkozóan.

Kihívások Szolgáltatásunk
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A KPMG az értékelés során bemutatott részletes eredményekkel és 
feladatlistával egy konkrét, testreszabott utat mutat, hogy a szervezeti 
sajátosságokhoz igazodva a meglévő erőforrásokkal hogyan növelhető 
a kontrolling szolgáltatási színvonal, vagy mely kritikus erőforrások 
hiányoznak jelenleg a szervezetben.

Az értékelést egy ötfokozatú skálán végezzük hét dimenzió mentén, 
ezek a Kontrolling stratégia, Szolgáltatási színvonal, Folyamatok 
és kontrollok, Szervezeti struktúra, Emberek és kompetenciák, 
Információ menedzsment és technológia, Adatok. 
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A KPMG Smart Digital Finance megközelítése segít összehangolni a vállalati szakértelem, az emberek, a folyamatok, a technológia és az adatok együttesét. A pénzügyi szakértelmen,  
a folyamatmenedzsmenten és a digitális transzformáción alapulva a KPMG átfogó megoldást kínál a hatékonyság növelésére törekvő pénzügyi, gazdasági területek számára.

Az SDF progresszív koncepció keretében már elérhető megoldásaink: KPMG SmartXtractor, Microsoft Dynamics NAV Data Extractor, KPMG SmartLeaser,  
KPMG Master Data Services, innoVAT, innoStat, innoClaim, KPMG Invoicing Data Tool.

Kontrolling stratégia

Szolgáltatási 
színvonal

Folyamatok és
kontrollok

Szervezeti struktúraEmberek és
kompetenciák

Információ
menedzsment 
és technológia

Adatok

Jelenlegi állapot Peer group benchmark

A felmérés dedikált vezetői és szakmai 
workshop-okon történik olyan innovatív 
módszerekkel, melyek támogatják egy 
jelenlegi gyakorlattól nem befolyásolt 
kontrolling koncepció kialakulását és az 
ehhez vezető lépések meghatározását.

Vezetői dashboard

A KPMG a teljeskörű szolgáltatás 
keretében egy következő lépésben 
igény szerint javaslatokat fogalmazhat 
meg a jövőbeni tervezési és dashboard 
struktúrára és adattartalomra figyelembe 
véve a vállalkozás és a gazdasági szektor 
sajátosságait. 

Design thinking

Alap Fejlődő Érett Fejlett Vezető

Controlling Excellence felmérés eredményeinek grafikus 
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