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Szanowny/Szanowna CFO,  
 
Już od lipca 2016 roku Biuletyn CFO gości na Państwa ekranach, aby, co 
kwartał, przybliżać najbardziej atrakcyjne i na czasie zagadnienia z obszaru 
zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. 

W styczniowym wydaniu przyglądamy się wyzwaniom, jakie pojawiają się 
przed organizacjami z sektora nowoczesnych usług będących na drodze 
do pełnej automatyzacji procesów. Choć niektórym wydaje się, że to 
wciąż odległa przyszłość, codzienność udowadnia, że etap automatyzacji, 
cyfryzacji, digitalizacji i pełnej robotyzacji już się zaczął! RPA (Robotics Process 
Automation), czyli robotyka wykorzystywana w automatyzacji procesów 
biznesowych staje się coraz bardziej istotna nie tylko z powodu swego wpływu 
na procesy w firmie, ale również, jeśli nie przede wszystkim, na rynek pracy 
w następnych 5-10 latach. Innym elementem, istotnym dla pełnej i skutecznej 
strategii maksymalizacji zysku i wartości przedsiębiorstwa, jest wysoka 
świadomość i skuteczność w budowaniu rentownej organizacji. Organizacji, 
dla której niezbędna staje się jasna odpowiedz na pytanie „Czy wiesz, ile na 
czym zarabiasz?”. Odpowiedź ta powinna jednak stanowić jedynie rozpoczęcie 
właściwej dyskusji. Bo nawet jeśli będzie wystarczająco szczegółowa, to 
dopiero wtedy da początek drodze, której celem staje się pełna optymalizacja 
–zarówno, portfolio jak i procesów. Na drodze tej jednym z ważnych aspektów 
kontroli i zarządzania kosztami są również opłaty za licencje na oprogramowanie, 
często przyjmowane przez organizacje z dobrodziejstwem infrastruktury 
informatycznej, a bardzo rzadko „szyte” na miarę, w oparciu o sprawne 
i optymalnie zbudowane procesy. Styczniowe wydanie zamyka ciekawe 
przedstawienie formuły prawidłowego, zgodnego z prawem, wyliczenia 
dywidendy do wypłaty.

 
Zapraszam,  
Violetta Malek

Violetta Małek
Dyrektor

vmalek@kpmg.pl
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Wdrażając model Global Business 
Services (GBS), mówimy 
o dostarczaniu podstawowych 
procesów biznesowych, takich jak 
finanse i rachunkowość, zarządzanie 
zasobami ludzkimi, wsparcie 
technologii informatycznych, zakupy 
oraz obsługa klienta wewnętrznego, 
przy jednoczesnym oparciu się na 
różnych podejściach do dostarczania 
usług, w tym centrów usług 
wspólnych, outsourcingu. Dojrzały 
GBS, oprócz skupiania się na 
zwiększeniu efektywności procesów 
i zmniejszeniu kosztów, może być 
motorem znacznie głębszych zmian, 
których efekty odczuwalne będą 
w całej firmie. W przeciwieństwie 
bowiem do standardowego 
outsourcingu wpływa na usprawnienia 
procesów w całej organizacji i jest 
motorem do szerszego wykorzystania 
technologii automatyzacji i robotyzacji.

Początki są zazwyczaj skromniejsze. 
Pierwszym krokiem zazwyczaj jest 
transferowanie funkcji prostych 
określanych mianem transakcyjnych 
do lokalizacji mających zapewnić 
redukcję kosztów operacyjnych 
poprzez wykorzystanie arbitrażu 
płacowego. Te procesy „wejściowe” 
migrujemy z wykorzystaniem podejścia 
„Lift-drop-standardize” lub „lift and 
shift” co oznacza, że przenosimy je 
z aktualnej lokalizacji w niezmienionej 
formie. Z jednej strony możemy takiej 
operacji dokonać szybciej i zmniejszyć 
potencjalne ryzyko zaburzeń 
w przebiegu procesu. Z drugiej 
strony mamy klienta wewnętrznego, 
który oczekuje, iż świadczona 
usługa będzie na takim samym 
poziomie co dotychczas. Często 
jednym z warunków koniecznych jest 
zapewnienie, że obsługa odbywać 
się będzie w języku usługobiorcy. 
Dodatkową kwestią, która wymagała 

komunikacji w języku lokalnym, była 
segmentacja procesów tzn. fakt, 
iż realizacja procesu rozbita była na 
zadania realizowane przez rynek lokalny 
i centrum i niejednokrotnie wspólne 
działania wymagały koordynacji.

Z perspektywy Centrum o ile 
zatrudnienie pracownika 
posługującego się popularnym 
językiem obcym, takim jak angielski, 
niemiecki, francuski czy hiszpański, 
w większości przypadków nie stanowi 
problemu, o tyle gdy mówimy 
o językach niszowych, jak języki 
skandynawskie, chiński czy hebrajski, 
to znalezienie odpowiedniego 
kandydata może stanowić pewne 
wyzwanie. W poprzednich latach, 
dla klientów planujących utworzenie 
centrum usług w Polsce lub w innym 
kraju Europy Centralnej, KPMG 
przeprowadzało badania lokalizacyjne, 
wielokrotnie wykorzystując model 
scoringowy jako zobiektywizowane 

Czy globalne centra są 
„language dependant” 
„żegnamy” kompetencje językowe i „witamy” 
procesowe i programistyczne?
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narzędzie do selekcji. W ramach 
prac projektowych ustalano 
wówczas z klientem wagi, które 
przypisywane były poszczególnym 
kryteriom lokalizacyjnym. Oprócz 
kwestii związanych z wysokością 
wynagrodzenia kluczowym kryterium 
okazywała się dostępność kandydatów 
władających wymaganymi przez 
planowane centrum językami obcymi 
(wagi oscylujące miedzy 35% a 40% 
ogółu kryteriów). 

Wraz z rozbudową i wzrostem 
dojrzałości globalnych centrów 
tendencje te stopniowo się zmieniają. 
Cechą charakterystyczną jest 
integracja funkcjonalna pomiędzy 
realizowanymi procesami, odchodzenie 
od działań czysto transakcyjnych 
i koncentracja na cross-funkcjonalnych 
ulepszeniach technologicznych. 
Coraz bardziej złożone procesy 
wymagają większego nacisku na 
kwestie posiadania przez pracowników 
specjalistycznych kwalifikacji, 
a sam charakter jednostki ewoluuje 
z podmiotu świadczącego usługi do 
centrum kompetencji. Jednocześnie 
kompleksowe i zintegrowane procesy 
są w mniejszym stopniu uzależnione 
od specyfiki językowej, a właściwie 

– jeśli chcielibyśmy być precyzyjni 
– są uzależnione od komunikacji 
w języku angielskim. Tendencja ta jest 
szczególnie widoczna w przypadku 
świadczenia usług związanych 
ze wsparciem IT oraz w firmach 
międzynarodowych, w których język 
angielski jest językiem korporacyjnym.   

W przeprowadzonym przez KPMG 
badaniu Global Insights Pulse Survey 
(3Q 2016) wśród największych 
wyzwań, z którymi borykają się Global 
Business Services, jest przyciągnięcie 
wykwalifikowanych pracowników 
(2/3 badanych) oraz zapewnienie 
właściwych ścieżek rozwoju i kariery 
(blisko 60% respondentów). Kwestie, 
które jeszcze kilka lat temu były 
kluczowe dla osób zarządzających 
centrami usług, czyli umiejętności 
językowe i zapewnienie odpowiednich 
szkoleń, obecnie są istotne jedynie dla 
1/4 badanych.

Co może nas czekać w niedalekiej 
przyszłości? Wydaje się, że kolejny 
etap już się rozpoczął i RPA (Robotics 
Process Automation), czyli robotyka 
wykorzystywana w automatyzacji 
procesów biznesowych, może 
dotknąć znaczącą część rynku 
pracy w ciągu następnych 5-10 lat 

(niedawne badanie przeprowadzone 
przez instytut badawczy HfS 
Badań i KPMG LLP donosi, że 55 
procent przedsiębiorstw z Ameryki 
Północnej rozważa inwestycje 
w dostępne rozwiązania RPA). Już 
obecnie można zaobserwować 
szczególne zainteresowanie tego 
typu wdrożeniami w przypadku 
call center i prostych usług 
transakcyjnych. Ponieważ z czasem 
coraz więcej zadań będzie w pełni 
zautomatyzowanych, strategie 
lokalizacyjne, a co za tym idzie 
kwestie językowe, staną się 
mniej ważne. Specyficzne dla 
usług wspólnych i outsourcingu 
jest to, że nie będziemy już 
poszukiwać regionów geograficznych 
o niewykorzystanym potencjale 
(„następne Indie”) w celu zwiększenia 
rentowności, lecz dokonamy tego 
poprzez digitalizację i automatyzację. 
Niewątpliwie zmieni się środowisko 
biznesowe i zapotrzebowanie na 
pracę fizyczną. Będą wymagane 
odmienne umiejętności – będziemy 
szukali pracowników, którzy potrafią 
programować i definiują wymagania 
dla technologii, w przeciwieństwie do 
osób, które przetwarzają transakcje.

Przyciąganie wykwalifikowanych pracowników 

Definiowanie ścieżek kariery

Zapewnienie wiarygodności zasobów GBS 
z perspektywy organizacji

Rotacja kadr

Umiejętności językowe / bariery kulturowe

Zapewnienie odpowiednich szkoleń

Wzrost wynagrodzeń

Onboarding

Największe wyzwania z zakresu zarządzania talentami z perspektywy GBS

66%

58%

48%

35%

27%

26%

15%

14%

Źródło: KPMG Global Insights Pulse survey, 3Q 2016
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W złożonych i zdywersyfikowanych 
przedsiębiorstwach oferta kierowana 
do klientów składa się najczęściej 
z szerokiego portfolio usług i/lub 
produktów dostarczanych różnymi 
kanałami dystrybucji. Sami klienci 
również nie są homogeniczni – mogą 
różnić się kosztem dotarcia do nich 
i zakresem działań sprzedażowych, 
wielkością i strukturą zamówień czy 
poziomem obsługi, której wymagają. 
Wszystko to sprawia, że posiadanie 
wielowymiarowej informacji 
o kosztach oraz rentowności staje się 
kluczowe dla efektywnego zarządzania 
organizacją i maksymalizacji zysków.

W 2016 roku KPMG i ACCA 
przeprowadziło globalne badanie 
wśród CFO i managerów działów 
finansowych dotyczące obszaru 
Profitability i Cost Analysis1, czyli 
tego, jak radzą sobie z pozyskiwaniem 
szczegółowych informacji na temat 
rentowności i kosztów. Okazało 
się, że w 85% ankietowanych firm 
analizuje się na bieżąco poszczególne 
wymiary kosztów i rentowności, 
w tym najwięcej, bo aż 72% – 
rentowność produktów i usług. 
Z innych analizowanych wymiarów 
warto zwrócić uwagę na analizy 
klientów (przeprowadzane w 45% 
firm), kanałów sprzedaży (32% firm) 
i poszczególnych kontraktów (29% 
firm).

Wśród polskich przedsiębiorstw, 
nawet jeżeli rachunki i modele alokacji 
kosztów są wykorzystywane, to nie 
działają one w sposób optymalny 
(według badania KPMG Polska z 2015 
roku2  aż 65 organizacji, które mają 
wdrożone rachunki kosztów, widzi 
potrzebę ich optymalizacji).

Dane te pokazują, iż świadomość 
na temat potrzeby posiadania 
efektywnych narzędzi do kalkulacji 
i analizy kosztów jest wysoka, co 
przekłada się też na oczekiwania 
wobec działów finansowych. Mają 
one nie tylko dostarczać wiedzę na 
temat kosztów w poszczególnych 
wymiarach (produkty, usługi, 
procesy, klienci, kanały dystrybucji), 
ale również rozumieć powiązania 
pomiędzy poszczególnymi wymiarami 
analiz. Nie oznacza to, że budowanie 
wielowymiarowych, skomplikowanych 
modeli alokacji kosztów ma być celem 
samym w sobie. Efektywny model 
alokacji kosztów powinien posiadać 
kilka podstawowych cech:

• skupiać się na tych obszarach, 
w których podejmowane są 
kluczowe decyzje, mające 
największy wpływ na rentowność. 
Jednym ze sposobów identyfikacji 
tych obszarów jest szczegółowa 
analiza nośników kosztów, czyli 
określenie, jakie czynniki mają 
największy wpływ na generowanie 

Czy wiesz, ile na 
czym zarabiasz?
Analizy rentowności i kosztów 
czynnikiem sukcesu

kosztów w przedsiębiorstwie i w jaki 
sposób przekładają się one na koszty 
w poszczególnych wymiarach;

• być przejrzysty i zrozumiały 
– struktura modelu powinna 
być logiczna i z jednej strony 
odzwierciedlać rzeczywistą 
strukturą organizacji, a z drugiej 
pozwalać generować na tyle 
szczegółowe informacje, na ile jest 
to potrzebne do przeprowadzania 
wartościowych analiz. Priorytetem 
jest odpowiedni dobór kluczy 
alokacji kosztów – muszą one 
wynikać ze zidentyfikowanych 
nośników kosztów i istniejących 
związków przyczynowo skutkowych 
pomiędzy elementami modelu.

• obejmować cały łańcuch wartości 
– częstym błędem przy tworzeniu 
modelu alokacji kosztów jest 
pomijanie niektórych procesów 
i kosztów, co prowadzi do 
niepełnej informacji na temat 
rentowności produktów, usług, 
klientów itp. Dopiero informacja 
o pełnych kosztach pozwala 
odpowiednio ustalać politykę 
cenową i identyfikować te elementy, 
które są najmniej efektywne 
i wymagają optymalizacji.

Prawidłowo zbudowany model 
alokacji kosztów i raporty z analizami 
rentowności to jednak tylko co 
najwyżej połowa sukcesu. Bardzo 
ważne jest również zbudowanie 
w organizacji odpowiedniej kultury, 
która sprawia, że informacje 
generowane przez dział finansowy 
są odpowiednio interpretowane 
i wykorzystywane przez działy 
biznesowe. I tutaj znowu bardzo 
istotna jest rola samych działów 
finansowych – już nie tylko jako 
dostarczycieli raportów, ale również 
partnerów biznesowych, którzy 
pomagają te raporty interpretować 
i przedkładać na konkretne decyzje 
biznesowe.  

Dlatego zadane w nagłówku pytanie 
(„Czy wiesz, ile na czym zarabiasz?”) 
powinno stanowić jedynie rozpoczęcie 
właściwej dyskusji. Bo nawet jeśli uda 
się na nie odpowiedzieć wystarczająco 
szczegółowo, to dopiero początek 
drogi, której celem powinna być 
optymalizacja – portfolio i procesów, 
a docelowo maksymalizacja zysku 
i wartości przedsiębiorstwa.

1  Profitability and Cost Analysis, An Eye on Value, A KPMG and ACCA Thought Leadership Report, 2016
 2  Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu, Raport KPMG Polska 2015 



6 Biuletyn CFO  |  styczeń 2017

DYWIDENDA

zysk za ostatni 
rok obrtowy

niepodzielone 
zyski z lat 
ubiegych

kwota 
niepokrtyych 
strat, udziały 

własne 
i obowiązkowe 

odpisy

kwoty 
przeniesione 
z kapitałów 
zapaowego 

i rezerwowych 
w części 

utworzonej 
z zysku

=

+ + –

Otrzymywanie dywidendy jest 
jednym z uprawnień udziałowca 
lub akcjonariusza związanych 
z faktem posiadania udziałów 
lub akcji. Wypłata dywidendy na 
rzecz udziałowców (akcjonariuszy) 
może być dokonywana jedyne 
zgodnie z przepisami określonymi 
w Kodeksie spółek handlowych 
i ustawie o rachunkowości. 
Podmiotami odpowiedzialnymi 
za prawidłowość rozliczeń w tym 
zakresie są członkowie zarządu, 
którzy odpowiadają za to majątkiem 
osobistym, a także wspólnik, który 
otrzymał wpłaty. 

Zgodnie z art. 198 par. 1 Kodeksu 
spółek handlowych wspólnik, 
który wbrew przepisom prawa lub 
postanowieniom umowy spółki 
otrzymał wypłatę (odbiorca), 
obowiązany jest do jej zwrotu, 

a członkowie organów spółki, którzy 
ponoszą odpowiedzialność za taką 
wypłatę, odpowiadają za jej zwrot 
spółce solidarnie z odbiorcą.

Podstawowe reguły dotyczące 
dopuszczalności wypłaty dywidendy 
są następujące: dywidenda 
może zostać wypłacona jedynie 
na podstawie sprawozdania 
finansowego, zbadanego przez 
biegłego rewidenta (jeżeli jest to 
wymagane) oraz zatwierdzonego 
przez zgromadzenie wspólników lub 
walne zgromadzenie. 

Wielkość dopuszczalnej wypłaty 
z tytułu dywidendy równa się kwocie 
zysku za ostatni rok obrotowy 
powiększonej o niepodzielone 
zyski z lat ubiegłych oraz kwoty 
przeniesione z kapitałów 
rezerwowych oraz zapasowego, 

Jak uzyskać pewność, 
że spółka może wypłacić 
dywidendę?

w części, w jakiej zostały utworzone 
z zysku. Wynik powinien zostać 
pomniejszony o kwoty niepokrytych 
strat, udziały własne oraz 
obowiązkowe odpisy na kapitał 
zapasowy i rezerwowy. Warto zwrócić 
uwagę, że począwszy od okresów 
sprawozdawczych zaczynających 
się od 1 stycznia 2016 roku, kwota, 
która może być przeznaczona na 
wypłatę dywidendy, pomniejszana 
jest o równowartość kwoty aktywów 
stanowiących nieodpisane prace 
rozwojowe spółki. 

Często spotykanym praktycznym 
problemem jest ustalenie na 
podstawie bilansu, jaka część 
kapitałów rezerwowych oraz 
kapitału zapasowego została 
utworzone z zysku. Zgodnie z ustawą 
o rachunkowości większość 
spółek nie ma obowiązku zawierać 
w sporządzanym bilansie szczegółowej 
informacji na temat źródeł pochodzenia 
kapitału zapasowego oraz kapitałów 
rezerwowych. W przypadku gdy 
taka informacja nie jest dostępna 
w bilansie, konieczne jest ustalenie 
tego faktu na podstawie dokumentacji 
źródłowej (np. uchwał zgromadzenia 
wspólników). 

W praktyce obrotu coraz częściej 
członkowie zarządu podejmują 
decyzję o sformułowaniu wniosków 
dotyczących wypłaty dywidendy 
dopiero po otrzymaniu opinii działu 
prawnego lub potwierdzenia 
uzyskanego od zewnętrznego doradcy 
prawnego.



7Biuletyn CFO  |  styczeń 2017

Infrastruktura IT stanowi 
obecnie znaczną część budżetu 
przedsiębiorstwa. Oznacza to, że 
w warunkach ciągłej optymalizacji 
kosztów firmy dyrektor finansowy, 
jako partner biznesowy, częściej niż 
dotychczas angażuje się w rozwój 
rozwiązań technologicznych 
wspierających biznes i upewnia 
się, że firma osiąga wymagany 
przez udziałowców zwrot 
z zainwestowanego kapitału. Ważnym 
aspektem kontroli i zarządzania 
strukturą kosztów staje się dynamika 
wzrostu kosztów licencji na 
oprogramowanie.

Większość organizacji uważa, że 
posiada wysokiej jakości system 
kontroli oraz wiedzę na temat 
posiadanego i wykorzystywanego 
oprogramowania i funkcjonuje 
w przekonaniu, iż jedynym ich 
obowiązkiem jest opłacenie faktury 
za zakupione oprogramowanie. Jak 
podaje raport BSA Global Software 
Survey3, którym objęto użytkowników 
komputerów osobistych, 
użytkowników konsumenckich 
i biznesowych oraz dyrektorów 
i menedżerów odpowiedzialnych za 
środowiska IT w swoich organizacjach, 
48% oprogramowania w Polsce 
jest używana bez licencji (…). 
Powodem takiego stanu może 
być brak świadomości, z jakiego 
oprogramowania korzystają 
organizacje, brak dokładnej informacji 
o tym, jak prawidłowo zarządzać 

posiadanym i wykorzystywanym 
oprogramowaniem oraz, a może 
przede wszystkim, brak pełnego 
zrozumienia obowiązków wynikających 
z wykorzystania oprogramowania. 
W konsekwencji organizacje te 
narażają się na ryzyko utraty reputacji 
(dobrego imienia), konsekwencje 
prawne oraz finansowe w przypadku 
formalnych audytów licencyjnych 
realizowanych przez największych 
dostawców oprogramowania na 
rynku polskim. Z drugiej strony 
organizacje często płacą znaczne 
kwoty za utrzymanie licencji, 
z których de facto nie korzystają. 
Powodem często jest, podobnie jak 
w przypadku oprogramowania bez 
wykupienia licencji, brak wiedzy i niska 
świadomość. 

Odpowiedzią na te wyzwania jest 
dojrzała strategia Software Asset 
Management (SAM), która nie 
tylko zmniejsza ryzyko nadużyć 
licencyjnych oraz wynikających z nich 
olbrzymich kar finansowych, lecz 
również realnie podnosi efektywność 
finansową organizacji poprzez bardziej 
przemyślane zakupy, unifikację 
środowiska IT oraz lepszą organizację 
pracy zespołu IT. Efektywny program 
SAM wpływa na zwiększenie 
świadomości całej organizacji i stanowi 
integralny element współpracy 
operacyjnej pomiędzy CFO i CIO 
np. w zakresie budżetowania 
długoterminowych inicjatyw IT.

Zarządzanie licencjami  
– bezpiecznie i bez zbędnych 
kosztów!
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48% 
oprogramowania w Polsce jest 

używana bez licencji
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