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Szanowny/Szanowna CFO,
Tak….., to już jest piąte wydanie naszego Biuletynu CFO! Jesteśmy dumni, że
nasza publikacja cieszy się dużym zainteresowaniem, a głosy uznania słyszymy
z różnych stron. Co kwartał przybliżamy najbardziej atrakcyjne i aktualne
zagadnienia dotyczące zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.
Violetta Małek
Dyrektor
vmalek@kpmg.pl

Lipcowy Biuletyn CFO nawiązuje do artykułu „Dlaczego warto mierzyć”
z wydania kwietniowego, w którym pisaliśmy o znaczeniu analizy porównawczej
dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju firmy, podkreślając istotę
kluczowych wskaźników i miar efektywności. Dziś opowiadamy o tym, jak
dobrać kluczowe wskaźniki, żeby rzeczywiście były kluczowe. Bardzo ważnym
aspektem przy osiąganiu najwyższego poziomu efektywności organizacji
jest dobór wskaźników. Szczególnie istotne dla zarządzających jest, w coraz
szybciej zmieniającej się rzeczywistości, aby znając przeszłość kontrolować
teraźniejszość i być przygotowanym na przyszłość. Przyszłość, która niesie
wiele zmian, zarówno w otoczeniu regulacyjnym i prawno-podatkowym,
jak również biznesowym. I właśnie dlatego omawiamy także bardzo ważną
rolę rachunku kosztów z perspektywy polityki cenowej w kontekście cen
transferowych oraz podkreślamy wagę funkcji wsparcia w tworzeniu nowego
modelu operacyjnego organizacji po transformacji biznesowej (wszechobecne
integracje i separacje).

Zapraszam,
Violetta Malek
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Jak dobrać
kluczowe wskaźniki
efektywności, żeby
rzeczywiście były
kluczowe?
KPIs (ang. Key Performance Indicators), czyli kluczowe
wskaźniki efektywności, mają za zadanie pokazywać, jak
wygląda efektywność organizacji w różnych obszarach jej
działania. Podstawowym ich zadaniem jest zapewnienie
zarządzającym policzalnych miar najlepiej odzwierciedlających
te aspekty, które są najważniejsze dla osiągania sukcesu
w długiej perspektywie. Co ważne – w coraz szybciej
zmieniającej się rzeczywistości dobre KPI mają nie tylko
odwzorowywać przeszłość i teraźniejszość, ale również
sygnalizować to, co może zadziać się w przyszłości. Jak
w takim razie wybrać te KPIs, które w największym stopniu
przysłużą się generowaniu wartości?
Przede wszystkim w pierwszym kroku należy określić,
do czego konkretnie i w jaki sposób miary mają być
wykorzystywane. Opcji jest naprawdę wiele (i nie wykluczają
się wzajemnie), natomiast ustalenie priorytetów pozwala
skoncentrować się na tych KPIs, które w największym
stopniu będą w stanie wesprzeć cele stawiane przez
organizację (zarówno na poziomie operacyjnym, jak
i strategicznym). Kluczowe wskaźniki efektywności mogą być
wykorzystywane m.in.:
• do bieżącego monitorowania efektywności
(np. jednostek biznesowych, zespołów, pracowników,
oceny efektywności projektów);
• do działań optymalizacyjnych (optymalizacji zasobów,
procesów, programów podnoszenia efektywności albo
wdrażania kultury ciągłych usprawnień);
• w systemach motywacyjnych oraz jako element
komunikowania się w organizacji (informowanie
o wynikach, poziomie efektywności, poziomie realizacji
celów);
• do benchmarkingu, czyli analiz porównawczych
zarówno wewnętrznych (porównanie między spółkami
w grupie, różnymi jednostkami biznesowymi czy
zespołami), jak i zewnętrznych (porównanie z innymi,
podobnymi organizacjami oraz najlepszymi praktykami
na rynku);
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• przy transformacji poszczególnych jednostek czy
procesów, np. przy sourcingu (wydzielaniu na zewnątrz
lub też do centrum usług wspólnych) procesów
wspierających jako element mierzenia realizacji celów
transformacji i/lub element umów o świadczeniu usług
(tzw. SLA).
Miary w organizacji, żeby mogły spełniać kryteria bycia
kluczowymi miernikami efektywności, muszą:
• być rzeczywiście kluczowe, czyli umożliwiać mierzenie
realizacji celów strategicznych (nawet jeśli odnoszą się
do bieżącej działalności operacyjnej, muszą dotyczyć
tych jej aspektów, które ze strategii wypływają
i wspierają jej realizację). KPIs definiuje się jako
ilościowe miary odnoszące się wprost do kluczowych
czynników sukcesu organizacji, czyli elementów, które
są krytyczne dla odniesienia przez nią sukcesu na
rynku;

i być w stanie na bieżąco odzwierciedlać zmiany
efektywności mierzonego zjawiska.

Powyższe kryteria dotyczą klasycznych KPIs. Jednak
w dynamicznej rzeczywistości (i dostosowanych do tej
rzeczywistości organizacjach) również KPIs muszą być coraz
bardziej dynamiczne, czyli bardzo szybko (wręcz na bieżąco)
być w stanie odzwierciedlać zachodzące zmiany.

• dotyczyć efektywności;

W złożonych organizacjach i jednostkach biznesowych
miar spełniających te kryteria może być stosunkowo
wiele (największym problemem zazwyczaj jest kryterium
dynamiczności), co nie znaczy, że wszystkie rzeczywiście
muszą być liczone, raportowane i wykorzystywane. Czasem
warto skoncentrować się na wybranych – takich, które są
najlepiej dostosowane do wyznaczanych im celów. Przy
wyborze można posłużyć się dodatkowymi kryteriami, które
pozwalają określić, czy dany KPI, oprócz zbieżności z celami,
która jest kluczowa, będzie wspierał generowanie wartości.

• być wskaźnikami, czyli odnosić się wprost do
sytuacji/elementu, którego mają być kwantyfikacją

Do takich kryteriów należą m.in.:

wartość informacyjna
– ilość, a przede wszystkim przydatność
informacji, która wypływa z analizy danego
KPI

odporność KPI na manipulację
– wskaźniki powinny móc być
kalkulowane w sposób obiektywny,
na podstawie danych, które nie mogą
być łatwo zmanipulowane przez osoby
zainteresowane konkretną wartością
KPI (szczególnie istotne w przypadku
wskaźników wykorzystywanych
w systemach motywacyjnych)

dostępność danych
– łatwość/kosztochłonność pozyskania
danych do kalkulacji wskaźnika, a także
dostępność danych porównawczych
(w przypadku KPIs wykorzystywanych do
benchmarkingu)
kontrolowalność KPI
– stopień, w jakim wartościach
wskaźnika rzeczywiście znajdują
odzwierciedlenia działania, które
KPI ma mierzyć i do których ma
motywować

łatwość interpretacji
– zrozumiałość dla odbiorców samej
konstrukcji wskaźnika i zmian wartości
wskaźnika względem osiąganej efektywności

Trzeba jednak pamiętać, że sam dobór właściwych wskaźników, a potem ich pomiar, nie zapewni sukcesu (nawet jeśli stare
porzekadło mówi: „What gets measured gets done”). Istotne jest, w jaki sposób i jak szybko kluczowe wskaźniki sukcesu
zostaną wykorzystane, żeby wesprzeć osiągnięcie celów strategicznych. Obecnie bowiem krytycznym czynnikiem sukcesu
jest tylko taka informacja, którą jesteśmy w stanie pozyskać bardzo szybko i niezwłocznie zrobić z niej właściwy użytek.
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Kontrola w zakresie
cen transferowych
– jak ograniczyć ryzyko?
Wyceń usługi, właściwie
alokując koszty

Zapowiadane przez Ministra Finansów wzmożone
zainteresowanie problematyką cen transferowych przez
organy podatkowe jest już faktem. Choć zaostrzenie kontroli
ma miejsce od kilku lat, nigdy dotąd działania kontrolujących
nie były tak intensywne – w 2016 r. przeprowadzono
182 kontrole w zakresie cen transferowych i optymalizacji
podatkowej, podczas gdy w 2015 r. liczba ta wynosiła
134 (źródło: „Puls Biznesu” nr 29, 9.02.2017 r., „Fiskus
wyciska CIT z firm”). Co więcej, nigdy wcześniej działania
kontrolujących nie były tak efektywne – w 2016 r. na
skutek zakończonego badania cen transferowych dochody
podatników zostały skorygowane o kwotę 657,4 mln PLN,
straty zaś zmniejszone o 458,6 mln PLN. Dlaczego tak jest?
Fiskus wyciągnął wnioski z dotychczasowych kontroli,
rozbudował i wyszkolił swoje służby oraz wyposażył
je w specjalistyczne bazy danych, dzięki którym mają
możliwość zweryfikowania, czy poziom cen w transakcjach
z podmiotami powiązanymi został ustalony na zasadach
rynkowych.
Nie ulega zatem wątpliwości, że do kontroli trzeba być
dobrze przygotowanym. Tylko jak to zrobić, żeby ryzyko
zakwestionowania transakcji z podmiotami powiązanymi
było jak najmniejsze? Jak skutecznie przekonać organy
podatkowe, że cena transferowa w badanej transakcji
jest biznesowo uzasadniona i nie odbiega od poziomu
rynkowego?
Praktyka pokazuje, że samo spełnienie wymogu posiadania
dokumentacji podatkowej przygotowanej zgodnie z art. 9a
ustawy o CIT i odpowiednio art. 25a ustawy o PIT (opisującej
m.in. schemat ustalenia ceny transferowej) oraz posiadanie
analizy porównawczej potwierdzającej, że poziom zysków
czy marży w kontrolowanej transakcji nie odbiega od
tego, na jaki zdecydowałyby się podmioty niepowiązane,
nie jest wystarczające, by skutecznie ograniczyć ryzyko
zakwestionowania cen transferowych. Coraz częściej
bowiem kontrolujący weryfikują treść dokumentacji cen
transferowych i badają zgodność jej zapisów z umowami
oraz stanem faktycznym. Weryfikują także metodę
i sposób kalkulacji ceny transakcyjnej przedstawionej
w dokumentacji podatkowej, prosząc o udostępnienie
plików źródłowych z bazą kosztową i kalkulacją kosztów
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Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów
wydanym 5 lutego 2016 r. zastosowanie
nieprawidłowego klucza podziału kosztów
w podmiocie krajowym jest jednym z mechanizmów
ustalenia warunków transakcji w ramach grup
kapitałowych skutkujących niewykazywaniem
dochodów lub wykazywaniem dochodów niższych
od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby takie
powiązania nie występowały.

169 dyrektorów finansowych, głównych księgowych
i szefów działów podatkowych zapytanych –
w trakcie VII Kongresu Podatków i Rachunkowości
KPMG w styczniu 2017 r. – o najbardziej
problematyczny element zmian podatkowych
wskazało zagadnienie związane z cenami
transferowymi.

bądź raportów z narzędzia informatycznego dedykowanego
do kalkulacji kosztów usług.

Ponadto warto pamiętać o innych korzyściach z dobrze
zaprojektowanego rachunku kosztów. Dzięki niemu firma
ma możliwość:

Z doświadczeń ekspertów KPMG wynika, że badanie
rynkowości transakcji w trakcie kontroli w pierwszej
kolejności odbywa się na podstawie przedstawionych
dokumentów i plików źródłowych. Często, w przypadkach
gdy obiektywność i rzetelność przedstawionej dokumentacji
i danych nie budzi uzasadnionych zastrzeżeń, kontrolujący
akceptują przyjęte warunki transakcji, odstępując od
samodzielnego określenia dochodu podmiotu powiązanego
w drodze oszacowania wysokości, jaką ustaliłyby między
sobą niezależne podmioty w porównywalnych transakcjach.
Czy można zatem zwiększyć prawdopodobieństwo, by
przedstawione dane zostały uznane przez Fiskusa za
obiektywne i rzetelne? Okazuje się, że dodatkowym
narzędziem ograniczenia ryzyka podatkowego w zakresie
cen transferowych może być wykorzystanie rachunku
kosztów do wyceny usług/produktów firmy.
Rachunki kosztów – kiedyś wykorzystywane przede
wszystkim na potrzeby działu finansowego – obecnie coraz
częściej znajdują zastosowanie w obszarze zarządzania
zasobami i procesami, zarządzania kosztami produkcji,
monitorowania inwestycji i projektów, kształtowania
programów redukcji kosztów i systemów motywacyjnych,
jak również ustalania polityki cenowej, w tym określenia
wysokości cen transferowych. Dobrze zaprojektowany
rachunek kosztów pozwala wycenić usługi (lub inne obiekty
kosztowe, np. usługobiorców – podmioty powiązane)
poprzez alokację kosztów pośrednich przy wykorzystaniu
uzasadnionych kluczy podziałowych, które odzwierciedlają
związki przyczynowo-skutkowe między kosztami i tymi
usługami bądź innymi obiektami. Należy podkreślić, że
właściwy dobór kluczy alokacyjnych jest szczególnie
istotny, jeśli chcemy ograniczać ryzyko w zakresie cen
transferowych. Po komunikacie Ministerstwa Finansów
z 5 lutego 2016 r. należy się bowiem spodziewać, że również
ten obszar będzie częściej kontrolowany.

ustalenia rzeczywistej rentowności
produktów/usług, klientów, kanałów
dystrybucji, linii biznesowych
zrozumienia natury kosztów w organizacji,
zwiększenia odpowiedzialności za
koszty oraz dyscyplinę kosztową
podejmowania bardziej trafnych decyzji
cenowych oraz decyzji inwestycyjnych
uzyskania bardziej profitogennego
portfolio produktowego
oceny efektywności procesów
i zasobów oraz możliwość skutecznej
ich optymalizacji (przy zastosowaniu
nowoczesnych rachunków kosztów)
budowy spójnego i wiarygodnego systemu
raportowania zarządczego, mierników
efektywności i oceny pracowników
stworzenia efektywnego systemu
zarządzania kosztami i ich monitorowania

W przypadku gdy ustalenie cen transferowych odbywa się
na podstawie modelu alokacji kosztów, przedstawienie
kontrolującym szczegółowych opisów mechanizmu kalkulacji
cen, przekazanie danych źródłowych i wyników kalkulacji nie
jest dla firmy problematyczne, a może istotnie wspomóc jej
dyskusję z Fiskusem.
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Integracja i separacja a funkcje wsparcia
w nowym modelu operacyjnym
Istnieją różnorodne czynniki biznesowe prowadzące do
decyzji zarządu o wydzieleniu lub zbyciu przedsiębiorstwa.
Może nim być chęć przetrwania i szybkiego poprawienia
wyników finansowych poprzez wyzbycie się tej części
działalności, która nie jest traktowana jako działalność
podstawowa. Kolejny czynnik to decyzje strategiczne
ukierunkowane na realizację nowej misji/wizji
przedsiębiorstwa związanej z zapewnieniem określonych
udziałów w rynku lub zdobyciu nowych rynków. Realizować
to możemy poprzez sprzedaż słabszych lub niepasujących

do przyszłej strategii brandów lub na odwrót poprzez
ich nabycie, które pozwoli na uzupełnienie w sposób
komplementarny naszego portfolio produktowego
i zapewni nam przewagę rynkową. Część zmian może
wynikać z decyzji regulatora, które mają zapobiegać
ograniczaniu konkurencji.
Również same metody wydzielenia mogą być
różnorodne i wynikać zarówno z ograniczeń
czasowych, jak i kapitałowych.

• Brak zmian właścicielskich

Wydzielenie
operacyjne

• Wydzielony biznes nie musi być opłacalny jako jednostka samodzielna
• Stosunkowo szybki proces - wewnętrzne ograniczenia największą barierą
• Przygotowuje firmę do dalszych transakcji

Merger lub
joint venture

• Sprzedający utrzymuje zaangażowanie w wydzielonym biznesie poprzez JV
• JV musi istnieć jako jednostka samodzielna
• Proces wydzielenia może trwać dłużej niż zwykła sprzedaż ze względu na
aspekt negocjacyjny

• Akcjonariusze nadal mogą posiadać udziały w wydzielonych biznesach

IPO

• Wydzielona działalność musi istnieć jako samodzielna jednostka z jej atrybutami
• Przygotowanie do notowań może być czasochłonne

• Sprzedający nie posiada udziałów w wyodrębnionym biznesie

MBO

• Wyodrębniony biznes musi istnieć jako jednostka samodzielna
• Stosunkowo szybkie rozwiązanie, choć może obejmować proces przetargowy

• Sprzedający nie posiada udziałów w wyodrębnionym biznesie

Sprzedaż
rynkowa

Źródło: opracowanie własne KPMG
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• Samodzielna jednostka nie jest niezbędna
• Stosunkowo szybkie rozwiązanie, choć może obejmować proces przetargowy

Podjęcie przez kierownictwo decyzji strategicznej o zmianie
w strukturze przedsiębiorstwa wraz z przyjęciem metody
jej przeprowadzenia/wdrożenia niesie za sobą konieczność
zapewnienia kontynuacji usług wsparcia na czas zmiany
(i po niej) na niezmienionym poziomie zarówno z punktu
wymaganej jakości, jak i terminowości ich realizacji.
Operacyjnie jest to bardzo istotny czynnik sukcesu całego
przedsięwzięcia dla wszystkich stron biorących udział
w strategicznej zmianie.
W trakcie przygotowań do zmiany/podziału należy zatem
przeprowadzić kilka dodatkowych aktywności. Przede
wszystkim niezbędne jest przeprowadzenie analizy
„As-Is”, w ramach której dokumentuje się kluczowe
procesy, systemy, umowy, aktywa i licencje dla każdej
z funkcji w modelu wyjściowym. Każda z tych pozycji
powinna zostać następnie zidentyfikowana jako związana
z modelem docelowym (NewCo) bądź od niego niezależna
i przypisana wyłącznie do tej części przedsiębiorstwa, która
pozostanie po wydzieleniu (ParentCo). Należy skatalogować
każdą zależność, tzn. współdzielone zasoby, takie jak
pracownicy, procesy, systemy, umowy, dane, aktywa
zidentyfikowane w modelu „As-Is”. Przy dokumentowaniu
i tworzeniu szczegółowych opisów każdej zależności należy
zwrócić uwagę na wszelkie zagrożenia oraz kwestie
i/lub decyzje niezbędne do podjęcia w danym czasie. Na
podstawie modelu „As-Is”, katalogu zależności i zasad
projektowania tworzony jest docelowy model operacyjny
na Day1 dla wszystkich funkcji. Przygotowany model
wymaga również przeprowadzenia analizy wszelkich
kluczowych luk w zasobach lub procesach, które mogą mieć
istotny wpływ na zdolność operacyjną nowej organizacji.
Rezultatem prac przygotowawczych jest strukturalne
rozwiązanie mające na celu opracowanie formalnych
porozumień dla zapewnienia zarówno przejściowych
krótkoterminowych usług wsparcia między sprzedawcą
a spółką wydzieloną, jak również długoterminowej
współpracy mającej zagwarantować operacyjną
efektywność modelu docelowego. Przyjęło się w takich
sytuacjach stosować dwa rozwiązania:
• Transitional Service Agreement (TSA) – formalna
umowa prawna, na mocy której osoba prawna
zobowiązuje się w określonym czasie świadczyć
na rzecz innej osoby prawnej określony zestaw
usług, a druga strona zobowiązuje się za te usługi
przekazywać stosowne wynagrodzenie. Usługi są
zazwyczaj dostępne tylko w okresie przejściowym
(podczas gdy obie firmy się rozdzielają, co zazwyczaj
wynosi od 6 do 24 miesięcy) w celu zapewnienia
integralności operacyjnej. Szczególną formą może
tu być tzw. Reverse TSA (R-TSA), gdy usługa
wsparcia jest świadczona przez spółkę wydzieloną
na rzecz spółki wyjściowej (np. w sytuacji gdy
większość zasobów realizujących daną usługę została
zidentyfikowana jako związana z modelem docelowym).
• Long Term Agreement (LTA) – długoterminowa
umowa prawna na warunkach korzystnych dla obu
stron. Podstawą ustalania cen jest wartość rynkowa/
uczciwa wartość rynkowa, co oznacza, że te same
warunki mogłyby zostać rozszerzone na każdą ze
stron w przypadku świadczenia usług dla podmiotów
zewnętrznych.
Biuletyn CFO | lipiec 2017
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Poniższy diagram pozwoli nam zobrazować, na którym etapie wydzielenia powinno się przygotować i wdrożyć rozwiązanie
mające zapewnić kontynuację usług wsparcia i jakie przełożenie na model operacyjny ma implementacja TSA.

Etapy wydzielenia i aktywności
Decyzja
dotycząca
business
carve out

Etap

0

Business Operating Model

• As-Is: jednostka biznesowa NewCo w ramach ParentCo.

Shared services
ParentCo business

Etap

• Planowanie: aktywność wymagana do identyfikacji
punktów dostępu, kosztów i przebiegu procesów.
Brak wpływu na „As-is”.

Etap

• Planowanie szczegółowe: przygotowanie planu realizacji,
potwierdzenie kosztów i harmonogramu, przygotowanie
TSA i danych wejściowych do IM. Brak wpływu na „As-is”.

1

Demerge

2

Etap

3

Deal

Close

Standalone

Etap

4

Etap

5

Etap

6

• Wdrażanie planu: umożliwienie wydzielenia operacyjnego,
w tym wdrożenie osób zarządzających, alokacja osób,
rekrutacja, przygotowanie do podziału kontraktów, TSA itp.

ParentCo business

NewCo business

Shared services
ParentCo business

NewCo business

ParentCo business

NewCo business

TSA

• Deal Close: NewCo obsługiwane przez komercyjne
TSA z ParentCo. Monitorowanie realizacji TSA.

ParentCo business

NewCo

• Pełna niezależność: NewCo jest w pełni
niezależne od ParentCo.

ParentCo business

NewCo

Pomijając kwestie regulacyjne i prawne, które w wielu
przypadkach ograniczają „błyskawiczną” separację czy
też brak możliwości szybkiej implementacji rozwiązań
softwarowych, należy podkreślić, że dzięki TSA/LTA
mamy zapewnioną integralność operacji (w tym funkcji
wsparcia) podczas okresu przejściowego. Istotne jest
także to, że proces przygotowania umów zapewnia
uzgadnianie przez obie strony zakresów usług (w formie
Statement of Work) oraz kosztów. Ponadto ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami opracowywane i uzgadniane
są „terminy” i „mierniki” dla każdej z usług, co pozwala
w późniejszym okresie na bieżąco zarządzać realizacją
usługi. W ten sposób zapewniamy odpowiednią ilość czasu
na stworzenie docelowego modelu świadczenia funkcji
wsparcia w wydzielonej jednostce lub przystosowanie go
do modelu wykorzystywanego przez finalnego nabywcę.
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Shared services

TSA

• Rozdzielenie operacyjne: NewCo działa
niezależnie od ParentCo; wdrożone TSA.

Dlaczego zawieranie tego typu umów staje się
konieczne?
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NewCo business

Jakie są prawdopodobne zagrożenia i problemy, jeśli nie
zrobimy tego dobrze?
• przede wszystkim wymagane wsparcie może nie
zostać dostarczone, co spowoduje ryzyko dla
działalności jednej ze stron;
• w okresie przejściowym mogą wystąpić spory/tarcia
między spółką docelową a dostawcą;
• usługi nie są zapewnione na tyle długo, aby można było
zorganizować alternatywny model docelowy;
• jeśli docelowa działalność nie jest wydajna pod
względem operacyjnym, to finalni nabywcy mogą ją
zdyskontować w cenie transakcji.
Prawidłowe podejście do kwestii zapewnienia usług
wsparcia zapewni skuteczne przeprowadzenie transakcji
wydzielenia.

Jak mierzyć efektywność funkcji
zakupowej?
Dojrzałość organizacji zakupowych w Polsce
Badanie dojrzałości funkcji zakupów polskich przedsiębiorstw
wskazuje, że nadal większość z nich (ok. 75%) jest na
dość wczesnym lub najwyżej średnim etapie dojrzałości.
Przechodzą one transformację z roli „koordynatora procesów
zakupowych” do roli „realizatorów inicjatyw efektywności
kosztowej”.
Priorytety wielu organizacji przenoszą się z elementów
efektywności operacyjnej na obszary bardziej strategiczne.
Tradycyjne postrzeganie roli zakupów dotyczyło procesów
taktycznych (przygotowanie i prowadzenie postępowań
zakupowych, negocjacje z dostawcami) i procesów
operacyjnych (wykonywanie zamówień, monitorowanie
realizacji umów). Spółki koncentrowały się na usprawnianiu
procesów (74%), redukcji kosztów (72%) czy wdrażaniu
narzędzi (68%). Budujący jest fakt, że obecnie coraz
więcej jednostek dostrzega rolę zakupów w elementach
strategicznych – budowaniu strategii zarządzania kategoriami
(73% wskazań), zarządzaniu dostawcami (72%), współpracy
strategicznej z partnerem biznesowym (67%) oraz
zarządzaniu popytem wewnętrznym i konstruktywnym

kwestionowaniu status quo. Zaawansowane jednostki
zakupowe wnoszą wartość dodaną w ramach szerokiego
spektrum inicjatyw strategicznych, m.in. innowacji produkcji,
rozwoju nowych produktów czy transformacji modelu
biznesowego (np. outsourcing).
Każdy z poziomów dojrzałości zakupowej ma pokrycie
w zróżnicowanym zestawie celów i miar efektywności. Dla
roli zakupów jako „koordynatora” realizowanych procesów
kluczowy będzie wymiar Compliance, potwierdzający
zgodność proceduralną realizowanych działań. Dla poziomu
„zarządzającego” istotna będzie skuteczna centralizacja
zakupów, wdrażanie strategii zakupowych i realizowanie
oszczędności. Na tym etapie funkcja zakupowa podejmuje
inicjatywy o charakterze strategicznego zarządzania bazą
wydatków. Z perspektywy „innowatora” odzwierciedleniem
sukcesu i realizacji celów będą m.in. zawarte partnerstwa
strategiczne i udział w rynku/innowacyjność produktów oraz
ich komponentów wypracowywana z dostawcami bądź przy
wykorzystaniu platform crowd sourcingu.

Punktem wyjścia do zdefiniowania struktury KPI zakupowych jest poziom dojrzałości i cele funkcji
Rola

Koordynator

Innowator

Dostawy

Synergie
Partner merytoryczny
dla biznesu

„Early
involvement”

Partner

Partner
strategiczny
w innowacji

popytem / planista

Ekspert rynkowy

Uczestnik

•

Administrator

Koordynator

cele biznesowe

Mediator

procedurami

Źródło: Procurement Maturity Assessment, KPMG

•
•

entralizacja zakupów
kategoriami w ramach
strategii zakupowych

•
•

przychodów ze

• L iczba nowych,
innowacyjnych
produktów
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Jakie KPI stosują polskie organizacje zakupowe?
Wyniki badania wskazują, że ponad 27% organizacji nie prowadzi żadnego pomiaru efektywności funkcji zakupowej. Wśród
tych, które wdrożyły w swoich zespołach miary KPI, przeważają wskaźniki koncentrujące się na sprawności operacyjnej,
np. terminowości dostaw. Co więcej, 30% organizacji raportuje wyniki tylko na wewnętrzne potrzeby funkcji zakupów.
Wśród raportowanych miar dominuje uzyskiwana redukcja kosztów, tradycyjnie za pośrednictwem tzw. „sukcesu
negocjacyjnego”, czyli różnicy pomiędzy pierwszą i finalnie uzyskaną ofertą. Wśród drugiej z najbardziej popularnych
grup wskaźników efektywności zakupowej dominują miary odwzorowujące tzw. Compliance, czyli zgodność z przyjętymi
procedurami wewnętrznymi i obowiązującymi regulacjami zewnętrznymi.
Czy organizacja prowadzi pomiar efektywności funkcji zakupowej?
Redukcja kosztów
JAKIE WSKA NIKI
RAPORTUJEMY?

27%
Nie

?

57
51

Compliance
Terminowo

46

Liczba wdro onych
strategii kategorii

Tak

73%

37

Poprawa SLA
Liczba strategii
zarz dzania dostawcami

34

Raportowanie
poza jednostk
zakupow
Obie formy
Raportowanie
wewn trzne

28

Główne wyzwania
Raportowanie poza jednostk zakupow

59%

46%

Badana
sprawno
operacyjna

Uwzgl dniona
warto
strategiczna

Kierunki
rozwoju

Cele powi zanie ze strategi
biznesow

W a ciwy dobór wska ników lub ich
agregacja w ramach Return on
Procurement

Źródło: Key Procurement Challenges – wyzwania i kierunki rozwoju organizacji zakupowych w Polsce, KPMG w Polsce

Na podstawie wskazanych wyżej miar trudno odzwierciedlić
strategiczną rolę funkcji zakupów, uzyskiwanie obniżenia
całkowitych kosztów użytkowania (TCO) w poszczególnych
kategoriach czy np. podwyższenie jakości dostaw lub usług
przy stałym poziomie cenowym.
Zgodnie z powyższym znacznym wyzwaniem pozostaje
tzw. kontroling zakupowy, który zakłada m.in.:
• kompleksowe podejście do potencjału funkcji
zakupów z uwzględnieniem jej wpływu na osiągany
zysk operacyjny, marżowość produktów i gospodarność
wydatkowanych środków;
• pomiar efektów pracy funkcji zakupowej z kilku
perspektyw: „biznesu”, funkcji zakupów i kontrolingu
finansowego;
• cele obszaru zakupów ściśle wynikające z celów
biznesowych i strategii spółki oraz ich dekompozycję
na struktury zespołowe (obszary strategiczne,
taktyczne, operacyjne);

12

Biuletyn CFO | lipiec 2017

• miary efektywności i strukturę raportowania
(tzw. zakupowy Balanced Scorecard ) wykraczające
poza poziom prostych oszczędności np. efektywność
kosztowa, wydajność procesu, efektywność zespołu;
• rozwiązania systemowe umożliwiające bieżący
dostęp do charakterystyki realizowanych zakupów
(m.in. liczba i stopień centralizacji dostawców, wartości
wydatków w kategoriach, poziom realizacji planów
zakupowych, skala realizowanych odstępstw).

Dlaczego wdrażać kontroling w zakupach?
Według wyników badania KPMG tylko 27% zarządzających
spółkami dostrzega strategiczną rolę funkcji zakupów.
Jednym z powodów powyższej statystyki jest wyzwanie
wielu organizacji dotyczące właściwego opomiarowania
efektów pracy obszaru zakupów. Narzędziem adresującym
powyższy problem jest kontroling zakupowy, tj. przemyślana
i adresująca różne perspektywy organizacyjne, metodyka
pomiaru efektów pracy funkcji zakupów. Ponadto ważne
jest, aby kontroling umożliwiał definiowanie celów funkcji
zakupowej i bieżące monitorowanie oraz komunikowanie
wyników, zgodnie z potrzebami i możliwościami
wynikającymi z poziomu dojrzałości organizacji zakupowej.
Kontroling zakupowy dostosowany do potrzeb spółki,
wspierany dedykowanymi narzędziami, zapewnia bardziej
efektywne podejmowanie decyzji biznesowych służących
efektywności kosztowej, procesowej oraz wspieraniu
innowacyjności i przedsiębiorczości w codziennych
działaniach.

Struktury pomiaru i współpraca z partnerem biznesowym
• zdefiniowanie wspólnych miar efektywności dla funkcji
zakupowej i jej partnerów biznesowych – zapewnienie
spójności celów;
• określenie zwięzłego zestawu miar adekwatnego do
poziomu dojrzałości organizacji zakupowej;
• zdefiniowanie zwięzłej struktury realizowanego pomiaru,
np. w ramach 5-10 aktualizowanych wskaźników.

Komunikacja wyników wewnątrz organizacji
• opracowanie wskaźników odwzorowujących efektywność
kosztową funkcji zakupowej z perspektywy kontrolingu
finansowego, m.in. poprzez wskazanie wpływu zakupów
strategicznych na rentowność sprzedaży.

Wśród najistotniejszych rozwiązań możliwych do rozpatrzenia
w obszarze kontrolingu zakupowego pojawiają się m.in.:
Innowacje
• pomiar efektywności innowacji proponowanych przez
dostawców, np. w ramach monitorowania czasu time
to market;
• kontraktowe zapewnienie liczby nowych pomysłów
wskazywanych przez dostawców w ramach
współpracy.

WARTO WIEDZIEĆ:
Ministerstwo Finansów zaprezentowało niedawno projekt zmian
w ustawie o CIT na 2018 r. Zmiany zmierzają do uszczelnienia
systemu podatkowego, zwalczania optymalizacji podatkowych
i wdrożenia dyrektywy ATAD. Ponadto wprowadzony ma zostać
podatek majątkowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych.
Więcej w październikowym wydaniu Biuletynu CFO.
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