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Transparentność –
najważniejsze słowo w
zwiększaniu efektywności
Od lat kieruję się kilkoma zasadami budując zespoły
finansowe i operacyjne oraz zarządzając nimi.
Zatrudniając nową osobę patrzę w pierwszej
kolejności na jej osobowość, a dopiero w drugiej na
kompetencje merytoryczne. Uważam, że zespół – i
firma – nie skorzysta nawet na najwyższych
kompetencjach, jeśli ich posiadacz będzie miał
niepożądane cechy, utrudniające współpracę i
osiąganie celów. Chętnie przyjmuję osoby nastawione
optymistycznie, z pozytywną energią, nie bojące się
wyzwań, umiejące konstruktywnie kwestionować
status quo, przyciągające do siebie innych ludzi.
Dobrze jest, jak osoby w zespole różnią się: jeden jest
lepszy w planowaniu, inny w realizacji, ktoś lepiej się
potrafi wypowiedzieć, ktoś inny woli napisać, ktoś jest
bardziej spostrzegawczy, a inny – dokładny. Uczą się od
siebie nawzajem tego, w czym ktoś inny jest mocny.
To bardzo podnosi efektywność. Oczywiście, zadaniem
menedżera jest tak ułożyć osoby w procesie czy tak
przydzielać zadania, aby ta nauka była możliwa oraz
monitorować ten proces.
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Braki w kompetencjach merytorycznych można
nadrobić, ale pod warunkiem, że jest na to czas.
Jeśli go nie ma, to osobowość oceniam na równi z
kompetencjami.
Praca nad zespołem zajmuje najwięcej czasu w
momencie objęcia stanowiska CFO w nowym
miejscu. Wówczas musi on dobrze rozpoznać,
jaka jest nieformalna hierarchia w zespole, kto
posiada kluczowe informacje, kto jest centrum
kontaktowym, itd. Wtedy również powinien
rozstać się z osobami, które są absolutnie
odporne na zmiany, nie akceptują ich i nie chcą
się uczyć niczego nowego. Inaczej będą
demotywować zespół. Im wyższe stanowisko
zajmuje menedżer, tym bardziej jego sukces
zależy od pracy podległego zespołu, od jego
chęci i umiejętności wykonywania zadań. Więc
również w swoim interesie powinien zadbać o
taki dobór ludzi i organizację ich pracy, aby zespół
był coraz sprawniejszy.
Efektywność pracy zależy również od technologii
IT i specjalizacji.
Przyjąłem zasadę, że zespół wewnątrz firmy
powinien zajmować się tylko tymi sprawami,
które mają bezpośredni wpływ na biznes, które
tworzą istotną wartość. Zadania i procesy, które
są rutynowe, wystandaryzowane, powtarzalne,
aczkolwiek konieczne, wykonuje dla nas
wyspecjalizowana firma zewnętrzna. Są to np.
księgowanie dokumentów i obsługa płatności,
proces
należności,
księgowe
zamknięcie
miesiąca. Po dobrym definiowaniu i ustawieniu
procesów – core business vs procesy wspierające
– włączam się w te procesy wspierające tylko w
razie nietypowych zjawisk czy transakcji,
ewentualnie pojawienia problemów.
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Objęcie systemami IT procesów jest absolutnie niezbędne nie tylko do
tego, aby podejmować decyzje biznesowe na podstawie prawdziwych
danych i na czas, ale również do tego, aby zwiększanie efektywności
mogło być systematyczne. Systemy zapewniają transparentność i
porównywalność, nie obarczoną ludzkimi emocjami, wadami,
preferencjami. Gdy patrzymy na liczby, P&L, raporty sprzedaży
musimy mieć pewność, ze wszyscy posługujemy się tymi samymi
danymi. Jeśli pojawia się jakakolwiek wątpliwość co do wiarygodności
danych rozmowa schodzi z obszaru merytorycznego na podważanie
wiarygodności danych, to można zapomnieć o konstruktywnej
dyskusji o biznesie. Osiągniemy cel, gdy: wszyscy widzą to samo,
wszyscy znają reguły, wszyscy „grają na tym samym polu”.
Transparentność jest tak samo ważna z punktu widzenia zarządzania
biznesem czy szczególnie finansami, jak i zarządzania ludźmi. Buduje
w nich poczucie sprawiedliwości i partnerstwa. Mają wtedy chęć do
pracy, do zmian, do podejmowania trudnych zadań. Nie ma podstaw
do snucia jakiś negatywnych wizji czy podejrzeń.

Podsumowując, efektywny może być zespół, który:
składa się z ludzi
o odpowiednich
kompetencjach i
osobowościach
(zróżnicowanie)

pracuje w środowisku
informatycznym
zapewniającym pełną
transparentność procesów
i danych (z uwzględnieniem
odpowiedniego poziomu
uprawnień)

realizuje zadania
tworzące wartość
dodaną dla
biznesu.

No i pod zarządem rozumiejącego to wszystko CFO 😊

Mariusz Grajda,
CFO w Estee Lauder CEN Region,
uczestnik Klubu Dyrektorów
Finansowych „Dialog”
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Dyrektor finansowy jako
budowniczy mostów w firmie
Po spotkaniu w Warszawie
Uczestniczyłem ostatnio w spotkaniu Klubu Dyrektorów
Finansowych „Dialog” (w Warszawie, na GPW) na temat
„Efektywność pracy działu finansowego”. Sformułowałem kilka
refleksji po tej bardzo ciekawej i żywiołowej dyskusji.
Efektywność to pojęcie wieloznaczne. Czy oznacza to, że wszyscy
są cały czas zajęci? I inne zasoby? Nie, to nie o to chodzi. Goldratt w
książce „Cel I: Doskonałość w produkcji” wskazuje, że raczej
powinniśmy rozważać produktywność, czyli przybliżanie się do celu.
Jakie są właściwie podstawowe cele działu, funkcji, procesu
finansowego? Przede wszystkim takie jak całej firmy, trzymając się
fundamentalnej zasady, że wszystkie części pracują na całość.
Części nie mogą być w dysharmonii do całości.
A najogólniej mówiąc celem organizacji komercyjnej jest ciągły,
rentowny wzrost. Jako najważniejsze cele funkcji finansowej —
wspierające nadrzędny cel każdej organizacji komercyjnej —
wskazałbym:
1. Zapewnienie
warunków
koniecznych,
aby
organizacja
funkcjonowała, np. rejestrowanie transakcji, gromadzenie
informacji, wysyłanie sprawozdań do urzędów.
2. Przestrzeganie decydentów przed tym, czego nie robić,
wskazywanie rzeczy, które mogą zagrozić istnieniu firmy, w tym
obszarze jest przede wszystkim pilnowanie przepływu gotówki.
Jest to działanie na rzecz realizacji pierwszej zasady biznesu – nie
wypaść z biznesu.
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3. Ocena decyzji lokalnych w kontekście celu firmy jako całości,
wsparcie zarządu w podejmowaniu decyzji prawidłowych pod tym
względem. Decyzje zwykle są lokalne, dotyczą jakiejś części firmy (np.
zakup maszyny, długość serii produkcyjnej, mix asortymentu
wyrobów). Decyzje mogą wyglądać dobrze lokalnie, ale dla całości
niekoniecznie takie są. Lokalna optymalizacja nie oznacza
wzmocnienia całości, a zwykle jest bardzo szkodliwa. Dyrektor
finansowy buduje most między częścią a całością.
W tym ostatnim punkcie szczególnie warto przeanalizować, czy
stosujemy właściwe paradygmaty w rachunkowości. W tradycyjnej
rachunkowości kosztowej zasób niewykorzystany jest źródłem
poważnych strat. To błąd, który prowadzi do niepotrzebnej aktywacji
zasobów nie będących ograniczeniami, w poszukiwaniu wysokiego
wskaźnika OEE (Overall Equipment Efficiency). To z kolei często
powoduje nadprodukcję, która wiąże zasoby potrzebne do realizacji
pilnych zamówień (wydłuża czas realizacji) oraz podnosi poziom
niepotrzebnej nikomu do niczego pracy w toku, co z kolei wiąże
gotówkę i wywołuje szereg innych patologicznych konsekwencji. Nie
mówiąc już o zgubnym mirażu absorpcji kosztów przez produkcję w
toku, wskutek czego produkcja “na magazyn” wydaje się być
korzystna dla rachunku wyników.
Podsumowując,
istotną
wadą
powszechnie
stosowanego
paradygmatu Activity-Based Costing jest to, że tego rodzaju
przeciwproduktywne ze względu na cel firmy działania papierowo
poprawiają wynik. Polecam do rozwagi rachunkowość przerobową,
która takich pułapek pozwala uniknąć.
Zanim zaczniemy robić rzeczy dobre,
przestańmy robić rzeczy złe.

Marek Kowalczyk,
MANDARINE Project Partners,
MINT Books
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Efektywność
funkcji finansowej
Na majowym warszawskim spotkaniu Klubu
Dyrektorów Finansowych „Dialog” doszliśmy do
ciekawego wniosku: w miarę jak firma rośnie i
doskonali procesy, coraz więcej czynności dawniej
wykonywanych przez zespoły finansowe przenosi
się do „źródła”, czyli z działu finansowego do
działów
operacyjnych.
Zespół
finansowy
koncentruje się na zadaniach tworzących wartość
dla firmy, tworzących jej przewagę konkurencyjną
w oparciu o mechanizmy finansowe oraz na
wspieraniu działów biznesowych. „W dojrzałych
firmach finanse wspierają biznes w osiąganiu
ponadprzeciętnych
wyników,
nie
wyręczając
operacji w wykonywaniu zadań w procesach, które
przebiegają przez te działy” – mówiła Marta
Dylewska z Kapituły KDF Dialog, wcześniej dyrektor
finansowy korporacji, w Skanska, obecnie w
mniejszej firmie Neauvia.

06

Przykładowo, proces obsługi zobowiązań nie zaczyna się od
pojawienia się faktury, a od wygenerowania zapotrzebowania, a
następnie zamówienia. Kluczowe informacje są wprowadzane do
systemu zakupowego przez biznes i decydentów, odpowiedzialnych
za zakupy. Dział finansowy we współpracy z biznesem np. działem
zakupu
zarządza
danymi
podstawowymi
zapewniając
ich
poprawność, jednocześnie będąc zaangarzowanym w proces zakyupu
od poczatku otrzymuje informacje wcześniej, co pozwala mu
zaplanować zapotrzebowanie na gotówkę. Na etapie ewidencji
faktury nie potrzebna jest akceptacja merytoryczna, bo została ona
dokonana już w momencie podejmowania decyzji o zakupie – na
etapie zapotrzebowania i zamówienia. To skraca i usprawnia proces
zakupowy. Pozwala na planowanie.

Podobne zasady dotyczą innych procesów, np. prognozowania
przychodów, budżetowania wyników firmy i działów, zamknięcia
miesiąca, windykacji.
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Mateusz

Borowiak,

ekspert

efektywność

finansową

optymalizacji

procesu

Exact,

podkreśla,

„Osiąga
finansowego,

że

się

dzięki

w

którym

współpracują specjaliści z finansów i z działów
operacyjnych, każdy wkładając swoją wiedzę. System
informatyczny wspiera taki proces automatyzując
czynności

oraz

zwiększając

efektywność

i

bezpieczeństwo transakcji.”
Nie chodzi o to, aby ludzie pracowali szybciej i więcej,
lecz aby robili to, co trzeba i w odpowiednim
momencie oraz nie robili rzeczy zbędnych lub takich
które może zrobić algorytm.

Dyrektorzy finansowi, pracujący zarówno w polskich
oddziałach wielkich korporacji, jak i w rodzimym
biznesach widzą wyraźnie tę prawidłowość. W firmach,
które nie mają uporządkowanych procesów ewidencja
i analiza zaczyna się, gdy pojawia się dokument, np.
faktura. Księgowość ewidencjonuje i raportuje.
W nowoczesnych firmach finanse interesują się tym, co
będzie się działo oraz tym, jakie są przyczyny tego, co się
stało.
Księgowość zajmuje się ewidencją zdarzeń z przeszłości i
raportowaniem do urzędów, ewentualnie innym
obowiązkowym.
Zadanie
budowania
prognoz,
przygotowywania
budżetów, analiz dla zarządu to zadanie finansów
realizowane na podstawie informacji bezpośrednio z
biznesu.
Pomimo pewnego postępu jeszcze rzadko dzieje się tak
w mniejszych firmach. Brakuje tam finansów, a
księgowość jest daleko od biznesu. Wtedy biznes musi
polegać na tym, co wie i co zostanie im przekazane post
factum.
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„Przyjąłem zasadę, że zespół wewnątrz firmy powinien
zajmować

się

tylko

tymi

sprawami,

które

mają

bezpośredni wpływ na biznes, które tworzą istotną
wartość.

Zadania

i

procesy,

które

są

rutynowe,

wystandaryzowane, powtarzalne, aczkolwiek konieczne,
wykonuje dla nas wyspecjalizowana firma zewnętrzna.” –
mówi Mariusz Grajda, CFO w Estee Lauder.

Gdy firma działa procesowo, a procesy są w dużej mierze
zautomatyzowane,
powstaje
potrzeba
dalszego
usprawniania procesów. „Im bardziej proces jest
zautomatyzowany, tym mniej jest osób, które mają
umiejętność zauważyć, że coś jeszcze można usprawnić.”
– powiedziano na spotkaniu KDF Dialog we Wrocławiu.

Izabella Brzozowicz z BITO Technika Magazynowa
zauważa: „Nowoczesne systemy ERP automatyzują
kolejne procesy w taki sposób, żeby maksymalnie
odciążyć

użytkownika

możliwości
zachodzi

z

popełnienia
w

tle

bez

myślenia
błędów),

(a

zarazem

wiele

bezpośredniego

z

procesów
udziału

użytkownika. Poza widocznym dla niego interfejsem.
Powoduje to brak świadomości pracowników co
przyczyn i skutków, szczególnie w sytuacji zdarzeń
nietypowych, oraz możliwość pomijania błędów czy
możliwości poprawy procesów. Wtedy ważne są
procesy kontrolne i raporty bieżące, które pozwolą na
ciągłe doskonalenie.”
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W naszych analizach doszliśmy do wniosku, żeby - prócz procedury
systematycznych przeglądów procesów - zostawiać pracownikom
bufor czasu na analizę. Najlepiej podsumował ten aspekt Piotr Hans z
Alma-Color w grupie Novol na spotkaniu w Poznaniu: „Skoro w
kontekście lokalizacji wykonywania pracy uznajemy, że sprawdza nam
się dająca pewną elastyczność hybryda 3/2 (trzy w biura, 2 w domu), to
może zespół – a także poszczególne jednostki – obsługujące procesy,
projekty czy po prostu zadania, także osiągną większą efektywność,
gdy:

60%

pracy będzie możliwie ustrukturyzowane, zaplanowane i
realizowane w systemach informatycznych lub nawet
całkowicie zautomatyzowane,

20%

będzie kształtowane spontanicznie i w bezpośrednich
relacjach ad-hoc, a kolejne

20%

stanowić będzie bufor czasowy na nieoczekiwane
sytuacje czy nowe czynności do wykonywania asap”

Sporo rozmów dyrektorów dotyczyło
procesu zbierania, przetwarzania i
dystrybucji danych. Uważamy, że to szef
finansów jest właścicielem tego procesu
i jest odpowiedzialny za jakość danych.
Ich zbieranie, analizę i interpretowanie –
dostarczanie ich zarządowi czy innym
decydentom. A co przesądza o tej
jakości? „Przede wszystkim ich istotność.
Dyrektor finansowy mający dostęp do
setek danych musi określić ich istotność,
dla
firmy,
dla
poszczególnych
interesariuszy, zanim przedstawi je dalej”
– mówiła w Lublinie Dorota Persona z
firmy Standard.
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Jednak ostateczny sprawdzian efektywności pracy
finansistów w tym procesie jest poza ich działem.
Zdefiniował go Mateusz Borowiak z Exact: „Jedną z
najważniejszych miar tej efektywności jest dostarczanie
na czas tak wiarygodnych i rzetelnych danych
finansowych
oraz
zarządczych,
że
decyzje
podejmowane przez zarząd (i menedżerów niższych
szczebli) są trafne.”
Doniosłość tej miary powoduje, że w interesie dyrektora
finansowego jest wdrożenie w całej firmie procesów
zarządzania danymi, wymuszanie wprowadzania danych
do systemów IT na jak najwcześniejszym etapie ich
pozyskiwania, z najwyższym poziomem jakości, jeden
raz i ich korygowania w momencie pojawienia się
informacji o zmianie czy błędzie.

Adam Kierecki, dyrektor finansowy w Maxi Zoo zwrócił
uwagę, że w zależności od tego, kto ocenia dział
finansowy,

takie

przyjmuje

miary.

„Prezesa

nie

interesuje, czy 30 czy 80% faktur jest księgowanych
automatycznie.

Zauważa

działanie

finansów,

jeśli

przykładowo przyczynią się do podniesienia marżowość
o

1,5%.”

Choć,

oczywiście,

stopień

automatyzacji

księgowania wpływa na koszt księgowości, to nie ta
miara efektywności jest najważniejsza.

Podsumowując, największe znaczenie dla efektywności
finansów ma optymalizacja procesów finansowych,
pracy w finansach, automatyzacji operacji w systemach
IT. Ma znaczenie także sposób zarządzania pracownikami
zespołu finansowego i właściwe ustalenie celów
i paradygmatów finansów .
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CFO, którzy
zbudowali wysoką
efektywność funkcji
finansowej,
zapraszamy do
Konkursu CFO Roku
2022

www.cforoku.pl
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