
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jak zarządzać finansami firmy? 

Checklista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

Czy masz poukładane finanse firmowe? 
Zaznacz wszystkie punkty zgodnie z prawdą 

 
 Została określona odpowiedzialność w zakresie kontroli finansów 

(wiadomo kto odpowiada za realizowanie tej funkcji) 

 Są stworzone narzędzia finansowe, które w automatyczny lub 

półautomatyczny sposób pozwalają analizować dane 

 Powyższe narzędzia są regularnie wypełniane  

 Powyższe narzędzia zapewniają wiarygodne wyniki (zgodne z 

rzeczywistością) 

 Analizy finansowe są analizowane cyklicznie (np. raz w tygodniu) 

 Firma ma jasno określone cele finansowe do których dąży 

 Pracownicy firmy znają cele finansowe i znają poziom ich realizacji 

 Wnioski z analiz finansowych są zapisywane 

 Wnioski z analiz finansowych są wdrażane w codzienne życie firmy 

 Finanse są omawiane i interpretowane przez osoby z wiedzą i 

doświadczeniem finansowym  

  



 

Stan narzędzi finansowych 
Zaznacz wszystkie narzędzia, z których korzysta Twoja firma 

 

 Budżet 

 Analiza wyników finansowych (przychody, marża, zysk/strata)  

 Prognozy wyników finansowych 

 Rachunek kosztów zmiennych 

 Prognozy płynności finansowej 

 Narzędzia do kontroli finansowej projektów (np. bieżący podgląd 

marży) 

 Narzędzia do raportowania czasu pracy pracowników (np. 

Everhour) 

 Kontrola efektywności pracowników (np. % utylizacji) 

 Narzędzia do kontroli sprzedaży (np. CRM, poziom realizacji celów 

handlowych) 

 Narzędzia do kontroli marketingu (np. Google Analytics) 

 Rankingi klientów (np. porównania rentowności, udziału w 

przychodach) 

  



 

Dodatkowe informacje 
Poniżej znajdziesz miejsca, w których możesz dowiedzieć się więcej o 

finansach firmy 

 

Chcesz przeczytać więcej o prowadzeniu finansów firmowych? 
 

Zachęcamy do odwiedzenia naszego bloga. Poniżej znajdziesz linki do kilku 

artykułów, które mogą Cię zainteresować: 

 

• Co mierzyć w firmie usługowej? 9 KPI finansowych 

• Czego nie powie Ci księgowa o finansach firmy? 

• Zewnętrzny Dyrektor Finansowy – przewodnik po usłudze 

 

 

Chcesz zobaczyć jak wyglądają narzędzia, które tworzymy dla 

naszych klientów? 

 
Możesz pobrać przykładowy raport, w którym znajdziesz zdjęcia i opisy 

poszczególnych modułów: POBIERAM 

 

Chcesz bezpłatnie porozmawiać o tym jak możemy usprawnić 

finanse Twojej firmy?  

 

Na naszej stronie możesz zamówić bezpłatną konsultację, podczas 

której będziesz mógł zadać dowolne pytanie o finansach Twojej firmy, 

sprawdzić nasze kompetencje lub poznać szczegóły oferty. 

 

>> Zamawiam bezpłatną konsultację 
  

https://plonaconsulting.pl/wiedza
https://plonaconsulting.pl/finanse/kpi-finansowe
https://plonaconsulting.pl/finanse/8-pytan-finansowych-na-ktore-nie-odpowie-ci-ksiegowa
https://plonaconsulting.pl/finanse/zewnetrzny-dyrektor-finansowy
https://plonaconsulting.pl/przykladowy-raport
https://plonaconsulting.pl/bezplatna-konsultacja


 

 


