
Firmy, które w swym modelu biznesowym respektują 
wymogi stawiane przez interesariuszy i wyraźnie 
koncentrują się na nośnikach wartości, budują silną 
przewagę konkurencyjną na swej drodze do sukcesu. 
Oznacza to naturalną potrzebę przedefiniowania roli 
zespołów finansowych i przejście z tradycyjnego ich 
rozumienia jako rachunkowości oraz zarządzania finansami 
na finanse skoncentrowane na budowaniu wartości.

Każda organizacja, która chce skutecznie konkurować 
i budować swą przewagę, a także osiągać sukcesy na rynku 
kapitałowym, powinna znać odpowiedzi na poniższe pytania:

• Co maksymalizuje wartość dla akcjonariuszy i w jaki
sposób najskuteczniej budować wartość rynkową firmy?

• Jakich mierników finansowych i niefinansowych
potrzebuje kierownictwo, by regularnie monitorować
efektywność biznesową?

• W jaki sposób należy standaryzować i kalkulować mierniki
w całej organizacji, by pozwalały one na mierzenie wartości?

Firmy skoncentrowane na nośnikach wartości, a także na 
środkach potrzebnych do kreowania wartości, osiągają 
lepsze wyniki niż konkurenci rynkowi. KPMG opracowało 
metodologię wdrażania koncepcji zarządzania 
wartością opartą na doświadczeniach z firmami zarówno 
prywatnymi, jak i publicznymi.

Współpraca z nami pozwala zidentyfikować i zrozumieć 
kluczowe nośniki wartości, opracować inicjatywy zmierzające 
do budowania wartości oraz opracować system raportowania 
pozwalający na bieżące monitorowanie wartości firmy.

Zarządzanie wartością i jej monitorowanie

Tworzenie kompleksowych map wartości

Definiowanie inicjatyw restrukturyzacyjnych 
ukierunkowanych na tworzenie wartości

Wdrażanie systemów raportowania zarządczego 
i kokpitów menedżerskich

Warsztaty dla Klientów na temat tworzenia wartości

Weryfikacja strategii pod kątem tworzenia wartości

Definiowanie kluczowych mierników efektywności 
motywujących do tworzenia wartości
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Zwiększanie wartości jest nadrzędnym celem zarządzających przedsiębiorstwami. Świadomość nośników 
wartości pozwala lepiej zrozumieć swoje przedsiębiorstwo oraz rynek, na którym funkcjonuje.
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Przykładowa mapa wartości

Dlaczego KPMG?

Wypracowaliśmy 
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skuteczną i szybką 
realizację projektu.

Pracujemy jako 
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z Klientem na 
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budujemy zaufanie. 

Zespół Financial 
Management to dedykowana 
grupa ekspertów 
odpowiedzialna za stronę 
merytoryczną (zgodną 
z najlepszymi praktykami).

KPMG jest partnerem biznesu  
w zakresie projektowania  
i wdrażania modeli budowania 
wartości. Oferujemy kompleksowe 
wsparcie w zakresie przygotowania  
i zaprojektowania map wartości.
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skutecznego wdrożenia 
programu zarządzania 
wartością w organizacji są 
wielowymiarowe i mogą być 
odczuwalne w wielu obszarach 
funkcjonowania organizacji.
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