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KORONA Candles S.A. zajmuje czołową pozycję na światowym rynku produkcji świec, będąc jednocześnie jed-
nym z największych producentów świec zapachowych w Europie i dostawcą marek własnych (tzw. „private 
label”) dla renomowanych międzynarodowych koncernów. Od 1992 roku firma nieustannie buduje pozycję 
rynkową, stale inwestując w nowoczesne technologie oraz poszukując alternatywnych i wydajniejszych roz-
wiązań w  procesie produkcji. Obecnie produkcja jest niemal całkowicie zautomatyzowana oraz wspierana 
centrum logistycznym, zapewniając tym samym ogromny potencjał produkcyjny. Spółka osiąga wolumen 
produkcji w Polsce na poziomie 9 mln sztuk dziennie i 2,5 mld sztuk różnorodnych świec rocznie. Oprócz zakła-
du zlokalizowanego w Wieluniu KORONA Candles S.A. posiada jeszcze jedną fabrykę: w miejscowości Dublin, 
w amerykańskim stanie Wirginia.
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Sytuacja przed wdrożeniem
Rozmiary firmy, specyfika procesów produkcyjnych oraz głównych odbiorców sprawiają, że precyzyjne planowanie budżetów przychodowych 
i kosztowych ma fundamentalne znaczenie dla wyników Spółki. Podobnie wygląda sytuacja w obszarze wielowymiarowych analiz: bez natych-
miastowego dostępu do danych o kluczowych wskaźnikach ekonomicznych wręcz nie sposób myśleć o realizacji zakładanych celów finansowych 
i marketingowych firmy.

Jak zatem zadbać o efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem? 
Jednym z głównych elementów jest zestaw optymalnie zaprojektowanych procesów biznesowych i specjalistyczne oprogramowanie, które pozwoli wykorzy-
stać potencjał wszystkich zasobów firmy. W tym przypadku Zarząd KORONA Candles S.A. nie miał specjalnych problemów, natomiast w przypadku odpowied-
niego oprogramowania sytuacja wyglądała zdecydowanie inaczej.

Bieżąca ewidencja wszelkich operacji była realizowana w systemie ERP. Specyfika systemów klasy ERP jest jednak taka, że ich możliwości w zakresie planowa-
nia i budżetowania (zwłaszcza planowania o dużym stopniu szczegółowości) czy zaawansowanych analiz są ograniczone ze względu na inne przeznaczenie 
oprogramowania tej klasy. Podobnie było w firmie KORONA Candles S.A. i dlatego całość prac nad budżetami czy analizą wskaźnikową musiała być realizowana 
przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych i doraźnie tworzonych raportów czy zestawień generowanych przez własnych specjalistów IT. Jak wiadomo, takie podejście 
jest jednak mało efektywne choćby ze względu na niektóre ograniczenia arkuszy kalkulacyjnych. Jak wspomina Paweł Sekieta, Wiceprezes Zarządu ds. Finan-
sowych KORONA Candles S.A.: „Tworzenie kolejnych budżetów było złożonym i dość trudnym procesem w naszej firmie: w obiegu było zwykle kilkadziesiąt arkuszy 
budżetowych. W trakcie prac pojawiały się kolejne wersje budżetów cząstkowych, a co za tym idzie dodatkowa porcja plików do konsolidacji. W takiej formie proces 
budżetowania mógł trwać nawet miesiąc. Sytuacja była nie do utrzymania i Zarząd rozpoczął proces zakupu specjalistycznego oprogramowania, które wyeliminuje 
ww. problemy. Oprócz budżetowania, obszar raportowania i analiz również wymagał usprawnień. Jego ówczesna forma to długie godziny pracy nad wydobyciem 
potrzebnych danych i nadaniem im formy, która była jasna i czytelna.”

Usprawnienie procesów budżetowych.
Ulepszenie planowanie. 

Zmniejszenie ryzyka biznesowego. 
Zwiększenie wydajności operacyjnej. 
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Wybór rozwiązania 
Głównymi założeniami KORONA Candles S.A. przy wyborze systemu było zintegrowanie w jednym narzędziu następujących funkcjonalności:
• zintegrowany i zautomatyzowany workflow procesu budżetowania,
• możliwość prowadzenia wielowymiarowej analizy danych,
• możliwość drążenia danych do poziomu dokumentu źródłowego,
• przejrzyste zarządzanie uprawnieniami użytkowników,
• automatyzacja w generowaniu i rozsyłaniu raportów zarządczych.

Jak wspomina dzisiaj Paweł Sekieta, proces wyboru był dość złożony: „Przyglądaliśmy się dokładnie ok. 5-ciu rozwiązaniom controllingowo-analitycznym. 
Pochodziły one od polskich, jak również zagranicznych producentów. Ponieważ wcześniejsze rozwiązanie nie spełniało naszych oczekiwań, szukaliśmy systemu 
elastycznego, rosnącego razem z firmą i umożliwiającego maksymalnie dużą samodzielność w obsłudze. Główny nacisk położyliśmy na możliwość zapewniania 
użytkownikom o różnych uprawnieniach kontrolowanego dostępu do danych źródłowych oraz analizy danych w różnych przekrojach.

W ostatecznej ocenie wygrał system Business Intelligence zaproponowany przez wrocławską firmę:

BI-Pro Consulting Group Sp. z o.o.

Bardzo ważne było także skrócenie i ułatwienie procesu budżetowania. Innym istotnym parametrem była także możliwość administrowania programem bez 
dodatkowego obciążania Działu IT oraz angażowania firmy zewnętrznej. Połączenie tych funkcjonalności z mieszczącym się w naszym budżecie kosztorysem 
zdecydowało o wyborze systemu do controllingu klasy Business Intelligence oferowanego przez firmę BI-Pro Consulting Group Sp. z o.o.”.

Przebieg wdrożenia
Jednym z najważniejszych czynników sukcesu każdego projektu wdrożeniowego jest dokładna identyfikacja wszystkich procesów, któ-
re ma objąć nowy system. Chcąc zatem uniknąć ewentualnych niespodzianek w trakcie projektu wdrożeniowego, konsultanci BI-Pro 
dokonali gruntownej analizy potrzeb analityczno-raportowo-controllingowych KORONA Candles S.A. Następnie opracowano wielowy-

miarowy model systemu, wraz z procesami i przystąpiono do prac wdrożeniowych. W ich trakcie zaprojektowano modele budżetów dla pełnego 
zakresu obszarów działalności Spółki, w szczególności budżety:

• sprzedaży
• produkcji
• kosztów wg centrów rodzajowych i MPK
• inwestycji
 
 Ponadto zostały opracowane dodatkowe modele na potrzeby analityczno-raportowe dla następujących obszarów:

• sprzedaż
• zakupy
• normatywy produkcyjne
• należności
• zobowiązania
• wynagrodzenia (do poziomu pracownika i pozycji wynagrodzeń)

Prócz pracy nad ww. modelami, konsultanci firmy BI-Pro dokonali integracji systemu controllingowego z systemem ERP - MFG/PRO w zakresie 
importu wymaganych danych, a także opracowali wymagane formularze planistyczne oraz niezbędne procedury workflow.

Efekty wdrożenia
Paweł Sekieta relacjonuje: „Po kilku miesiącach pracy z nowym systemem byliśmy w pełni z niego zadowoleni. Wszystkie zakładane cele wdro-
żenia zostały osiągnięte w 100%. Niektóre funkcjonalności wdrożonego systemu przekroczyły nawet nasze oczekiwania. Dlatego już wówczas 
zaplanowaliśmy wdrożenie systemu w kolejnych obszarach zarządzania i zwiększenie liczby użytkowników, co miało też związek z dynamicz-
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nym rozwojem naszej działalności oraz zwiększeniem zatrudnienia. Nowy system Business Intelligence wielowymiarowo i skutecznie wspiera nas na wszystkich 
etapach budżetowania i raportowania. Ułatwia też przeprowadzanie różnorodnych analiz zarówno w układach finansowych, jak i rzeczowych. Dzięki swojej 
funkcjonalności wypiera standardowe narzędzia: arkusze kalkulacyjne czy proste aplikacje tworzone dotychczas siłami naszego działu IT, a wykorzystywane 
w controllingu operacyjnym i w analizie finansowej. Dzięki inwestycji w nowy system możliwe stało się przejście z ogólnego na bardziej precyzyjne planowanie i 
szczegółowe analizy w niemal każdej dziedzinie działalności KORONY”.

Jak wygląda sytuacja obecnie?
„Wdrożenie nowego systemu do controllingu klasy Business Intelligence miało istotny wpływ na rozwój firmy. Planowanie i późniejsze badanie 
kosztów pozwoliło w znacznym stopniu usprawnić ich kontrolę. Również analiza realizacji planów sprzedażowych i zakupowych wpływa ko-
rzystnie na poprawę wskaźników w tych obszarach. Dużo lepsza jest kontrola marż i realnej rentowności. Gdy dochodzi do znacznych odchyleń 

w realizacji określonych budżetów, bez problemu możemy prowadzić szczegółowe analizy typu: Drill Through i schodzić do poziomu pojedynczych transakcji czy 
innych elementów składowych. Dzięki dużej automatyzacji procesów planistycznych jesteśmy w stanie, w dowolnym momencie stworzyć raport budżetu firmy 
zarówno dla Polskiej Spółki, jak i spółki-córki” – dodaje Łukasz Zdziebko Specjalista ds. kosztów w KORONA Candles S.A.

Współpraca szyta na miarę
Wdrożenie systemu do controllingu i budżetowania to jak szycie ubrania na miarę. Ważny jest nie tylko zakres funkcjonalny rozwiązania, 
ale też kompetencje zespołu wdrożeniowego. W przypadku projektu zrealizowanego w KORONA Candles S.A. ten element również 
został dobrze oceniony: „Spółka BI-Pro Consulting Group, która wdrażała nam to rozwiązanie okazała się wyspecjalizowanym podmiotem 

działającym w bardzo elastyczny i profesjonalny sposób. Sam proces wdrożenia oraz późniejsze faza eksploatacji przebiegała bardzo sprawnie. Nam 
zależało na tym, aby po wdrożeniu być samowystarczalnymi użytkownikami systemu. Dzięki zaangażowaniu, profesjonalnemu podejściu do zadań 
oraz dzieleniu się zdobytą wiedzą konsultantów BI-Pro, zostało to osiągnięte.” – kończy Paweł Sekieta.

Chcesz wiedzieć jak nowo-
czesny specjalizowany system 
controllingowy klasy BI/CPM 
może pomóc Twojej firmie?

Masz inne pytania?
Zadzwoń: 71 722 76 32
lub
Napisz: biuro@bi-pro.pl

BI-Pro Consulting Group Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w roz-
wiązaniach wspomagających zarządzanie efektywnością przedsię-
biorstwa. 

Sednem jej działalności jest kompleksowa realizacja systemów do 
planowania finansowego i operacyjnego, budżetowania i control-
lingu, konsolidacji finansowej i  zarządczej, wielowymiarowych 
analiz biznesowych, raportowania zarządczego oraz elektronicz-
nego obiegu dokumentów, z  wykorzystaniem zaawansowanych 
technologii i narzędzi klas: Business Intelligence, Corporate Perfor-
mance Management czy Document Management Systems. 

Od 2006 roku BI-Pro Consulting Group jest realizatorem wdrożeń 
specjalizowanych systemów controllingowych klasy Business 
Intelligence,  opartych na wydajnej architekturze hurtowni danych 
i nowoczesnych technologiach firmy Microsoft, w tym SQL Server, 
Power BI i Azure.


