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INTEGRACJA RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ
I ZARZĄDCZEJ W SYSTEMIE ERP
Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane aspekty modelowania strumieni przepływów danych w systemie ERP w kontekście integracji rachunkowości finansowej i zarządczej. Skoncentrowano się na przepływach wartościowych w obszarach sprzedaży, zakupów,
produkcji, rachunkowości finansowej oraz zarządczej. Przedstawiono przykład modelowania
strumieni przepływów danych w ujęciu centrów kosztów oraz nośników. Zwrócono przy tym
szczególną uwagę na sposoby oraz możliwości integracji przepływów danych.
Słowa kluczowe: rachunkowość finansowa i zarządcza, centra kosztów, nośniki kosztów
i wyników.

1. Wstęp
Jednym z głównych warunków sukcesu przedsiębiorstwa są informacje dostarczane
we właściwym czasie, w potrzebnych przekrojach i odpowiednich parametrach.
Uznanie ich za przydatne oraz wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji zależy od ich cech jakościowych. Wyróżnia się dane historyczne oraz zorientowane na
przyszłość. Przydatność informacji historycznych determinowana jest przede
wszystkim wiarygodnością, adekwatnością oraz sprawdzalnością. Informacje zorientowane na przyszłość powinny być terminowe, przydatne pod względem prognostycznym oraz porównywalne [por. Nowak 2008, s. 101]. Pozyskaniu informacji, zarówno tych historycznych, jak i zorientowanych na przyszłość, służy system
rachunkowości przedsiębiorstwa. Za pozyskanie tych pierwszych odpowiada zwykle podsystem rachunkowości finansowej, a drugich – rachunkowości zarządczej.
Tworzenie informacji przez dwa różne podsystemy może powodować rozbieżności wynikające chociażby ze stosowania różnych systemów rachunku kosztów
[por. Kużdowicz, Kużdowicz 2012, s. 156]. Podważa to wiarygodność tych informacji i wymaga dodatkowej weryfikacji i uzgodnienia. Stąd w literaturze przedmiotu
coraz częściej przewija się pogląd, że „rachunkowość jest jedna”. Przez to określenie rozumie się jednorodny system zbudowany z takich elementów, jak: ewidencja
księgowa, rachunek kosztów i sprawozdawczość [por. Sobańska 2012, s. 179]. Podział rachunkowości, jakkolwiek historycznie uwarunkowany, na podsystemy ra-
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chunkowości finansowej i zarządczej wydaje się coraz mniej uzasadniony. Coraz
częściej stosowane w przedsiębiorstwach jest raportowanie dokonań, które w sposób
zintegrowany zaspokajają rosnące potrzeby informacyjne odbiorców wewnętrznych
i zewnętrznych. Obligatoryjne raportowanie finansowe wymaga zatem przetwarzania i ujawniania informacji, które zwyczajowo były gromadzone w wewnętrznym
systemie raportowania zarządczego. Nowe podejście sprawozdawcze oznacza przenikanie sprawozdawczości finansowej i rachunkowości zarządczej [por. Nita 2012,
s. 368-378].
Powyższe kierunki zmian w rozwoju rachunkowości wynikają z jednej strony
ze zmian potrzeb informacyjnych interesariuszy, a z drugiej z dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych, niosącego z sobą nowe możliwości ewidencji
i raportowania. Zaawansowana architektura coraz bardziej popularnych zintegrowanych systemów informatycznych pozwala na tworzenie nowych modeli systemów
rachunkowości, łączących (integrujących) podsystemy rachunkowości finansowej
i zarządczej. Pozwala w szczególności na modelowanie systemów przepływu strumieni ilościowych i wartościowych w przedsiębiorstwie, uwzględniających jednocześnie potrzeby informacyjne interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
Celem artykułu jest próba zarysowania całościowego podejścia do ewidencji
i raportowania w systemie rachunkowości przedsiębiorstw w kontekście integracji
podsystemów rachunkowości finansowej i zarządczej. Skoncentrowano się na wybranych przepływach strumieni wartościowych w obszarach sprzedaży, zakupów,
produkcji z uwzględnieniem ewidencji księgowej na kontach księgi głównej oraz
obiektach rachunku kosztów i dokonań. Do realizacji powyższego celu zastosowano
metody badawcze obserwacji oraz badań literaturowych.

2. Modele ewidencji kosztów i dokonań
Rachunek kosztów i dokonań jest zorientowany na dostarczanie informacji zarówno
na potrzeby obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej, jak i wewnętrzne potrzeby zarządzania. Dlatego powinien być prowadzony z jednej strony w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych interesariuszy wewnętrznych, a z drugiej zgodnie z
określonymi zasadami i regulacjami prawnymi z zakresu rachunkowości, tak aby
można było ustalić wynik finansowy i wycenić zapasy produktów. Istnieje wiele
rozwiązań dotyczących organizacji i prowadzenia rachunku kosztów, co powoduje
konieczność wyboru najbardziej odpowiednich dla danej jednostki gospodarczej.
Stosowane rozwiązanie powinno być określone w zasadach (polityce) rachunkowości. Nie zawsze jednak zapewniają one w wystarczającym stopniu informacyjne potrzeby zarządzania [por. Nowak 2011, s. 438]. Próby, podejmowane na rzecz spełnienia tych potrzeb, sprowadzają się często do prowadzenia dodatkowych obliczeń
w ramach podsystemu rachunkowości zarządczej, co z kolei rodzi konieczność ich
weryfikacji i uzgodnienia z podsystemem bazowym – tj. rachunkowości finansowej.

Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej w systemie ERP321

Uzgodnienie danych podsystemów rachunkowości finansowej i zarządczej następuje zwykle w ramach procedury zamykania okresu sprawozdawczego. Dotyczy
ono przede wszystkim pozycji składających się na wynik (zysk/stratę) ze sprzedaży. Pozycje te obejmują w szczególności – w przypadku układu porównawczego –
przychody ze sprzedaży oraz koszty rodzajowe działalności operacyjnej. Uzgodnienie danych, w tym spójności kosztów, zapewnia mechanizm sprawdzający, zwany
kontrolą kręgu kosztów. Polega on na sprawdzaniu, czy dany zasób został zaewidencjonowany we wszystkich zespołach kont lub obiektów kosztowych dla niego
zadeklarowanych oraz czy podczas „przechodzenia” do kolejnego zespołu został
prawidłowo wyksięgowany z poprzedniego [por. Kowalski 2012, s. 32].
Wyróżnia się dwa mechanizmy kontroli – w ramach pojedynczego oraz podwójnego kręgu kosztów. Pojedynczy krąg kosztów bazuje wyłącznie na kontach księgi głównej, na których dekretowane są operacje z obszaru rachunkowości zarówno
finansowej, jak i zarządczej. Podwójny krąg kosztów zakłada odseparowanie tych
obszarów oraz zastosowanie tzw. układu tabelarycznego.
2.1. Pojedynczy krąg kosztów
Kontrola pojedynczego kręgu kosztów zakłada ewidencję kosztów na wielu zespołach kont księgowych. Z punktu widzenia ich rodzaju trafiają na konta zespołu 4.
Charakterystyka funkcjonalna decyduje o umiejscowieniu – za pomocą konta rozliczenia kosztów rodzajowych 490 – na kontach zespołu 5. Koszty zgromadzone na
kontach zespołu 5, dotyczące kosztów wytworzenia, przenoszone są na konto 580
z chwilą wytworzenia produktów na konta zespołu 6, a następnie w momencie sprzedaży produktów przenoszone są na konta zespołu 7. Koszty okresów przyszłych
księgowane są w zespole 6, skąd w odpowiednim czasie są przeksięgowane do kosztów bieżących (zespół 4 i 5, w zależności od przyjętego układu) [Kowalski 2012,
s. 32]. Rysunek 1 ilustruje klasyczny sposób ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym.
490/Rozliczenie
kosztów rodzajowych

(50x)
Centra kosztów

40x/ Koszty wg
rodzajów

860/ Wynik
finansowy

(580)
Rozl. k-tów działal.

60x/ Produkty
gotowe

(73x)
KWS

60x/
Odchylenia

70x/ Przychody
ze sprzedaży

Rys. 1. Pojedynczy krąg kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym
Źródło: opracowanie własne.
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Koszty zarządu i sprzedaży przenoszone są na konto kosztu własnego sprzedaży
(KWS)73x. Saldo tego konta przenoszone jest następnie na konto 490. Na zmianę
stanu produktów wpływają operacje gospodarcze, które są księgowane na kontach
zespołu 6, w korespondencji z kontem 73x, a następnie przenoszone są na konto
490. Zmniejszenie stanu produktów występuje wtedy, gdy koszty zaksięgowane na
koncie 490 (strona Ma), faktycznie poniesione w związku z produkcją wyrobów
gotowych, są mniejsze niż koszt własny sprzedaży – konto 490 (strona Wn) [Kużdowicz, Kużdowicz 2012, s. 261].
Powyższy sposób ewidencji sprowadza się do wyznaczenia sald kont księgi
głównej i w konsekwencji – wyznaczenia wyniku ze sprzedaży. Ewidencja ta prowadzona jest zwykle na kontach zbiorczych (agregujących) księgi głównej. Powoduje to „gubienie” informacji np. o efektywności różnych obiektów kosztów – tak
przecież istotnych dla różnych grup interesariuszy. Rozwinięciem tego podejścia,
pozbawionym powyższej wady, jest zastosowanie podwójnego kręgu kosztów.
2.2. Podwójny krąg kosztów
Ewidencja kosztów w ramach podwójnego kręgu kosztów sprowadza się do ewidencji
operacji gospodarczych jednocześnie na kontach księgi głównej w obszarze rachunkowości finansowej oraz obiektach kosztowych – rachunkowości zarządczej. Prezentacja oraz uzgodnienie danych następuje w układzie tabelarycznym (por. rys. 2).
Wyszczególnienie
+
-

Konta KG
(FK)

Dochody / przychody netto
Zużycie materiałów podstawowych
Koszty (pierwotne) produkcji
Pozostałe koszty ogólne

= Wynik 1
=

Koszty (wtórne) produkcji
Rozliczenie k. ogólnych
Przyjęcie produktów
Wydanie produktów

-

Rozliczenie odch. kosztów produkcji
Zaksięgow. odch. kosztów produkcji

Wynik 2

= Wynik 3

Rys. 2. Podwójny krąg kosztów w układzie tabelarycznym
Źródło: opracowanie własne.

Centra
kosztów

Nośniki
kosztów

Nośniki
wyników
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Wiersze tabeli odpowiadają poszczególnym rodzajom kosztów i przychodów,
a kolumny – centrom i nośnikom kosztów oraz wyników. Centrum kosztów gromadzi koszty według miejsca powstawania (np. dział zaopatrzenia, produkcji); nośnik
kosztów gromadzi koszty przedmiotu stanowiącego przyczynę kosztu (np. produkt,
zlecenie klienta, zlecenie magazynowe lub projekt); nośnik wyniku gromadzi przychody i koszty, które tworzą wynik działalności gospodarczej (np. klient, grupa artykułu lub region sprzedaży).
Ilustracja poszczególnych pozycji rozpoczyna się zwykle od wierszy z dochodami/przychodami, kolejne wiersze odpowiadają różnym pozycjom kosztów oraz
sumom pośrednim, zwanym wynikami 1, 2 i 3. Pełne ujęcie sprowadza się do wyodrębnienia obszarów: rachunkowości finansowej, rachunku kosztów oraz rozliczeń
dotyczących kosztów i przychodów neutralnych oraz kalkulacyjnych. W dalszej
części artykułu zrezygnowano z rozwinięcia rozważań na temat tych rozliczeń na
korzyść głębszej analizy obszaru rachunku kosztów i dokonań.
Poszczególne pozycje alokowane są, w zależności od ich charakteru, jednocześnie w dwóch, trzech lub czterech obszarach. Na przykład: zużycie materiałów
podstawowych jako koszt bezpośredni w kwocie odpowiadającej ilości zarejestrowanego zużycia w ramach rozchodu wewnętrznego – na kontach księgi głównej
rachunkowości finansowej oraz w rachunku nośników kosztów; amortyzacja jako
nakład/koszt ogólny, w kwocie odpisu bilansowego na kontach księgi głównej rachunkowości finansowej oraz w kwocie odpisu kalkulacyjnego – w rachunku centrów kosztów.
Procedura zamykania okresu sprawozdawczego w układzie tabelarycznym
sprowadza się do wyznaczenia narastająco kolejnych wyników. Wynik 1 jest różnicą przychodów ze sprzedaży oraz kosztów materiałów podstawowych, kosztów
pierwotnych produkcji (np. płac bezpośrednich i kosztów maszynogodzin) oraz pozostałych kosztów ogólnych. Przychody ze sprzedaży alokowane są bezpośrednio
na nośnikach wyników, koszty materiałów podstawowych – na nośnikach kosztów,
a koszty pierwotne produkcji oraz pozostałe koszty ogólne – na centrach kosztów.
Wynik 2 uzyskiwany jest po odciążeniu centrów kosztów kosztami produkcji oraz
kosztami ogólnymi (np. narzuty kosztów zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży i administracji) na rzecz dociążenia nośników wyników. Ostatni krok to rozliczenie kosztów pozostałych, sprowadzające się do „wyzerowania” centrów kosztów i doliczenia ich do nośników kosztów lub wyników, co pozwala na wyznaczenie wyniku 3.
„Wyzerowanie” nośników kosztów związane jest z zaksięgowaniem odchyleń na
kontach księgi głównej. Praktyczna realizacja uzależniona jest od dostępnego oprogramowania.

3. Integracja danych w systemie ERP
W praktyce rejestracja (ewidencja) operacji gospodarczych oraz raportowanie następują za pomocą oprogramowania. Najczęściej obecnie stosowanym jest oprogramo-
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wanie standardowe o architekturze wyspowej (dziedzinowej) lub zintegrowanej.
Oprogramowanie wyspowe występuje w postaci wielu różnych programów oraz
odrębnych baz danych. Wymiana danych pomiędzy nimi następuje ręcznie lub
z pomocą dodatkowych interfejsów. Oprogramowanie zintegrowane, zaliczane do
systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning), osadzone jest na jednej bazie
danych i składa się z wielu spójnych, powiązanych ze sobą elementów składowych
zwanych modułami. Najczęściej występują moduły logistyczne (np. sprzedaż, produkcja, zaopatrzenie, gospodarka materiałowa) oraz rachunkowości (np. finanse
i księgowość, środki trwałe oraz rachunek kosztów). Powiązania modułów logistycznych i rachunkowości sterują przepływem strumieni danych ilościowych i wartościowych przedsiębiorstwa. W dalszej części skoncentrowano się na przepływach
strumieni wartości.
Na rys. 3 przedstawiono przykładowy schemat przepływów strumieni wartości
w systemie ERP. Założono, iż centralnym ogniwem wiążącym wszystkie obszary
jest moduł finansowo-księgowy (FK). W module FK następuje dekretacja operacji
gospodarczych zarejestrowanych na przykład w modułach logistycznych. Przepływ
skierowany jest zasadniczo od tych modułów do modułu FK i dalej do modułów
rachunku kosztów.
Sprzedaż

Rachunek centrów kosztów

Zaopatrzenie
Gospodarka materiałowa

Finanse
i księgowość

Rachunek nośników kosztów

Środki trwałe
Kadry i płace

Legenda:

Rachunek nośników wyników

Przepływy pierwotne
Przepływy wtórne

Rys. 3. Przepływy strumieni wartości w systemie ERP
Źródło: opracowanie własne.

Integrację danych w systemie ERP zapewniają parametry zawarte w danych podstawowych oprogramowania. Sterowanie przepływem strumieni wartości obejmuje
funkcje obszarów rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym rachunku centrów
kosztów, nośników kosztów oraz nośników wyników. Rozważane przepływy „uruchamiane” są z chwilą rejestracji operacji (zdarzeń) gospodarczych i sprowadzają się
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do generowania dekretów księgowych na kontach księgi głównej oraz odpowiednio
– dociążania i odciążania (uznania) obiektów kosztów.
W odniesieniu do stopnia powiązania z dokumentami źródłowymi wyróżnia się
przepływy pierwotne oraz wtórne. Przepływy pierwotne odzwierciedlają obieg dokumentów źródłowych (np. dekretację faktury sprzedaży na koncie księgi głównej
oraz nośniku wyników). Przepływy wtórne strumieni wartości dotyczą rozliczeń pomiędzy obiektami kosztów oraz zamykania okresów sprawozdawczych. Rozliczenia
pomiędzy obiektami kosztów obejmują przeksięgowania pomiędzy obiektami zarówno jednej kategorii (np. pomiędzy centrami kosztów z tytułu rozliczenia kosztów
świadczeń wzajemnych), jak i różnych kategorii (np. pomiędzy centrami a nośnikami kosztów z tytułu zgłoszenia wykonania operacji wytwórczych lub realizacji wewnętrznych zleceń naprawczych). Zamykanie okresów sprawozdawczych związane
jest w szczególności z uzgodnieniem danych pomiędzy obszarami rachunkowości
finansowej i zarządczej.

4. Przykład
Poniżej przedstawiono przykład ilustrujący rozliczenie kosztów w ramach zamknięcia miesiąca z wykorzystaniem pojedynczego (klasycznego) oraz podwójnego kręgu
kosztów (układ tabelaryczny) w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat.
Rozważane są następujące operacje gospodarcze, stanowiące przepływy pierwotne strumieni wartości, związane odpowiednio z rejestracją kosztów oraz przychodów ze sprzedaży: (1) kosztów rodzajowych w kwotach odpowiednio: 50 tys. zł
dla zużycia materiałów podstawowych, 20 tys. zł – dla kosztów pierwotnych
produkcji oraz 75 tys. zł – dla pozostałych kosztów ogólnych; (2) przyjęcie wewnętrzne wytworzonych produktów 80 tys. zł; (3) wydanie sprzedanych produktów
72 tys. zł oraz (4) przychody ze sprzedaży produktów w kwocie 150 tys. zł. Wtórne
przepływy strumieni wartości dotyczą operacji związanych z zamknięciem okresu
sprawozdawczego. Wyodrębniono operacje dotyczące kontroli kręgu kosztów (9a –
9e) oraz przeniesienia kosztów i przychodów ze sprzedaży na konto wyniku finansowego (9f). W przykładzie pominięto pełną prezentację pozostałych pozycji aktywów
i pasywów dotyczących należności i zobowiązań itd.
4.1. Pojedynczy krąg kosztów
Klasyczna ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym oraz rozliczenie w ramach zamknięcia okresu sprawozdawczego oznacza zastosowanie pojedynczego kręgu kosztów. Rejestracja rozważanych przepływów strumieni wartości
następuje na kontach zespołów 4 i 5 (por. rys. 4).
W księdze głównej, w ramach zamknięcia okresu sprawozdawczego (operacje 9a-f), zarejestrowano koszty w kwocie 145 tys. zł oraz przychody ze sprzedaży
w kwocie 150 tys. zł. Ujęcie zmiany stanu produktów w kwocie 8 tys. zł – skorygowanej o odchylenia w kwocie 1 tys. zł – pozwoliło na wyznaczenie wyniku ze
sprzedaży w okresie sprawozdawczym w kwocie 12 tys. zł.
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Rys. 4. Pojedynczy krąg kosztów w zespole kont 4 i 5
Źródło: opracowanie własne.

4.2. Podwójny krąg kosztów – układ tabelaryczny
Realizacja procedury zamknięcia okresu sprawozdawczego w ramach podwójnego
kręgu kosztów w układzie tabelarycznym następuje zasadniczo w trzech krokach.
Na koniec każdego kroku wyznaczono wyniki narastająco, stanowiące tym samym
sumy kontrolne (por. tab. 1).
Tabela 1. Podwójny krąg kosztów w układzie tabelarycznym
Wyszczególnienie
+ Dochody / przychody netto
− Zużycie materiałów podstawowych
− Koszty (pierwotne) produkcji
− Pozostałe koszty ogólne
= Wynik 1
−
−
−
−
=

Koszty (wtórne) produkcji
Rozliczenie k. ogólnych na NoW
Przyjęcie produktów
Wydanie produktów
Wynik 2

− Rozliczenie odch. kosztów
produkcji
− Zaksięgow. odch. kosztów
produkcji
= Wynik 3
Źródło: opracowanie własne.

Konta KG
(FK)

Centra
kosztów

150,0
50,0

0,0

20,0
75,0
+5,0

20,0
75,0
−95,0

−80,0
72,0
+13,0

−30,0
−75,0

Nośniki
wyników

0,0
50,0

150,0

−50,0

+150,0

30,0
−80,0

75,0

+10,0

+0,0

72,0
+3,0

10,0

−1,0

−9,0

1,0
+12,0

Nośniki
kosztów

1,0
0,0

0,0

+12,0
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Wynik 1, w kwocie całkowitej 5 tys. zł, uzyskano wskutek ewidencji przychodów ze sprzedaży w kwocie 150 tys. zł, kosztów materiałów podstawowych w kwocie 50 tys. zł, kosztów pierwotnych produkcji w kwocie 20 tys. zł oraz pozostałych
kosztów ogólnych w kwocie 75 tys. zł. Wyniki 1 „rozkłada” się zatem na obiekty
rachunku kosztów odpowiednio w kwotach −95; −50 oraz 150 tys. zł. W przypadku
centrów i nośników kosztów są to kwoty ujemne – „czysto kosztowe”, gdyż nie zarejestrowano jeszcze ich świadczeń (dokonań), a w przypadku nośników wyników
są to kwoty „czysto przychodowe” – nieobciążone jeszcze kosztami. Dla interesariuszy odpowiedzialnych za centra i obiekty kosztowe może to być wynik niepokojący.
Konieczne jest zatem ustalenie wyników 2 i 3.
Wynik 2, w kwocie całkowitej +13 tys. zł, uwzględnia dodatkowo ewidencję
przyjęć i wydań produktów w kwotach odpowiednio 80 i 72 tys. zł, składających się
w tym przypadku na zmianę stanu produktów w kwocie 8 (=80 – 72) tys. zł, oraz
odciążania centrów i nośników kosztów na rzecz nośników wyników. Na centrach
kosztów, po odciążeniu kosztami wtórnymi produkcji w kwocie 30 tys. zł i pozostałymi kosztami ogólnymi w kwocie 75 tys. zł, pozostaje wynik +10 tys. zł. Ewidencja
przyjęć i wydań produktów spowodowała odpowiednio odciążenie nośników kosztów w kwocie 80 tys. zł oraz dociążanie nośników wyników w kwocie 72 tys. zł. Wyniki na nośnikach kosztów i wyników wynoszą odpowiednio 0 tys. zł oraz +3 tys. zł.
Ewidencja ww. przepływów spowodowała zmianę alokacji rozłożenia wyniku na
centra, nośniki kosztów i wyników. Realizacja świadczeń/dokonań przez centra
kosztów spowodowała ich odciążenie i zmniejszenie negatywnego wyniku do kwoty
odchyleń. Wytworzenie i przyjęcie produktów na magazyn spowodowało „wyzerowanie” nośników kosztów. Założono tutaj brak produkcji w toku. Powyższa alokacja
kosztów pozwoliła na uzyskanie wyniku dla nośników wyników, który wymaga już
tylko rozliczenia z uwagi na odchylenia.
Wynik 3, w kwocie całkowitej 12 tys. zł, uzyskano dzięki ewidencji ww. odchyleń w kwocie 1 tys. zł, które wyznaczono w oparciu o rozliczenie kwoty pozostałej
na centrach kosztów w kwocie 10 tys. zł. Rozliczenie tej kwoty nastąpiło poprzez
dociążenie centrów kosztów oraz odciążenie nośników kosztów i wyników – proporcjonalnie do kosztów sprzedanych produktów – w kwotach odpowiednio 1 tys. zł
oraz 9 tys. zł. Ewidencja w tym układzie na kontach księgi głównej sprowadza się
już tylko do zaksięgowania odchylenia kosztów produkcji w wysokości 1 tys. zł na
koncie rozliczenia kosztów w korespondencji z kontem zapasów produktów i skorygowaniu wyniku o wartość tego odchylenia.
W tabeli 2 przedstawiono rozwinięcie rozważanego rachunku w części dotyczącej centrów kosztów. Przyjęto formę arkusza rozliczenia kosztów (ARK) oraz
układ wierszy odpowiadający tab. 1, przy czym poszczególne pozycje kosztów w
wyróżnionych obszarach zsumowano, uzyskując tym samym sumy kontrolne 1, 2 i
3. Pominięto wiersze niezwiązane z ewidencją w ujęciu centrów kosztów (tj. przychody ze sprzedaży, zużycie materiałów podstawowych, przyjęcia i wydania produktów oraz odchyleń produkcji). Dodatkowo rozwinięto pozycję „Pozostałe koszty
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ogólne” o przykładowe rodzaje kosztów rodzajowych dotyczących tej kategorii. Kolumny arkusza odpowiadają wybranym centrom kosztów (Zaopatrzenie, Produkcja
i Sprzedaż), które z kolei agregują cząstkowe centra kosztów, obejmujące poszczególne zasoby lub grupy zasobów (np. Centrum obróbcze, Centrum montażowe itd.).
Tabela 2. Arkusz rozliczenia kosztów
Wyszczególnienie
+ Koszty (pierwotne) produkcji
+ Pozostałe koszty ogólne, w tym:
amortyzacja
wynagrodzenia stałe
zużycie energii
podatki i opłaty
pozostałe koszty rodzajowe
= Suma kontrolna 1
+ Koszty (wtórne) produkcji
+ Rozliczenie kosztów ogólnych
= Suma kontrolna 2
+ Rozliczenie odch. kosztów
produkcji
= Suma kontrolna 3

Zaopatrzenie

Produkcja

25,0
6,0
10,0
4,0
2,0
3,0
25,0

20,0
30,0
8,0
12,0
7,0
2,0
1,0
50,0

−20,0
5,0

−30,0
−30,0
−10,0

Sprzedaż

20,0

20,0
75,0
16,0
37,0
13,0
5,0
4,0
95,0

−25,0
−5,0

−30,0
−75,0
−10,0

20,0
2,0
15,0
2,0
1,0

10,0
5,0

0,0

Ogółem

10,0
−5,0

0,0

Źródło: opracowanie własne.

Suma kontrolna 1 stanowi wartość kosztów pierwotnych, które dla poszczególnych centrów kosztów wynoszą odpowiednio 25; 50 oraz 20 tys. zł. Sumy kontrolne 2 określają wartość kosztów ogólnych centrów kosztów po odciążeniu kosztami
(wtórnymi) produkcji w kwocie 30,0 tys. zł oraz rozliczeniu kosztów ogólnych stanowiących narzuty doliczone do (sprzedanych) nośników wyników w kwotach odpowiednio 20; 30 oraz 25 tys. zł. Dodatkowe rozliczenie odchyleń kosztów produkcji na nośniki (por. tab. 1) pozwala na wyznaczenie sumy kontrolnej 3, która określa
wartość tzw. nadmiaru/niedoboru, czyli kosztów pozostałych na centrach kosztów.
Kwoty nadmiaru/niedoboru dla centrów kosztów Zaopatrzenie oraz Sprzedaż wynoszą odpowiednio 5 oraz −5 tys. zł. Suma kontrolna większa od zera może oznaczać
niższą efektywność (tj. wykorzystanie) danego centrum kosztów lub zbyt niskie odciążenie (na rzecz dociążenia/doszacowania) kosztu własnego nośników wyników.
Normalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych centrów kosztów wskazywałoby
w tym przypadku na niedoszacowanie narzutów kosztów zaopatrzenia i jednocześnie – przeszacowanie narzutów kosztów sprzedaży.
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Kolejne rozwinięcie przedstawionego rachunku mogłoby nastąpić w sposób
wertykalny lub horyzontalny. Rozwinięcie wertykalne sprowadzałoby się do pogłębienia analizy o centra cząstkowe, a horyzontalne – o kolejne obiekty kosztowe,
czyli nośniki kosztów oraz nośniki wyników. Kluczowym atutem prezentowanego
podejścia jest niezależność poszczególnych segmentów, gdyż dodanie elementu do
jednego z obiektów kosztów (np. nowego nośnika kosztów) nie wymaga aktualizacji
pozostałych segmentów (np. kont księgowych lub centrów kosztów). Odejście od
kont księgowych na rzecz układu tabelarycznego ułatwia kontrolę spójności podsystemów rachunkowości. Ponadto stosowanie takiego układu pozwala na zestawianie
danych bieżących z planistycznymi i analizę odchyleń.

5. Wnioski
Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom informacyjnym interesariuszy przedsiębiorstw. Prowadzi to do zmian paradygmatów rachunkowości. Coraz bardziej popularny staje się pogląd, że rachunkowość jest jedna, bez potrzeby tworzenia – historycznie uwarunkowanych – sztucznych
podziałów na podsystemy rachunkowości finansowej i zarządczej.
Implementacja zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP (Enterprise Resource Planning) służy integracji rachunkowości finansowej i zarządczej.
Przedstawione podejście obrazuje alternatywny sposób ewidencji i raportowania
w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, spełniający jednocześnie potrzeby
informacyjne interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Sprowadza się ono do
rejestracji przepływów strumieni wartości wiążących księgę główną z obiektami
kosztów i dokonań (tj. centrami, nośnikami kosztów i wyników), gwarantując zgodność pomiędzy podsystemami rachunkowości. Zastosowanie układu tabelarycznego
zapewnia adekwatność danych planistycznych – zestawianych w formie tabel, z danymi z wykonania. Umożliwia to identyfikację odchyleń z dokładnością do obiektu
kosztu o dowolnym stopniu agregacji, co pozwala na analizę przyczyn ich powstawania oraz formułowanie ewentualnych działań korygujących.
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INTEGRATION OF FINANCIAL AND MANAGERIAL
ACCOUNTING IN AN ERP SYSTEM
Summary: The article presents selected aspects of modelling data flows in an ERP system in
the context of the integration of financial and managerial accounting. The article is focused
on value flows within sales, purchase, production, financial accounting and managerial
accounting. An exemplary procedure of modelling data flows in the scope of costs centres
and costs objects is described. Special attains paid to the modes and possibilities of integration
of data flows.
Keywords: financial and managerial accounting, cost centres, costs and incomes carriers.

