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Słowo wstępne
Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach postępującej globalizacji i
umiędzynarodowienia gospodarki oraz dużej zmienności otoczenia i rosnącej wciąż
konkurencji na rynku wymaga stosowania odpowiednich instrumentów zarządzania.
Do takich instrumentów należy niewątpliwie rachunkowość zarządcza, która może
aktywnie wspomagać proces zarządzania na poziomie nie tylko operacyjnym, ale
także strategicznym. Globalizacja działalności gospodarczej wręcz wymusza zorientowanie rachunkowości zarządczej na strategię jednostek gospodarczych.
Najważniejszym zadaniem rachunkowości zarządczej jest dostarczenie kierownictwu przedsiębiorstw i instytucji niezbędnych informacji, na podstawie których
będą podejmowane decyzje ekonomiczne. Obecnie nie wystarczają już informacje
finansowe generowane przez system rachunkowości a dotyczące procesów wewnętrznych zachodzących w jednostkach gospodarczych. Coraz większego znaczenia nabierają informacje dotyczące otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, w dużym stopniu mające charakter niefinansowy.
Problematyce rachunkowości zarządczej jako systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami gospodarczymi jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Są w nim zamieszczone artykuły naukowe dotyczące problematyki prowadzenia rachunkowości zarządczej w
warunkach globalizacji działalności gospodarczej. Jedna grupa obejmuje artykuły,
w których są prezentowane różne koncepcje teoretyczne i określone instrumenty z
obszaru rachunkowości zarządczej. Druga grupa zawiera natomiast artykuły, w
których zostały przedstawione rozwiązania praktyczne zastosowane w określonych
jednostkach gospodarczych.
Pragnę wyrazić nadzieję, że prace opublikowane w niniejszym tomie przyczynią się w pewnym stopniu do rozwoju instrumentarium rachunkowości zarządczej
oraz upowszechnienia jego zastosowań w praktyce przedsiębiorstw i instytucji.
Edward Nowak

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 15

2008
Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji

Wioletta Baran
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

POTRZEBY INFORMACYJNE
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDZAJĄCYCH
W PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Wstęp
Celem opracowania jest identyfikacja potrzeb informacyjnych i odpowiedzialności zarządzających w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w świetle funkcjonowania lub możliwości wdrożenia rachunkowości odpowiedzialności. Tak
sformułowany temat wynika z istoty rachunkowości odpowiedzialności, która łącząc podsystemy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania systemu kontroli zarządzania, sprowadza się do:
– udziału menedżerów w przygotowywaniu planów finansowych ośrodków, za
których działalność ponoszą odpowiedzialność,
– przygotowywania okresowych raportów dotyczących działalności ośrodków,
które umożliwiają porównanie bieżących wyników z założonymi w planie.
Warunkiem funkcjonowania rachunkowości odpowiedzialności w jednostce
jest jej decentralizacja, która powinna oznaczać delegowanie uprawnień decyzyjnych na niższe szczeble zarządzania, a w ślad za nimi również delegowanie odpowiedzialności. Jako system, rachunkowość odpowiedzialności jest definiowana
jako wyspecjalizowana forma rachunkowości stosowana w celu finansowej oceny
działalności wyodrębnionych ośrodków odpowiedzialności [3, s. 12-14].
W opracowaniu dokonano analizy systemu zarządzania w wybranym do badania publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Jej celem była identyfikacja potrzeb
informacyjnych zarządzających. Dodatkowo wśród kadry zarządzającej przeprowadzono badania ankietowe mające na celu weryfikację działań właściwych dla
funkcjonowania systemu rachunkowości odpowiedzialności.
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2. System zarządzania w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
W badanej jednostce stwierdzono, iż podmiot posiada system zarządzania jakością. Ze względu na sformalizowany charakter regulacji systemu przyjęto go jako
podstawę oceny systemu zarządzania jednostką jako całością. To w jego zakresie
zdefiniowano najważniejsze cele funkcjonowania jednostki oraz wskazano sposoby
ich osiągnięcia i oceny.
Badany podmiot, szpital, posiada certyfikat ISO-9002, co oznacza, że wdrożono w
nim i stosuje się system zapewnienia jakości: zarządzania świadczeniami medycznymi
zgodny z normą PN-ISO 9002:1996. Dokumentacja systemu zarządzania jakością
obejmuje m.in. Księgę jakości, w ramach której zdefiniowano i opisano procesy, procedury oraz instrukcje postępowania. Najważniejsze jej obszary dotyczyły m.in.:
– systemu zarządzania jakością, w którego opisie wskazano zasoby niezbędne do
jego wdrożenia i utrzymania oraz ciągłego doskonalenia jego skuteczności,
– odpowiedzialności kierownictwa wyrażającej się w zaangażowaniu kierownictwa w przestrzeganie i realizację przyjętej polityki jakości oraz w orientacji na
klienta zapewniającej jak najwyższy poziom jego zadowolenia,
– pomiarów, analizy i doskonalenia procesów realizacji usług oraz osiągania
celów, poprzez monitorowanie i pomiar zadowolenia klienta, procesów, usług
oraz prowadzenie audytów wewnętrznych najważniejszych obszarów działalności jednostki.
Z analizy zapisów Księgi jakości można wnioskować o przyjętym przez jednostkę systemie zarządzania. Polega on na planowaniu podstawowych działań,
określaniu sposobów ich realizacji przez wskazywanie odpowiednich procesów,
niezbędnych zasobów, osób odpowiedzialnych oraz określaniu sposobów monitorowania, oceny i doskonalenia. W sprawne funkcjonowanie systemu jakości wpisano szczególne wymogi w stosunku do kierownictwa i całej załogi dotyczące
zachowania i postępowania zgodnego z określonymi procedurami i instrukcjami.
W przyjętej polityce jakości zawarto ponadto deklarację kierownictwa oraz pracowników jednostki co do sposobu wykonywania powierzanych im zadań w poczuciu osobistej i zawodowej uczciwości i staranności.
Mając na uwadze nadrzędny cel analizy systemu zarządzania, podjęto próbę
identyfikacji i oceny potrzeb informacyjnych zarządzających, szczególnie w świetle możliwości realizacji zdefiniowanych celów jednostki. Poza koniecznością ich
sprecyzowania, potrzeba informacji o wynikach i stopniu ich realizacji stanowi
podstawę efektywnego zarządzania. Dopiero ta świadomość umożliwia stworzenie
w jednostce systemu rachunkowości odpowiedzialności.
Badana jednostka zdefiniowała cele do osiągnięcia oraz określiła dla nich
wskaźniki i sposoby realizacji. Jednak publiczny charakter działalności podmiotu
oraz środków stanowiących główne źródło finansowania sprawiają, iż raportowanie o sytuacji jednostki odbywa się głównie na potrzeby odbiorców zewnętrznych.
Ustalono, że wśród przygotowywanych sprawozdań znajdują się:
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–

informacje o zasobach i aktywności jednostki, obejmujące m.in. sprawozdanie
finansowe, sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładach
opieki zdrowotnej, informacje z działalności zakładu opieki zdrowotnej dotyczące przychodów, kosztów, ich struktury, zajęć komorniczych, zobowiązań i
należności, sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych, sprawozdanie o
zatrudnieniu wybranych pracowników ochrony zdrowia oraz o zatrudnieniu
specjalistów (zidentyfikowano 9 rodzajów sprawozdań),
– informacje o aktywności jednostki w zakresie przedmiotu działalności dotyczące ogólnej działalności szpitala, opieki ambulatoryjnej, zabiegów specjalistycznych, realizowanych świadczeń zdrowotnych itp. (zidentyfikowano 6 rodzajów sprawozdań).
Analiza dokumentacji jednostki wskazała, iż na potrzeby odbiorców wewnętrznych wykorzystywane są informacje już przygotowane najczęściej dla odbiorców zewnętrznych, głównie instytucjonalnych. Dotyczą one m.in. działalności
podstawowej i obejmują dane ilościowe oraz rzadziej jakościowe będące wyrazem
efektywności funkcjonowania jednostki. Z największą częstotliwością przygotowywane są informacje o stopniu realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia oraz o kosztach rzeczywistych prowadzonej działalności. Główne źródło
informacji stanowią dane dotyczące statystki medycznej oraz finansowo-księgowe
prezentowane w ujęciu historycznym. Wokół wskazanych obszarów oraz ich oceny
ex post skupia się cała działalność informacyjna badanej jednostki.

3. Procedury tworzenia informacji zarządczej
Analiza dokumentacji stanowiącej podstawę oceny systemu zarządzania wskazała na procedury opisujące przedmiot, sposób gromadzenia i prezentacji informacji służące ocenie działalności podstawowej jednostki. Procedury te przyjęto pod
nazwami „Metody statystyczne” i „Analizy finansowe”. Ich cel i ogólny zakres
stosowania zaprezentowano w tab. 1.
Opis wskazanych procedur oraz obecność procedur dotyczących działań korygujących i doskonalących sugerowały, iż w jednostce występuje podejście zarządcze do tworzenia i wykorzystania informacji. Pogłębiona analiza wskazała jednak
na brak szczegółowych instrukcji określających sposób postępowania w przypadkach występowania określonych odchyleń odzwierciedlających brak powiązań
między tymi procedurami a przyjętymi do oceny działalności medycznej i finansowej. Sytuacja ta może utrudniać osiągnięcie założonych przez jednostkę celów, a
szczególnie monitorowanie i podejmowanie działań umożliwiających osiągnięcie
określonych dla nich wskaźników.
Ostatecznie przyjęte na potrzeby oceny działalności jednostki procedury trudno
uznać za uszczegóławiające proces tworzenia informacji zarządczej. Opis wskazanych procedur, „Metod statystycznych” i „Analiz finansowych”, zawiera co praw-
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da wskazanie celu ich stosowania, zakresu i miejsca stosowania, dokumentów stanowiących podstawę tworzenia informacji, wzorów sprawozdań, osób odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie procedury oraz sposobów archiwizacji, nie
opisuje jednak procesu tworzenia i kierunków wykorzystania informacji.
Tabela 1. Wybrane procedury przyjęte w szpitalu
Tytuł procedury
Cel procedury
Metody
− zapewnienie prawidłowości gromadzenia
statystyczne
danych dotyczących działalności medycznej
szpitala
Analizy
− usystematyzowanie zbierania danych finanfinansowe
sowych oraz ich przetwarzania zgodnie
z potrzebami działalności bieżącej i strategicznej,
− dostarczanie danych finansowych kierownikom komórek organizacyjnych i dyrekcji,
− wnioskowanie i podejmowanie działań wspomagających, naprawczych i rozwojowych

Zakres stosowania
− obszarem stosowania procedury jest każda działalność
medyczna szpitala
− obszarem monitorowania,
analiz i wnioskowania są
działania szpitala w przekroju
finansowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Księgi jakości szpitala będącego przedmiotem badania [2].

Analiza zapisów dotyczących procedury „Metody statystyczne” wskazuje na
to, iż większość informacji ma charakter ilościowy. Przedmiotami oceny są m.in.
liczba łóżek oraz liczba pacjentów. Informacje przygotowywane są m.in. na potrzeby zewnętrznych odbiorców, co podyktowane jest głównie wymogami organizacyjno-prawnymi. O potrzebach informacyjnych zarządzających można wnioskować na podstawie przyjętych do stosowania zasad dotyczących przede wszystkim oceny i konieczności utrzymania wysokiego poziomu jakości realizowanych
świadczeń określonych w Księdze jakości, a dodatkowo również z zapisów o odpowiedzialności za prawidłowe stosowanie omawianej procedury przypisanej
wszystkim kierownikom komórek organizacyjnych szpitala. Na tej podstawie można wnioskować o zainteresowaniu przynajmniej informacjami odzwierciedlającymi
podstawową działalność jednostki w ujęciu ilościowym. Brak informacji jakościowych uniemożliwia ocenę efektywności działalności jednostki.
Z analizy opisu procedury „Analizy finansowe” wynika, iż przygotowywane informacje przekazywane są kierownikom komórek organizacyjnych. W definicji celu
procedury wskazano na wykorzystanie jej do podejmowania działań wspomagających, naprawczych i rozwojowych. Z opisu procedury nie wynika jednak odpowiedzialność kierowników komórek organizacyjnych za prawidłowe stosowanie procedury. Ze schematu blokowego tworzenia informacji, stanowiącego uzupełnienie do
części opisowej procedury, nie wynika również obowiązek prowadzenia działań
kontrolnych i weryfikujących założenia przyjęte np. w planie finansowym jednostki.
Dodatkowa analiza dokumentacji w zakresie odpowiedzialności i uprawnień
ujęta w Księdze jakości również nie podnosi kwestii odpowiedzialności kierowni-
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ków za jakiekolwiek wielkości finansowe. Odpowiedzialność pracownikom przypisano jedynie na podstawie zapisów kodeksowych – za powierzone mienie, racjonalne wykorzystanie wyposażenia oraz planowanie zakupów.
Z opisu procedury „Analizy finansowe” nie wynika ponadto obowiązek informowania kierowników komórek organizacyjnych o wynikach dokonywanych analiz, co dla wypełnienia procedury tworzenia informacji zarządczej jest niezbędne.
Obowiązek ten wskazano natomiast bezpośrednio w Księdze jakości w części opisującej sposób komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Zgodnie z zapisami zapewnieniu prawidłowego przepływu informacji powinny służyć comiesięczne zebrania kadry kierowniczej, podczas których prezentowane są bieżące informacje o
funkcjonowaniu szpitala, wyniki analiz finansowych i statystycznych, plany działania i inne, w tym również dotyczące stopnia osiągnięcia celów strategicznych.
Podsumowując analizę dokumentacji opisującej procedury informacyjne, należy
podkreślić, iż w żadnym obszarze nie wskazano na bezpośredni udział kierowników
komórek organizacyjnych w opracowywaniu planów działalności. W świetle uwarunkowań i sprawności funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości zwalnia to od ponoszenia odpowiedzialności za nadzorowaną działalność. Ponadto w takiej
sytuacji brak jest podstaw do stwierdzenia, iż w badanej jednostce funkcjonują procedury zapewniające podejście zarządcze do tworzenia i wykorzystania informacji.

4. Ocena warunków funkcjonowania
systemu rachunkowości odpowiedzialności
Wyniki oceny potrzeb informacyjnych i odpowiedzialności zarządzających dokonanej na podstawie dokumentacji opisującej funkcjonowanie systemu zarządzania
jakością wskazują na obecność procesu tworzenia informacji zarządczej i systemu
odpowiedzialności. Celem weryfikacji opisywanych i deklarowanych przez badaną
jednostkę działań w zakresie określonego w posiadanej dokumentacji sposobu tworzenia, stopnia wykorzystania informacji oraz odpowiedzialności zarządzających
przeprowadzono badania ankietowe wśród osób wchodzących w skład naczelnego
kierownictwa i wśród kierowników wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.
Z udzielonych przez przedstawicieli kierownictwa naczelnego i kierowników
jednostek organizacyjnych odpowiedzi wynika ogólna znajomość przyjętych do
realizacji celów działalności jednostki. Niejednoznaczne odpowiedzi uzyskano
natomiast w zakresie:
– sposobu komunikowania szczegółowych zadań i celów operacyjnych jednostki,
– delegowania uprawnień do podejmowania decyzji,
– przypisania odpowiedzialności kierownikom reprezentującym pion medyczny,
pion administracyjny oraz innym kierownikom jednostek organizacyjnych,
– udziału kierowników w opracowywaniu planów podległym jednostkom organizacyjnym.
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Badana jednostka potwierdziła ponadto brak działań związanych z przygotowywaniem budżetów dla wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, co uniemożliwia ich bieżącą ocenę. Uzyskane wyniki wskazały ponadto, iż zarządzający sporadycznie zgłaszają zapotrzebowanie na informacje. W zakresie systemu motywacyjnego za podstawę wynagradzania pracowników przyjmuje się natomiast wyniki
osiągane na poziomie jednostki oraz inne miary niefinansowe.
Podsumowując przeprowadzone badania ankietowe, przeanalizowano je w
świetle warunków funkcjonowania systemu rachunkowości odpowiedzialności,
zestawiając uzyskane odpowiedzi w tab. 2.
Tabela 2. Uwarunkowania funkcjonowania systemu rachunkowości odpowiedzialności
Warunki funkcjonowania rachunkowości odpowiedzialności
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdecentralizowana struktura organizacyjna
Wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności
Jasne i wyraźne określenie zakresu kompetencji i uprawnień
decyzyjnych oraz odpowiedzialności
Budżetowanie działalności ośrodków odpowiedzialności
Określenie kryteriów oceny (mierników efektów działalności)
Monitorowanie działalności ośrodków odpowiedzialności
Kontrola działalności ośrodków odpowiedzialności
Powiązanie kryteriów oceny z systemem motywacyjnym

Występowanie
w badanej jednostce
tak
tak
nie
nie
nie
nie
nie
tak/nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3, s. 12-12; 1, s. 187-188, 191].

Zestawienie odpowiedzi ankietowanych oraz informacje zgromadzone w trakcie prowadzonych w jednostce badań wykazały, iż w badanym podmiocie system
rachunkowości odpowiedzialności nie funkcjonuje.
W celu podsumowania powyższych rozważań, szczególnie w zakresie możliwości wdrożenia systemu rachunkowości odpowiedzialności, ankietowanych poproszono o ustosunkowanie się do procesu podejmowania decyzji w badanej jednostce. W tym miejscu, nie ujawniając rodzaju stylu kierowania, w celu oceny
procesu zarządzania w jednostce wykorzystano typologię stylów kierowania według Tannenbauma/Schmidta (por. tab. 3).
Udzielone przez ankietowanych odpowiedzi mieszczą się, co ankietowani uzależniają od sytuacji, w obszarze procesu podejmowania decyzji opisywanym jako
styl doradzający, konsultujący i uczestniczący1. Uzyskane wyniki potwierdzają możli1

Ustalając rodzaj przyjętego w jednostce organizacyjnej stylu kierowania, Weber wskazuje na
możliwości, lub ich brak, umiejscowienia w jednostce stanowiska controllera, co można utożsamiać z
możliwością wdrożenia i stosowania systemu controllingu i systemu rachunkowości odpowiedzialności. W zależności od zdefiniowanego stylu Weber określa zadania controllera: „W autorytatywnym
środowisku kierowniczym, w zasadzie nie ma żadnej szansy na »trzecie spojrzenie« („trzeci głos w
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Tabela 3. Typologia stylów kierowania według Tannenbauma/Schmidta
Styl kierowania
Autorytatywny
Patriarchalny
Doradzający

Konsultujący

Uczestniczący

Delegujący

Opis stylu kierowania
przełożony sam podejmuje decyzje i wydaje dyspozycje
przełożony sam podejmuje decyzje
zanim zacznie wprowadzać je w życie, stara się przekonać do nich podwładnych
przełożony sam podejmuje decyzje
pozwala na stawianie pytań, by poprzez udzielone odpowiedzi osiągnąć
akceptację decyzji u podwładnych
− przełożony informuje swoich podwładnych o zamierzonych decyzjach
− podwładni mają możliwość wypowiedzenia się na dany temat zanim
przełożony podejmie ostateczną decyzję
− grupa poszukuje możliwych propozycji, z całej liczby znalezionych i zaakceptowanych możliwych rozwiązań problemu
− przełożony wybiera propozycję, która mu najbardziej odpowiada
− grupa podejmuje decyzję po dokonaniu przez przełożonego prezentacji problemu i wytyczeniu granic obszaru poszukiwania rozwiązania
albo
− grupa podejmuje decyzję; przełożony sprawuje funkcję koordynatora zewnętrznego i wewnętrznego
−
−
−
−
−

Źródło: [4, s. 13].

wość wdrożenia systemu rachunkowości odpowiedzialności. Zarządzający w badanej jednostce dostrzegają zalety pracy zespołowej, doświadczenie, wiedzę, zaangażowanie i odpowiedzialność jego uczestników. Podjęli ponadto działania wpisane
jako obowiązkowe w utrzymaniu systemu zarządzania jakością, których udoskonalenie może skutkować wypełnieniem warunków zapewniających prawidłowe funkcjonowanie rachunkowości odpowiedzialności.

5. Podsumowanie
Analizując cele, zadania i istotę funkcjonowania rachunkowości odpowiedzialności zauważa się podobieństwo tego systemu do opisywanego w literaturze
przedmiotu nowoczesnego instrumentu zarządzania przedsiębiorstwem, jakim jest
controlling. Za najważniejszą funkcję controllingu przyjmuje się koordynowanie
dyskusji”), na podjęcie funkcji kontrpartnera; zagroziłaby ona autorytetowi kierownika. Controller
podejmuje zredukowany zakres funkcji, który ogranicza się do przekazywania danych i pozostaje w
ciągłym niebezpieczeństwie, że ściągnie na siebie niechęć kierownika. Natomiast w doradzającym
stylu kierowania menedżer dużą uwagę przywiązuje właśnie do funkcji kontrpartnera. W stylu kierowania opartym na delegacji, menedżer postrzega controllera jako źródło specjalistycznej wiedzy
(»doradca w zakresie gospodarki«), które może umożliwić znalezienie w pracy zespołowej właściwego rozwiązania. Wymaga to od controllera posiadania odpowiednich zdolności komunikowania się w
grupie. Dlatego też w doradzającym stylu kierowania do controllera należy zatem »tylko« odpowiednie przygotowanie menedżera”.
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poszczególnych zakresów działalności przedsiębiorstwa zorientowanych na osiągnięcie celu postawionego przez jednostkę.
Obserwacja i analiza działań oraz zebranego materiału w badanej jednostce
wskazują na możliwość zaprojektowania i wdrożenia takiego systemu. Badany
podmiot ma dobrze przygotowaną strukturę organizacyjną oraz legitymuje się
wdrożeniem systemu zarządzania jakością. Powinno to być równoznaczne z podejmowaniem działań o wysokiej jakości i działań racjonalnych prowadzących w
efekcie do osiągnięcia założonych celów.
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THE INFORMATION NEEDS AND THE RESPONSIBILITY
OF THE MANAGEMENT IN PUBLIC HEALTH CARE INSTITUTIONS
Summary
The aim of this article was to identify the information needs and responsibility of the management in public health care institutions. Conducted researches consist in the assessment of responsibility accounting functioning conditions. The results, such as lack of delegations of decision-making
entitlements and responsibility, deficiency in the budgeting process connected with the system of
monitoring and control, showed that in the researching entity the responsibility accounting system
does not exist.
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KIERUNKI REFORM RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ
NA PRZYKŁADZIE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. Wstęp
Myślenie w kategoriach nowoczesnej, sprawnej i efektywnie zarządzanej administracji oraz stosowanie innowacyjnych instrumentów w zakresie zarządzania
publicznego wciąż nie należą do kanonu w Polsce. Przesłanki podjęcia tematu
opracowania wynikają z potrzeby poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie
zarządzania publicznego. Liczba jednostek administracji wdrażających programy
usprawniające zarządzanie jest wciąż niewielka, brakuje także wiarygodnych danych i kompleksowych ocen na temat korzyści wynikających z wdrożenia przez te
jednostki systemów jakościowych. Inne słabości i niedostatki dotyczą:
– fragmentaryczności stosowanych koncepcji i narzędzi,
– ograniczonej dostępności do efektów zrealizowanych programów,
– braku zdolności instytucjonalnej oraz motywacji do wdrożenia innowacyjnych
rozwiązań oraz ich utrzymywania i doskonalenia,
– niedostatków finansowych dla realizacji zmian instytucjonalnych.
W związku z tym celowe wydaje się zaproponowanie np. kompleksowego
zestawu instrumentów rachunkowości zarządczej w administracji, co w przyszłości będzie skutkowało szerszym wdrażaniem metod usprawniających zarządzanie. Jednocześnie nie jest to możliwe bez reformy systemu rachunkowości
budżetowej, wprowadzenia budżetowania zadaniowego oraz pomiaru efektywności działania administracji w zakresie skuteczności i dostępności działań
przez nią realizowanych.
Celem niniejszego opracowanie będzie przybliżenie istoty reformy rachunkowości budżetowej odnoszącej się do przejścia z metody kasowej na rzecz metody
memoriałowej. Wykorzystane zostaną przykłady reformowania rachunkowości
budżetowej w krajach Unii Europejskiej, służącego podnoszeniu efektywności
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jednostek administracji centralnej i samorządowej z uwzględnieniem czynników,
które stymulują działania reformatorskie.

2. Rachunkowość memoriałowa a kasowa
W rachunkowości sektora publicznego stosuje się zarówno metodę kasową, jak
i memoriałową. Rachunkowość kasowa odnosi się do planowania, ewidencji
i sprawozdawczości w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Według niniejszej metody rejestrowane są wyłącznie te dochody, które wpłynęły na rachunek
budżetu w danym roku, niezależnie od tego, jakiego okresu dotyczą. Natomiast do
wydatków w ujęciu kasowym zalicza się środki, które dotyczą płatności dokonanych w danym roku. Uwzględniane są zatem nie w momencie powstania zobowiązania, lecz w chwili ich poniesienia1.
Podstawową zaletą systemu kasowego jest to, iż pozwala on na bieżące monitorowanie środków pieniężnych dostępnych w budżecie, umożliwia dokonywanie
porównań stanu faktycznego z ustalonymi wcześniej wielkościami oraz nie zawiera
żadnych danych szacunkowych. Ponadto jest spójny, łatwo dostępny oraz jasny
i stosunkowo prosty od strony technicznej.
Metoda memoriałowa
Osiągnięte przychody
Zysk
netto
Poniesione koszty

Metoda kasowa
Korekta przychodów
do poziomu wpływów

Przepływy
pieniężne

Korekta kosztów
do poziomu wydatków

Rys. 1. Związek między metodą memoriałową a metodą kasową
Źródło: [4, s. 32].

1 Podstawa prawna stosowania zasady kasowej wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych: „dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu,
którego dotyczą”, a także z paragrafu 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (DzU 2006
nr 142, poz. 1020): „W celu ustalenia nadwyżki lub niedoboru budżetu operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu państwa oraz dochodów i wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego są ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w
zakresie faktycznych (kasowo zrealizowanych) wpływów i wydatków dokonanych na bankowych
rachunkach budżetów oraz na rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych jednostek
budżetowych, z wyjątkiem operacji szczególnych, określonych w odrębnych przepisach”.
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Nie można jednak zapominać o niedoskonałościach związanych z metodą kasową. Stosując konwencję kasową, nie tworzy się rezerw na należności i zobowiązania. Saldo ustalane na koniec okresu (różnica między otrzymanymi a wydatkowymi środkami pieniężnymi) traktowane jest równoznacznie ze stanem środków
pieniężnych. Dzięki temu możliwe jest manipulowanie wykazywaną nadwyżką
bądź deficytem przez przyspieszanie lub opóźnianie regulowania płatności.
Memoriałowe ujęcie operacji ma zasadnicze znaczenie dla pomiaru wyniku finansowego. Zgodnie z tą metodą zyski powstają dopiero w momencie sprzedaży
lub czynności z nią zrównanej. Stąd ujęcie w księgach przychodów i kosztów działalności operacyjnej oraz finansowej, a następnie wykazanie ich w sprawozdaniu
finansowym są uzależnione od zaistnienia tego momentu.
Metoda memoriałowa jest przeciwieństwem metody kasowej. Jest ona jedną
z podstawowych metod, które obowiązują w rachunkowości sektora prywatnego,
aczkolwiek ma zastosowanie także w jednostkach sektora publicznego. Kiedy się
stosuje metodę memoriałową, księgowanie operacji nie następuje w momencie
przyjęcia bądź wydania gotówki, ale wtedy, gdy naliczone są obciążenia. Wynika z
tego, iż wszystkie przychody i koszty jednostki dotyczące danego roku budżetowego są ewidencjonowane w chwili ich zaistnienia, niezależnie od terminu ich zapłaty. W przeciwieństwie do metody kasowej, w metodzie memoriałowej mogą występować rezerwy bierne i czynne. Na poziom nadwyżki lub niedoboru w roku
bieżącym nie wpływają ani dochody uzyskiwane w danym roku, ani ponoszone
wydatki roku poprzedniego lub następnego.
Według metody memoriałowej w ewidencji księgowej rejestrowane są: stan
majątku, koszty, przychody, fundusze, a także wynik finansowy. Niezależnie od
wykonania należności i zobowiązań pod względem płatniczym, ujmowane są one
zgodnie z terminami ich powstania. Stosowanie nadrzędnej metody rachunkowości, jaką jest metoda memoriałowa, dotyczy poszczególnych jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w sektorze publicznym, w tym także jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych. Jednocześnie należy stwierdzić, iż obecnie w
Polsce pierwszoplanową rolę przypisuje się metodzie kasowej realizacji finansów
publicznych, a metoda memoriału wykorzystywana jest w ograniczonym zakresie.

3. Czynniki stymulujące reformę rachunkowości w krajach UE
Czynniki, które zdecydowały o przeprowadzeniu reform w rachunkowości krajów Unii Europejskiej, różnią się w zależności od państwa, w którym przemiany
zostały przeprowadzone. Możemy jednak wśród nich wyróżnić kilka głównych
stymulatorów. Mogą być nimi problemy organizacyjno-finansowe, z którymi borykają się rządy danego państwa, kiedy możliwym źródłem rozwiązania wydaje się
wprowadzenie nowych zasad rachunkowości. W drugiej kolejności możemy wymienić wymogi zewnętrzne czy wewnętrzne, które są rezultatem wcześniejszych
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decyzji rządów. W końcu stymulatorami przeprowadzenia reformy mogą być zmiana i rozwój, które przeważnie rozpoczynają dyskusje w państwie na temat potrzeby
zreformowania systemu rachunkowości. Jednak ten ostatni czynnik często nie jest
wystarczający i konieczne jest symultaniczne wystąpienie jednego z wcześniej
wymienionych. Podstawowe stymulatory i aspekty problemów z nimi związanych
implikujących wprowadzanie zmian w rachunkowości przedstawia tab. 1.
Tabela 1. Czynniki stymulujące reformy rachunkowości
Problemy
organizacyjno-finansowe

Wymagania
zewnętrzne
i wewnętrzne

Kryzys fiskalny/ekonomiczny
Skandal finansowy
Fragmentacja rządowego systemu
zarządzania finansami
Konieczność zapewnienia reputacji
sektora publicznego
Instytucje wspomagające
Inicjatywy publicznego sektora
zarządzania
Audytorzy

Finlandia (n)*, Francja (n), Niemcy (l)**
Komisja Europejska
Francja (n), Hesja, Niemcy (l),
Szwajcaria (n), Włochy (l)
Francja (n), Hiszpania (n),
Wielka Brytania (n)
Finlandia (n), Hesja, Niemcy (l),
Szwajcaria (l, n), Wielka Brytania (n)
Holandia (l), Komisja Europejska

Rynki kapitałowe
Zmiany i rozwój Dostępność/wymiana
Hesja, Szwajcaria (n),
otoczenia
oprogramowania
Wielka Brytania (n)
Dostępność powszechnie akceptowa- Finlandia (l), Wielka Brytania (l)
nej koncepcji rachunkowości
Zmiana większości parlamentarnej
*(n) – poziom narodowy; ** (l) – poziom lokalny
Źródło: opracowanie własne na podstawie [1].

Trwały deficyt budżetowy, systematycznie narastający dług publiczny, niski,
a w niektórych przypadkach nawet ujemny PKB oraz wysoka stopa bezrobocia są
niewątpliwie czynnikami oznaczającymi poważny kryzys finansowy i gospodarczy
danego kraju. Takie sytuacje najczęściej wywołują dyskusje dotyczące efektywności zarządzania finansami publicznymi. Uzyskanie zaś przejrzystego, wiarygodnego i kompleksowego obrazu sytuacji finansowej całej administracji jest często
niemożliwe, ze względu na stosowanie różnych metod rachunkowości w poszczególnych jednostkach rządowych wewnątrz kraju.
Motywacja wynikająca z chęci „zapewnienia reputacji sektora publicznego” odnosi się w skali narodowej do porównania z gospodarką rynkową, a w międzynarodowej – do zyskania wizerunku nowoczesnego państwa. Kolejnym elementem koniecznym do przeprowadzenia reformy rachunkowości danej jednostki jest dostęp do
oprogramowania, którego cena ma szczególne znaczenie dla małych samorządów
lokalnych. Nie bez znaczenia jest także dostępność zasad i praktyk finansowych,
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takich jak Międzynarodowe Standardy Rachunkowości dla Sektora Publicznego
(IPSAS)2 czy Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
Natomiast w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii istotnym czynnikiem decydującym o wprowadzeniu metod rachunkowości memoriałowej była chęć uzyskania (Hiszpania) czy też utrzymania (Francja i Wielka Brytania) opinii państwa
nowoczesnego i postępowego, gdyż dążenie do wdrażania reform jest postrzegane
przez inne kraje jako zaleta. Uzasadnione wydaje się przypuszczenie, że podobna
sytuacja dotyczy konkurencji między samorządami lokalnymi.
Nie możemy zapomnieć również o roli wsparcia politycznego, głównie ministra finansów danego rządu. Funkcja ministra finansów w promowaniu reform jest
szczególnie ważna, gdy minister finansów jest odpowiedzialny nie tylko za system
narodowy, ale także za systemy obowiązujące w samorządach lokalnych (np. Hiszpania i Francja) oraz gdy proces wprowadzania reform jest powierzony specjalnie
w tym celu utworzonej agencji (np. IGAE w Hiszpanii, ESV w Szwecji oraz Treasury’s Government Accountancy Service w Wielkiej Brytanii).
Parlamenty rzadko odgrywają znaczącą rolę w promocji reform rządowych,
ponieważ uznają rachunkowość za problem przede wszystkim techniczny. Ze
względu na to, że budżet jest często przedmiotem sporu politycznego, jego reformy
cieszą się dużo większym zainteresowaniem parlamentarzystów niż reformy rachunkowości. Z tego powodu np. reforma zapoczątkowana przez parlament francuski skoncentrowana była na budżecie.
Ostatnim z omawianych w niniejszym opracowaniu czynników stymulujących
przeprowadzenie reform rachunkowości są nieformalne grupy eksperckie. Członkowie takich grup należą najczęściej do społeczności audytorów, stowarzyszeń księgowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, stowarzyszeń finansowych itp. Swoje
poglądy na temat konieczności zmian idących w kierunku przejścia na rachunkowość
memoriałową, wyrażają najczęściej w mediach, podczas różnych konferencji i
warsztatów adresowanych do odbiorców związanych z sektorem finansowym. Niejednokrotnie wchodzą w skład komisji doradczych poszczególnych rządów. W państwach, gdzie sami politycy należą do zwolenników reform, grupy nieformalne są
o wiele mniej liczne, a ich nastawienie do zmian jest najczęściej krytyczne.

4. Zastosowanie metody memoriałowej w rachunkowości krajów UE
Systemy rachunkowości stosowane w poszczególnych krajach Europy nie są
jednolite. Różnią się także w obrębie jednego kraju w zależności od szczebla administracji – rządowej lub lokalnej. Zróżnicowanie to wynika m.in. z zastosowania
niejednolitych metod pomiarowych oraz odmiennej prezentacji danych finanso2

Standardy IPSAS są już stosowane przez niektóre organizacje europejskie, np. OECD, Komisję
Europejską i NATO.
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wych. Jest to sprzeczne z niewątpliwą potrzebą ujednolicenia systemów ekonomicznych państw członkowskich Unii Europejskiej. Na poziomie systemów rachunkowości stosowanych w budżetach centralnych jest to równoznaczne z ujednoliceniem dążącym do wprowadzenia konwencji memoriałowych.
Mimo że wiele państw wdraża lub analizuje możliwości zastosowania rachunkowości opartej na metodzie memoriałowej, brak obowiązku harmonizacji tych
reform i ich standaryzacji sprawia, że są one na różnych etapach realizacji, a samo
wprowadzenie metody memoriałowej odbywa się na różne sposoby.
Tabela 2. Stopień wdrożenia rachunkowości memoriałowej w wybranych państwach
na poszczególnych szczeblach
Etap procesu reformowania
Rozpoczęty

Szczebel rządowy
Szwajcaria
Hiszpania
Francja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania

Zakończony

Hiszpania
Finlandia
Szwecja

Szczebel lokalny
Szwajcaria
Niemcy
Hiszpania
Francja
Finlandia
Włochy
Holandia
Szwecja
Wielka Brytania
Szwajcaria
Francja
Finlandia
Holandia
Wielka Brytania

Źródło: [4, s. 40].

Państwem, które pierwsze w Europie przeprowadziło reformę systemu budżetowego, była Hiszpania. Reforma w tym kraju rozpoczęła się wraz z jego wejściem
do Unii Europejskiej, czyli w 1986 r. Od tamtej pory opracowywane są następujące
sprawozdania finansowe:
– sprawozdanie z wykonania budżetu (jednak sama konstrukcja budżetu pozostała i nadal jest bliska systemowi kasowemu),
– sprawozdanie z sytuacji finansowej,
– rachunek wyników.
Z powodu rozbieżności między systemem rachunkowości rządowej stosowanym w Hiszpanii a systemami zgodnymi z ogólnie przyjętymi standardami księgowości (GAAP) w kwestii reguł wyceny i uznawania, a także w kwestii definiowania jednostki sprawozdawczej, system hiszpański jest często nazywany „zmodyfikowanym memoriałowym”. Pewne ograniczone aktywa np. albo nie są umarzane
(aktywa zwykłe), albo zostały całkowicie umorzone po ich utworzeniu (aktywa
infrastrukturalne).
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Reforma systemu hiszpańskiego nie została jednak do dzisiaj zakończona,
mimo że dzięki wprowadzeniu w 1994 r. planu kont oraz uchwaleniu w 1996 r.
przepisów odnoszących się do warunków wstępnych sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych wyeliminowano największe słabości, a sam system
funkcjonuje poprawnie. Skutkiem tego jest to, że tworzenie skonsolidowanych
sprawozdań finansowych pozostaje wciąż jedynie życzeniem.
Pionierami we wprowadzaniu reform w rachunkowości, polegających na zmianie systemu z kasowego na memoriałowy, były rządy Szwecji i Wielkiej Brytanii
(UK). Oba państwa weszły na drogę przemian na początku lat 90. Przed transformacjami w Szwecji rząd przedstawiał bilanse sporządzane na podstawie danych
księgowych, służące jedynie celom sprawozdawczości finansowej. Natomiast od
1991 r. wszystkie jednostki rządowe zobligowano do stosowania nowego modelu
opartego na metodach rachunkowości memoriałowej, a okres przejściowy trwał w
tym kraju trzy lata. Wdrożenie metod rachunkowości memoriałowej na szczeblu
jednostek rządowych pozwoliło administracji centralnej na skonsolidowanie sprawozdań tych jednostek i przedstawienie wiarygodnych sprawozdań finansowych.
Poziom osiągnięty w 1994 r. był już na tyle zaawansowany, że w późniejszych
etapach rządowi Szwecji zostało jedynie naniesienie niewielkich poprawek. Niemniej jednak do dziś nie możemy mówić o całkowitym wprowadzeniu budżetowania opartego na metodzie memoriałowej.
Kilka lat po wprowadzeniu reformy w Szwecji w 1994 r., rząd Wielkiej Brytanii postanowił wdrożyć metodę memoriałową w swoim kraju. Metody jej wcielania
w życie były podobne – departamenty zostały nią objęte przed całym rządem. Jednak w przeciwieństwie do Szwecji, w Wielkiej Brytanii założono dłuższy okres
przejściowy. Różnice te mogą wynikać z wielkości krajów, z mniej korzystnej
sytuacji wyjściowej w departamentach oraz z tego, iż w Wielkiej Brytanii przekształceniom uległo także całe budżetowanie. Rachunkowość departamentów była
w tym kraju oparta na metodzie memoriałowej już w latach 1999/2000, ich budżetowanie w 2000/2001, a pełne sprawozdania finansowe (sprawozdanie z sytuacji
finansowej, rachunek wyników oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych) w
latach 2003/2004. Reforma przeprowadzana przez rząd Wielkiej Brytanii planowała nawet publikowanie sprawozdań finansowych całego sektora publicznego.
Wzorując się na rządach Szwecji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, także rząd
francuski i Komisja Europejska postanowiły przeprowadzić reformę systemu,
wprowadzając metody rachunkowości memoriałowej. Pod koniec lat 80. zarówno
Francja, jak i Komisja Europejska miały bardzo podobne do siebie systemy rachunkowości, które zbliżone były do systemu kasowego. Rząd francuski zdecydował w 1999 r. o wprowadzeniu metody memoriałowej, co pozwoliło uzupełnić
budżet i zrewidować dotychczasowe wyceny, a rachunek wyników rozszerzono do
„prawdziwego” rachunku wyników opartego na metodach rachunkowości memo-
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riałowej. Jednak całkowite przejście na metodę memoriałową zrealizowano dopiero w 2000 r. poprzez:
– uzupełnienie sprawozdań finansowych o sprawozdanie z przepływów finansowych,
– uzyskanie zgodności raportów finansowych z IPSAS,
– restrukturyzację budżetu i poprawę jego przejrzystości.
Jednak budżet pozostaje w dalszym ciągu w systemie kasowym, czyli niezależnie od sprawozdań finansowych w systemie memoriałowym, rząd jest zobligowany tworzyć nadal rachunek budżetowy na tej samej podstawie.
Najpóźniej z omawianych państw zmiany zaczęto wprowadzać we Włoszech i
w Niemczech. O ile we włoskich kręgach politycznych i administracji centralnej
można zauważyć chęć wdrożenia metod rachunkowości memoriałowej, o tyle w
Niemczech nie podjęto nawet prób zmiany metod stosowanych w rachunkowości.
Przekształcenia w obu państwach sprowadziły się jedynie do zwiększenia elastyczności budżetu, jego ukierunkowania na wynik i restrukturyzacji. Rachunek budżetowy jest nadal oparty na zasadzie kasowo-zobowiązaniowej.
Podsumowując, można stwierdzić, że w analizowanych państwach oraz w Komisji Europejskiej rachunkowość memoriałowa jest dzisiaj standardem zarówno na
szczeblach centralnych, jak i na poziomach lokalnych. Jedynym krajem, którego
rząd nie rozpoczął jeszcze wprowadzania rachunkowości opartej na metodzie memoriałowej, są Niemcy.
Na przykładzie analizowanych reform możemy ustalić pewien model wdrażania metod rachunkowości memoriałowej. W każdym z państw reformą zostały w
pierwszej kolejności objęte samorządy lokalne, a dopiero w drugiej kolejności
rządy centralne. Niemniej jednak zauważalne są znaczne rozbieżności nie tylko
pomiędzy poszczególnymi krajami, ale także w ich obrębie i to nie tylko między
samorządami a rządem centralnym, ale nawet pomiędzy poszczególnymi samorządami lokalnymi jednego kraju. Ponadto ze względu na brak przepisów regulujących system rachunkowości, zastosowanie wdrożonych już metod rachunkowości
memoriałowej nie jest jednolite.

5. Podsumowanie
W konsekwencji przemian w systemach gospodarczych, wymuszonych m.in.
globalizacją i wzrostem konkurencji, w wielu krajach nasiliły się oczekiwania
obywateli wobec organów administracji publicznej – społeczeństwo domaga się
zwiększenia efektywności ich działań. Z tego powodu w ostatnim ćwierćwieczu
pomiar efektywności sprawowania władzy stał się jednym z priorytetów administracji zarówno szczebla centralnego, jak i terytorialnego.
We wszystkich państwach Unii Europejskiej, a także w samej Komisji Europejskiej możemy zauważyć tendencję przechodzenia z tradycyjnie stosowanego
modelu rachunkowości kasowej na model oparty na metodach rachunkowości me-
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moriałowej. Przyjęcie nowego systemu jest wspierane przez Europejską Federację
Księgowych, która zaleca stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSAS) w procesie wprowadzania nowych metod rachunkowości. Dane zawarte w sprawozdaniach finansowych opartych na wspomnianym modelu są niewątpliwie ważnym źródłem informacji dla rządów centralnych i umożliwiają im ściślejszą kontrolę polityki finansowej. Są one również potrzebne odbiorcom zewnętrznym, gdyż przedstawiają faktyczny stan finansów
danej jednostki. Dzięki wdrożeniu proponowanej reformy rezultaty zarządzania
finansami publicznymi w różnych państwach staną się porównywalne, ponieważ
zastosowanie IPSAS do sporządzania sprawozdań finansowych nakłada, niezależnie od ustanowionych norm księgowych, obowiązek przestrzegania wysokiej jakości informacji finansowej.
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The article presents core elements of the budget accountancy reform which deals with resignation from cash basis in favour of accrual basis. The examples of budget accountancy reforms in European Union countries will be used to present that reforms increase the effectiveness including the
factors that stimulate reformative actions.
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GŁÓWNE ZMIANY CZEKAJĄCE PROFESJĘ BIEGŁEGO
REWIDENTA W POLSCE W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ
DYREKTYWY 2006/43/WE
1. Wstęp
17 maja 2006 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły Dyrektywę 2006/43/WE w
sprawie ustawowych badań rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
(zwaną dalej Dyrektywą). Zmiany są wynikiem szoku spowodowanego licznymi aferami i skalą oszustw w sprawozdaniach finansowych, które doprowadziły do upadków
firm na całym świecie, takich jak Adelphia Communications, Ahold, Conseco, Enron,
Global Crossing, Parmalat, Kwest Communications, Tyco, WorldCom, Xerox. Upadki
firm spowodowały również upadek znanej, międzynarodowej firmy audytorskiej Arthur Andersen [17, s. 9]. W Stanach Zjednoczonych reakcją na skandale było uchwalenie ustawy Sarbanes-Oxley Act, która powołała do życia publiczną instytucję nadzoru
nad rachunkowością spółek publicznych – Public Company Accounting Oversight
Board [2]. Regulacje Dyrektywy obowiązują w Polsce od 29 czerwca 2008 r.
Celem artykułu jest prezentacja głównych zmian w funkcjonowaniu profesji biegłego rewidenta w Polsce, którymi będą: utworzenie systemu nadzoru publicznego nad
zawodem, sformułowanie odmiennego podejścia do odpowiedzialności biegłego rewidenta w związku z ustawowym badaniem sprawozdania finansowego, przejście na
międzynarodowe standardy rewizji finansowej przy badaniu ustawowym, nowe założenia dotyczące struktury składu organów zarządczych oraz nadzorczych podmiotów
audytorskich, odmienne założenia systemu zapewniania jakości i wprowadzenie publicznego rejestru audytorów.

2. Cechy dyrektywy
Ogólnie dyrektywa – jako jeden z rodzajów aktów prawnych Wspólnoty na
podstawie traktatów rzymskich i paryskiego – ma charakter wiążący, ale nie ma
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charakteru normatywnego, co oznacza, że nie zawiera norm prawnych, a wymaga
jedynie, aby jej adresaci – którymi są wyłącznie państwa członkowskie – podjęli
środki konieczne do osiągnięcia określonego w dyrektywie celu. Zobowiązuje więc
do wydania w określonym terminie przepisów krajowych odpowiadających treści
dyrektywy, a poszczególnym państwom członkowskim pozostawia możliwość
wyboru charakteru aktu prawnego, wydawanego w celu wykonania dyrektywy, tzn.
że może on mieć charakter normatywny i administracyjny. Dyrektywy wchodzą w
życie po implementacji przez państwa członkowskie [10].
Wytyczne i zalecenia Dyrektywy w sposób zasadniczy zmieniają warunki wykonywania zawodu biegłego rewidenta [11, s. 1]. Będzie ona miała duży wpływ na
sposób badania sprawozdań finansowych oraz prowadzenia podmiotów audytorskich
i zastąpi dotychczasową 8 Dyrektywę, mającą o wiele węższy zakres. Nowe regulacje mają służyć przede wszystkim odbudowaniu zaufania publicznego do sprawozdawczości finansowej i podniesieniu jakości badań sprawozdań finansowych.

3. Nadzór publiczny
nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta
System nadzoru publicznego a organ nadzoru publicznego
Dyrektywa przewiduje istotne zmiany dotyczące badań sprawozdań finansowych i
wykonywania zawodu biegłego rewidenta [16, s. 12]. Głównym elementem reformy
jest wprowadzenie nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami oraz firmami audytorskimi [9, s. A3]. Warto zaznaczyć, iż Dyrektywa konsekwentnie posługuje się pojęciem systemu nadzoru publicznego, jednak wiele osób domyślnie utożsamia je z organem nadzoru publicznego. Pojęcie organu nadzoru publicznego pojawia się dopiero w
kontekście proponowanych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie wymagań art. 32
Dyrektywy [12, s. 1]. Różnica jest zasadnicza, ponieważ system nadzoru, w myśl Dyrektywy, będzie systemem procesów kontrolno-nadzorczych mających służyć zapewnieniu jakości usług audytorskich, natomiast organ nadzoru jest rozumiany jako organ
zarządzający i odpowiedzialny za funkcjonowanie tego systemu [6, s. C2].
W kwestii nadzoru funkcjonujące obecnie rozwiązania są zbieżne z proponowanymi przez Dyrektywę, jednakże zmiany dotyczą nadania im bardziej publicznego
charakteru. Obecnie nadzór i kontrola nad należytym wykonywaniem zawodu biegłego
rewidenta oraz przestrzeganiem procedur badania sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie pełni Krajowa Komisja Nadzoru (KKN), będąca organem Krajowej
Izby Biegłych Rewidentów (KIBR). Do jej zadań należą m.in. wizytacja każdego
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przynajmniej raz na
3 lata [15, s. 16] oraz – w razie stwierdzenia nieprawidłowości – składanie wniosków do:
– Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko biegłym rewidentom,
– Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o skreślenie z listy podmiotu audytorskiego.
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System nadzoru publicznego stanowi obecnie organ w strukturze KIBR (w postaci
KKN) dopełniony ustawową kontrolą nad samorządem sprawowaną przez ministra
finansów, zgodnie z art. 30 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie [14].
Należy zwrócić uwagę, iż Dyrektywa nakazuje zarządzanie systemem przez
osoby nie wykonujące zawodu biegłego rewidenta (zezwala jednak na udział osób
wykonujących zawód w mniejszości) wybierane zgodnie z niezależną i przejrzystą
procedurą wyboru. Nowość więc ma polegać nie na zmianie techniki wykonywania
samego nadzoru, a jedynie na przekierowaniu ostatecznej odpowiedzialności za
nadzór z samorządu, jak to jest obecnie, do organu zarządzającego systemem nadzoru. Do systemu nadzoru publicznego ma należeć także ostateczna odpowiedzialność za nadzór nad zatwierdzaniem i rejestracją biegłych rewidentów i firm audytorskich, przyjmowaniem standardów etyki zawodowej, wewnętrznej kontroli jakości firm audytorskich oraz rewizji finansowej, kształceniem ustawicznym, zapewnianiem jakości oraz systemami dochodzeń i systemami dyscyplinarnymi.
Finansowanie nadzoru publicznego
Odpowiedzialność oraz rola systemu będą ogromne i do właściwej realizacji
wynikających z Dyrektywy obowiązków niezbędne będą odpowiednie zasoby finansowe. Obecnie KKN finansowany jest z budżetu samorządu, a ten z kolei – w
głównej mierze – z obligatoryjnych dla każdego podmiotu uprawnionego do badania opłat z tytułu nadzoru (stanowiły one 53% przychodów działalności podstawowej KIBR w 2006 r.), których stawki uzależnione są od udziału procentowego
przychodów z badania i przeglądów sprawozdań finansowych w przychodach ogółem i wynoszą od 1 do 1,5% [18].
Art. 32 Dyrektywy przewiduje finansowanie systemu nadzoru publicznego w
sposób „bezpieczny i wolny od jakiegokolwiek niewłaściwego wpływu biegłych
rewidentów bądź firm audytorskich”. Sformułowanie w Dyrektywie powoduje jego
odmienne rozumienie przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KRBR) oraz
Ministerstwo Finansów. KRBR jest zdania, iż funkcjonowanie organu zarządzającego systemem nadzoru publicznego mogłoby być finansowane przez pozostałe
instytucje, których przedstawiciele znajdowaliby się w organie zarządzającym
systemem nadzoru (Skarb Państwa, KPWiG, nadzór bankowy, nadzór ubezpieczeń) [12, s. 7], natomiast Ministerstwo Finansów rozpatruje kilka wariantów:
finansowanie z budżetu państwa, współfinansowanie z budżetu z możliwością dofinansowania z kwot przekazanych przez KIBR z tytułu kontroli lub pobieranie
opłat od spółek notowanych na giełdzie [8, s. B2].
Już obecny sposób finansowania jest całkowicie zgodny z zapisem Dyrektywy,
ponieważ nie pozostawia poszczególnym biegłym rewidentom oraz firmom audytorskim możliwości ingerowania w sposób wykonywania nadzoru przez KKN
(kontrola dotyczy każdego podmiotu, według identycznej procedury oraz w każdym przypadku nie rzadziej niż co 3 lata, niezależnie od wysokości wnoszonej
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przez podmiot opłaty), a rozwiązanie proponowane przez KRBR jest o tyle rozsądne, iż wiąże uprawnienia instytucji, z ramienia których poszczególne osoby będą
zarządzały systemem nadzoru, z obowiązkiem współfinansowania przez nie systemu, co zapewne spowoduje bardziej sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków przez wymienione osoby.
Koncepcje dotyczące roli ministra finansów w procesie nadzoru
W kwestii organu nadzoru publicznego zarządzającego systemem KRBR stoi na
stanowisku, iż skoro wszystkie obszary proponowanego przez Dyrektywę nadzoru
publicznego aktualnie umiejscowione są, poprzez zapisy ustawowe, w zakresie zadań
organów samorządu, to ustanawianie dodatkowych niezależnych struktur, organów
wykonawczych i procedur powielających wykonywanie tych zadań byłoby bardzo
kosztowne. Dlatego też zaproponowała, aby nadzór publiczny funkcjonował przez
kontrolowanie procedur ustanowionych przez KIBR, a funkcje kontrolne zostały powierzone jednemu organowi, który podlegałby kontroli albo organowi administracji
rządowej lub instytucji parlamentarnej. Ministerstwo Finansów początkowo jednak
sygnalizowało, iż nadzór będzie sprawował minister finansów [7, s. 12], jednak później
przyznało, że poprzednio wysuwany pomysł jest nieaktualny i że należy utworzyć
organ kolegialny [8, s. B2], w związku z tym powołało komisję doradczą ministra
finansów ds. organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami
audytorskimi pod przewodnictwem prof. dr. hab. Leszka Zienkowskiego. Środowisko
odebrało zmianę z zadowoleniem, gdyż przyporządkowanie nadzoru jedynie osobie
ministra finansów stało w jawnej sprzeczności z art. 32.2 Dyrektywy, który stwierdza,
że „osoby uczestniczące w zarządzaniu systemem nadzoru publicznego są wybierane
zgodnie z niezależną i przejrzystą procedurą wyboru”.

4. Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Kolejną kwestią, niezmiernie istotną z punktu widzenia wykonywania zawodu
biegłego rewidenta, jaka ulega zmianie w związku z wymaganiami Dyrektywy, jest
problem odpowiedzialności zawodowej w zakresie ustawowego badania sprawozdania finansowego. Dotychczas w Polsce nie uregulowano odpowiedzialności cywilnej biegłych rewidentów. Można mówić o odpowiedzialności dyscyplinarnej,
określonej w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, oraz karnej, usankcjonowanej przepisami ustawy o rachunkowości i kodeksu karnego skarbowego.
Również kodeks karny przewiduje sankcje, związane z przestępstwami przeciwko
obrotowi gospodarczemu. Jeżeli chodzi o praktykę dotyczącą odpowiedzialności
cywilnej, to w Polsce każda firma reguluje tę kwestię indywidualnie z audytorem
w stosownej umowie [17, s. 9].
Środowisko od wielu lat oczekuje rozwiązania w tej kwestii, otoczenie zewnętrzne bowiem nie rozumie właściwej roli biegłego rewidenta w obrocie gospo-
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darczym. Komisja Europejska zleciła firmie konsultingowej London Economics
opracowanie raportu na temat ekonomicznych aspektów odpowiedzialności biegłych rewidentów w krajach Unii Europejskiej (zwanego dalej Raportem) i okazało
się, że nieograniczona odpowiedzialność pociąga za sobą daleko idące konsekwencje w postaci m.in. odpływu znacznej części biegłych rewidentów z wykonywania
zawodu, co powoduje zmniejszenie liczby podmiotów na rynku, jego koncentrację,
a – w konsekwencji – wzrostu kosztów badania. Dodatkowo obecne uregulowania
mogą działać zniechęcająco na potencjalnych kandydatów do zawodu.
Negatywną konsekwencją obecnego stanu rzeczy jest także ograniczenie rynku
ubezpieczeń komercyjnych dla audytorów, gdyż firmy ubezpieczeniowe – wzorem
lat osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych, kiedy to poniosły ogromne straty w
tym segmencie działalności – redukują wysokość proponowanej ochrony ubezpieczeniowej [13, s. 99-101]. Jednym z generalnych wniosków płynących z Raportu
jest teza, iż system nieograniczonej odpowiedzialności biegłego rewidenta może
skutkować sytuacją, w której koszty nieograniczonej odpowiedzialności biegłego
rewidenta przewyższą korzyści.
Autorzy raportu przedstawili Komisji Europejskiej 3 warianty na ograniczenie
odpowiedzialności biegłego rewidenta w zakresie ustawowego badania sprawozdania finansowego. Są to:
1) limit ograniczenia odpowiedzialności; podejście to jest stosowane m.in. w
Belgii, Niemczech oraz Słowenii, z tym że w dwóch pierwszych przypadkach limit
odpowiedzialności jest uzależniony od tego, czy klientem jest spółka notowana na
giełdzie papierów wartościowych,
2) zmienny limit odpowiedzialności, w zależności od rozmiaru spółki badanej
(np. w Austrii) lub od wielkości samej firmy audytorskiej (Grecja),
3) ograniczenie odpowiedzialności podmiotu audytorskiego w zależności od
rzeczywistego udziału podmiotu badającego w szkodzie poniesionej przez klienta
(odpowiedzialność proporcjonalna).
Autorzy raportu dodają, iż niektóre z tych modeli mogą się łączyć. Przykładowo,
możliwa jest kombinacja rozwiązania pierwszego z rozwiązaniem trzecim [13, s. 198].
Każde rozwiązanie z proponowanych wydaje się lepsze od sytuacji, jaka jest obecnie w Polsce, czyli braku kompleksowego uregulowania w tym zakresie, gdyż obowiązujące regulacje przyczyniają się do odpływu biegłych rewidentów z wykonywania
zawodu oraz wzrostu koncentracji rynku badania sprawozdań finansowych w Polsce.
Zestawiając aktualną sytuację z rozwojem gospodarczym Polski, a co za tym idzie –
coraz większą liczbą badanych podmiotów gospodarczych – wydaje się oczywiste, iż
odpowiedzialność biegłych rewidentów powinna zostać jak najszybciej ograniczona.

5. Standardy rewizji finansowej
Dyrektywa wymaga przeprowadzania badań sprawozdań finansowych zgodnie
z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej. Obecnie polscy biegli rewi-
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denci badają sprawozdania finansowe, stosując się do norm wykonywania zawodu
biegłego rewidenta, jednakże w sprawach nie uregulowanych w normach kierują
się postanowieniami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych [3, s. 3].
Co ciekawe, stwierdzenie użyte w tekście Dyrektywy wskazuje nie na MSRF,
lecz na „międzynarodowe standardy rewizji finansowej”, którymi – m.in. – mogą
być MSRF. Czy będą – nie jest to do końca pewne. Europejska Federacja Księgowych (FEE) optuje za MSRF, jednakże istnieje możliwość, że będą to zupełnie
inne standardy.
Różnica między krajowymi standardami rewizji finansowej a normami europejskimi jest ogromna. Pracę, która czeka audytorów, można porównać do wysiłku
księgowych, którzy przechodzili z polskiej ustawy o rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości [5]. O ile polskie normy liczą stron kilkadziesiąt, o tyle MSRF wraz z towarzyszącymi im innymi standardami (dotyczącymi
kontroli jakości, usług przeglądu, usług atestacyjnych, usług pokrewnych), a także
wskazówkami – około tysiąca. Biegli rewidenci powinni zdawać sobie także sprawę, iż w przypadku stwierdzenia w wydanej opinii stosowania się w toku badania
do MSRF, automatycznie deklarują zgodność procedur pracy właśnie z odpowiednimi, dodatkowymi dokumentami. Dla części biegłych rewidentów sprostanie
wszystkim wymaganiom zawartym w standardach oraz dokumentach im towarzyszących będzie wyjątkowo uciążliwe, gdyż pociągnie za sobą wymóg rezygnacji z
części zleceń na rzecz pracy mającej na celu przyswojenie potrzebnej wiedzy.

6. Pozostałe zmiany
Zmianami, jakie dodatkowo czekają profesję biegłych rewidentów w związku z
wymogami przedstawionymi w Dyrektywie, są także kwestie dotyczące: nowych
uregulowań odnośnie do składów organów zarządczych oraz nadzorczych firm
audytorskich (możliwość uczestnictwa w zarządach spółek audytorskich biegłych
rewidentów zarejestrowanych w innych krajach Wspólnoty na równi z krajowymi
oraz możliwość większościowego udziału właścicielskiego tej grupy biegłych rewidentów nawet do 100%), zmiany częstotliwości wizytacji podmiotów audytorskich (minimum co 6 lat, a w przypadku badających sprawozdania finansowe jednostek interesu publicznego – co 3 lata), stworzenie rejestru publicznego biegłych
rewidentów i firm audytorskich (będzie zawierać więcej ujawnień, aniżeli obecnie,
np. nazwiska i adresy służbowe wszystkich członków organu administracyjnego
czy zarządzającego), sformułowanie definicji jednostki interesu publicznego,
współpraca z organami krajów trzecich oraz funkcjonowanie komitetów ds. audytu
(mają one przyczynić się do wzrostu niezależności biegłych rewidentów i wzmocnić zasady ładu korporacyjnego w jednostkach) [1, s. 5].
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1 marca 2005 r. minister finansów podpisał umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem
Światowym) przyznającą grant w wysokości 500 tys. dolarów na reformę w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Środki zostały przeznaczone na cele
związane z przyjęciem i wdrożeniem MSRF, wzmocnienie zawodu biegłego rewidenta oraz edukację i szkolenia dotyczące wdrażania MSSF w Polsce [4].

7. Zakończenie
Liczne upadki firm będące wynikiem nierzetelnej sprawozdawczości finansowej przed kilku laty, wśród których najgłośniejszy okazał się przypadek Enronu,
spowodowały przyjęcie nowych regulacji mających za zadanie przywrócenie zaufania publicznego do sprawozdawczości finansowej i podniesienie jakości badań
sprawozdań finansowych. W Unii Europejskiej odpowiedzią na skandale była Dyrektywa 2006/43/WE. Jej zapisy spowodują liczne zmiany w funkcjonowaniu profesji biegłego rewidenta również w Polsce. Najważniejszą z nich będzie utworzenie
systemu nadzoru publicznego nad zawodem, co wiąże się zagwarantowaniem
funkcjonowania systemu wolnego od niewłaściwego wpływu biegłych rewidentów.
Kolejnymi kwestiami, jakie zmieni Dyrektywa, są m.in.: podejście do odpowiedzialności ponoszonej w związku z ustawowym badaniem sprawozdania finansowego, obowiązek badania sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi
standardami rewizji finansowej, struktura składu organów zarządczych oraz nadzorczych w podmiotach audytorskich, założenia systemu zapewniania jakości,
rejestr publiczny biegłych rewidentów i firm audytorskich.
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MAIN CHANGES ADDRESSED TO PROFESSION
OF STATUTORY AUDITORS IN POLAND
IN THE LIGHT OF REQUIREMENTS OF DIRECTIVE 2006/43/EC
Summary
There were several spectacular collapses of big companies due to misleading financial reporting
last years. It resulted in adopting new regulations either to bring back the public confidence in financial reporting or raise the quality of audit of financial statements. In the United States of America the
reply to these scandals was a Sarbanes-Oxley Act, whereas in the European Union – Directive
2006/43/EC. The Directive will change the working of statutory auditors also in Poland.
The most important changes will encompass: creating the public oversight system over the profession of statutory auditors, establishing a new definition of the independence of a statutory auditor,
implementing international standards on auditing, determining new requirements on the structure of
the members of the administrative or management body and defining new grounds of the quality
assurance system and public register of auditors.
The paper attempts to identify the changes in the profession of statutory auditors due to regulations of the Directive in Poland.
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CONTROLLING PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
W PODMIOTACH ZALEŻNYCH

1. Wstęp
Koniec XX w. przyniósł zmiany w wielkości i strukturze wymiany handlowej,
prowadząc do globalizacji gospodarki. Budowanie przewagi konkurencyjnej przeniosło się z poziomu rynku krajowego na poziom globalny. Spowodowało to
wzrost zainteresowania inwestycjami zagranicznymi oraz budowaniem sieci powiązań między przedsiębiorstwami.
Proces ten jest dobrze widoczny w Polsce, ponieważ kraj nasz od kilku lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem kapitału zagranicznego. W raportach organizacji UNCTAD na temat inwestycji światowych Polska znajduje się w pierwszej
dziesiątce krajów najbardziej atrakcyjnych dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Nasz kraj zaliczany jest do grupy front runners (bardzo wysoki potencjał, przy jednocześnie bardzo wysokich wynikach) [10].
Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej powoduje, że koncerny szukają atrakcyjnych partnerów biznesowych lub lokalizacji dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych na całym świecie. „Najbardziej rozwinięte firmy dokonują nowych
odkryć w zagranicznych laboratoriach, pozyskują kapitał od zagranicznych inwestorów i szybko awansują cudzoziemskich pracowników na najwyższe stanowiska”
[2, s. 240]. Podstawowe motywy inwestycji zagranicznych, tj. poszukiwanie rynków zbytu, zasobów, wydajności lub ułatwień dla biznesu, nie są często możliwe
do zrealizowania w jednym kraju. Najbardziej atrakcyjne dla inwestycji kraje: Chiny, USA, Brazylia, Rosja, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Singapur są przedmiotem zainteresowania z różnych powodów. Duża rozmaitość potencjalnych korzyści powoduje, że międzynarodowe koncerny rozważają praktycznie każdą lokalizację o akceptowalnym ryzyku jako potencjalne miejsce inwestycji.
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Dążenie do redukcji ryzyka i lokalne przepisy powodują, iż większość zagranicznych przedsięwzięć przybiera formę spółek zależnych. Ich liczba jest tak
ogromna, że sam spis nazw spółek zależnych należących do danej grupy może
zajmować od kilku do kilkudziesięciu stron formatu A4.
Posiadany portfel spółek zależnych stał się podstawą budowania wartości korporacji. Osiągnięcie efektów synergii możliwe jest tylko dzięki właściwemu skoordynowaniu elementów składowych tych organizacji. Skonfigurowania wymagają
procesy przepływu materiału, informacji, kapitału.
Zwycięstwo konkurencyjne we współczesnych realiach biznesowych wynika z
umiejętności zorganizowania właściwego przepływu strumienia dóbr i strumienia
informacji. Te procesy należą do domeny logistyki, a zatem to w niej należy upatrywać źródła potencjału do walki konkurencyjnej. Standaryzacja, przepływ, ciągnięcie to nie tylko proste określenia z zakresu logistyki, ale, w przypadku większości dobrze zorganizowanych korporacji, przede wszystkim zasady, na których opiera się strategiczne cele tych podmiotów. Ich osiągnięcie prowadzić ma do eliminacji podstawowych strat/marnotrawstwa w procesach gospodarczych (jap. muda,
niem. Verschwendung, ang. waste).
Wpływ logistyki na wyniki przedsiębiorstwa może być różny. Niemniej jednak
ostatnie badania wykazują, iż np. w Stanach Zjednoczonych koszty logistyki stanowią 5-35% kosztów sprzedaży – w zależności od firmy, obszaru geograficznego
i rodzaju sprzedawanego produktu [1, s. 431].

2. Zakres controllingu procesów logistycznych
Logistyka funkcjonalnie wiąże się z wieloma obszarami przedsiębiorstwa. W
ramach mixu marketingu realizuje funkcję dystrybucji. Stanowi obszar zainteresowania finansów ze względu na fakt zamrożenia kapitału przez zapasy oraz rachunkowości zarządczej, ponieważ koszty transportu i magazynowania wpływają na
marże. Z obszarem kontroli jakości wiąże ją wspólna troska o opakowanie, które
zapewni zachowanie jakości w transporcie. W przypadku działania według zasady
ciągnięcia (pull) steruje produkcją przez konstruowanie programów produkcyjnych
pozwalających na terminową obsługę klientów. Wielość powiązań i interakcji z
innymi wydziałami przedsiębiorstwa powoduje, iż ciężar zainteresowania controllingu logistyką przesuwa się z poziomu nadzorowania i sterowania kosztami wydziałów logistycznych w stronę dbałości o efektywność tego obszaru (poprawa
przepływu, uwalnianie kapitału, zaspokajanie potrzeb klienta, optymalizacja kosztów jakości itd.).
Działalność kierownictwa powinna koncentrować się na kluczowych obszarach. „Koncentrowanie się na wszystkim jest koncentrowaniem się na niczym” [5,
s. 80]. Obszary, na których powinno się koncentrować kierownictwo, muszą pozostawać w ścisłym związku z celami przedsiębiorstwa. Są to tzw. kluczowe czynniki
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sukcesu. Wymagają one ciągłego monitorowania w trakcie realizacji obranej przez
przedsiębiorstwo strategii działania [8, s. 287]. Do kluczowych czynników sukcesu
w każdym przedsiębiorstwie będą należeć procesy logistyczne. Klasyfikacja sporządzona przez twórców systemu produkcji Toyoty zawiera aż pięć (na osiem)
rodzajów strat związanych z procesami logistycznymi: nadprodukcję, czekanie,
zbędny transport czy przewóz, nadmierny stan zapasów, zbędne ruchy [7, s. 66-68].
Przemyślane procesy logistyczne mają eliminować te marnotrawstwa i wynikające
z nich – często ukryte – straty finansowe. Odpowiedni proces ma prowadzić do
odpowiednich wyników [7, s. 145].
Budowanie systemu controllingu logistycznego w przedsiębiorstwie powinno
uwzględniać jego specyfikę. Istotne z punktu widzenia logistyki są:
– rodzaj produktu,
– umiejscowienie przedsiębiorstwa w łańcuch dostaw,
– rozwój procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
– rodzaj i siła powiązań w ramach łańcucha logistycznego,
– położenie geograficzne przedsiębiorstwa.
Rodzaj produktu określa długość łańcucha dostaw oraz dostępne możliwości w
zakresie transportu oraz magazynowania. Ma kluczowe znacznie dla budowy koncepcji logistycznej i wynikających z niej kosztów.
Umiejscowienie w łańcuchu dostaw wpływa na stopień powiązania z klientem końcowym. Różnicuje ono możliwość wpływania na zagregowany popyt końcowy. Ma
wpływ na łączny koszt dostawy do klienta końcowego i ewentualny koszt reklamacji
oraz siłę działania, tzw. byczego bicza (Bull-Whip-Effect), czyli zjawiska pogłębiania się
zmienności zamówień w miarę oddalania się w łańcuchu dostaw od klienta końcowego.
Rozwój procesów logistycznych definiuje siłę powiązań w ramach łańcucha
dostaw i możliwość całościowego zarządzania tym łańcuchem. Określa również
gotowość przedsiębiorstwa do obniżania poziomu wymaganych zapasów, wygładzania produkcji, wprowadzania zasady przepływu jednej sztuki, a więc działań na
rzecz poprawy przepływu, który w ostatecznym rozrachunku decyduje o przewadze konkurencyjnej.
Rodzaj i siła powiązań w ramach łańcucha logistycznego określają możliwość
wpływania na dostawców i klientów. W przypadku słabych powiązań, wynikających np. z jednorazowego zamówienia, brak jest zasadności rekonfigurowania
procesu logistycznego. W przypadku ścisłych powiązań, np. kapitałowych lub wynikających z aliansu, możliwość wpływania na uczestników łańcucha dostaw jest
bardzo duża. Przedsiębiorstwo może oddziaływać nie tylko na relację ze związanym z nim podmiotem, ale także na kształt wewnętrznych procesów logistycznych,
powodując np. przejmowanie najlepszych praktyk. Tak czyni Toyota zgodnie z
zasadami „Drogi Toyoty” (zasada nr 11 – „szanować szeroką sieć partnerów i dostawców, rzucając im wyzwania i pomagając im doskonalić się” [7, s. 309]).
Współpraca z dostawcami i budowanie grupy podmiotów powiązanych biznesowo
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(niekoniecznie kapitałowo) nie są jednak jedynie domeną firm z Dalekiego Wschodu. Podobne procesy można zaobserwować np. w Porsche, które od początku lat
90. XX w. prowadzi program wspomagania kluczowych dostawców w kierunku
realizacji koncepcji Lean Management [14, s. 244].
Położenie geograficzne istotnie wpływa na koncepcję logistyczną. Z punktu
widzenia controllingu logistycznego istotne są w tym kontekście: rodzaj stosowanego transportu, odległość od dostawców i klientów, konieczność przeładowywania i stosowania magazynów pośrednich, stosowane opakowania. Te czynniki
wpływają na koszty logistyczne oraz stany zapasów (koszty zamrożone kapitału).
W przypadku funkcjonowania w międzynarodowym środowisku istotne będą również różne systemy sprawozdawczości, różne systemy podatkowo-celne i prawne,
specyficzne ryzyko kraju, odmienność kulturowa, różne style kierowania i oczekiwania wobec controllingu [8, s. 203].

3. Controlling procesów logistycznych w podmiotach zależnych
O znaczeniu relacji zależności dla procesów logistycznych wspomniano już w
niniejszym artykule. Postępujący proces globalizacji powoduje, iż zależność ta ma
często charakter międzynarodowy, wynikający z tego, że podmioty powiązane
mają siedziby w różnych krajach.
Dystans geograficzny wpływa znacząco na złożoność problemów, jakie stoją
przed logistyką. Do tych problemów można zaliczyć słabości infrastrukturalne niektórych państw (brak rozwoju odpowiednich łączy), różnice czasowe (utrudniające
płynną komunikację), różny rozkład tygodnia i dni wolnych [3, s. 626 i 630]. Sporo
utrudnień wynika z różnych przyzwyczajeń i preferencji w zakresie stosowanych
zasad, metod i organizacji pracy oraz różnic kulturowych i barier językowych.
Powiązanie podmiotów ma jednak w większości przypadków pozytywny
wpływ na procesy logistyczne i ich controlling. W przypadku podmiotów powiązanych istnieje m.in. większa szansa eliminowania negatywnych zjawisk wspominanego efektu „byczego bicza”. Dzieje się tak, ponieważ przekazywanie informacji
w ramach łańcucha dostaw między powiązanymi podmiotami jest czymś naturalnym. Umożliwia to wykorzystywanie takich narzędzi, jak wspólne przewidywanie
przyszłych zdarzeń, czyli collaborative forecasting. Obejmuje ono m.in. transfer
danych do prognozowania, dystrybucję jego wyników oraz pozyskiwanie informacji zwrotnej, np. w zakresie możliwości zaspokojenia oczekiwanego popytu [6,
s. XVIII]. Proces wspólnego prognozowania poprawia jakość planowania finansowego, usprawnia również proces kalkulowania cen i politykę upustową.
Bardzo istotnym wyzwaniem zarówno dla logistyki, jak i dla controllingu jest
sterowanie procesem przepływu części zamiennych. Ze względu na znaczenie tego
procesu, zwłaszcza w obszarze dóbr przemysłowych, wydziela się ten rodzaj dzia-
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łalności jako osobną spółkę zależną lub przynajmniej jednostkę biznesową. Umożliwia to bardziej sprawny proces controllingu tego procesu.
W przypadku producentów dóbr przemysłowych dochód ze sprzedaży części
zamiennych stanowi średnio ponad 30% łącznego dochodu. Jest to obszar niezwykle newralgiczny w kontekście subiektywnej oceny zadowolenia klienta. Bardzo
często proces przepływu części zamiennych wiąże się bowiem z sytuacją, w której
klient pozbawiony jest możliwości korzystania z zakupionego produktu, na skutek
konieczności oczekiwania na wymianę określonej części. Na ogół doświadczenia
związane z takimi sytuacjami przesądzają o lojalności lub jej braku wobec marki.
Znaczenie procesu przepływu części zamiennych powiększa dodatkowo zamrożenie znaczącego kapitału i złożoność koncepcji logistycznej tego procesu.
W obszarze części zamiennych, w związku z koniecznością szybkiej reakcji, istnieje potrzeba posiadania ogromnych powierzchni magazynowych. Największa piątka
producentów branży motoryzacyjnej ma potężne możliwości w tym zakresie, liczone w milionach metrów kwadratowych. Dodatkowe utrudnienie stanowi ogromna liczba dostawców oraz konieczność zagwarantowania obsługi serwisowej również wiele lat po zakończeniu życia produktu.
W tym wypadku to obszar controllingu definiuje optymalne pod względem ekonomicznym rozwiązanie w zakresie obsługi serwisowej po zakończeniu produkcji.
Do ważnych zadań controllingu należy ocena atrakcyjności inwestycyjnej lokalizacji w kontekście procesów logistycznych [13, s. 155-156]. W tym przypadku
firmy japońskie przywiązują bardzo dużą wagę do możliwości integracji i koordynowania przepływów w sferze dostaw surowców, materiałów, części i podzespołów [13, s. 155]. Klasycznymi przykładami troski o możliwość integracji łańcucha
dostaw i lokalizacji podmiotów powiązanych w bezpośrednim sąsiedztwie lub w
pobliżu są zakłady Nissana w Sunderland czy też LG w Kobierzycach.
Istotnym zagadnieniem związanym z controllingiem procesów logistycznych w
spółkach powiązanych jest integracja spółek po procesie przejęcia. Proces ten ma
służyć zdyskontowaniu potencjału synergii procesów logistycznych dwóch spółek i
przeciwdziałaniu wystąpieniu efektów negatywnych. Do efektów synergii mogą
należeć: osiągnięcie efektu skali, racjonalizacja procesu transportu, optymalizacja
przepływów materiałowych, finansowych, informacyjnych, transfer logistycznego
know-how. Potencjalne efekty negatywne to: koszty restrukturyzacji, wzrost złożoności i utrata klientów [9, s. 323-325]. To ostatnie zjawisko możliwe jest na skutek
zbyt powolnej integracji. Problem niewłaściwego tempa integracji jest wymieniany
jako jeden z podstawowych błędów firm dokonujących przejęcia [12, s. 250].
Z punktu widzenia współczesnych wymagań biznesowych kluczowe zadania controllingu logistycznego spółek powiązanych nie odnoszą się do budżetu tego obszaru
czy kosztów logistycznych na jednostkę. Istotne znaczenie ma controlling sprawności
procesu przepływu, ponieważ to właśnie on decyduje w największym stopniu o
ukrytych kosztach w łańcuchu dostaw, a także o efektywności obsługi klientów.
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4. Zakończenie
Złożoność procesu globalizacji stawia controllingowi, jako systemowi zorientowanemu na koordynację, szczególne wymagania [4, s. 77]. Powoduje, iż korporacje działają w coraz większej liczbie krajów. Szans, jakie dają międzynarodowe
inwestycje, współczesne korporacje nie traktują marginalnie. „W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku głównymi aktorami rynków międzynarodowych były ponadnarodowe korporacje amerykańskie, które uzyskiwały
ok. 20% swoich dochodów z zagranicy. Te gigantyczne korporacje traktowały
operacje zagraniczne jak odległy dodatek do produkowania wyrobów zaprojektowanych i wytworzonych w kraju macierzystym. Struktura zarządzania i narodowość spółki były jasne” [2, s. 240]. Taki opis nie pasuje do obecnych realiów biznesowych. Korporacje inwestują w jednym kraju ze względu na nowe rynki zbytu.
Inne są atrakcyjne z powodu występujących w nich rezerw zasobów ludzkich lub
materiałowych. Operacje zagraniczne nie są traktowane jak odległy dodatek, lecz
jak podstawa przetrwania.
Taki rozrost liczby operacji transgranicznych i międzynarodowych spółek zależnych powoduje, iż procesy logistyczne urastają do roli czynników decydujących
o przewadze konkurencyjnej. Udział kosztów związanych z logistyką, podobnie
jak to jest z marketingiem, stale wzrasta. Optymalizacja poziomu kosztów nie jest
jednak sprawą kluczową. Istotne jest przede wszystkim to, że procesy logistyczne
decydują, oprócz jakości i ceny, o wyborach i ocenie klienta. Liczą się czas dostawy
(szybkość przepływu), terminowość, elastyczność oraz sprawność informacyjna.
Te dwa zjawiska – wzrost liczby spółek zależnych oraz rosnące znaczenie logistyki – powodują, iż controlling procesów logistycznych powiązanych podmiotów
nabiera coraz większego znaczenia. Koncerny, wdrażając rozwiązania sprawdzone
w wielu spółkach zależnych na całym świecie, w polskich podmiotach powiązanych, dokonują transferu wiedzy i know-how, który z naszej lokalnej perspektywy
można traktować jako inwestycję w rodzimy kapitał ludzki.
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CONTROLLING OF LOGISTICS PROCESSES
IN RELATED COMPANIES
Summary
The article describes the role of controlling of logistics processes in related companies. Because
of globalization process logistics becomes an area which creates great challenges as well as decides
about competitive advantage of companies. The increase in number of subsidiaries, resulting mostly
from international expansion of corporations, provides additional challenges for the logistics processes. It gives, however, a possibility of using such solutions as collaborative forecasting. Both mentioned phenomena – increasing expectation connected with logistics as well as a still increasing number of subsidiaries cause that controlling of logistics processes in related companies is becoming more
and more important. Area of interest is being shifted from assessing logistics budget and its realization toward controlling of efficiency of flow.
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ROLA I MIEJSCE CONTROLLERA
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1. Wstęp
Rosnące zapotrzebowanie na informacje na potrzeby zarządzania we współczesnej gospodarce rynkowej, kierunek zmian rozwoju rachunkowości wyznaczany
przez międzynarodowe regulacje rachunkowości w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej oraz nowe potrzeby informacyjne kreowane przez koncepcje i
podejścia zarządzania strategicznego zorientowanego na wartość firmy wskazują
na tworzenie warunków sprzyjających wdrażaniu controllingu w polskich przedsiębiorstwach, a nawet koniecznych do tego.
Ze względu na to, że często nie jest możliwe jednorazowe wprowadzenie zasad
controllingu do wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, controlling może dotyczyć różnych jego obszarów i zasobów. W ramach podsystemów
dziedzinowych controllingu wyodrębnia się m.in. controlling zorientowany na
kreowanie wartości przedsiębiorstwa, w którym standard w zakresie planowania,
podejmowania decyzji, oceny wyników i konstrukcji systemu wynagradzania stanowi wartość dla właścicieli. Controlling w tym przypadku koncentruje się na
efektywnym wykorzystaniu zasobów organizacji, aby przyczynić się do wzrostu
wartości przedsiębiorstwa. Ukierunkowany na optymalizację wyniku finansowego
i wartość przedsiębiorstwa, tworzy i koordynuje planowanie, kontrolę i zaopatrzenie w informacje, wspomagając w ten sposób adaptację i koordynację całego systemu z punktu widzenia osiągnięcia wyznaczonych celów.

2. Metodyka badań
Głównym celem badań była ocena roli i miejsca controllera w przedsiębiorstwie. Przebadano 169 przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 pracowników i

79
zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Do badań wybrano 21 przedsiębiorstw, które w strukturze organizacyjnej wyodrębniły komórkę
controllingu. Kryteriami różnicującymi badane firmy były: forma prawna, forma
własności, rodzaj prowadzonej działalności, uzyskany wynik finansowy, przychody ogółem oraz wartość aktywów.
Do opracowania danych uzyskanych z badań ankietowych wykorzystano analizę statystyczną współzależności cech niemierzalnych – badanie i ocenę istotności
związków między wybranymi cechami (test χ2, oraz współczynnik V Cramera). Do
weryfikacji hipotezy H0 przyjęto poziom istotności α = 0,05. Analizę korelacyjną
kontynuowano jedynie w przypadku odrzucenia hipotezy zerowej o stochastycznej
niezależności obserwowanych zmiennych.

3. Controller w systemie controllingu
Szczególną rolę w systemie controllingu odgrywa controller. Związek Controllerów w Niemczech definiuje controllera jako osobę, która świadczy ekonomiczne
usługi doradcze w zarządzaniu przedsiębiorstwem, dba o przejrzystość kosztów,
wyników i strategii, koordynuje cele i plany cząstkowe przedsiębiorstwa, organizuje sprawozdawczość umożliwiającą kierowanie i sterowanie całym przedsiębiorstwem, a dzięki swej metodologii troszczy się o zwiększenie efektywności w całym
przedsiębiorstwie [12].
Zarówno role, jak i charakter zatrudnienia controllera zmieniają się w miarę
upływu czasu, począwszy od roli asystenta wykonawczego, poprzez „sparring”
partnera dla menedżera, do współodpowiedzialnego za podejmowanie decyzji i
wreszcie osoby koordynującej i sterującej procesami [8, s. 3]. W pierwszym okresie funkcjonowania controllingu zadania controllera ograniczają się zwykle do
spraw finansowych, a ściślej problemów zyskowności produkcji. W wyniku wzrostu dynamiki i kompleksowości otoczenia oraz coraz powszechniejszym stosowaniem controllingu w przedsiębiorstwach zakres działania controllerów zostaje poszerzony o nowe zadania, wymagające często łączenia miar finansowych z niefinansowymi i ukazania menedżerom finansowych rezultatów w kontekście strategicznym [7, s. 68-69].
Badania ankietowe przeprowadzone wśród brytyjskich przedsiębiorstw dotyczące kluczowych zadań controllerów wykazały, że w 2010 r. będą oni zajmować się
oceną działań biznesowych, kontrolą kosztów i poprawą rentowności oraz planowaniem strategicznym i podejmowaniem decyzji [11, s. 26]. Zdaniem 56% ankietowanych w przyszłości zyska na znaczeniu w pracy controllerów poprawa efektywności
procesów, według 52% – mierzenie osiągnięć i długoterminowe planowanie strategiczne, a zdaniem 44% badanych – doradztwo wewnętrzne [10, s. 20-28].
Z badań przeprowadzonych przez Price Waterhouse wśród ponad 300 Chief Financial Officers (CFO) z przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym wynika, że
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funkcja CFO zmienia się z tradycyjnej rachunkowości i kierowania poszczególnymi
operacjami w zarządzanie strategiczne, którego głównym celem jest maksymalizacja
wartości dla akcjonariuszy (shareholder value). Osiągnięcie wzrostu wartości przedsiębiorstwa wymaga od CFO przede wszystkim nastawienia na przyszłość [9, s. 38].
Zdaniem A. Jarugowej, dzięki włączeniu się ekspertów rachunkowości zarządczej w podejmowanie decyzji kierowniczych, dobór informacji oraz przemiany organizacyjne, rachunkowość zarządcza pełniąca dotychczas funkcję systemu dostarczania informacji, stała się integralną częścią procesu zarządzania [6, s. 129]. Dotychczas główny obszar zainteresowań rachunkowości zarządczej stanowiło zarządzanie
kosztami. Ostatnio coraz większe zainteresowanie rachunkowości zarządczej odnosi
się do sposobu powiększania wartości firmy oraz dostarczania informacji dla celów
zarządzania finansami [1, s. 47], co jest równoznaczne z zadaniami controllingu.
Istotne znaczenie dla funkcjonowania i efektywności controllingu mają organizacja i odpowiednie umiejscowienie komórki odpowiedzialnej za jego funkcjonowanie. Komórka controllingu może przybierać formę działu, wydziału, zespołu,
sekcji lub samodzielnego stanowiska. Częstym problemem komórek zajmujących
się controllingiem jest mało liczna, w stosunku do zadań, ich obsada. Ważne jest,
aby liczba controllerów przekładała się na zakres ich pracy (np. liczbę miejsc powstawania kosztów, ośrodków odpowiedzialności, rodzaj sporządzanych budżetów itp.).
W wariancie instytucjonalnym istotna jest nie tylko organizacja (struktura formalna) działu controllingu, zatrudniającego odpowiednią liczbę pracowników, ale
także forma i szczeble jego przyporządkowania w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Wydzielona komórka zajmująca się controllingiem powinna być odpowiednio umiejscowiona w strukturze firmy tak, aby jej pracownicy mogli jak
najlepiej wypełniać swoje zadania.
Informacje o liczbie zatrudnionych osób w komórce controllingu oraz jej
umiejscowieniu w strukturze organizacyjnej badanych firm przedstawia tab. 1.
Tabela 1. Zatrudnienie w komórce controllingu i jej usytuowanie
w strukturze organizacyjnej badanych firm
Usytuowanie
Podlega dyrektorowi naczelnemu
Podlega jednemu z zastępców dyrektora naczelnego
Podlega głównemu księgowemu

N
8
3
10

%
38,1
14,3
47,6

Razem firm posiadających komórkę controllingu

21

100,0

Zatrudnienie
1 osoba
2 osoby
3 osoby
powyżej 3 osób
razem

N
5
7
4
5
21

%
23,8
33,3
19,0
23,8
100,0

Źródło: opracowanie własne.

Z badań wynika, że w firmach zatrudniających tylko jednego controllera
(23,8%) controlling istnieje od niedawna. W pierwszych okresach wdrożenia controllingu zakres zadań realizowanych przez controlling jest niewielki, stąd też fir-
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my te mogą ograniczać się do zatrudnienia na stanowisku controllera tylko jednej
osoby. Z chwilą rozwoju systemu zazwyczaj konieczne okazuje się zatrudnienie
dodatkowych osób. Co trzecie ankietowane przedsiębiorstwo zatrudniało w komórce controllingu 2 osoby. Trzy lub więcej osób zatrudniało odpowiednio: 19,0%
i 23,8% badanych firm. Wśród podmiotów zatrudniających powyżej 3 pracowników w komórce controllingu znalazła się: 1 firma zatrudniająca 4 osoby, 2 firmy
zatrudniające 6 osób, 1 firma zatrudniająca 7 osób oraz 1 przedsiębiorstwo zatrudniające 15 controllerów na 700 ogółem zatrudnionych.
W 8 na 21 ankietowanych przedsiębiorstw controller podlegał bezpośrednio
dyrektorowi naczelnemu1. Można zatem przypuszczać, że w przypadku tych firm
controller odgrywał rolę partnera dla zarządu, pełniąc funkcję specjalistyczno-doradczą. Rozwiązaniem zbliżonym hierarchicznie do poprzedniego jest podporządkowanie controllingu jednemu z zastępców dyrektora. W blisko 15% firm dział controllingu podporządkowany był zastępcom dyrektora naczelnego. Najczęstszym jednak
rozwiązaniem, stosowanym przez prawie połowę badanych firm, było podporządkowanie komórki controllingu głównemu księgowemu. Umiejscowienie działu controllingu w pionie finansowo-ekonomicznym powoduje, że spełniane przez niego
funkcje ograniczają się z reguły do rejestrowania historycznych informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i przetwarzania ich na formę pożądaną przez naczelne kierownictwo. Niewielki jest zatem bezpośredni wpływ controllera w tych firmach na decyzje podejmowane przez kierownictwo (zwłaszcza strategiczne).
Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej można wnioskować (tab. 2),
że liczba pracowników w komórce controllingu zależała od formy własności oraz długości okresu funkcjonowania controllingu w badanych firmach (p < 0,05). Ze względu
na bliską wartości krytycznej wartość p = 0,056 oraz stosunkowo wysoką wartość
współczynnika V Cramera dla liczby pracowników ogółem w przedsiębiorstwie
(V = 0,480) należy przypuszczać, że na zatrudnienie w komórce controllingu miała
również wpływ wielkość zatrudnienia ogółem w przedsiębiorstwie. Z kolei na umiejscowienie komórki controllingu w strukturze organizacyjnej nie wpływały istotnie
żadne z analizowanych cech charakteryzujących badane przedsiębiorstwa (p > 0,05).
Ze względu na wielkość badanych firm można zauważyć, że zatrudnienie pracowników w komórce controllingu rosło wraz z wielkością przedsiębiorstwa
(tab. 3). W firmach zatrudniających do 100 pracowników tworzone były jedno- lub
dwuosobowe stanowiska controllerów. Co czwarta większa firma zatrudniała
1 Według badań przeprowadzonych w Niemczech (Bransemann) 49% controllerów było umiejscowionych w komórkach liniowych, a 51% w komórkach sztabowych [3, s. 627]. Z kolei z przeprowadzonych przez D. Fjałkowską badań wynika, że w 92% przypadków ani controller, ani dział controllingu nie zajmowali pozycji sztabowej czy liniowej. Najczęściej pozycja controllera (komórki
controllingu) była następująca (poczynając od najwyższego szczebla zarządzania): zarząd, prezes
zarządu (dyrektor naczelny), dyrektor ekonomiczny, biuro ekonomiczne, dział planowania i budżetowania, controller [2, s. XIII].
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3 osoby w komórce controllingu, natomiast połowa dużych przedsiębiorstw (powyżej 250 pracowników) zatrudniała więcej niż 3 osoby w dziale controllingu2.
Tabela 2. Przygotowanie kadrowe firm do wprowadzenia controllingu
a cechy charakteryzujące badane firmy – ocena niezależności stochastycznej
Badane cechy
Forma organizacyjno-prawna
Liczba pracowników
Forma własności
Rodzaj przeważającej działalności
Rentowność
Przychody
Wartość aktywów
Liczba produktów
Lata istnienia controllingu

Zatrudnienie
w komórce controllingu
p
V
χ2
7,195 0,952
–
12,285 0,056
0,480
18,026 0,035
0,468
11,940 0,063
–
10,222 0,596
–
8,857 0,450
–
8,857 0,182
–
16,036 0,066
–
16,036 0,047
0,503

Usytuowanie
komórki controllingu
p
V
χ2
6,397
0,380
–
1,816
0,770
–
11,0856 0,065
–
3,322
0,505
–
11,782
0,161
–
5,000
0,543
–
5,000
0,287
–
2,482
0,870
–
4,478
0,612
–

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę formę własności (tab. 3), można stwierdzić, że bardziej rozbudowane pod względem zatrudnienia były komórki controllingu w przedsiębiorstwach
opartych na kapitale zagranicznym. Były to jednocześnie jednostki relatywnie większe w porównaniu do istniejących w rodzimych przedsiębiorstwach prywatnych.
Analizując badane firmy z punktu widzenia lat funkcjonowania controllingu
(tab. 3), można zauważyć, że im dłużej funkcjonował on w firmie, tym więcej pracowników zatrudnionych było w komórce controllingu. Wraz z rozwojem systemu
controlling obejmował swoim zakresem coraz więcej obszarów funkcjonowania
przedsiębiorstwa i realizował coraz więcej zadań, dlatego konieczne stało się zatrudnianie kolejnych pracowników w komórce controllingu.
W przypadku rodzaju przeważającej działalności, pomimo braku istotnej zależności między zatrudnieniem w dziale controllingu a profilem działania (p = 0,063), można zaobserwować większe zatrudnienie w komórce controllingu w jednostkach produkcyjnych niż usługowych czy handlowych (rys. 1). Prawie 42% tych firm zatrudniało powyżej 3 pracowników w komórce controllingu, podczas gdy 60% przedsiębiorstw
handlowych tworzyło jednoosobowe stanowiska controllerów. Wynika to z rozmiarów
badanych podmiotów oraz stopnia zaawansowania systemu controllingu.
2 Badania przeprowadzone przez P. Horvatha wśród niemieckich przedsiębiorstw wykazały, że
jednostki o zatrudnieniu powyżej 5000 pracowników w 90% zatrudniały controllera, natomiast przedsiębiorstwa, które zatrudniały mniej niż 1000 pracowników, miały tylko w 30% etat dla controllera.
Powyższe badania wykazały również, że istnieje związek między wielkością przedsiębiorstwa a ilością
realizowanych zadań controllingu, wskazujący na to, że realizacja controllingu w małych i średnich
przedsiębiorstwach przebiega w mniejszym zakresie w stosunku do przedsiębiorstw dużych. Natomiast
nie stwierdzono jednoznacznego związku pomiędzy branżą a funkcją controllingu [3, s. 46].
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Tabela 3. Zatrudnienie w komórce controllingu z uwzględnieniem formy własności
i wielkości badanych firm oraz lat funkcjonowania controllingu
Zatrudnienie w komórce controllingu
Cechy charakteryzujące badane firmy

1 osoba

2 osoby

3 osoby

N
%
N
%
N
Liczba zatrudnionych
50-100 osób
2 50,0 2 50,0 0
101-250 osób
2 28,7 3 42,9 2
Powyżej 250 osób
1 10,0 2 20,0 2
Forma własności
Państwowe
0 0,0
0 0,0
0
Prywatne bez udz. kapit. zagr.
4 40,0 5 50,0 1
Prywatne z udz. kapit. zagr. < 50%
0 0,0
0 0,0
0
Prywatne z udz. kapit. zagr. > 50%
1 16,7 0 0,0
2
Prywatne z całk. udz. kapit. zagr.
0 0,0
2 50,0 1
Lata funkcjonowania controllingu
1 rok
3 60,0 2 40,0 0
2-5 lat
2 20,0 5 50,0 1
6-10 lat
0 0,0
0 0,0
2
Powyżej 10 lat
0 0,0
0 0,0
0

> 3 osób

Razem
firmy
posiadające
komórkę
controllingu
N
%

%

N

%

0,0
28,6
20,0

0
0
5

0,0
0,0
50,0

4 100,0
7 100,0
10 100,0

0,0
10,0
0,0
33,3
25,0

0
0
1
3
1

0,0
0,0
100
50,0
25,0

0
10
1
6
4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,0
10,0
50,0
0,0

0
2
2
1

0,0
20,0
50,0
100

5
10
4
1

100,0
100,0
100,0
100,0

Źródło: opracowanie własne.

% przedsiębiorstw

100%
80%
60%
40%
20%
0%
1 osoba

2 osoby

3 osoby

> 3 osób

zatrudnienie w komórce controllingu
produkcyjna

usługowa

handlowa

Rys. 1. Zatrudnienie w komórce controllingu a rodzaj przeważającej działalności badanych firm
Źródło: opracowanie własne.
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Jak wcześniej wspomniano, usytuowanie komórki controllingu nie zależy od
analizowanych cech charakteryzujących badane firmy. Analiza rozkładów odpowiedzi pozwala jednak zauważyć pewne tendencje.
Umiejscowienie komórki controllingu w pionie finansowo-ekonomicznym było
charakterystyczne głównie dla mniejszych przedsiębiorstw (rys. 2). W jednostkach
tych zazwyczaj nie tworzyło się odrębnego działu controllingu, a jedynie poszerzało zakres zadań istniejącego już działu finansowego czy ekonomicznego o zadania
związane z realizacją funkcji controllingu. W większych jednostkach na ogół istnieją warunki do usytuowania komórki controllingu w pozycji nadrzędnej, stąd też
controlling częściej tworzony był jako komórka sztabowa3.

% przedsiębiorstw

100%
80%
60%
40%
20%
0%

50-100

101-250

> 250

liczba pracowników
jest usytuowana w pionie finansowo-ekonomicznym
podlega jednemu z zastępców dyrektora naczelnego
podlega dyrektorowi naczelnemu
Rys. 2. Usytuowanie komórki controllingu a wielkość badanych firm
Źródło: opracowanie własne.

Podobną tendencję można zauważyć, analizując badane podmioty według formy
własności. Komórki realizujące zadania controllingu w prywatnych przedsiębiorstwach polskich z reguły (60%) usytuowane były w pionie finansowo-ekonomicznym. W firmach zagranicznych jednostki te najczęściej (75%) podlegały bezpośrednio prezesom (dyrektorom generalnym), pełniąc funkcję jednostek doradczych.
W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych komórki controllingu równie
często umiejscawiane były w pozycji sztabowej co liniowej (41,7%). Zależało to
3 Badania przeprowadzone przez P. Horvatha i in. pokazały, iż w większych przedsiębiorstwach
obecność controllera – jako członka kadry kierowniczej, jest zjawiskiem regularnym, podczas gdy
w średnich i małych przedsiębiorstwach często brak osoby pełniącej funkcje kontrolne [5].
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od wielkości i formy własności przedsiębiorstwa. Połowa badanych jednostek prowadzących działalność usługową umieściła dział controllingu na szczycie struktury
organizacyjnej, natomiast w 80% firm handlowych komórka ta podlegała bezpośrednio głównemu księgowemu.
Jeśli chodzi o rozróżnienie badanych firm z punktu widzenia osiąganych zysków, to zauważalna jest w tym przypadku tendencja do umiejscawiania komórki
controllingu nisko w strukturze organizacyjnej przez firmy o niskiej rentowności.
Natomiast wśród wszystkich ankietowanych jednostek o rentowności przekraczającej 10% komórka ta zajmowała pozycję sztabową.
Analizując ankietowane przedsiębiorstwa z punktu widzenia osiąganych przychodów z całokształtu działalności oraz wartości posiadanych aktywów, można
zauważyć, że im wyższe obroty i wartość majątku, tym wyżej w strukturze organizacyjnej umiejscowiona była komórka controllingu. Wszystkie podmioty
o przychodach i wartości aktywów do 5 mln euro umieściły swoją komórkę controllingu w pionie finansowo-ekonomicznym, natomiast połowa przedsiębiorstw, których obroty i wartość majątku przekroczyły 5 mln euro, dział controllingu podporządkowała dyrektorowi naczelnemu.

4. Podsumowanie i wnioski końcowe
Podsumowując, można powiedzieć, że zadania controllerów polegają na zdobyciu, ocenie, przetworzeniu, zestawieniu i prezentacji informacji ułatwiających
zarządzającym podejmowanie odpowiednich decyzji, zapewniających osiągnięcie
zamierzonych celów i wzrost wartości przedsiębiorstwa. Rola controllera sprowadza się zatem do właściwej interpretacji danych liczbowych, nadzorowania bieżącego funkcjonowania systemu controllingu oraz przekonania o grożących firmie
konsekwencjach zachowania stanu obecnego.
Jak wykazały przeprowadzone badania, nie istnieją jednoznaczne standardy
określające liczbę osób zatrudnionych w dziale controllingu w stosunku do liczby
zatrudnionych. Zatrudnienie w komórce controllingu wynika nie tylko z wielkości przedsiębiorstwa, ale także ze stopnia skomplikowania procesów zachodzących w firmie oraz z zaawansowania i lat funkcjonowania systemu controllingu
w przedsiębiorstwie.
Z kolei usytuowanie komórki controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw zależy od wielu czynników o charakterze organizacyjnym i psychospołecznym, takich jak np.:
– wielkość, wewnętrzna struktura i sprawność organizacyjna przedsiębiorstwa,
– doświadczenie członka dyrekcji sprawującego nadzór nad controllingiem,
– zasady współdziałania komórek organizacyjnych,
– kwalifikacje i predyspozycje controllera,
– kompleksowość rozwiązywanych problemów decyzyjnych.
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Na usytuowanie komórki controllingu mają również wpływ zakres i charakter
zadań controllingu w przedsiębiorstwach, które zależą od indywidualnych wymagań i ustaleń w konkretnej firmie. Ważne jest, aby współdziałał on ze stanem zatrudnienia w dziale controllingu oraz potrzebami danej jednostki gospodarczej.
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THE ROLE AND PLACE OF CONTROLLER IN THE ENTERPRISE
Summary
The controllers’ key tasks are accumulating, evaluating, listing and presenting information that
enables managers to make proper decisions, resulting in the achievement of intended aims and the
growth of enterprise value. The role of controllers in a firm depends on the position of the controlling
department in the organizational structure of a company. The higher the position, the more influence a
controller has on creating enterprise value.
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POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH
W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
NA PRZYKŁADZIE KONCERNU BOSCH

1. Wstęp
Wraz z wejściem na polski rynek przedsiębiorstw zagranicznych oraz rozwojem gospodarki rynkowej wzrosła liczba transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi, w efekcie czego zwiększyło się znaczenie cen transferowych.
Pojęcie cena transferowa określa system wewnętrznych cen rozliczeniowych pomiędzy subpodmiotami (przedsiębiorstwami powiązanymi). Sposób szacowania
transferów wewnętrznych określają z jednej strony polityka cenowa grupy kapitałowej, z drugiej – uregulowania prawne. Wewnętrzna polityka cen transferowych
jest ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość transferów wewnętrznych.
Jak wiele różnych zagadnień kryje się pod pojęciem polityki cen transferowych
koncernu, prezentuje niniejszy artykuł, który ma charakter case study.
Celem artykułu jest identyfikacja elementów składających się na politykę cenową grupy kapitałowej (przyjęte metody szacowania ceny, np. koszt plus, odprzedaży; sposób wyceny pełnionych funkcji w transakcjach przez podmioty powiązane; sposób zarządzania przedsiębiorstwem, np. podejmowanie działań, aby firma
Bosch była postrzegana jako przedsiębiorstwo trwałe, godne zaufania itp.).
Początki firmy sięgają 1886 r., kiedy to Robert Bosch założył „Warsztaty mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki”. Początkowo zajmował się naprawą wszelkich urządzeń elektrycznych, instalacją telefonów i telegrafów oraz usługami w
zakresie mechaniki precyzyjnej. Wynalezienie w 1902 r. przez Roberta Boscha
zapłonu iskrowego wysokiego napięcia było przełomowym wydarzeniem w historii
firmy. Odtąd zakład Boscha szybko wyspecjalizował się w produkcji układów
zapłonowych do silników wszystkich typów. Firma zaczęła się rozrastać i obejmować swoim zasięgiem nowe obszary. W 1928 r. Bosch rozpoczął produkcję
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elektronarzędzi, w 1932 r. przejął zakłady Junkersa, a w 1933 r. zakłady Ideal
Werke funkcjonujące dziś jako Blaupunkt. Począwszy od 1981 r. Bosch obecny
jest również w branży telekomunikacyjnej.
Koncern Bosch od chwili powstania do dziś rozwinął się w ogromną firmę skupiającą przeszło 195 tys. pracowników na całym świecie. Obszary działania koncernu obejmują: części i akcesoria samochodowe, technikę komunikacyjną, technikę produkcyjną, dobra użytkowe. Dział części i akcesoriów samochodowych – do
którego należy m.in. zakład w Mirkowie – jest największym działem firmy. Koncern umacnia swoją pozycję na rynku motoryzacyjnym nie tylko przez rozwój
zakładów już istniejących, ale także przez tworzenie nowych spółek.
Obszar części i akcesoriów samochodowych jest podzielony na 10 dywizji:
K1 – ABS i układy hamulcowe,
K2 – oświetlenie,
K3 – sterowanie silnikiem – benzyna,
K4 – elektryka nadwozia,
K5 – technologia wtryskowa – diesel,
K6 – elektronika pokładowa,
K7 – urządzenia komunikacyjne,
K8 – półprzewodniki i jednostki sterujące,
K9 – rozruszniki i prądnice,
KH – części zamienne, obsługa posprzedażowa, technika kontrolna.
Dywizja K1, do której należy fabryka w Mirkowie, składa się z 44 zakładów
zlokalizowanych w 17 krajach (m.in. we Francji: Drancy, Beauvaus, Angers, Pont
de Larche, Levier, Moulins; w Hiszpanii: Buelna, Liica, Pamplona; we Włoszech:
Bari; w Portugalii: Abrantes; w Turcji: Bursa; w Polsce: Mirków, a także w Indiach, Australii i Ameryce) i zatrudnia na całym świecie 16,5 tys. pracowników.
Dzięki włączeniu w swoje struktury grupy AlliedSignal Inc., produkującej części do hamulców hydraulicznych, firma Bosch stała się największym na świecie,
niezależnym producentem układów hamulcowych. Obecnie dywizja K1 dostarcza
swoje systemy hamulcowe m.in. takim klientom, jak: Fiat, Peugeot-Citroen, Renault, Ford, VW i Toyota1.
Zakład w Mirkowie podejmuje wiele działań mających na celu umocnienie pozycji Boscha w Polsce oraz stara się osiągnąć znaczącą pozycję wśród europejskich
zakładów Boscha.
Za utworzenie systemu cen transferowych odpowiedzialny jest centralny dział
finansowy i podatkowy. Zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami przychody
osiągane ze sprzedaży wyrobów gotowych odbiorcom finalnym poza Grupę Bosch
są ustalane w drodze negocjacji z odbiorcą finalnym. Podział osiąganych przez
Grupę zysków pomiędzy podmioty z Grupy Bosch odpowiada pełnionym funk1

Dokumentacja wewnętrzna koncernu.
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cjom, ponoszonemu ryzyku oraz aktywom zaangażowanym w transakcję przez
poszczególne spółki.
Zgodnie z przyjętą w Grupie zasadą, każdy podmiot może pełnić funkcje zarówno producenta, jak i dystrybutora wyrobów Grupy. Większość podmiotów zajmuje się w głównej mierze produkcją wyrobów. Funkcje dystrybucyjne realizują
zaś te podmioty, które jako pierwsze nawiązały kontakty handlowe z danym odbiorcą zewnętrznym. Należy przy tym zaznaczyć, że podmioty zajmujące się dystrybucją w odniesieniu do określonych produktów same także są producentami i
także mogą korzystać z usług dystrybucyjnych innych podmiotów z Grupy.
Podstawową działalnością Bosch Układy Hamulcowe jest działalność produkcyjna. Sprzedaż produkowanych wyrobów odbywa się przez następujące kanały
dystrybucyjne:
a) bezpośrednio do podmiotów nie powiązanych – w tym przypadku Bosch Układy Hamulcowe pełni całość funkcji zarówno produkcyjnych, jak i dystrybucyjnych;
b) do podmiotów powiązanych – w tym przypadku podmiot powiązany odpowiada za dalszą dystrybucję wyrobu, w szczególności za inicjowanie i utrzymywanie kontaktów handlowych, przyjmowanie i realizowanie zamówień, obsługę administracyjną sprzedaży, obsługę logistyczną dystrybucji, przepakowanie, spedycję, transport, utrzymywanie zapasów oraz kontrolę ich poziomu itp.;
c) do podmiotów nie powiązanych za pośrednictwem handlowym podmiotów
powiązanych – w tym przypadku podmiot powiązany odpowiada za inicjowanie i
utrzymanie kontaktów handlowych oraz za obsługę administracyjną sprzedaży.

2. Metody ustalania cen w transakcjach
Ceny zakupu/sprzedaży w transakcjach z podmiotami powiązanymi są ustalane
na podstawie grupowej polityki cenowej stosowanej w koncernie Bosch. Podstawową zasadą obowiązującą w Grupie jest to, aby ceny stosowane w transakcjach
między podmiotami powiązanymi były ustalane na poziomie rynkowym, czyli
odpowiadały zaangażowaniu tych podmiotów w produkcję i dystrybucję wyrobów,
oraz aby zapewniały zysk adekwatny do realizowanych zadań.
Kalkulacja cen w transakcjach realizowanych przez Spółkę w transakcjach
międzygrupowych jest oparta na dwóch metodach:
– metodzie koszt plus,
– metodzie ceny odprzedaży.
Metoda koszt plus
W przypadku metody koszt plus cena jest ustalana na poziomie odpowiadającym sumie kosztów związanych z wytworzeniem we własnym zakresie przedmiotu
transakcji i pozwalającym na zrealizowanie odpowiedniego zysku wynikającego z
warunków rynkowych, wykonywanych przez te podmioty funkcji, ponoszonego
ryzyka oraz angażowanych aktywów. Koszty będące podstawą naliczenia marży
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obejmują przy tym koszty bezpośrednie związane z wytworzeniem dóbr oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich, jednak bez uwzględnienia kosztów ogólnego
zarządu, tj. kosztów zarządzania danym podmiotem i kosztów funkcjonowania
danego podmiotu jako całości.
Na podstawie metody koszt plus cena w transakcji między Bosch Układy Hamulcowe a podmiotem powiązanym jest ustalana na poziomie odpowiadającym
sumie kosztów robocizny bezpośredniej, kosztów ogólnych proporcjonalnych
(kosztów pośrednich zmiennych) i kosztów ogólnych strukturalnych (kosztów pośrednich stałych), powiększonej o odpowiedni narzut zysku.
W przypadku transakcji realizowanych przez Bosch Układy Hamulcowe z
podmiotami powiązanymi metoda koszt plus ma zastosowanie w odniesieniu do
sprzedaży części zamiennych i półproduktów. Narzut zysku w transakcjach realizowanych przez Bosch Układy Hamulcowe wynosi 3%.
Metoda ceny odprzedaży
W przypadku metody ceny odprzedaży cena jest ustalana na poziomie ceny
określonej w transakcji danego podmiotu z podmiotem niezależnym, dotyczącej dóbr
nabytych uprzednio od podmiotu powiązanego, obniżonej o marżę odprzedaży.
Marża ceny odprzedaży, odzwierciedlająca rynkowe wynagrodzenie dystrybutora, powinna pokryć:
– bezpośrednie i pośrednie koszty poniesione przez dystrybutora w związku z
transakcją (koszty transportu, magazynowania, opłaty celne, koszty sprzedaży),
– zysk dla dystrybutora adekwatny do pełnionych funkcji, ponoszonego ryzyka
oraz angażowanych aktywów.
Innymi słowy, metoda ceny odprzedaży opiera się na niekontrolowanych cenach
rynkowych skorygowanych o odpowiednią marżę pozostawioną dystrybutorowi, pozwalającą na pokrycie jego kosztów sprzedaży oraz zysku za pełnione funkcje.
Na podstawie tej metody cena w transakcji między Bosch Układy Hamulcowe
a podmiotem powiązanym jest ustalana na poziomie ceny uzyskanej przez spółkę z
Grupy Bosch od odbiorcy finalnego, pomniejszonej o odpowiednią marżę, pokrywającą koszty ponoszone przez dystrybutora w związku z realizowaną transakcją
oraz zapewniającą rynkowy poziom zysku (marża na poziomie operacyjnym) w
wysokości 2-5%, w zależności od pełnionych przez dystrybutora funkcji, ponoszonego ryzyka oraz angażowanych aktywów.
Koszty ponoszone przez dystrybutora pokrywane przez marżę odprzedaży
obejmują opłaty licencyjne za know-how, opłaty licencyjne za znaki handlowe,
które uiszcza dystrybutor, oraz koszty działu sprzedaży. Poziom zysku jest natomiast uzależniony od zaangażowania poszczególnych podmiotów w proces dystrybucji. Przykładowo, jeżeli dany podmiot jest wyłącznie pośrednikiem handlowym i
nie realizuje żadnych funkcji poza utrzymywaniem kontaktów handlowych z finalnym
odbiorcą wyrobów, narzut zysku (marża na poziomie operacyjnym) wynosi 2%. Jeżeli
natomiast podmiot z Grupy Bosch pośredniczący w sprzedaży organizuje transport,
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przeładunek, pakowanie oraz odpowiada za utrzymanie odpowiedniego poziomu
zapasów, jego narzut zysku (marża na poziomie operacyjnym) może sięgać 5%.
W przypadku transakcji realizowanych przez Bosch Układy Hamulcowe metoda marży odprzedaży ma zastosowanie w odniesieniu do transakcji sprzedaży wyrobów gotowych odbiorcy finalnemu za pośrednictwem podmiotu powiązanego,
występującego w roli dystrybutora lub przedstawiciela w kontaktach handlowych.

3. Pośrednicy powiązani
Część sprzedaży eksportowej prowadzonej przez Bosch Układy Hamulcowe
jest realizowana przez zagraniczne podmioty z Grupy Bosch będące wyłącznie
pośrednikami w danej transakcji.
Zewnętrzny odbiorca wyrobów Grupy Bosch postrzega Grupę jako całość.
Kontrahent zainteresowany zakupem zgłasza się do podmiotu z Grupy Bosch, z
którym dotychczas współpracował, lub do spółki działającej w kraju, w którym
odbiorca prowadzi działalność. Jednocześnie zewnętrzny kontrahent w zdecydowanej większości przypadków nie jest zainteresowany nawiązywaniem bezpośredniej współpracy z kolejnymi podmiotami z Grupy Bosch. W sytuacji gdy spółka z
Grupy Bosch dotychczas współpracująca z danym odbiorcą zewnętrznym nie jest
w stanie zaoferować własnych wyrobów odpowiedniego typu, nabywa te wyroby
od innych spółek z Grupy i w tym zakresie występuje w roli pośrednika handlowego. Ponadto istotna część produkcji Bosch Układy Hamulcowe była, przed przeniesieniem do Polski, realizowana przez inne podmioty z Grupy Bosch, które dokonywały bezpośredniej sprzedaży odbiorcy zewnętrznemu. Tym samym dla niektórych kontrahentów zagranicznych to właśnie te zagraniczne spółki z Grupy Bosch
są pierwszym kontrahentem. W takich przypadkach, po przeniesieniu produkcji do
zakładów w Polsce, zagraniczne podmioty powiązane, które utraciły część swojej
dotychczasowej produkcji, nadal występują w transakcjach z odbiorcami zewnętrznymi jako pośrednicy. Współpraca z podmiotami powiązanymi występującymi w roli pośredników umożliwia Spółce uzyskanie następujących korzyści:
a) pośrednik udostępnia Spółce wypracowane przez siebie kontakty handlowe z
odbiorcami wyrobów Spółki,
b) pośrednik występuje w roli podmiotu podzlecającego produkcję wyrobów,
których zbyt zapewnia już sam pośrednik,
c) pośrednik umożliwia Spółce korzystanie ze swoich kanałów dystrybucyjnych oraz ze swojej wiedzy w zakresie dystrybucji,
d) w przypadku podjęcia prób sprzedaży bez pośrednika, Spółka musiałaby ponieść istotne koszty alternatywne w postaci:
– kosztów wejścia na nowy rynek,
– kosztów odstępnego z tytułu oddania wypracowanego rynku (kontaktów handlowych) przez inny podmiot z grupy.
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4. Odbiorcy nie powiązani
Ceny w transakcjach Bosch Układy Hamulcowe z podmiotami nie powiązanymi są ustalane w drodze negocjacji prowadzonych przez zespoły negocjatorów.
Ceny są zatem pochodną sprawności negocjatorów, poziomu cen na rynku oraz
zapotrzebowania na dany produkt. Tak ustalone ceny płacone przez odbiorców
zewnętrznych wprost determinują koszty ponoszone przez spółki z Grupy Bosch
znajdujące się na kolejnych etapach cyklu produkcyjnego. Zatem w przypadku
wyrobów sprzedawanych przez Bosch Układy Hamulcowe podmiotom nie powiązanym zarówno przychody Spółki, jak i ponoszone koszty materiałów bezpośrednio wynikają z uwarunkowań rynkowych, o których mowa powyżej.

5. Konieczność utrzymania dotychczasowego rynku
Bosch Układy Hamulcowe prowadzi sprzedaż swoich wyrobów gotowych
podmiotowi powiązanemu we Włoszech. Podmiot powiązany po przetworzeniu
zakupionych produktów sprzedaje je podmiotowi nie powiązanemu, spółce z koncernu Fiat. Sprzedaż Fiatowi w skali całego koncernu Bosch jest na granicy rentowności. Wynika to w dużej mierze z trudnej sytuacji ekonomicznej odbiorcy oraz
ogólnej tendencji producentów samochodów do redukcji kosztów.
Strategia gospodarcza Bosch Układy Hamulcowe realizowana we Włoszech zakłada dążenie do utrzymania się na rynku w oczekiwaniu na poprawę sytuacji ekonomicznej klienta. Rezygnacja Bosch Układy Hamulcowe ze sprzedaży swoich wyrobów
koncernowi Fiata wiązałaby się z ograniczeniem produkcji i koniecznością zmniejszenia zatrudnienia. Byłaby to dla Bosch Układy Hamulcowe decyzja niekorzystna i trudno odwracalna. Dodatkowo mogłaby się wiązać z utratą możliwości zbytu do Fiata
innych produktów, sprzedawanych z zyskiem. Z tego powodu Bosch Układy Hamulcowe akceptuje czasową nierentowność obecnej sprzedaży, w świetle spodziewanej
poprawy sytuacji ekonomicznej odbiorcy. Fiat jest jednym z największych odbiorców
wyrobów Spółki. Istotne jest także to, że część sprzedaży realizowanej do Fiata jest
rentowna. Ta sprzedaż nie byłaby możliwa bez oferowania temu odbiorcy kompleksowej oferty, obejmującej także wyroby sprzedawane ze stratą.

6. Sprzedaż łączna – dywersyfikacja oferty
Klienci Bosch Układy Hamulcowe – odbiorcy zewnętrzni oraz podmioty powiązane, oczekują od spółki kompleksowej oferty wyrobów. W związku z tym w
wielu przypadkach dochodzi do sytuacji, gdy Bosch Układy Hamulcowe jest zmuszony oferować różne produkty, w tym rentowne i nierentowne, aby mieć możliwość sprzedawania swoich wyrobów. W ramach tej strategii Bosch Układy Hamulcowe dokonywał sprzedaży łącznej swoich wyrobów podmiotom zarówno
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powiązanym, jak i nie powiązanym. Tak więc sprzedaż jednego wyrobu była ściśle
uzależniona od sprzedaży innego produktu, nawet jeśli przynosił on straty.
Strategia gospodarcza Bosch Układy Hamulcowe związana z realizacją sprzedaży łącznej polega na kompensowaniu strat ze sprzedaży nierentownej zyskami
uzyskiwanymi dzięki sprzedaży rentownej. Analiza globalna sprzedaży danemu
odbiorcy wykazuje opłacalność sprzedaży łączonej, gdyż zyski ze sprzedaży rentownej są wyższe niż straty spowodowane sprzedażą nierentowną. Zatem akceptacja wysoce konkurencyjnych warunków oczekiwanych przez odbiorców jest racjonalna i prowadzi do poprawy wyników finansowych. Ponadto Bosch Układy Hamulcowe chce oferować jak najszerszy asortyment wyrobów w celu jak najpełniejszego zaspokojenia oczekiwań swoich klientów oraz w celu jak najlepszego budowania swojej pozycji rynkowej. Dlatego w ofercie spółki oprócz nowoczesnych,
wysoce rentownych wyrobów znajdują się także wyroby starszego typu. Wyroby te
nie są wykorzystywane do produkcji nowych samochodów, ale są nadal stosowane
jako części zamienne do starszych modeli aut. Produkcja wyrobów starszego typu, nie
wykorzystywanych w nowych markach samochodów, jest nierentowna. Produkcja
taka jest uzasadniona ze względów biznesowych. Utrzymywanie produkcji wyrobów
starszego typu, służących jako części zamienne w samochodach nadal używanych
przez klientów, buduje wizerunek Bosch Układy Hamulcowe jako firmy trwałej,
godnej zaufania, co przyczynia się do zwiększenia popytu na wyroby marki Bosch i
umożliwia rentowną sprzedaż wyrobów nowoczesnych.

7. Strategia przejęcia produkcji celem lepszego wykorzystania
mocy przerobowych oraz rozłożenia kosztów stałych
na większą liczbę produkowanych wyrobów
Bosch Układy Hamulcowe podjął decyzję o przejęciu produkcji hamulców bębnowych z niektórych zakładów zagranicznych Bosch. Decyzja o przejęciu produkcji
była spowodowana niepełnym wykorzystaniem mocy produkcyjnych. Strategia gospodarcza przejęcia produkcji była ukierunkowana na docelowe obniżenie kosztów
produkcji przez rozłożenie kosztów stałych na większą liczbę produkowanych wyrobów. Jednak ze względu na konieczność utrzymania ciągłości produkcji oraz surowe
wymogi jakościowe stawiane dostawcom na rynku motoryzacyjnym, Bosch Układy
Hamulcowe zdecydował się początkowo na kontynuację produkcji w Polsce z materiałów od tych samych dostawców, z którymi współpracowały zakłady zagraniczne. Jednocześnie podjęte zostały rozmowy z innymi dostawcami, mające na celu wybór dostawcy oferującego korzystniejsze warunki dostawy materiałów przy spełnieniu wymogów jakościowych Bosch Układy Hamulcowe. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Egania z Czech, która jest podmiotem nie powiązanym ze Spółką. Obecnie
większość komponentów do produkcji hamulców bębnowych w Polsce pochodzi z
Eganii. W ramach opisanej strategii gospodarczej Bosch Układy Hamulcowe planuje
podjęcie kolejnych działań mających na celu dalsze urentownienie produkcji.
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8. Podsumowanie
Ceny stosowane przez Bosch Układy Hamulcowe w transakcjach dokonywanych z podmiotami powiązanymi, dotyczących sprzedaży wyrobów gotowych i
zakupu materiałów, wynikają z ogólnogrupowej polityki cenowej, opartej, w zależności od natury transakcji, na metodzie koszt plus albo na metodzie ceny odprzedaży. Zgodnie z tą polityką ceny w transakcjach między spółkami z Grupy
Bosch są ustalane na podstawie czynników obiektywnych i mierzalnych, takich jak
ponoszone koszty bezpośrednie i pośrednie lub uzyskiwane od odbiorców zewnętrznych przychody z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych.
Polityka cen transferowych określa narzut zysku w transakcjach realizowanych do
podmiotów z Grupy. W zależności od pełnionych przez subpodmioty funkcji w transakcji, ponoszonego ryzyka i angażowanych aktywów narzut zysku wynosi 2-5%.
Sposób zarządzania przedsiębiorstwem to również element polityki cen transferowych. Konieczność utrzymania rynku, sprzedaż łączna, strategia przejęcia celem lepszego wykorzystania mocy przerobowych, sprzedaż wyrobów przez pośredników powiązanych to elementy, które mają znaczny wpływ na wartość transferów wewnętrznych.
Założyciel firmy Bosch uznawał, że lepiej stracić pieniądze niż zaufanie. Koncern stosuje się do tej myśli również w obszarze cen transferowych, o czym świadczą wyniki kontroli organów administracji państwowej, które nie stwierdziły uchybień w zakresie wyceny transferów wewnętrznych.

TRANSFER PRICING POLICY IN BOSCH CORPORATION
Summary
Transfer prices of goods and raw materials are calculated according to cost plus and price of resale method. According to this policy transfer prices depend on direct and indirect costs or incomes
from sales outside of group.
Low prices of goods produced and distributed by Bosch group are the reason of Bosch Układy
Hamulcowe loss in 2007. It is necessary to underline that, from economic point of view – in a limited
period – sales which do not cover all production costs, but cover only variable costs, are more advantageous than to give up production. An additional reason to continue non profitable production is
aspiration of Bosch group to be the main player in the market.
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JAKO FORMA DECENTRALIZACJI ZARZĄDZANIA
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
1. Wstęp
Sektor transportu samochodowego można określić jako jedną z podstawowych
sił rozwoju gospodarczego i regionalnego, stymulujących innowacje i postęp techniczny. Jest on ważnym czynnikiem wzmacniającym konkurencyjność gospodarki
polskiej i międzynarodowej, przyczyniając się do obniżki kosztów zaopatrzenia i
dystrybucji przedsiębiorstw produkcji rzeczowej i usługowej [2, s. 229]. Kondycja
i elastyczność sektora samochodowego wywierają duży wpływ na funkcjonowanie
innych przedsiębiorstw w otoczeniu bliższym, dalszym i globalnym.
W opracowaniu przedstawiono decentralizację systemu zarządzania przez wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa transportu samochodowego. W wyniku zdecentralizowania struktury funkcjonalnej przedsiębiorstwa poszczególne ogniwa
zarządzania uzyskują znaczną autonomię i ponoszą odpowiedzialność za rezultaty
swojej działalności, co powinno przyczynić się do poprawy racjonalności wykorzystania zasobów i zwiększenia efektywności gospodarowania.

2. Istota decentralizacji zarządzania przedsiębiorstwem
Współczesne organizacje gospodarcze narażone na oddziaływanie pięciu sił
„porterowskich”, permanentnie restrukturyzujące się wewnętrznie, dostosowują się
do burzliwie zmieniających się warunków otoczenia i coraz efektywniej wykorzystują zasoby wewnętrzne. Dużą rolę odgrywa przy tym odpowiednie wykorzystanie
kapitału ludzkiego, które prowadzi do zwiększenia stopnia identyfikacji pracowni-
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ków z firmą przez współodpowiedzialność w podejmowaniu decyzji i kreowaniu
przyszłości przedsiębiorstwa.
Dążenie pracowników do większej samorealizacji, ciągłe podnoszenie kwalifikacji i antycypacja oczekiwań rynkowych prowadzą do większej samoświadomości
współuczestników życia gospodarczego, zmiany kultury organizacyjnej, zwiększania przygotowania merytorycznego, odpowiedzialności i profesjonalizmu w codziennym wykonywaniu zadań. Dotyczy to w jednakowym stopniu przedsiębiorstw małych, średnich, dużych czy też przedsiębiorstw globalnych, w tym także
przedsiębiorstw transportowych.
Działania podejmowane w celu decentralizacji, początkowo uzasadniane potrzebą humanizacji pracy, coraz częściej okazują się organizacyjną koniecznością.
Można zaobserwować zerwanie z zasadą rozgraniczenia funkcji koncepcyjnych i
wykonawczych przez poszerzenie na najniższych stanowiskach pracy sfery swobody decyzji i kontroli [15, s. 31].
Aby jednostka gospodarcza mogła sprawnie funkcjonować w warunkach decentralizacji, muszą zaistnieć następujące okoliczności: zdecentralizowana jednostka
gospodarcza powinna ponosić całkowitą odpowiedzialność za podejmowane decyzje, a odpowiedzialność ta powinna być zobiektywizowana przez zastosowanie
odpowiednich mierników, przy czym jednostka gospodarcza musi mieć pewną
samodzielność w zakresie wyznaczonym przez uprawnienia decyzyjne [6, s. 41].
W praktyce decentralizacja oznacza również niebezpieczeństwo wykorzystywania pojawiającej się w stosunkach jednostki centralnej ze zdecentralizowanymi
ośrodkami odpowiedzialności asymetrii informacji polegającej na różnym zasobie
wiedzy stron oraz wykorzystywaniu tej asymetrii do celów poszczególnych jednostek odpowiedzialności, a nie organizacji jako całości. Aby uniknąć zróżnicowania
poziomu informacji i wiedzy, zaleca się kompensowanie asymetrii z wykorzystaniem kontroli administracyjnej, systemów informacyjnych, stosownej motywacji,
kultury przedsiębiorstwa, reputacji i zaufania [14, s. 340].

3. Ośrodki odpowiedzialności
w zdecentralizowanym przedsiębiorstwie
Rachunkowość odpowiedzialności definiuje organizację jako zespół jednostek
skupionych wokół wspólnego celu. Im bardziej każda jednostka może przyczynić
się do osiągnięcia wspólnego celu, tym lepiej dana organizacja może ten cel osiągnąć. Podstawowym podmiotem, wokół którego koncentruje się rachunkowość odpowiedzialności, jest ośrodek odpowiedzialności [13, s. 241], określany również
mianem centrum gospodarowania.
W literaturze można znaleźć różne definicje ośrodków odpowiedzialności.
Ośrodek odpowiedzialności może być określony jako jednostka wewnętrzna, stanowiąca wyodrębnioną część przedsiębiorstwa, na której czele stoi zarządzający,
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ponoszący odpowiedzialność za wykonanie zadań przypisanych danej jednostce [8,
s. 24]. Zdaniem S. Nowosielskiego „centra gospodarowania stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, w których ma miejsce koncentracja wysiłku na określonych celach i zadaniach” [9, s. 11]. Według R. Rudolfa jest to „segment struktury organizacyjnej, którego kierownik odpowiada za wykonanie przyjętych zadań
zarówno rzeczowych, jak i finansowych” [5, s. 42]. T. Kiziukiewicz [4, s. 36] definiuje ośrodki odpowiedzialności jako wydzielone obszary decyzyjne, którym przypisuje się jednoznacznie zadania z wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za ich
wykonanie. Ośrodek odpowiedzialności jest określony również jako segment (fragment) obszaru funkcjonowania organizacji lub wewnętrzna jednostka organizacyjna, której kierownik odpowiada za dany zbiór działalności [12, s. 608] albo jako
jednostka organizacyjna, zarządzana w sposób jednoosobowy, której kierownik jest
odpowiedzialny za realizację zadania wyznaczonego przez kierownictwo wyższego
poziomu zarządzania [11, s. 113]. Każda definicja zawiera odnośnik do konieczności zdefiniowania zadań dla danego ośrodka odpowiedzialności oraz jednoznacznego określenia odpowiedzialności za jego dokonania.
W zależności od zakresu uprawnień i odpowiedzialności wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje ośrodków (centrów) odpowiedzialności [1, s. 62; 7, s. 375]:
– ośrodki odpowiedzialności za koszty – zarządzający kontrolują koszty,
– ośrodki odpowiedzialności za wyniki finansowe – pod kontrolą ośrodka znajdują się przychody i koszty oddziałujące na wynik finansowy,
– ośrodki odpowiedzialności za inwestowanie – oprócz kontroli przychodów i
kosztów zarządzający są odpowiedzialni za decyzje inwestycyjne.
Innymi rodzajami ośrodków odpowiedzialności mogą być: ośrodki odpowiedzialności za efekty produkcyjne, ośrodki odpowiedzialności za przychody lub za
przychody i koszty, za wpływy, za wydatki lub za wpływy i wydatki lub ośrodki
odpowiedzialności za nadwyżkę finansową.
S. Nowosielski wyróżnia następujące cele funkcjonowania ośrodków odpowiedzialności [9, s. 96]:
– zapewnienie realizacji założeń polityki strategicznej oraz bieżącego planu
przedsiębiorstwa (skuteczność),
– wykonanie przydzielonych zadań przy najniższych kosztach (rentowność),
– właściwą reakcję na potrzeby klientów pod względem terminowym i jakościowym (sprawność),
– racjonalne gospodarowanie zasobami (produktywność),
– wzgląd na zdolność płatniczą przedsiębiorstwa (płynność finansową),
– dbałość o odpowiednie warunki pracy i płacy (odpowiedzialność społeczną),
– kreowanie nowych produktów i rozwiązań (innowacyjność).
Wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności w jednostkach gospodarczych
przyczynia się do poprawy funkcjonowania wymienionych obszarów działalności
przedsiębiorstwa. Ośrodki odpowiedzialności podlegają okresowej ocenie doko-

126
nywanej przez zarząd jednostki gospodarczej, a ocena taka powinna być powiązana
z systemem motywacyjnym przedsiębiorstwa. Oceniane powinny być zadania bieżące przedstawione do wykonania przez centrum w danym okresie planistycznym
obejmującym miesiąc czy kwartał, a także decyzje i działania przeznaczone do
realizacji w długim okresie. Do oceny funkcjonowania poszczególnych ośrodków
odpowiedzialności służą mierniki, które jednocześnie pełnią funkcję kryteriów
optymalizacji decyzji podejmowanych przez centrum [10, s. 379].

4. Charakterystyka przedsiębiorstw transportu samochodowego
W sektorze polskiego transportu samochodowego trwają procesy gwałtownych
przemian. Zmieniają się wymagania, różnicują się obszary funkcjonowania. Przed
przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej rynek przewozów pasażerskich i towarowych cechował się dużym rozproszeniem, na którym działało dużo małych, słabych kapitałowo przedsiębiorstw. Na akcesji Polski skorzystali przede wszystkim
duzi międzynarodowi przewoźnicy, którzy wykorzystali dobre kontakty z zachodnimi koncernami oraz lepszy dostęp do zleceń. Obecnie rynek przewozów towarowych ewoluuje w kierunku dochodowego obszaru, który można określić jako rynek transportowo-spedycyjno-logistyczny [3, s. 102], podczas gdy produkcja regularnych usług w przewozach pasażerskich uznawana jest za nisko rentowną bądź
deficytową [16, s. 5]. Stąd rodzi się idea poszukiwania koncepcji zarządzania zapewniających poprawę efektywności i skuteczności funkcjonowania. Jednym z
proponowanych rozwiązań może być decentralizacja procesu zarządzania.
Każde przedsiębiorstwo dopasowuje strukturę wewnętrzną do specyfiki funkcjonowania. W przedsiębiorstwach transportu samochodowego niezależnie od
wielkości i złożoności struktury organizacyjnej występują podobne potrzeby funkcjonalne oraz zadania do realizacji. Każde przedsiębiorstwo w mniejszym lub
większym zakresie wykonuje przewozy towarowe, pasażerskie lub oba rodzaje
przewozów jednocześnie. Ponadto jednostki gospodarcze działające na rynku przewozów samochodowych poszukują dodatkowych źródeł przychodów, rozszerzając
ofertę o inne usługi związane z transportem i motoryzacją. Schemat prezentujący
rodzaje działalności wykonywane przez przedsiębiorstwa transportu samochodowego w Polsce przedstawiono na rys. 1.
Na polskim rynku transportowym funkcjonują jednostki gospodarcze o różnej
wielkości i formie prawnej. Od przedsiębiorstw globalnych działających jako spółki kapitałowe w formie holdingów lub struktury wielooddziałowej, zlokalizowanych w jednym lub w kilku krajach, mających do dyspozycji nawet kilka tysięcy
współpracowników, poprzez przedsiębiorstwa jedno- lub kilkuoddziałowe zatrudniające przeciętnie od kilkudziesięciu do kilkuset pracowników, aż po jednostki
gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne na podstawie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej, działające jednoosobowo lub zatrudniające od kilku do
kilkudziesięciu pracowników.
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Rys. 1. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportu samochodowego – schemat
Źródło: opracowanie własne.

Pomimo ciągłych poszukiwań alternatywnych źródeł przychodów i rosnącej
dywersyfikacji oferowanych usług nadal podstawową działalnością większości
przedsiębiorstw transportu samochodowego pozostają przewozy pasażerskie (regularne i okazjonalne) oraz przewozy towarowe. Wykonywanie przewozów stanowi
główne źródło przychodów, generując jednocześnie największą grupę kosztów,
których rodzaj i wielkość stanowią podstawowy obszar zainteresowania zarządu
jednostki gospodarczej.
Wyodrębnienie różnego rodzaju centrów gospodarowania m.in. w podstawowym obszarze działalności przedsiębiorstw transportu samochodowego (usługi
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przewozowe) może mieć istotne znaczenie dla poprawy zarządzania poszczególnych jednostek gospodarczych i jednocześnie pozwoli przewidzieć lub uniknąć
powstawania nowych lub narastania istniejących problemów. Znanym wydarzeniem był sygnalizowany szeroko w mediach w 2007 r. spektakularny upadek dużego przedsiębiorstwa transportowego Ricö, które prawdopodobnie nie uzyskało na
czas odpowiednich informacji, aby przewidzieć pesymistyczny scenariusz wydarzeń i z dnia na dzień zostało zmuszone do zaprzestania wykonywanej działalności.

5. Ośrodki odpowiedzialności
w przedsiębiorstwie transportu samochodowego
Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwach mogą być różne – od największego, którym jest przedsiębiorstwo, poprzez wydziały, oddziały, komórki,
zespoły pracowników, aż do indywidualnych stanowisk pracy. Wybór konkretnego
typu ośrodka odpowiedzialności zależy od specyfiki jednostki gospodarczej, rodzaju struktury organizacyjnej, charakteru określonego ośrodka i jego zadań, możliwości oddziaływania na ich wykonanie, stosowanych metod zarządzania oraz organizacyjnych i technicznych rozwiązań przetwarzania danych [18, s. 277].
Ośrodkami odpowiedzialności o największym zakresie odpowiedzialności i
jednocześnie o największej autonomii są centra inwestowania. Rangę centrum inwestowania mogą z pewnością uzyskać jednooddziałowe przedsiębiorstwa transportowe, poszczególne oddziały przedsiębiorstwa wielodziałowego czy też spółki
kapitałowe wchodzące w skład holdingu. Jednostkom tym przyporządkowuje się
odpowiednie zasoby, uzyskują one największą swobodę w podejmowaniu decyzji
operacyjnych i inwestycyjnych. Samodzielnie mogą decydować o wielkości i rodzaju podejmowanych inwestycji. Analizują opłacalność poszczególnych przedsięwzięć, biorąc pod uwagę przewidywany poziom zysku i możliwości przedsiębiorstwa lub ośrodka odpowiedzialności.
W przypadku przedsiębiorstwa jednooddziałowego podjęte i zrealizowane decyzje inwestycyjne wywierają pozytywny lub negatywny wpływ wyłącznie na
przyszłą sytuację decydenta i są oceniane przez właścicieli lub właściwe organy
nadzoru. W przedsiębiorstwach wielodziałowych i holdingach decyzje jednostek,
które mają status centrum inwestowania, oddziałują na wyniki przedsiębiorstwa w
skali globalnej, a ich rezultaty są oceniane przez pryzmat dokonań i osiągnięć innych jednostek w organizacji gospodarczej. Jednakże, jeżeli inwestycja nie przyniesie zakładanych wyników i spowoduje istotne problemy ekonomiczne, duże organizmy gospodarcze mają większe szanse przezwyciężenia zaistniałych trudności.
Ośrodki odpowiedzialności można wyodrębniać, biorąc pod uwagę różnorodne
kryteria. W przypadku przedsiębiorstwa funkcjonującego w kilku krajach można
wyodrębnić ośrodki odpowiedzialności na podstawie kryterium terytorialnego.
W przedsiębiorstwach transportu samochodowego ze względu na rodzaj prowa-
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dzonej działalności oraz wymóg prostoty proponowanych rozwiązań najbardziej
efektywne wydaje się wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności z zastosowaniem kryteriów: organizacyjnego, procesowego lub produktowego.
Jednym z najważniejszych procesów, produktów i podstawowym rodzajem
działalności jest wykonywanie przewozów towarowych lub pasażerskich w zależności od rynku, na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Procesem jest wykonywanie przewozów, jednostką wyodrębnioną według kryterium organizacyjnego są
działy przewozów, a w przypadku zastosowania kryterium produktowego produktem są przewozy towarowe lub pasażerskie. Centra gospodarowania związane z
przewozami mogą mieć charakter ośrodka zysku, jeżeli ośrodek może oddziaływać
zarówno na poziom cen usług, jak i powiązany z nimi poziom kosztów. Jednoczesne monitorowanie i rozliczanie przychodów oraz powiązanych z nimi kosztów jest
możliwe tylko przy zastosowaniu cen transferowych między poszczególnymi
ośrodkami odpowiedzialności. Bez zastosowania odpowiednich rozliczeń wewnętrznych ośrodki te mogą wykonywać zadania ośrodków przychodów i kosztów
z odrębnym określeniem poziomu przychodów i kosztów w budżetach.
Dezagregując wykonywane przewozy na mniejsze segmenty, takie jak grupy
przewozów, tzw. służby, pojazdy, trasy lub kierowców i wyodrębniając je jako
centra zysku, można uzyskać dokładne informacje, które ośrodki są najbardziej rentowne, oraz porównać dokonania poszczególnych ośrodków, co powinno przyczynić
się do likwidacji negatywnych zjawisk w działalności jednostki gospodarczej.
Inne rodzaje usług (traktowane jako proces lub produkt) albo wewnętrzne jednostki organizacyjne wykonujące usługi na rzecz odbiorców zewnętrznych oraz
innych ośrodków odpowiedzialności przy zastosowaniu cen transferowych powinny funkcjonować jako centra zysku. Centra gospodarowania świadczące usługi
wyłącznie na rzecz innych ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie, do
których należy zaliczyć segment określany jako finanse i administracja oraz służby
techniczne i utrzymania ruchu, pełniłyby funkcję centrów kosztów.
Cechą charakterystyczną przedsiębiorstw transportu samochodowego jest stosunkowo wysoki udział kosztów związanych z eksploatacją taboru samochodowego w kosztach całkowitych; udział ten jest szacowany na poziomie 60-70% kosztów całkowitych. Trzy podstawowe grupy kosztów rodzajowych w przedsiębiorstwach transportu samochodowego stanowią: zużycie paliw, olejów i smarów,
wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia związane z wykonywaniem poszczególnych usług transportowych i amortyzacja taboru [17, s. 114].
Koszty amortyzacji pojazdów zależą od przyjętej metody amortyzacji i w zależności od niej stanowią element kosztów stałych bądź zmiennych. Zastosowanie
amortyzacji liniowej powoduje zaliczenie kosztów amortyzacji do kosztów stałych,
niezależnych od intensywności eksploatacji pojazdu, a tym samym niezależnych od
ewentualnego wyodrębnionego na danym obszarze funkcjonowania centrum odpowiedzialności, podczas gdy przyjęcie metody amortyzacji zależnej, np. od liczby
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przejechanych kilometrów, umożliwia zaliczenie kosztów amortyzacji do kosztów
zmiennych, na które może mieć wpływ dany ośrodek odpowiedzialności (opracowując najkrótszą trasę przejazdu ładunku lub pasażerów).
Pozostałe dwie grupy kosztów należą do grupy kosztów zmiennych. Zużycie paliw, smarów i olejów wynika ze specyfiki usługi przewozowej i jest wprost proporcjonalnie zależne od liczby przejechanych kilometrów przez eksploatowane pojazdy.
Z danych uzyskanych na podstawie analizy układów zbiorowych pracy obecnie
funkcjonujących przedsiębiorstw PKS, które wykonują przewozy osobowe i towarowe, wynika, że koszty wynagrodzeń w przypadku kierowców są określone stawką zasadniczą za godzinę pracy. Występuje tutaj czasami także rozwiązanie traktowane jako jeden z elementów motywacyjnych, tj. wyodrębnienie wyższego wynagrodzenia dla czasu jazdy niż dla czasu postoju i innych czynności zaliczanych
do czasu pracy, co powinno przyczynić się do racjonalnego opracowania trasy i wykonywania przewozu. Koszty wynagrodzeń bezpośrednich w bardzo istotny sposób
wpływają na sumaryczne koszty wykonywanej usługi transportowej, a ich racjonalny
poziom ma niejednokrotnie decydujący wpływ na wielkość uzyskanej marży.
Centrum zysku może być przyporządkowany konkretny kierowca, dany pojazd,
obsługiwana linia lub wyodrębniona służba. Informacje o poszczególnych kosztach
i przychodach można łatwo uzyskać za pomocą zintegrowanych informatycznych
systemów informacyjnych (lub systemów zarządzania), które są powszechnie stosowane w dużych i średnich przedsiębiorstwach, a ich prostsze wersje stają się
popularne również w małych jednostkach gospodarczych. Do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych należy odpowiednio zaprojektować plan
kont oraz stosownie przeszkolić merytorycznych pracowników. Wdrożenie tak
szczegółowego podziału na ośrodki odpowiedzialności pozwoli uzyskać dokładny
obraz trybu eksploatacji poszczególnych pojazdów, stopnia zaangażowania pracowników i opłacalności poszczególnych rodzajów przewozów.
Koncepcja zarządzania przez ośrodki odpowiedzialności jest wykorzystywana
w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw transportu samochodowego, lecz nie jest
ona stosowania powszechnie. Im większe przedsiębiorstwo, tym większa liczba i
większe zróżnicowanie rodzajów i zadań poszczególnych centrów gospodarowania. Największą uwagę przywiązuje się do kontrolowania i sterowania poziomem
kosztów, stąd nawet w małych przedsiębiorstwach występują centra kosztów wyodrębnione jako centra kosztów działalności podstawowej (przewozy) i centra kosztów ogólnych. W dużych przedsiębiorstwach transportowych występują m.in. centra kosztów: podstawowej działalności transportowej, działalności pomocniczych,
kosztów działu sprzedaży, gospodarki magazynowej, kosztów ogólnych. Z wyodrębnianiem centrów zysku są związane kryteria rodzaju wykonywanych usług i
obszaru sprzedaży, nie spotyka się wyodrębniania centrów zysku według grup
klientów czy kanałów dystrybucji [17, s. 115-116].
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Rok 2008 w polskiej gospodarce upływa pod znakiem drastycznego i permanentnego wzrostu cen paliw, umacniania się polskiej waluty oraz eskalacji
żądań płacowych, które rozpoczęły się w grupach zawodowych zatrudnionych
w sferze budżetowej, a które to roszczenia płacowe niejako automatycznie
przeniosły się także do przedsiębiorstw prywatnych i innych sektorów gospodarki. Wzrost cen paliw dotyczy nie tylko gospodarki polskiej, jest problemem
ogólnoświatowym, z którym boryka się wiele państw; umacnianie złotego powoduje, że oferta polskich firm przewozowych na rynku europejskim staje się
droższa i przez to mniej konkurencyjna w stosunku do zagranicznych przewoźników. Możliwości pracy i wyższe wynagrodzenia dla kierowców w innych
krajach europejskich powodują odpływ wykwalifikowanych pracowników lub
konieczność podnoszenia wynagrodzeń.
Umiejętne zaplanowanie przychodów, prawidłowe określenie przewidywanego
poziomu kosztów, a także prawidłowa projekcja przyszłych scenariuszy, zarówno
krótko-, jak i długoterminowych, w szczególności w obecnej sytuacji polskiej gospodarki, może stać się podstawowym elementem osiągnięcia pozytywnego wyniku działalności, a niekiedy warunkiem przetrwania danego przedsiębiorstwa. Elementem
usprawniającym zarządzanie w przedsiębiorstwach transportu samochodowego
poprzez skuteczne kontrolowanie oraz sterowanie poziomem inwestycji, kosztów i
przychodów może być wyodrębnienie i prawidłowe funkcjonowanie ośrodków
odpowiedzialności.

6. Podsumowanie
Zmieniające się i stale doskonalone koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem
dążą do zapewnienia optymalnego wykorzystania zasobów jednostek gospodarczych oraz poprawy efektywności funkcjonowania. Dzisiejsze organizacje poszukują innowacyjnych procesów i systemów zarządzania przydatnych do zastosowania w działalności, umożliwiających wypracowanie zysków zapewniających dalszy
rozwój, a w długoletniej perspektywie wzrost wartości przedsiębiorstwa.
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw transportu samochodowego, tak jak
innych jednostek gospodarczych funkcjonujących na naszych rynkach, jest zdeterminowana głębokimi zmianami, jakie permanentnie zachodzą w ich otoczeniu.
Wprowadzenie sprawnie działających wewnętrznych jednostek przedsiębiorstwa
i skrócenie drogi informacyjno-decyzyjnej można osiągnąć przez decentralizację systemu zarządzania. Jedną z form decentralizacji jest wprowadzenie ośrodków
odpowiedzialności, które uzyskują tym samym znaczną samodzielność i ponoszą odpowiedzialność za rezultaty swojej działalności, dzięki czemu kierownicy
ośrodków wraz z ich pracownikami w istotny sposób mogą współdecydować i
przyczyniać się do rozwoju organizacji oraz czerpać satysfakcję z własnych
osiągnięć.
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DECENTRALIZATION IN CAR TRANSPORT ENTERPRISES
Summary
The paper presents the decentralization of the management system by separating the responsibility centres with particular reference to unique characteristics of car transport enterprises.
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METODY POMIARU RYZYKA RYNKOWEGO
W SYSTEMIE CONTROLLINGU

1. Wstęp
Istotną rolę w działalności każdego podmiotu gospodarczego odgrywają
ocena sytuacji rynkowej i finansowej oraz rachunek efektywności i skuteczności jego działania. Metody te mogą odnosić się do przedsiębiorstwa w ogóle lub
poszczególnych jego typów działalności, komórek organizacyjnych, produktów
czy segmentów rynku. Charakterystyczne dla działalności współczesnych przedsiębiorstw jest tempo podejmowania decyzji w wysoko konkurencyjnej gospodarce. Stąd też różnorodność i mnogość instrumentów oraz narzędzi wspomagających te procesy. Wśród wielu koncepcji działań wspierających proces zarządzania przedsiębiorstwem często wymieniany jest controlling. Jednym z jego
licznych zadań jest gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz przekazywanie
ich głównie odbiorcom wewnętrznym. Controlling wspiera menedżerów w podejmowaniu szybkich i racjonalnych decyzji poprzez kształtowanie wiarygodnego systemu informacji analitycznej [4, s. 371]. Systemy controllingowe
wspierają analizę i badanie wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa, lecz
również współdziałają z otoczeniem, stąd wspomagają wyznaczanie kierunków
działań – celów głównych (strategicznych) jednostki. Controlling jest zatem
ukierunkowany na przyszłość, wskazuje na nowe możliwości, kierunki działań i
jednocześnie jest systemem tzw. wczesnego ostrzegania. Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem za jedne z głównych celów zarządzania
uznają dążenie do maksymalizacji jego wartości rynkowej. Bezpośredni wpływ
zarządzania ryzykiem finansowym na wartość przedsiębiorstwa przesądza o
jego wysokiej randze i powoduje stopniowe włączanie go w ogólny proces zarządzania controllingowego.
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2. Miejsce i rola pomiaru ryzyka w systemie informacji zarządczej
Zgodnie z charakterystyką zakresu funkcjonowania controllingu jedną z istotnych jego funkcji jest gromadzenie informacji. W niektórych opracowaniach tej
funkcji controllingu przypisywana jest najważniejsza rola. Niektórzy autorzy
twierdzą nawet, iż głównym celem funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwie jest sterowanie obiegiem informacji [9, s. 28]. Właściwa organizacja procesu
gromadzenia, selekcji, przetwarzania i przekazywania informacji powinna zmierzać w kierunku stworzenia specjalnego informacyjnego systemu zarządzania
wspomaganego komputerowo. Tylko taki system w warunkach, w jakich działają
współczesne organizacje (bardzo duża liczba informacji, skomplikowane procedury przetwarzania danych), może zapewnić jego użytkownikom informację adekwatną do wymagań, pozbawioną błędów i dostarczaną w odpowiednim czasie.
Makrootoczenie

ORGANIZACJA

pozyskiwanie
informacji

System informacji
zarządczej

przechowywanie informacji
przetwarzanie informacji

generowanie informacji
•
•
•
•
•

przekazywanie informacji

informacje, analizy
prognozy
ocena
wyniki
komentarz do uzyskanych wyników

Rys. 1. System informacji zarządczej w controllingu
Źródło: opracowanie własne.
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System informacji zarządczej funkcjonujący w ramach controllingu, jak pokazano na rys. 1, zajmuje się pozyskiwaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem
informacji. Informacje wykorzystywane przez system pochodzą zarówno z makrootoczenia organizacji, jak i z samej organizacji. Proces przetwarzania informacji
ma na celu opracowanie informacji przydatnej dla osób zarządzających daną organizacją. Ważnym procesem dokonującym się w ramach systemu informacji zarządczej jest też przekazywanie informacji.
Informacja zarządcza pełni niezwykle istotną funkcję wspierającą właściwe
funkcjonowanie organizacji gospodarczej. Informacje pochodzące z tego systemu
powinny pozwalać na porównanie zgodności aktualnie prowadzonej polityki z
planami finansowymi i założeniami określonymi w strategii. Celem informacji
przygotowywanych przez system controllingu jest umożliwienie kierownikom
różnego szczebla łatwiejszego podejmowania decyzji pozwalających na realizację
polityki zgodnej z założeniami ogólnej strategii organizacji. Odpowiedzialność za
stworzenie rzetelnego, szybkiego oraz dokładnego systemu informacji dla kierownictwa spoczywa na organach zarządzających daną organizacją. Zebrane informacje mogą pomóc w osiągnięciu celów organizacji, ułatwiają również proces planowania oraz mogą być pomocne w działaniach zmierzających do znalezienia drogi
do zwiększenia wartości rynkowej organizacji gospodarczej.
W wielu przedsiębiorstwach niezwykle istotną informacją dla zarządu jest
określenie ekspozycji firmy na ryzyko rynkowe. Ryzyko rynkowe zazwyczaj definiowane jest jako zagrożenie osiągnięcia innych wyników finansowych niż zaplanowane, spowodowane zmianami cen na rynkach finansowych i towarowych. Ryzyko rynkowe jest więc związane z możliwymi odchyleniami w planowanych przepływach pieniężnych, które dana organizacja płaci i otrzymuje, oraz jest następstwem powiązań danego podmiotu z rynkiem finansowym i towarowym [6]. Najważniejsze rodzaje ryzyka rynkowego to ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko związane ze zmianami cen towarów (surowców).
Informacja dotycząca wielkości podejmowanego ryzyka jest niezbędna w procesie zarządzania ryzykiem. Mając taką informację, przedsiębiorstwo decyduje o
tym, czy podejmuje kroki w celu aktywnego modyfikowania wielkości ryzyka, czy
też nie. Strategia działań zabezpieczających może być następująca:
– próby całkowitego ograniczania ryzyka,
– częściowe ograniczenie ryzyka rynkowego,
– brak działań w zakresie zabezpieczania ryzyka rynkowego.

3. Metody pomiaru ryzyka w przedsiębiorstwach
Ważne jest, aby przedsiębiorstwo potrafiło zmierzyć ryzyko rynkowe w taki
sposób, by umożliwić interpretację otrzymanych wyników zarówno przez osoby
bezpośrednio zajmujące się tym procesem, jak i przez zarząd. Tylko wtedy możli-
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we jest określenie, czy poziom ryzyka podejmowanego w danym momencie jest
możliwy do zaakceptowania. W przypadku instytucji finansowych standardem
stało się wykorzystywanie do pomiaru ryzyka metody Value at Risk (VaR).
W przedsiębiorstwach stosuje się coraz częściej miary ryzyka będące jej modyfikacjami. Są to:
– zysk narażony na ryzyko – EaR (Earnings at Risk),
– zysk na jedną akcję narażony na ryzyko – EPSaR (Earnings Per Share at Risk),
– przepływy pieniężne narażone na ryzyko – CFaR (Cash Flow at Risk).
Metoda VaR, wykorzystując metody statystyczne, pozwala przy danym poziomie ufności oszacować najwyższą oczekiwaną stratę w określonym przedziale
czasowym [3, s. 39]. Najbardziej ogólny sposób obliczania VaR został zaprezentowany na rys. 2. Stratę, która z określonym prawdopodobieństwem nie powinna
zostać przekroczona w założonym horyzoncie czasowym, można obliczyć, mnożąc
ekspozycję analizowanego portfela przez jego zmienność obliczoną dla określonego przedziału ufności. Z reguły Value at Risk liczone jest z prawdopodobieństwem
95 lub 99%.
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Rys. 2. Procedura liczenia Value at Risk
Źródło: opracowanie własne.

Zysk narażony na ryzyko (EaR) jest obliczany w stosunku do zysku planowanego w budżecie przedsiębiorstwa. Jest to maksymalny spadek zysku (w stosunku
do planowanego przez przedsiębiorstwo) mogący nastąpić na skutek oddziaływania
ryzyka rynkowego w określonym przedziale czasowym. Obliczany jest przy określonym poziomie ufności. Podobnie definiowane są wskaźniki EPSaR oraz CFaR.
Pierwszy z nich mówi o maksymalnym spadku zysku na jedną akcję (w stosunku
do planowanego) mogącym nastąpić na skutek oddziaływania ryzyka rynkowego.
Drugi wskaźnik informuje o maksymalnym spadku przepływów pieniężnych. Procedura wyznaczania powyższych wskaźników jest następująca [2]:
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1. Określenie horyzontu czasowego – wybranie okresu, dla jakiego chcemy obliczyć wskaźnik. Zazwyczaj wyznaczany jest on w okresach kwartalnych lub rocznych, czasem miesięcznych.
2. Określenie przedziału ufności – ustalenie prawdopodobieństwa, z jakim
chcemy wyznaczyć wskaźnik. Zazwyczaj wyznaczamy go z prawdopodobieństwem 95%, co oznacza, że istnieje 5-procentowa szansa na to, aby spadek zysku
przekroczył wyznaczoną wartość.
3. Określenie ekspozycji na ryzyko (mapa ekspozycji). Zbadanie i zapisanie w
postaci formuły matematycznej, w jaki sposób parametry rynkowe wpływają na
zysk (przepływy pieniężne).
4. Generowanie scenariuszy – wygenerowanie bardzo dużej liczby (5000-10 000)
najbardziej prawdopodobnych parametrów rynkowych dla określonego horyzontu
czasowego.
5. Obliczenie zysku dla każdego wygenerowanego zestawu parametrów rynkowych (liczba obliczonych wariantów zysku odpowiada liczbie wygenerowanych
parametrów).
6. Wyznaczenie rozkładu zysków.
7. Obliczenie wartości ryzyka – wskaźnika EaR. W tym celu wystarczy odrzucić z rozkładu 5% (przy założeniu liczenia wskaźnika z 95% prawdopodobieństwem)
najmniejszych wartości otrzymanych zysków. Różnica między planowanym zyskiem
a najgorszym pozostałym zyskiem jest poszukiwanym wskaźnikiem EaR.
Do podstawowych zalet metody Value at Risk zalicza się to, że:
– miara ta w jasny sposób precyzuje to, co jest najistotniejsze dla osób zarządzających – wielkość straty, która nie powinna zostać przekroczona przy zadanym
prawdopodobieństwie. Tym samym pozwala łatwo dostrzec i zrozumieć, jak duże ryzyko jest ponoszone w danym momencie. Inne miary ryzyka, np. odchylenie standardowe, nie dają możliwości takich prostych, intuicyjnych interpretacji;
– pozwala na pomiar różnorodnych rodzajów ryzyka w jednolity sposób, określając wielkość ryzyka w jednostkach pieniężnych;
– może być wykorzystywana do pomiaru ryzyka na każdym szczeblu zarządzania, począwszy od pojedynczych transakcji, a skończywszy na ryzyku w skali
całej firmy.
Jak każda metoda, pomiar ryzyka na podstawie Value at Risk nie jest pozbawiony wad. Model pozwala oszacować poziom strat, który z określonym prawdopodobieństwem w danym przedziale czasu nie powinien zostać przekroczony. Nie
pozwala natomiast prognozować, o ile może zostać przekroczony ten poziom w
sytuacji skrajnie niekorzystnych warunków rynkowych. Metodologia ta bezpośrednio nie proponuje sposobów pozwalających szacować maksymalny poziom strat,
jakich firma może doświadczyć. Ponadto sama metoda w pewnym sensie oparta
jest na założeniu funkcjonowania w typowych, normalnych warunkach rynkowych.
Oznacza to, iż zakładany jest normalny rozkład zmian cen lub stóp zwrotu z in-
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strumentów finansowych, w praktyce zaś obserwowane rozkłady są zbliżone do
normalnego. Powyższe wady metody Value at Risk dają się jednak stosunkowo
łatwo wyeliminować z wykorzystaniem tzw. stress testing – próby skrajnych warunków. Zazwyczaj w takich próbach dokonuje się analizy scenariuszy – tworzy
się kilkanaście scenariuszy zakładających wystąpienie skrajnych zjawisk rynkowych i bada się ich wpływ na poziom poszczególnych pozycji bilansowych.
Historycznie można wyznaczyć trzy fazy, trzy poziomy możliwych zastosowań
koncepcji Value at Risk [8]:
– pasywną, w której metoda jest wykorzystywana głównie do pomiaru ryzyka
(najwcześniejsze zastosowanie metody VaR), zastosowanie VaR pozwala uzyskać jasną, czytelną, łatwo zrozumiałą informację dla zarządu i akcjonariuszy;
– defensywną kontrolę ryzyka – gdzie dodatkowo na bazie VaR ustala się limity
dla poszczególnych transakcji, pracowników, jednostek biznesu, departamentów;
– aktywne zarządzanie ryzykiem – wykorzystanie VaR do alokacji kapitału pomiędzy poszczególnych pracowników, jednostki biznesu, departamenty, produkty, na różnych poziomach w całej organizacji.
Implementacja systemu opartego na metodzie VaR wymaga w pierwszej kolejności zidentyfikowania czynników ryzyka (rys. 3), następnie należy podjąć decyzję
co do metody, według której będzie liczony VaR, ostatni etap to pozyskanie (lub
wyliczenie) parametrów historycznych niezbędnych do obliczeń.
I etap
Identyfikacja czynników ryzyka

Ø
II etap
Określenie metody liczenia VaR

Ø
III etap
Uzyskanie parametrów historycznych
Rys. 3. Etapy wyznaczania VaR
Źródło: [1, s. 125].

Pomiar ryzyka na podstawie metodologii Value at Risk ma oczywiście również
różnego typu ograniczenia. Model pozwala oszacować poziom strat, który z określonym prawdopodobieństwem w danym przedziale czasu nie powinien zostać
przekroczony, nie pozwala natomiast prognozować, o ile może zostać przekroczony ten poziom w sytuacji skrajnie niekorzystnych warunków rynkowych1. Metodo1

Próbami szacowania możliwych strat w takich sytuacjach zajmuje się m.in. teoria wartości ekstremalnych. Zob. [5].
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logia bezpośrednio nie proponuje sposobów pozwalających estymować maksymalny poziom strat, jakich przedsiębiorstwo może doświadczyć. Ponadto sama metoda
w pewnym sensie oparta jest na założeniu funkcjonowania w typowych, normalnych warunkach rynkowych. Oznacza to, iż zakładany jest rozkład normalny zmian
cen lub stóp zwrotu z instrumentów finansowych, w praktyce zaś obserwowane
rozkłady mają rozkład zbliżony do normalnego. Podstawową cechą różniąca rozkłady wyznaczone na podstawie danych empirycznych od rozkładu normalnego
jest występowanie (w rozkładach empirycznych) tzw. grubych ogonów. Zjawisko
to polega na występowaniu w rozkładzie kilku ekstremalnie dużych zmian stóp
zwrotu lub cen. Można się spodziewać, iż potencjalnie największym zagrożeniem,
choć zdarzającym się dosyć rzadko, są właśnie takie ekstremalne sytuacje na rynku, spowodowane takimi czynnikami, jak np. wybuch wojny, atak terrorystyczny,
krach giełdowy itp. W takich sytuacjach podmioty gospodarcze są szczególnie
narażone na poniesienie wysokich strat i nawet jeśli nie spowodują one natychmiastowego bankructwa, mogą narazić przedsiębiorstwo na istotne problemy finansowe i rynkowe. Dlatego też ważnym uzupełnieniem prostego modelu Value at Risk
jest tzw. stress testing – próba skrajnych warunków2. Kompleksowy model pomiaru ryzyka powinien zapewnić skuteczny sposób identyfikacji i kwantyfikacji skutków oddziaływania sytuacji i zdarzeń wywołujących ekstremalne zmiany cen oraz
warunków funkcjonowania rynków finansowych.
Poza analizą scenariuszy do prób prognozowania możliwych strat w sytuacji gwałtownych zmian cen i warunków rynkowych wykorzystuje się jeszcze bardziej wyrafinowane metody. Wśród nich najczęściej spotykane to [7]: analiza rozkładów o grubych
ogonach, wykorzystanie analizy procesów stochastycznych odzwierciedlających skoki
wartości parametrów oraz szybko rozwijająca się teoria wartości ekstremalnych.
Ważnym czynnikiem sprzyjającym aktywnemu zarządzaniu ryzykiem jest powstanie wielu instrumentów (w tym instrumentów pochodnych) pozwalających na
redukowanie poziomu ryzyka podejmowanego przez przedsiębiorstwo. Nowe instrumenty stwarzają okazję swobodnego i elastycznego kształtowania wysokości
ryzyka. Ułatwiona możliwość redukowania i zwiększania poziomu podejmowanego ryzyka powoduje konieczność właściwej jego oceny.

4. Podsumowanie
Metoda pomiaru ryzyka na podstawie VaR została opracowana i jest wykorzystywana przede wszystkim w instytucjach finansowych. Jej modyfikacje (EaR,
CFaR i EPSaR) mogą być skutecznie zaimplementowane w przedsiębiorstwach.
Oparcie systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie na opisanej metodologii daje możliwość zbudowania jednolitych i spójnych zasad pomiaru ryzyka. Po2 W polskiej literaturze termin ten tłumaczy się czasem dosłownie jako: testowanie napięć. Moim
zdaniem test skrajnych warunków lepiej oddaje znaczenie tego pojęcia (tak jest ono tłumaczone w
dokumentach GINB).
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miar ryzyka jest jednym z najważniejszych elementów w procesie zarządzania ryzykiem. W praktyce gospodarczej można zaobserwować rosnące zainteresowanie
przedsiębiorstw aktywnymi metodami zarządzania ryzykiem. Podkreśla się, iż może
ono przynieść wiele korzyści. Praktycy najczęściej wymieniają następujące [10]:
– uniezależnienie wartości pozycji bilansowych, poziomu wyniku finansowego
oraz przepływów pieniężnych od zmian parametrów rynkowych (kursów walutowych, stóp procentowych, cen surowców i towarów);
– zmniejszenie poziomu wahań zysków przedsiębiorstwa;
– skuteczniejsza kontrola ryzyka oraz większa przejrzystość funkcjonowania
przedsiębiorstwa;
– możliwość trafniejszego prognozowania przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie, łatwiejsze decyzje dotyczące tworzenia budżetu;
– zmniejszenie prawdopodobieństwa utraty płynności.
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METHODS OF MEASURING FINANCIAL RISK
IN THE SYSTEM OF CONTROLLING
Summary
Information about company’s exposition on market risk is fundamental in managerial decisions.
Procedure of measuring risk based on Value at Risk methodology is presented in the paper. The
Value at Risk method is popular within financial institutions, we think that similar methods (EaR,
CFaR, EPSaR) may be successfully implemented in companies. Risk measurement based on such
methods gives management valuable and coherent information and enables to introduce effective risk
management system.
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KONCEPCJA ZARZĄDZANIA KOSZTAMI
WYDAWNICTWA UCZELNIANEGO

1. Wstęp
Pojęcie zarządzania jest szeroko rozumiane w literaturze przedmiotu. Spotykamy wiele ujęć tego terminu. Według T. Pszczołowskiego zarządzanie to „działanie polegające na dysponowaniu zasobami” [3, s. 288]. Odnosząc się do terminologii ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, zwrot ten można rozumieć jako zestaw
działań obejmujących planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie, skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe,
rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Sprawny, tzn. bez zbędnego marnotrawstwa,
skuteczny, czyli nastawiony na osiągnięcie przyjętych celów [1, s. 38].
Zarządzanie kosztami można rozumieć jako specyficzną odmianę zarządzania,
którego przedmiotem jest wyrażone wartościowo zużycie zasobów. W wąskim
znaczeniu termin ten kojarzony jest z realizacją programów redukcji kosztów. Takie podejście kładzie nacisk na dane historyczne i ogranicza zakres działań realizowanych na kosztach do kontroli ich wielkości. W praktyce częściej spotykane
jest szersze pojęcie zarządzania kosztami, zwracające uwagę na budżetowanie i
kontrolę kosztów oraz podejmowanie decyzji prowadzących do osiągnięcia i
utrzymania założonego poziomu kosztów w organizacji.
Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia założeń budowy systemu
zarządzania kosztami w specyficznej organizacji, jaką jest wydawnictwo wyższej
uczelni. W celu zobrazowania treści artykułu posłużono się przykładem wydawnictwa jednej z wrocławskich uczelni.

2. Charakterystyka przykładowego wydawnictwa
Głównym zadaniem prezentowanego wydawnictwa jest publikowanie podręczników i skryptów adresowanych do studentów oraz utrwalanie i upowszechnianie
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dorobku intelektualnego pracowników naukowych. Do typowych publikacji tego
wydawnictwa należą:
– materiały dydaktyczne (podręczniki, skrypty),
– wydawnictwa naukowe (prace naukowe, książki profesorskie, opracowania
naukowo-badawcze, publikacje prezentujące dorobek naukowy doktorantów,
czasopisma),
– wydawnictwa informacyjne, jubileuszowe, okolicznościowe oraz informatory.
W strukturze wydawnictwa funkcjonują następujące komórki:
– redakcje merytoryczna i techniczna, korekta oraz skład komputerowy; głównym zadaniem tej grupy komórek jest redakcyjne i techniczne przygotowanie
publikacji do druku,
– ekonomiczne, zajmujące się sprawami finansowo-księgowymi,
– sprzedaży – księgarnia uczelniana oraz sklep internetowy,
– administracja,
– kierownik wydawnictwa.
Strukturę organizacyjną przedstawiono na rys. 1.
Publikacje, które przeszły drogę redakcji, korekty i składu, przekazywane są do
druku do zakładu poligrafii uczelnianej. Poligrafia stanowi oddzielną formę organizacyjną w strukturze uczelni i ma charakter działalności pomocniczej. Sposób jej
funkcjonowania zostanie opisany w dalszej części opracowania jedynie w kontekście relacji z wydawnictwem.
Kierownik wydawnictwa
Redaktorzy

Redaktorzy

naukowi

techniczni

Skład

Księgarnie

Administracja

Rys. 1. Struktura organizacyjna wydawnictwa
Źródło: opracowanie własne.

Należy pamiętać, że wydawnictwo stanowi część większej struktury uczelni i
jest z nią formalnie oraz organizacyjnie powiązane. System finansowo-księgowy i
rachunek kosztów obsługujący wydawnictwo leży po stronie uczelni.
Problemy trapiące kierownictwo omawianego wydawnictwa są bardzo różnorodne. Można je podzielić na kilka grup:
– technologia – proces wydawniczy angażuje przede wszystkim pracę ludzi; widać wyraźny brak specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces
wydawniczy oraz odpowiednich stanowisk komputerowych; problem stanowi
także przestarzała technologia produkcji; choć kwestia ta dotyczy bezpośrednio
poligrafii, ostatecznie odbija się na jakości, czasie wykonania i kosztach poszczególnych publikacji,

143
–

sprzedaż – realizowana jest przede wszystkim na terenie uczelni, poprzez lokalną księgarnię; obserwując strukturę i dynamikę sprzedaży, widać wyraźnie
niską aktywność sprzedaży poza uczelnią, w tym poprzez kanały internetowe;
brak odpowiednich nakładów na marketing,
– system zarządzania kosztami – proces ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów jest niedostosowany do potrzeb kadry kierowniczej; szczególnie problematyczna jest kwestia kosztorysowania pozycji wydawniczych oraz odpowiednia
rejestracja i analiza kosztów rzeczywistych w przekroju poszczególnych pozycji wydawniczych; system planowania działalności opiera się na tzw. rocznym
planie wydawniczym; pomijając kwestie tworzenia kosztorysów poszczególnych publikacji, praktycznie nie prowadzi się usystematyzowanego i systematycznego budżetowania przychodów i kosztów wydawnictwa.
Powyższe problemy w istotnym stopniu decydują o ogólnie niskiej skuteczności i efektywności wydawnictwa. Liczba publikacji w ciągu roku, średni czas trwania procesu wydawniczego oraz niska sprzedaż nie pozwalają porównywać tej
organizacji z typowymi podmiotami komercyjnymi.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji zarządzania kosztami
wydawnictwa uczelnianego, dlatego w dalszej części niniejszego opracowania
skoncentrowano uwagę na ostatniej z wymienionych grup problemów.

3. Problematyka zarządzania kosztami wydawnictwa.
Propozycje usprawnień
Według Z. Leszczyńskiego i T. Wnuka system zarządzania kosztami powinien
zawierać [2, s. 13]:
– bazę normatywną kosztów, która powstaje na podstawie racjonalnie ustalanych
norm zużycia zasobów,
– budżetowanie kosztów, w tym kosztów stałych i zmiennych,
– szacunek kosztu postulowanego (produktu, usługi itp.),
– prawidłową ewidencję kosztów,
– analizę kosztów rzeczywistych, w dowolnych przekrojach,
– analizę odchyleń kosztów rzeczywistych względem budżetowanych,
– długookresową ocenę planowanych kosztów.
Jak widać, powyższa specyfikacja kładzie nacisk na aspekt planistyczny i kontrolny kosztów. W takim też rozumieniu zaprezentowano koncepcję zarządzania
kosztami wydawnictwa.
Biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania badanej organizacji, w szczególności zaś ścisły związek z systemem zarządzania i strukturą uczelni, w procesie
konceptualizacji wykorzystano podejście diagnostyczne. Oznacza to, że za punkt
wyjścia przyjęto obecny kształt systemu zarządzania oraz systemu informacyjnego
wydawnictwa. Na tej podstawie zidentyfikowano możliwości wprowadzenia
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usprawnień. Dzięki takiemu podejściu planuje się ewolucyjne osiąganie efektów, z
możliwością pomiaru i oceny osiągnięć cząstkowych. Takie podejście powinno
także sprzyjać akceptacji wprowadzanych zmian ze strony głównego beneficjenta,
a więc kierownictwa wydawnictwa.
Biorąc pod uwagę największe bolączki obecnego rozwiązania, przed tworzoną
koncepcją postawiono trzy cele:
1) usprawnienie kosztorysowania pozycji wydawniczych,
2) uszczegółowienie systemu rachunku kosztów,
3) wprowadzenie koncepcji budżetowania na zasadach controllingu.
Powyższe cele zostały tak skonstruowane, aby mogły stanowić wiązkę wewnętrznie spójną i aby jednocześnie nadawały się do sekwencyjnej realizacji. Wydzielenie procesu kosztorysowania z szerszej koncepcji budżetowania wynika z
potrzeby etapowego wprowadzania zasad planowania działalności.
W dalszej części opracowania omówiono szczegółowo proponowane rozwiązania, odnosząc się do postawionych celów. Przyjęto następującą formułę prezentacji tych rozwiązań:
– skrócony opis aktualnych rozwiązań w danym obszarze,
– propozycje usprawnień,
– sposób wprowadzania usprawnień,
– oczekiwane efekty końcowe.
3.1. Usprawnienie kosztorysowania pozycji wydawniczych
Kalkulacja kosztów pozycji wydawniczej obejmuje:
koszty redakcji, korekty, składu oraz innych czynności wykonywanych w ramach wydawnictwa,
– koszty przygotowania i wykonania druku oraz przygotowania do sprzedaży w
ramach poligrafii.
Kalkulacja kosztów w wydawnictwie wynika ze stosowania stawek określonych co roku przez komisję wydawniczą i uchwalonych przez senat uczelni. Określają one dokładnie poziom kosztów poszczególnych prac wydawniczych (redakcji,
korekty, składu itd.). Stawki te nie wynikają z analizy danych historycznych kosztów wydawnictwa oraz liczby wytworzonych publikacji, a jedynie z przewidywań
członków komisji. Ten sposób normowania kosztów powoduje dwa poważne zagrożenia dla jakości kalkulacji. Po pierwsze, rozdziela dany koszt od zdarzenia,
które go powoduje. Po drugie, blokuje w długim czasie możliwości aktualizacji
poziomu kosztów uwzględnionych w uchwale, a tym samym przyczynia się do
błędnego szacunku kosztów poszczególnych pozycji wydawniczych, a także cen
ich sprzedaży.
Oddzielnym elementem kalkulacji jest koszt samej produkcji realizowanej
przez zakład poligrafii. W tym zakresie wykorzystywany jest specjalny arkusz
–
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kalkulacyjny oparty na rozwiązaniu stosowanym w zakładach komercyjnych. Niedopasowanie tego narzędzia do specyfiki poligrafii uczelni, a przede wszystkim do
wykorzystywanej technologii produkcji powoduje istotne różnice kosztów planowanych w odniesieniu do rzeczywistych (rejestrowanych przez księgowość uczelni). Zidentyfikowano przykłady pozycji książkowych, które pokazują, że szacowane koszty mogą być zaniżone w stosunku do kosztów rzeczywistych nawet o 40%.
Może także dochodzić do sytuacji odwrotnych, w których koszty wykonania książek mogą być rzeczywiście niższe od szacowanych. Różnica ta może wynikać z
kilku powodów:
– braku identyfikacji czynników determinujących powstawanie kosztów druku,
– niedostosowania procedury kosztorysowania oraz wykorzystanego narzędzia
informatycznego (arkusz kalkulacyjny) do specyfiki funkcjonowania zakładu
poligrafii,
– braku aktualizacji bazy normatywnej kosztów,
– nieznajomości zasad i sposobów kalkulacji kosztów.
Przeprowadzono konsultacje z prywatnymi podmiotami z branży, dzięki którym potwierdzono postawioną tezę. Niedoszacowanie kosztów książek w procesie
planistycznym powoduje, że pod koniec roku obrachunkowego powstaje różnica
między kosztami naliczanymi w procesie kosztorysowania a kosztami rzeczywistymi (kilkaset tysięcy zł rocznie). Jest ona rozliczana na podmioty wewnętrzne
uczelni, w tym m.in. na wydawnictwo jednorazowo pod koniec roku, z wykorzystaniem tzw. klucza podziałowego. Ponadto rozliczone koszty nie wchodzą do kalkulacji planowanego kosztu jednostkowego wytworzenia poszczególnych pozycji wydawniczych, który stanowi podstawę ustalenia ceny sprzedaży; ceny poszczególnych
pozycji książkowych nie gwarantują pokrycia kosztów ich wytworzenia.
Proponowane zmiany w procesie kosztorysowania pozycji wydawniczych
obejmują:
1) rezygnację z odgórnego sposobu regulowania stawek za poszczególne prace
wydawnicze,
2) stworzenie bazy normatywnej kosztów procesu wydawniczego, która powinna podlegać okresowej aktualizacji,
3) opracowanie narzędzi informatycznych wspomagających proces kosztorysowania,
4) aktualizację procedur planistycznych kosztów poligrafii, w szczególności
sposobów kalkulacji kosztów bezpośrednich i pośrednich.
Działania te mają zagwarantować aktualność i kompletność przygotowywanych kosztorysów. W celu wprowadzenia ich w życie należy:
1) opracować nowy algorytm kosztorysowania, obejmujący zaktualizowane
procedury planistycznych kosztów wydawnictwa i poligrafii,
2) opracować narzędzie informatyczne automatyzujące i wspomagające proces
kosztorysowania,

146
3) przeszkolić osoby odpowiedzialne za proces kosztorysowania w wydawnictwie i poligrafii.
W rezultacie uaktualnienia procedur planistycznych kosztów poligrafii oczekuje się przede wszystkim zwiększenia jakości wyników kalkulacji na potrzeby kosztorysów. Na tej podstawie możliwe będzie uzyskanie zasilania systemu zarządzania
kosztami wydawnictwa w wiarygodnie ustalone dane planistyczne. Dodatkowo,
pracownicy wydawnictwa i poligrafii powinni pozyskać umiejętność sprawnego
kosztorysowania zgodnie z przyjętymi założeniami systemu planistycznego.
3.2. Uszczegółowienie systemu rachunku kosztów
Istniejący system rachunku kosztów jest anachroniczny. Umożliwia całkowite
rozliczanie kosztów, niezależnie od ich poziomu. W ten sposób kadra kierownicza
nie ma szans na podejmowanie racjonalnych decyzji. Ponadto informacje kosztowe
ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i podmiotowym. Brak jest ujęcia
przedmiotowego, co z kolei uniemożliwia skalkulowanie rzeczywistych kosztów
poszczególnych pozycji wydawniczych. Ewidencja kosztów badanej działalności
odbywa się na kontach o następującej budowie:
AAA – BB – CCCC – DDD – EE,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
A – działalność podstawową,
B – MPK I (działalność podstawowa, pomocnicza itd.),
C – MPK II (w tym m.in. wydawnictwo, poligrafia, księgarnie itd.),
D – koszt rodzajowy – syntetyka,
E – koszt rodzajowy – analityka.
Proponowane zmiany idą w kierunku pozaewidencyjnego uszczegółowienia informacji do poziomu:
– MPK III – rozumianego jako zespoły funkcyjne (np. redaktorzy techniczni,
korektorzy, składacze itd.),
– nośników kosztów – rozumianych jako zlecenie obejmujące konkretną pozycję
wydawniczą.
To z kolei umożliwi wdrożenie zarządzania zasobami oraz dokonywanie kalkulacji kosztów rzeczywistych w ramach poszczególnych zleceń wydawniczych.
W związku z możliwością przypisywania większości kosztów bezpośrednio do
zleceń kalkulacja będzie odzwierciedlała rzeczywiste zużycie zasobów w ramach
działalności podstawowej. Wprowadzenie powyższych zmian będzie wymagało
utworzenia odpowiedniego systemu informacyjnego wydawnictwa (SIW), służącego do gromadzenia i przetwarzania kosztów (z kosztorysów i ksiąg rachunkowych). Działanie tego systemu powinno polegać na:
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–

pobieraniu i przetwarzaniu danych kosztowo-przychodowych z systemu informacyjnego uczelni (system finansowo-księgowy i płace),
– przetwarzaniu danych ilościowych produkcji i sprzedaży (zewnętrznej i wewnętrznej),
– ewidencji czasu pracy poszczególnych zespołów (redaktorów, korektorów,
składaczy itd.),
– rozliczaniu kosztów na poszczególne nośniki (zlecenia),
– wygenerowaniu informacji o kosztach rzeczywistych poszczególnych nośników
w układzie miesięcznym, narastająco, w przekroju poszczególnych zespołów,
– wygenerowaniu informacji o kosztach poszczególnych zespołów,
– wygenerowaniu raportów zarządczych (rachunek wyników, rachunek marż
pokrycia, analizy wskaźnikowe itp.).
Budowa powyższego systemu informacyjnego wydawnictwa została przedstawiona na rys. 2.
Koszty rodzajowe
[system F/K uczelni]

Koszty rzeczywiste
zleceń wydawniczych

Koszty wynagrodzeń
[system płac uczelni]

Koszty rzeczywiste
zespołów funkcyjnych

Wielkość produkcji
[poligrafia]

System
informacyjny
wydawnictwa
(SIW)

Analiza odchyleń
koszty rzeczywiste
– koszty planowane
zleceń wydawniczych

Wielkość sprzedaży
[księgarnie]
Raporty zarządcze
rachunek wyników,
rachunek marż pokrycia

Kosztorysy zleceń
wydawniczych
[wydawnictwo]

Rys. 2. System informacyjny wydawnictwa (SIW)
Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzanie zmian w systemie rachunku kosztów powinno zakładać:
1) opracowanie koncepcji i wdrożenie SIW (źródła informacji, arkusze przetwarzania danych, klucze rozliczeniowe, szablony raportów, narzędzie informatyczne wspomagające SIW),
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2) budowę i wdrożenie kart pracy pracowników wydawnictwa,
3) stworzenie kanału transferu danych kosztowo-przychodowych z systemu finansowo-kosztowego oraz systemu płac uczelni do SIW,
4) przeszkolenie osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych przychodowo-kosztowych w wydawnictwie.
W wyniku wprowadzonych zmian można oczekiwać przede wszystkim usprawnienia procesu podejmowania decyzji przez kierownictwo wydawnictwa, głównie
dzięki:
– gromadzeniu w jednym miejscu danych z różnych etapów procesu wydawniczego (w tym kosztorysowania),
– uzyskaniu wiarygodnej informacji o rzeczywistych przychodach i kosztach w
przekroju poszczególnych pozycji wydawniczych,
– porównaniu kosztów planowanych poszczególnych publikacji z kosztami rzeczywiście poniesionymi,
– możliwości regularnego otrzymywania raportów zarządczych.
3.3. Wprowadzenie koncepcji budżetowania na zasadach controllingu
Na obecnym etapie rozwoju systemu zarządzania kosztami w wydawnictwie
nie stwierdzono istnienia systemowego podejścia do budżetowania kosztów. Istniejące rozwiązania dotyczące sposobu naliczania kosztów wydawniczych oraz arkusze kalkulacji kosztów druku nie spełniają standardów systemu budżetowania.
Przed przystąpieniem do opracowania takiego systemu muszą zostać zrealizowane
zmiany opisywane w punktach 3.1 i 3.2.
Koncepcja budżetowania zakłada osiągnięcie następujących celów:
1) umożliwienia wprowadzenia systemowej kontroli kosztów i przychodów w
wydawnictwie,
2) ułatwienia tworzenia oraz uszczegółowienia planów rzeczowo-finansowych
w wydawnictwie,
3) wprowadzenia systemu oceny ośrodków odpowiedzialności (wydzielonych
w ramach struktury wydawnictwa),
4) pozyskania informacji na potrzeby optymalizacji wykorzystania zasobów
wydawnictwa,
5) wprowadzenia nowych kryteriów oceny działalności wydawniczej.
Omawiany system budżetowania powinien obejmować następujące rodzaje budżetów:
– przychodów łącznych w przekroju rodzajów pozycji wydawniczych i kierunków sprzedaży,
– produkcji (na podstawie planu wydawniczego),
– kosztów w układach: rodzajowym, podmiotowym, przedmiotowym z podziałem na koszty bezpośrednie i pośrednie,
– rachunek marż pokrycia.
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Budżety będą przygotowywane przed rozpoczęciem roku kalendarzowego przez osobę
wskazaną w wydawnictwie. Na rysunku 3 przedstawiono miejsce budżetów w SIW.
Komisja wydawnicza
Roczny plan
wydawniczy

Budżet
Przychodów
i Kosztów
Wydawnictwa

Kierownik Wydawnictwa

Redaktor
naukowy

Redaktor
techniczny

Skład

Księgarnie

Administracja

Zlec. A

Budżet zlec. A

Zlec. B

Budżet zlec. B

Zlec. C

Budżet zlec. C
Budżet
MPK

Budżet
MPK

Budżet
MPK

Budżet
MPK

Budżet
MPK

Budżet
kosztów
Poligrafii

Kierownik Poligrafii

Działalność podstawowa

Administracja

Zlec. A

Budżet zlec. A

Zlec. B

Budżet zlec. B

Zlec. C

Budżet zlec. C
Budżet MPK

Budżet
MPK

Rys. 3. Rodzaje i miejsce budżetów w SIW
Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzenie tak istotnych zmian w systemie zarządzania kosztami wymaga
przeprowadzenia wielu prac. Do najważniejszych można zaliczyć:
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1) analizę procesów wydawniczych, sprzedaży, przychodów, kosztów, struktury organizacyjnej wydawnictwa,
2) opracowanie struktury ośrodków odpowiedzialności,
3) opracowanie struktury budżetów dla poszczególnych ośrodków oraz rodzajów budżetów,
4) utworzenie zasad kontroli wykonania budżetów oraz analizy odchyleń,
5) opracowanie instrukcji budżetowania wraz z odpowiednimi procedurami i
formularzami oraz harmonogramu procesu budżetowania,
6) opracowanie systemu oceny ośrodków odpowiedzialności,
7) opracowanie narzędzia informatycznego wspomagającego budżetowanie
oraz planowanie i monitorowanie wykorzystania zasobów,
8) opracowanie harmonogramu wdrożenia,
9) wdrożenie opracowanego systemu.
Wdrożenie systemu budżetowania umożliwi osiągnięcie kilku istotnych efektów.
Po pierwsze, jedyny jak do tej pory rzeczowy plan działalności wydawnictwa, tzw.
roczny plan wydawniczy, zostanie rozwinięty o odpowiednie budżety przychodów i
kosztów. Zastosowanie dwóch dodatkowych przekrojów rejestracji kosztów (podmiotowego – MPK III, oraz nośnikowego) umożliwi racjonalne podejmowanie decyzji
przez kierownictwo wydawnictwa. Ułatwi także prowadzenie oceny zespołów zadaniowych (redaktorzy, korektorzy itd.) oraz zarządzanie portfelem publikacji.

4. Podsumowanie
System zarządzania kosztami może stanowić sprawne i efektywne narzędzie
utrzymywania kosztów na optymalnym poziomie. Wymaga sporych nakładów
pracy na etapie wdrożenia i eksploatacji, jednak w ostatecznym rozrachunku korzyści, jakie można osiągnąć dzięki usystematyzowanemu oraz systematycznemu
budżetowaniu i kontroli kosztów, mogą przewyższać poniesione nakłady.
Analizując możliwości wdrożenia koncepcji zarządzania kosztami w wydawnictwie uczelni wyższej, należy mieć w szczególności na uwadze specyfikę jego
funkcjonowania. Jedynie część zleceń wydawniczych może być źródłem przychodu. Pozostałe publikacje są niezbędne do prowadzenia statutowej działalności
uczelni i nie zawsze dają możliwości pokrycia poniesionych na nie kosztów. Nie
powinno to jednak przeszkadzać w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania kosztami, którego głównym celem jest umożliwienie świadomego oddziaływania na koszty, a nie zagwarantowanie dodatniego wyniku finansowego.
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THE CONCEPT OF COST MANAGEMENT
IN UNIVERSITY PUBLISHER
Summary
In the paper the main guidelines of cost management in a university publisher were presented
considering its specificity. The attention was paid to calculation process both ex ante and ex post.
The authors proposed multistage implementation process based on the example of one of Wrocław
university publishers. Typical problems in cost budgeting and control in this kind of units were
also pointed out.
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RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ
– ODPOWIEDŹ NA ZWIĘKSZONE POTRZEBY
POLSKICH UCZELNI WYŻSZYCH
W ZAKRESIE INFORMACJI KOSZTOWEJ

1. Wstęp
Szkolnictwo wyższe w Polsce znajduje się obecnie w sytuacji, w której konieczne jest zweryfikowanie i usprawnienie sposobu jego dotychczasowego funkcjonowania. „Niezbędna jest zmiana systemu zarządzania nauką i zbliżenie go do
zarządzania menedżerskiego opartego na racjonalnym planowaniu, metodach i
technikach zarządzania strategicznego oraz kształceniu kadr” [14, s. 32]. Bardzo
istotnymi czynnikami wpływającymi na taki stan rzeczy są dokonujące się przemiany demograficzne, bardziej restrykcyjne regulacje prawne co do jakości kształcenia oraz kalkulacji kosztów i większe wewnętrzne potrzeby w zakresie posiadanej informacji kosztowej. Biorąc także pod uwagę to, że uczelnie wyższe są jednostkami o skomplikowanej strukturze organizacyjnej, świadczącymi złożone
usługi (dydaktyczne, badawcze) oraz mającymi zróżnicowanych odbiorców swoich
działań (studenci poszczególnych wydziałów, firmy zewnętrzne itd.) zarządzanie
nimi musi odbywać się w sposób profesjonalny. Potrzebne są więc dokładniejsze
informacje na temat kosztów oraz wydajności działań i procesów podejmowanych
w uczelniach wyższych, oferowanych usług oraz kosztów związanych z wykształceniem studentów czy zrealizowaniem określonych projektów badawczych [6,
s. 17]. Konieczne jest tym samym wprowadzenie w funkcjonowanie szkół wyższych odpowiednich narzędzi dostarczających informacji zarządczych, wspomagających procesy decyzyjne.
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2. Zwiększone potrzeby polskich uczelni wyższych
w zakresie pozyskiwanej informacji kosztowej
Nowa sytuacja na rynku usług edukacyjnych
Zmiany w sposobie zarządzania uczelniami wyższymi są konieczne, jeśli się weźmie pod uwagę zwiększoną konkurencję na rynku usług edukacyjnych. Z powodu
ciągle rosnącej liczby szkół1 oraz spadku liczby kandydatów na studia (spowodowanego niżem demograficznym oraz zmianami preferencji edukacyjnej) uczelnie zaczynają
działać w rynkowych warunkach gospodarki, gdzie konieczne staje się konkurowanie o
studenta. Dodatkowo konieczność posiadania przewagi konkurencyjnej potęguje fakt
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rywalizacja o studenta oraz o możliwość
realizowania usług specjalistycznych dla przemysłu stała się trudniejsza, ponieważ polskie uczelnie wyższe często nie dorównują uczelniom europejskim pod względem standardów kształcenia czy środowiska badawczego (laboratoriów, aparatury badawczej,
środków finansowych itd.). W przypadku działalności dydaktycznej można zauważyć
efekty zaistniałej sytuacji. Polskie szkoły wyższe poszerzają swoją ofertę edukacyjną
poprzez uruchamianie nowych kierunków studiów, specjalności, rozbudowywanie
programów nauczania oraz uruchamianie nowych form kształcenia (np. e-learning).
Dodatkowo od niedawna zmienił się również system kształcenia. Poszerzenie
istniejących form kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym jest koniecznością.
Zgodnie z zasadami procesu bolońskiego2 od roku akademickiego 2005/2006 student edukuje się przez trzy lata na studiach zawodowych (licencjaty, studia inżynierskie), a następnie może kontynuować naukę w postaci uzupełniających studiów
magisterskich oraz dalej studiów doktoranckich.
Zakres oferowanych usług dydaktycznych jest więc szeroki: jednolite studia
magisterskie, studia licencjackie, inżynierskie, uzupełniające, doktoranckie, podyplomowe, do tego prowadzone w różnych trybach kształcenia: stacjonarnym i niestacjonarnym. Aby sprawnie zarządzać tak dużym wachlarzem usług dydaktycznych konieczne są dokonywanie precyzyjnej analizy kosztów kształcenia i wycena
poszczególnych obiektów kalkulacji (kursów, kierunków, form kształcenia itd.).
Znajomość kosztów w zarządzaniu uczelniami wyższymi jest aspektem niezmiernie ważnym. Jednak równie istotne znaczenie mają także jakość oferowanych
przez nie usług3 oraz szybkie dostosowywanie się do potrzeb klientów (studentów,
1 Liczba szkół wyższych w roku akademickim 2006/2007 w porównaniu z rokiem akademickim
1990/1991 wzrosła o 300%, a w porównaniu z rokiem ubiegłym – o 1% [5, s. 20].
2 Proces boloński został wprowadzony w europejskie szkolnictwo 19 czerwca 1999 r. tzw. deklaracją bolońską. Jego celami są tworzenie harmonijnego systemu szkolnictwa w Europie, dostosowanie systemu do potrzeb rynkowych oraz propagowanie tematyki europejskiej w kształceniu.
3 Problematyka jakości usług realizowanych przez szkoły wyższe zaczęła być szeroko rozpatrywana w kręgach akademickich po podpisaniu przez Polskę wspomnianej już deklaracji bolońskiej.
Jeden z jej z postulatów dotyczy bowiem rozwoju współpracy europejskiej w zakresie zapewnienia
jakości kształcenia.
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firm korzystających z ekspertyz uczelnianych). Uczelnie zagraniczne dostrzegły
konieczność „to elevate the university to a new level of efficiency, accountability,
and quality” [1, s. 231] już dłuższy czas temu. Dlatego łatwiej osiągnąć im wysoką
renomę, a tym samym uzyskać przewagę konkurencyjną.
Uwarunkowania formalne
Rzetelne kalkulowanie kosztów uczelni stało się obligatoryjne. W przypadku
kosztów kształcenia pojawiła się regulacja w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Wprowadziła ona obowiązek samofinansowania się studiów niestacjonarnych,
natomiast pobierane za nie opłaty „nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych w
zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w danej uczelni, odpowiednio
studiów lub studiów doktoranckich” [21, art. 99]. Na podstawie zapisów tej ustawy
można stwierdzić, że studia niestacjonarne nie mogą przynosić zysków. Niestety,
większość uczelni nie potrafi określić w prawidłowy sposób kosztu przypadającego
na studenta danego kierunku, istnieje więc ryzyko zaistnienia takiej sytuacji. Tezę tą
potwierdzają badania, Najwyższa Izba Kontroli ujawnia, że znaczna liczba uczelni
zawyża opłaty za studia zaoczne i wieczorowe, co z kolei jest niedopuszczalne i będzie karane odpowiednimi sankcjami [15]. Prawidłowe szacowanie kosztów kształcenia wydaje się więc sprawą priorytetową, tym bardziej że niedopuszczalne jest
także pobieranie opłat zbyt niskich (co z kolei jest konsekwencją niedoszacowania
kosztów). Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest bowiem: „niepobranie
lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego
lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej
należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia” [22,
art. 5]. Ponadto pojawił się obowiązek podpisywania umów pomiędzy wszystkimi
uczelniami a ich studentami wieczorowymi i zaocznymi [21, art. 160]. Umowy takie
bardzo ograniczają możliwość wprowadzania zmian w odpłatnościach za studia.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów4 podkreśla, że podwyżki wysokości
czesnego powinny być zawsze uzasadnione i wynikać z faktycznie zaistniałej zmiany
kosztów kształcenia czy funkcjonowania uczelni wyższych. Po raz kolejny warta
podkreślenia jest więc ważność prawidłowej estymacji kosztów uczelni.
Ważnym regulowanym przepisami aspektem jest także kalkulacja kosztów
związanych z badaniami naukowymi. 7 Ramowy Program Unii Europejskiej wymaga, aby budżety projektów badawczych sporządzane były w sposób rzetelny,
przy czym dopuszczalne są dwie metody ich sporządzania. Różnią się one między
sobą podejściem w wykazywaniu kosztów pośrednich projektu5.
4

Prezes UOKiK zakwestionował ponad 40 klauzul podczas kontroli wzorców umownych stosowanych przez publiczne uczelnie wyższe na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem [20].
5 Według założeń 7 Ramowego Programu UE budżet projektu badawczego składa się z dwóch rodzajów kosztów: kosztów bezpośrednich, czyli kosztów poniesionych bezpośrednio w związku z realizacją projektu (wynagrodzenia personelu zatrudnionego do wykonania poszczególnych zadań, koszty
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Sposobem pierwszym rozlicza się koszty pośrednie jako ryczałt według stawki
ustalonej przez Komisję Europejską, przy czym jest to procent poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem usług obcych. W sposobie drugim jednostka
wylicza i sprawozdaje rzeczywistą wartość swoich kosztów pośrednich. Wyodrębnione tą drogą koszty pośrednie projektu często w rzeczywistości przewyższają
ryczałt naliczany według sposobu pierwszego. Stosowanie sposobu drugiego jest
jednak możliwe jedynie w sytuacji dokładnej analizy wykorzystania zasobów
uczelni (pracowników, aparatury, pomieszczeń itd.), która to analiza w polskich
szkołach wyższych jest obecnie niedoskonała.
Brak informacji o kosztach realizowanych procesów
Publiczne uczelnie wyższe są jednostkami, których działalność „jest finansowana z dotacji z budżetu państwa na zadania ustawowo określone oraz może być
finansowana z przychodów własnych” [21, art. 92]. Oznacza to, że dopuszczana
jest możliwość generowania przez uczelnie wyższe dodatkowych przychodów
odrębnie przypisanych do działalności dydaktycznej, badawczo-naukowej oraz z
tytułu realizowania innych rodzajów aktywności. Oczywiście nie można mówić o
dowolności w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowych, każdy bowiem
sposób podlega ścisłym regulacjom prawnym.
W zakresie działalności dydaktycznej, oprócz środków z odpłatnych form
kształcenia (studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych, kursów dokształcających, zajęć w języku obcym, zajęć spoza planu studiów), uczelnie wyższe mogą uzyskać przychody z odpłatności za powtarzanie kursów, przeprowadzanej rekrutacji oraz odpłatności za wydawanie legitymacji, dyplomów czy innych dokumentów związanych z tokiem studiów [21, art. 98-99].
Konieczna jest więc znajomość rzeczywistych kosztów realizacji procesów działalności dydaktycznej, których efektem są powyższe zaszłości. Przykładowo, aby
ustalić koszt postępowania związanego z przyjęciem na studia, niezbędne jest oszacowanie: kosztów przeprowadzenia komisji rekrutacyjnej (uwzględniając koszty
związane z kadrą naukowo-dydaktyczną i koszty utrzymania pomieszczeń wykorzystanych na przeprowadzenie egzaminu) oraz kosztów obsługi odpowiedniej dokumentacji (biorąc pod uwagę koszty kadry administracyjnej). Dopiero znając koszt
procesu (przeprowadzenia rekrutacji) można ustalić opłatę pobieraną od studentów6.
W zakresie działalności naukowo-badawczej publiczna uczelnia wyższa również może osiągać dodatkowe przychody. Mogą one wynikać przede wszystkim z
podróży, materiałów, zakupu sprzętu itp.) oraz kosztów pośrednich, czyli kosztów ogólnych funkcjonowania jednostki związanych z realizacją danego projektu (koszty administracji i zarządzania, wynajęcia
lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności,
ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego itp.).
6 Uwzględniając zasadę, że opłaty nie mogą przekroczyć „kosztów planowanych do poniesienia
w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z dokonywaniem wpisu i przyjmowaniem na studia na danym kierunku studiów i określonym poziomie kształcenia” [21, art. 98].
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odpłatności za realizowane usługi badawcze, specjalistyczne czy diagnostyczne.
Pojawia się więc konieczność skalkulowania kosztów działań świadczonych usług,
oraz pytanie, czy uczelnie są w stanie rzetelnie je oszacować, nie biorąc pod uwagę
podejścia procesowego?
Dzięki orientacji procesowej procedury kalkulujące koszty generują znacznie
dokładniejsze wyniki niż w przypadku innych technik rozliczeniowych. Rzetelność
uzyskiwanych wyników jest natomiast ważna z punktu widzenia przestrzegania
przepisów prawnych.
Brak reguł dotyczących rozliczania kosztów uczelni
Ważną kwestią jest również zagadnienie związane z kalkulowaniem kosztów
państwowych uczelni wyższych. Dokumentacja7 narzuca na nie obowiązek prowadzenia ewidencji kosztów w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym i dokonywania na ich podstawie rozliczania kosztów według rodzajów działalności. Nie ma
natomiast określonych szczegółowych reguł dokonywania rachunku kosztów. Pozostawiona jest duża swoboda, ponieważ to „rektor uczelni publicznej ustala zasady (politykę) rachunkowości” [17].
Można mówić o wadach i zaletach takiego sposobu rozwiązania kwestii rozliczeń kosztów. Z jednej strony uczelnia zachowuje pewnego rodzaju autonomię w
prowadzeniu rachunku kosztów, dostosowując go do swoich potrzeb informacyjnych. Z drugiej strony istnieje jednak niebezpieczeństwo późniejszego zakwestionowania zastosowanego sposobu rozliczenia.
Niedoskonały sposób podziału dotacji budżetowej
na finansowanie działalności uczelni publicznych
Problem podziału dotacji resortowej na finansowanie działalności uczelni publicznych jest obecnie rozpatrywany w kręgach akademickich. Alokacja ta zgodnie
z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym dokonywana jest na podstawie algorytmu
matematycznego, opierającego się m.in. na „wskaźnikach kosztochłonności poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki” [21, art. 96]. Ta sama ustawa
przedstawia sposób wprowadzania wskaźników kosztochłonności (określa je
w drodze rozporządzenia minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego), natomiast
nie określa metody ich obliczenia. Stąd pojawiają się wątpliwości co do prawidłowości podziału środków budżetowych. Są one uzasadnione, według przeprowadzonych badań dotychczasowy podział bardzo rzadko odzwierciedla faktyczne
koszty kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów [12; 13]. Zasada natomiast powinna być prosta: środki z dotacji powinny trafiać w odpowiedniej wysokości, w określonym czasie do strategicznie preferowanych adresatów [18, s. 318].
7

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych.
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Podział dotacji dydaktycznej może być rozumiany jako czteropoziomowa kompozycja klas, czyli takich obiektów, jak: „grupa uczelni”, „uczelnia”, „podstawowa
jednostka organizacyjna” i „jednostka organizacyjna”. Między tymi poziomami
jest przekazywana dotacja [19, s. 333]. Oznacza to, że fundusze państwowe rozdzielane są w pierwszej kolejności na poszczególne uczelnie publiczne, następnie
dana uczelnia rozdziela je na wydziały czy jednostki organizacyjne, a następnie
fundusze dzielone są wewnątrz wydziału czy też jednostki. Z konstytucyjnej autonomii uczelni wyższych może wynikać niejednorodność stosowanych zasad algorytmu podziałowego na różnych poziomach hierarchii. Oznacza to, że inny algorytm
może być stosowany na szczeblu ministerstwa, a inny wewnątrz uczelni [18, s. 319].
Zaburza to w pewnym stopniu transparentność dokonywanego podziału, jednak może być odpowiedzią na niedoskonałość algorytmu opracowanego przez ministerstwo.
W przypadku stosowania własnych rozwiązań konieczne jest jednak zwrócenie
uwagi na prawidłowość w kształtowaniu postaci algorytmu. Niedopuszczalne są
niedoszacowanie czy przeszacowanie wskaźników, w konsekwencji bowiem poszczególne wydziały mogłyby otrzymać zaniżone lub zawyżone dotacje.
Prognozy co do zmiany sposobu finansowania uczelni wyższych
Coraz częściej poruszana zostaje kwestia samofinansowania się publicznych
szkół wyższych. Zniesienie „bezpłatnych” studiów miałoby wpłynąć na poprawę
jakości kształcenia, zapewnienie szkolnictwu wyższemu pełnej demokracji, a także
wprowadzenie do niego większej ilości pieniędzy. Ważnym argumentem wydaje się
zjawisko tzw. dwuetatowości – słabo opłacani naukowcy najczęściej szukają sposobów powiększenia swoich zarobków, zatrudniając się na kolejnej uczelni, co z kolei
pogrąża sferę badań naukowych. Odpłatność (współpłatność) za studia pozwoliłaby
na podwyższenie uposażenia pracownika naukowo-dydaktycznego, miałby on czas
na prowadzenie badań naukowych, a w związku z tym również lepiej by nauczał8.
Podkreśla się także, iż fakt odpłatności za studia wyższe nie jest niczym nowym. W większości krajów zachodnioeuropejskich opłaty za studia dzienne są już
od dawna wprowadzone, a w niektórych z nich planowane jest nawet ich podwyższenie, m.in. we Francji i Anglii [11].
Z punktu widzenia zarządzania kosztami uczelni wyższych, dotychczasowy
sposób ich finansowania wpłynął na brak stosowania w nich systemów kontroli
kosztów. Może to być spowodowane przekonaniem niektórych pracowników o
tym, że jeżeli uczelnia państwowa istnieje, to musi uzyskać środki finansowe z
budżetu państwa, w ilości niezbędnej do jej funkcjonowania [16]. Tymczasem
uczelnie wyższe pod względem zarządzania kosztami oraz efektywnością powinny
być traktowane jak inne podmioty, a nawet na szczeblu wyższym, właśnie ze
względu na ograniczoność zasobów.
8

Wypowiedź prof. Tadeusza Lutego, Rektora Politechniki Wrocławskiej, KRASP.
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Gdyby, pokonując bariery kwestii społecznej, wprowadzono system odpłatności za studia dzienne, polskie uczelnie wyższe musiałyby zmienić sposób funkcjonowania. Aby osiągać jak największe zyski, konieczne stałoby się racjonalniejsze
wykorzystanie zasobów, unikanie ponoszenia zbędnych kosztów, a także podnoszenie efektywności realizowanych działań.

3. Rachunek kosztów działań w szkolnictwie wyższym
Aby polskie instytucje edukacyjne mogły stawić czoła aktualnym i przyszłym
warunkom ich funkcjonowania, niezbędne jest wprowadzenie w nich odpowiednich technik wspomagających podejmowanie decyzji o charakterze zarządczym9
(techniką taką mógłby być rachunek kosztów działań).
Rachunek kosztów działań został już przeniesiony w środowisko edukacyjne.
Jego zastosowania można odnaleźć w takich krajach, jak Australia, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Sytuacja polskich uniwersytetów jest podobna do sytuacji brytyjskich uczelni sprzed kilkunastu lat, kiedy podkreślano potrzebę „strong
financial management within universities through improvements in planning,
monitoring and resource allocation, thereby necessitating the introduction of more
sophisticated costing” [3, s. 61]. Odpowiedzią na usprawnienie obszaru zarządzania
kosztami tamtejszych instytucji edukacyjnych okazał się rachunek kosztów działań.
W 1998 r. żadna tamtejsza uczelnia nie zanegowała jego użycia z takich powodów,
jak zawodność czy nieefektywność działania. Był on już zaimplementowany w 9 uniwersytetach, natomiast kolejnych 16 miało zamiar to uczynić [3, s. 64].
Duży zakres wykorzystania omawianej metody dotyczy zwłaszcza Australii.
W 1998 r. tutejszy rząd stwierdził, że dotychczasowy sposób funkcjonowania publicznych uczelni wyższych jest nieefektywny, że muszą one funkcjonować wydajniej oraz
sprawniej. Efektem tych wniosków był projekt, który miał za zadanie odnalezienie
odpowiedniej metody kalkulacji kosztów spełniającej narzucane warunki. Firma Ernst
and Young, powołana do realizacji tego przedsięwzięcia, zaproponowała użycie rachunku kosztów działań oraz zobligowała się do weryfikacji metody w kilku wybranych instytucjach edukacyjnych. Kontynuacją projektu były działania jednej z australijskich uczelni (University of Newcastle), która podjęła prace nad wykorzystaniem
rachunku kosztów działań w swoim obszarze zaplecza bibliotecznego i informatycznego. Na podstawie tych implementacji powstały dwa raporty10, udzielające informacji
na temat zastosowania rachunku kosztów działań w środowisku edukacyjnym, czy to
na poziomie całej uczelni, czy to w niektórych obszarach jej działalności.
9

Więcej na temat rachunku kosztów działań w polskim środowisku edukacyjnym można odnaleźć w [7-9].
10 A Study to Develop a Costing Methodology for the Australian Higher Education Sector
(2000), A Study to Develop a Costing Methodology for Library and Information Technology Activities
for the Australian Higher Education Sector (2001).
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Nad zastosowaniem rachunku kosztów działań w środowisku edukacyjnym prowadzono także badania w Stanach Zjednoczonych, ich wyniki jednoznacznie wskazują
na możliwość rozwiązania problemu „lack even rudimentary information about the
costs” [4, s. 7] amerykańskich uczelni wyższych. W Jackson State University dokonano nawet implementacji „unowocześnionego” rachunku kosztów działań, opartego na
czasie (TD-ABC). Umożliwił on: lepszy wgląd w koszty uczelni, zwiększenie sposobności pomiaru zasobów i lepszą kontrolę kosztów. „The project team was surprised
to see how tracing all of a department’s support costs caused the total department cost
to be much higher than its direct general-ledger assignment” [1, s. 236 ]. Dzięki kalkulacji opartej na TD-ABC wykazano znaczne różnice w kosztach kształcenia studentów poszczególnych wydziałów czy w kosztach prowadzonych kursów [1, s. 235-237]. Podkreślono istotność rzetelnej informacji o kosztach, która owocuje możliwością poprawy
procesów, realokacji zasobów i planowania ich poziomu według bieżących potrzeb.
Tabela 1. Tradycyjne ujęcie kosztów oraz informacje możliwe do osiągnięcia dzięki RKD
Tradycyjne ujęcie
kosztów
Wynagrodzenia
Aparatura
Remonty
Koszty ogólnouczelniane
Pozostałe

Rachunek kosztów działań (RKD)
(I etap kalkulacji)
(II etap kalkulacji)
1. Proces dydaktyczny
1. Proces dydaktyczny
1.1. Rekrutacja
Wydział A
1.2. Planowanie studiów
Kierunek kształcenia 1
1.3. Kształcenie
Forma kształcenia 1
1.3.1. Projektowanie kursów
Semestr 1
1.3.2. Prowadzenie zajęć
– wykłady
1.3.3. Ocenianie studentów
– seminaria
1.4. Dyplomowanie
– laboratoria
– niewykorzystana zdolność
dydaktyczna
Wydział B
(…)
2. Proces badań naukowych
2. Proces badań naukowych
2.1. Prowadzenie badań
Obiekty kosztowe związane
2.2. Przygotowywanie literatury
z badaniami
naukowej
2.3. Rozwijanie współpracy
z przemysłem
3. Proces świadczonych usług
3. Proces świadczonych usług
Activities
Obiekty kosztowe świadczonych
usług
Suma kosztów
Suma kosztów
Suma kosztów
400 mln zl
400 mln zl
400 mln zl

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2; 4; 9].

W tabeli 1 ukazano porównanie informacji, którą uczelnie wyższe posiadają
dzięki tradycyjnym systemom finansowo-księgowym, z informacją możliwą do
osiągnięcia dzięki rachunkowi kosztów działań.
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ACTIVITY BASED COSTING
– THE ANSWER ON ACCRUED REQUIREMENTS
OF POLISH UNIVERSITIES IN RANGE OF COST INFORMATION
Summary
Universities are units with expanded organizational structure, they accomplish compound services (instructive, scientific) and have differentiated recipients of their activities (students of each
department, external enterprises, etc.). Therefore, management of these institutions of higher education is very complicated. The article presents the factors and suggests use of proper techniques of
providing managerial information by educational institutions. The technique is Activity Based
Costing.
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DAS ERP-BETRIEBSDATENARCHIV
ALS EINE GRUNDLAGE
FÜR EMPIRISCHE CONTROLLING-FORSCHUNGEN

1. Einführung
In [2] und [3] wurden einige Möglichkeiten diskutiert, die ERP1 – Betriebsdatenarchive für die Abbildung unscharfer Zusammenhänge (insbesondere für das
Risiko-Management) bieten. Inzwischen wurden Erfahrungen ihrer Nutzung auch
für andere Controlling-Untersuchungen gesammelt. Sie veranlassen zu der These,
dass derartige Archive die Basis für empirische Controlling-Forschungen erheblich
erweitern können. Das soll nachstehend gezeigt werden. Anschließend erfolgt eine
kritische Bestandsaufnahme ausgewählter Controlling-Werkzeuge aus der Sicht
ihrer empirischen Untersetzbarkeit.

2. Grenzen von Unternehmensbefragungen
als empirische Controlling-Grundlage
Empirische Controlling-Forschungen beschränkten sich bislang weitgehend auf
Unternehmens-Befragungen. Dabei können theoretisch nahezu unbeschränkt Merkmale erfragt (und folglich auch erfasst) werden. Bei der statistischen Auswertung
derartiger Befragungs-Ergebnisse ist jedoch Folgendes zu beachten:
• Die Anzahl auswertbarer Fragebögen wird sachlich vor allem durch die Verfügbarkeit vergleichbarer Objekte sowie die Rücklaufquote der Fragebögen beschränkt. Viele Unterschiede können deshalb statistisch nicht abgesichert werden.
1 ERP (Enterprise Resource Planning) bezeichnet betriebswirtschaftliche Standard-Software,
welche die Abwicklung aller wichtigen Prozesse (faktisch von der Angebots-Erstellung bis zur
Verbuchung von Zahlungsvorgängen) integriert unterstützt.
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Für sehr viele Merkmale können subjektive Einflüsse auf die Antworten nicht
ausgeschlossen werden. Das betrifft den Fakt des Fragebogen-Rücklaufs ebenso wie die Beantwortung der einzelnen Fragen. Infolge dessen können Befragungs-Ergebnisse meist nur als Abbild augenblicklicher Einschätzungen der
Befragten interpretiert werden.
Die Stärken von Unternehmensbefragungen liegen folglich vor allem in der
Analysierbarkeit des aktuellen Standes vorwiegend qualitativer Merkmale (wie
z.B. der Organisation des Controlling sowie die Nutzung von Controlling-Werkzeugen) in ausgewählten Unternehmensgruppen. Ihre Schwächen bestehen in der
mangelhaften zeitlichen Reproduzierbarkeit2 sowie im nur sehr begrenzt möglichen
Nachweis von (vor allem quantitativen) Zusammenhängen.
Quantitative Zusammenhänge werden aber von vielen Controlling-Werkzeugen
benötigt. Beispiele hierfür sind:
– Zusammenhänge zwischen Kostengrößen und Bezugsgrößen im Sinn von Kostenfunktionen;
– Zusammenhänge im Bereich des Marketing (z.B. Preis-Absatz-Funktionen
oder Bewertung von Erzeugniseigenschaften durch Kunden im Rahmen der
Zielkostenrechnung);
– Ausprägungen von Kostenerfahrungskurven;
– Ausprägungen von Produkt-Lebenszyklus-Funktionen;
– Einflussgrößen-Ausprägungen für Logistikkosten;
– Einflussgrößen-Ausprägungen für Qualitätskosten.
Dabei geht es nicht nur um Zusammenhänge an sich; wichtig ist auch die Berücksichtigung von Rahmenbedingungen im Sinne des Nachweises von beachtenswerten Gruppenbildungen.
•

3. Interpretation des ERP-Betriebsdatenarchivs
als „Controlling-Labor“
Viele der vorstehend genannten Zusammenhänge sind mit ingenieurwissenschaftlichen oder psychologischen Fragestellungen direkt verbunden (z.B. Suche
nach „Einlaufkurven“ für neue Produktionssysteme; Untersuchung des lebenszyklusabhängigen Ausfallverhaltens von Artikeln; Aufdeckung von Beeinflussungsmöglichkeiten für Meinungsbildungen und Handlungen) oder mit ihnen vergleichbar (es werden Hypothesen formuliert, die durch „Versuchsreihen“ mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen verifiziert werden müssen). In den Ingenieurwissenschaften wurden die Versuchsreihen bislang überwiegend in klassischen,

2

Die Befragungen müssten zwecks Abbildung einer zeitlichen Entwicklung zumindest in regelmäßigen Abständen (im Sinne einer „Langzeitstudie“) wiederholt werden.
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neuerdings zunehmend in „elektronischen“3 Labors realisiert. Die Psychologie
arbeitete lange Zeit vorwiegend mit Versuchspersonen, die gezielt mit unterschiedlichen Situationen konfrontiert wurden. In letzter Zeit werden auch hier – basierend
z.B. auf Ergebnissen der Hirnforschung – „labormäßige“ Versuche eingeführt. Ein
derartiges Vorgehen ist in der Betriebswirtschaft vor allem im Bereich des Marketing und der Produktionswirtschaft bekannt; allerdings meist ohne detailliertem
Bezug zum Rechnungswesen. Im Controlling, das eben diesen Bezug vornehmen
muss, ist es deshalb bislang noch wenig eingeführt. Unternehmensbefragungen
können diese Lücke aus den im Abschnitt 1 genannten Gründen kaum ausfüllen.
In [3] wurde nachgewiesen, dass man Datensätze eines ERP-Betriebsdatenarchivs durchaus als Ergebnisse von Zufallsexperimenten (d.h. auch Laborversuchen)
interpretieren kann. Aber im Unterschied zu einem „echten“ Labor sind die Versuchsbedingungen nicht bekannt bzw. nicht bewusst fixiert worden. Deshalb ergeben
sich für die Nutzung derartiger Archive zu Controlling-Zwecken folgende Fragen:
a) Welche Möglichkeiten bestehen für eine Integration von materiellen und
Werte-Flüssen in den Datensätzen?
b) Welche Möglichkeiten einer nachträglichen Definition von Versuchsbedingungen (mit entsprechender Separierung von Datensätzen) gibt es?
Zu Frage a):
Die typische Verknüpfung von Geschäftsprozessen eines Produktions-Unternehmens zeigt Abb. 1. Die Kurzbezeichnungen an den Verknüpfungs-Verbindungen haben dabei folgende Bedeutung:
– m: materielle Verknüpfung zum Vorgänger-Prozess,
– md: materielle Verknüpfung zum Vorgänger-Prozess nach Disposition4,
– f: finanzielle Verknüpfung zum Vorgänger-Prozess.
Innerhalb dieser Prozesskette können faktisch alle Felder eines Prozessbelegs
als Datensätze mit den Feldern anderer Belege verknüpft werden, sofern die Beziehung „m“ bzw. „f“ gilt. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten für automatische
Wert- und Mengen-Buchungen aus dem Einkauf, der Produktion und dem Vertrieb
auf Kostenträger und Kostenstellen. Diese sind folglich auch mit den Prozessen in
Abb. 1 in gemeinsamen Datensätzen verknüpfbar. Hingegen sind (manuelle) Wertund Mengenbuchungen aus der Finanzbuchhaltung auf Kostenträger und Kostenstellen in der Regel nicht mit den Prozessen aus Abb. 1 verknüpfbar.
Zu Frage b):
Im Original-ERP-Betriebsdatenarchiv sind die Ausprägungen der Datenfelder
in den Stamm- und Betriebsdaten der einzelnen Module (nachstehend als „primäre
3

D.h. mittels Simulation.
Die Disposition hat zur Folge, dass bei kundenwunschanonymer Beschaffung bzw. Produktion
die materielle Bindung zum Vorgänger-Prozess ebenfalls „anonymisiert“ wird. Wertmäßig wird mit
den aktuellen Durchschnittspreisen der Bestände gearbeitet.
4
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Kundenauftrag
Material-Disposition

Bestellung

md; f

m; f
m; f

Produktionsauftrag

md; f

Wareneingang

m; f

Einplanung und Freigabe
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m; f

Rechnungskontrolle

m; f

Produktions-Rückmeldung

m; f

Lieferschein
Faktura
Zahlungsmanagement

md5; f

m; f

f

Abb. 1. Typische Verknüpfung von Geschäftsprozessen in einer ERP-Lösung
Quelle: erarbeitet vom Autor.

Attribute“ bezeichnet) abgespeichert. Somit ergeben sich Beschränkungen bezüglich der Felder, die eine konkrete ERP-Lösung anbietet, sowie der Ausprägungen,
die vom Nutzer definiert werden. Letztgenannte hängen vom Nutzungszweck der
ERP-Lösung ab – und dieser ist noch immer hauptsächlich auf die Rationalisierung
von Geschäftsprozessen, weniger hingegen auf Datennutzungen für die Entscheidungsunterstützung ausgerichtet. Beispiele:
– im Teilestamm werden Informationen erfasst, die vor allem für die Abwicklung
von Einkaufs-, Lager-, Produktions- und Verkaufsprozessen erforderlich sind. Artikel-Eigenschaften, die darüber hinaus (z.B. für die Marktsegmentierung oder für
die Zielkostenrechnung) erforderlich sein könnten, werden seltener berücksichtigt;
5 „md“ bedeutet hier, dass bei kundenauftragsanonymer Fertigung „auftragsanonym“ eine Auslieferung ab Lager (bewertet zu den aktuellen Durchschnittspreisen der Verkaufsartikel-Lagerbestände) erfolgt. Es besteht jedoch eine mengen- und wertmäßige Verknüpfungsmöglichkeit des Lieferscheins zum Kundenauftrag.
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Abb. 2. Beispiel für ein algorithmisch erstelltes sekundäres Attribut für die Zusammenfassung
von Betrieben eines „Konzernkunden“
Quelle: proALPHA®-Analyzer.

Abb. 3. Beispiel für ein manuell erstelltes sekundäres Attribut für die Verdichtung von Artikeln
im Rahmen der Marktsegmentierung bzw. zwecks Sammlung von Informationen
für die Zielkostenrechnung
Quelle: proALPHA®-Analyzer.
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In den Kunden-, Lieferanten-, und Lagerorte- Stämmen werden zwar Adressen
sowie Liefer- und Lagerbedingungen erfasst; es fehlen jedoch oft Angaben, die
z.B. für die Neuordnung von Einkaufs- und Vertriebsgebieten sowie für die
Logistikkostenrechnung interessant werden könnten.
Mittels einer einfach unter den Bedingungen der OLAP-Technologie realisierbaren Operation können nun zusätzliche („sekundäre“) Attribute definiert werden.
Das kann algorithmisch erfolgen, sofern die Ausprägungen der primären Attribute
das ermöglichen. Abb. 2 zeigt ein Beispiel dafür.
Wenn die Ausprägungen der primären Attribute das nicht erlauben, können die
sekundären Attribute mit vertretbarem Aufwand manuell definiert werden: man
ordnet einer auszuwählenden Gruppe von Ausprägungen des primären Attributes
im zusätzlichen Attribut eine neue Ausprägung zu. Abb. 3 zeigt ein Beispiel dafür.

4. Lösungsmöglichkeiten
für die Behandlung nicht verknüpfbarer Daten
Das im Abschnitt 2 angesprochene Problem nicht verknüpfbarer Daten betrifft
besonders Zusammenhänge, die für das Controlling von Interesse sind. Es konzentriert sich vor allem auf die Verbuchung von Gemeinkosten. Rein technisch wäre
eine Verknüpfung zu den in Abb. 1 dargestellten Prozessen möglich, wenn es mindestens ein Attribut gibt, das in allen zu verbindenden Prozessen enthalten ist. Das
wäre z.B. das Konto der Finanzbuchhaltung, das auch in allen „f“-Prozessen der
Abb. 1 definiert werden muss. Damit sind jedoch die inhaltlichen und organisatorischen Probleme der Verknüpfung noch nicht gelöst:
– inhaltlich geht es um die hinreichend bekannten Probleme der Zuordnung von
Gemeinkosten zu den Leistungserstellungsprozessen;
– organisatorisch besteht das Problem der Realisierung von online-Buchungen
sowohl seitens des Rechnungslegers als auch im eigenen Unternehmen.
Für eine aufwandsarme Zuordnung von Gemeinkosten zu den Leistungserstellungsprozessen können ERP-Lösungen einige Funktionalitäten anbieten; Beispiele:
– im Zuge der Globalisierung wächst das Gewicht der Transportkosten von den (oft
ausländischen) Lieferanten bzw. zu den (ebenfalls nicht selten ausländischen)
Kunden. Man kann nun verlangen, dass auf den Rechnungsbelegen der Spediteure
Transportkosten separat für die einzelnen Artikel (entsprechend den Angaben auf
den Aufträgen) ausgewiesen werden. Dann können Kostenträger synchron zu (im
Teilestamm definierbaren) Teilegruppen definiert werden. Anschließend ordnet
man beim Verbuchen der Rechnungen die Transportkosten solchen Kostenträgern
zu. Somit können die Transportkosten als Einzelkosten behandelt und mit allen
Prozessen, die Daten aus dem Teilestamm benötigen, verknüpft werden;
– im Rahmen der sich vertiefenden und zunehmend internationalisierten Arbeitsteilung wächst die Bedeutung von Fremdleistungen. Betreffen diese einzelne
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Arbeitsgänge, so können in einigen ERP-Lösungen entsprechende „Artikel“
definiert und den Arbeitsplänen zugeordnet werden. Die Fremdleistungsrechnungen können dann automatisch wie Rückmeldungen eigener Arbeitsgänge
behandelt werden, sofern sie eine entsprechende Spezifikation enthalten. Auch
hierdurch erfolgt ein Ausweis als Einzelkosten;
– wenn Teile der Gemeinkosten auf Artikel bezogen werden können, bestehen
für sie gute Chancen einer automatischen Überführung in Einzelkosten unter Nutzung von Funktionalitäten, die einige ERP-Systeme anbieten. Beispiele hierfür
sind leistungsabhängige Gehalts-Bestandteile oder Leistungs-Abschreibungen;
– über Maschinenstunden-Kostensätze können bekanntlich Abschreibungen (sofern sie nicht nicht artikel-leistungsabhängig verbucht werden sollen oder können), sowie ein Teil der Hilfs- und Betriebsstoffkosten, Energiekosten sowie Instandhaltungskosten auf die Eigenfertigungs-Artikel verrechnet werden. Die
meisten ERP-Lösungen mit einem Produktions-Modul enthalten entsprechende
Funktionalitäten zu automatischen Ermittlung (in Verbindung mit Arbeitsplänen) und separaten Verbuchung auf die produzierten Artikel. Aus theoretischer
Sicht erfolgt dadurch zwar „nur“ ein Ausweis von variablen Gemeinkosten. Sie
sind aber wie Einzelkosten mit allen Prozessen verknüpfbar, die auf Teile- oder
Ressourcen-Stammdaten zurückgreifen.
Die Folgen des Auseinanderfallens von Leistungsdatum, Rechnungslegungsdatum und Buchungsdatum können zwar partiell dadurch gemindert werden, dass
diese Angaben in gesonderten Feldern erfasst werden und somit im Betriebsdatenarchiv verknüpfbar zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Integration von Warenund Werteflüssen einer ERP-Lösung werden jedoch die Wertangaben zum Zeitpunkt
der Leistungserstellung benötigt6. Eine nachträgliche Wertkorrektur nach bereits
erfolgter Verwendung der Leistung ist zwar theoretisch möglich, erfordert jedoch
einen großen Programmieraufwand. Folglich können Zusammenhangs-Untersuchungen unter Einbeziehung von Wertgrößen selten auf der Basis einzelner Leistungserstellungsprozesse erfolgen. Als Alternative bieten sich verdichtete Monatsdaten an.
Das wiederum dürfte die Chancen für einen empirisch-statistischen Nachweis vor
allem von eindimensionalen Zusammenhängen7 erheblich reduzieren.

6 Sollen z.B. die Transportkosten vom Lieferanten sowie die Fremdleistungskosten für Arbeitsgänge in die Berechnung der Ist-Herstell-Einzelkosten einbezogen werden, so müssen die wertmäßigen Korrekturen vor der ersten Abbuchung der entsprechenden Artikel erfasst worden sein.
7 Solche Zusammenhänge (z.B. Kostenfunktionen in Abhängigkeit von nur einer Bezugsgröße;
Lebenszyklus-Funktionen in Abhängigkeit nur von der Zeit; Kostenerfahrungskurven in Abhängigkeit nur von der kumulativen Produktionesmenge. Absatzmengenfunktionen in Abhängigkeit nur
vom Preis) dominieren noch immer in der Praxis (und auch in der Grundlagen-Lehre des internen
Rechnungswesens).
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5. Zur Praktikabilität multivariater Analysemethoden
als Controlling-Werkzeuge
Die realisierbaren Datenverknüpfungen eines ERP-Betriebsdatenarchivs erlauben formal die Anwendung multivariater Analysemethoden. Das wird auch z.B. im
Bereich des Marketing – allerdings mit geringen Bezügen zu Controlling-Werkzeugen – praktiziert [1]. Zur Schließung dieser Lücke werden deshalb am Lehrstuhl
für Controlling und Wirtschaftsinformatik der Universität Zielona Góra Untersuchungen auf der Basis realer Betriebsdatenarchive mittelständischer Unternehmen
mit dem Ziel durchgeführt, alternative Lösungen für statistisch nicht nachweisbare
eindimensionale Zusammenhänge zu finden.
Die Akzeptanzproblematik für die Anwendung derartiger Methoden durch das
Controlling kann wie folgt beschrieben werden:
– relativ unproblematisch dürfte die Akzeptanz von Ergebnissen strukturentdeckender Verfahren sein. Sie passen in bereits vorhandene Denkschemata (wie
z.B. die ABC/XYZ-Analyse) und können diese flexibilisieren. Beispiele hierfür
sind die Faktorenanalyse und die Clusteranalyse. Neuronale Netze kann man
auch zu dieser Gruppe zählen; ihre Anwendung ist jedoch mit größeren Akzeptanzproblemen verbunden;
– hingegen erfordern die Ergebnisse strukturprüfender Verfahren (z.B. Regressionsanalyse, Varianzanalyse, Diskriminanzanalyse und Kontingenzanalyse) das
Interpretieren mehrdimensionaler mathematischer Funktionen; teilweise auch
der Algorithmen, die zu ihnen geführt haben. Das „Verkaufen“ derartiger Informationen an das Management dürfte insbesondere in kleineren besitzergeführten Unternehmen schwierig sein. Als Hilfe dafür haben sich Vergleichsrechnungen mit den bislang akzeptierten Methoden unter Nutzung ein und desselben Betriebsdatenarchivs erwiesen. Dennoch wird die Akzeptanz (wie immer) letztlich von der konkreten Unternehmenssituation abhängen: akzeptiert
werden neue (und meist auch kompliziertere) Methoden vor allem dann, wenn
man mit den bisher genutzten Werkzeugen keine Lösung für auftretende Probleme, die kritisch für die Unternehmensexistenz sind, finden kann.
Wahrscheinlich muss man also für die Controlling-Praxis mittelständischer Unternehmen auch weiterhin davon ausgehen, dass in normalen betrieblichen Situationen auch mit Zusammenhängen gearbeitet wird, die empirisch nicht nachweisbar
sind. Die Theorie sollte aber darauf verweisen, dass es sich dann um die Verwendung von Denk-Schemata oder möglicherweise fehlerhaften Zusammenhängen
handelt. Entsprechend vorsichtig sollte man mit weiteren quantitativen Rechnungen sein, die auf derartigen Modellen basieren.
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ERP SYSTEMS – DATABASE OF ENTERPRISE
AS THE BASE FOR EMPIRICAL CONTROLLING
– RESEARCH
Summary
The application of standard software in an enterprise leads to the possibility of the use of electronic database archives in small businesses. This paper presents the example of ERP software and
discusses to what extent the database archive may be used as an empirical basis for controlling. Moreover it presents the weakness of traditional controlling tools, that relates to an empirical proof.
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WPROWADZENIE RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ
W PRZEDSIĘBIORSTWACH
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
– WYNIKI BADAŃ
1. Wstęp
Polska po przystąpieniu do struktur Unii Europejskiej stała się uczestnikiem
jednego wspólnego rynku. Wzrost mechanizacji i komputeryzacji zaczął odgrywać
coraz większą rolę, a w związku z tym także koszty pośrednie. W przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej koszty pośrednie kształtują się na poziomie
zbliżającym się do 50%. Celem artykułu jest zaprezentowanie procedur wdrożeniowych rachunku kosztów działań (Activity-Based Costing – ABC) w branży
przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, a także przedstawienie wyników badań
przeprowadzonych w tej branży firm. Przeprowadzono badania ankietowe, w których ankiety rozesłano do 130 przedsiębiorstw1, ale tylko 17 z nich odesłało prawidłowo wypełnione ankiety, dlatego wyniki badań będą dotyczyły tylko tej grupy
firm. Ten niezbyt wysoki wynik badań w postaci 17 odesłanych ankiet można oceniać jako nieznajomość zasad rachunku kosztów działań, dlatego autor tym bardziej proponuje wdrożenie tego modelu rachunku kosztów i pokazanie tym przedsiębiorstwom, jak może on funkcjonować, jeśli zdecydują się na jego implementację. Istotne jest również, że badane przedsiębiorstwa PKS wykazują zainteresowanie wdrożeniem koncepcji rachunku ABC. Celem badania była ocena funkcjonującego rachunku kosztów w nowych warunkach rynkowych oraz przydatności modelu rachunku ABC, a także przedstawienie znajomości jego zasad w przedsiębiorstwach PKS. Niestety, badane przedsiębiorstwa PKS nie wdrożyły rachunku kosztów działań, nie z przyczyn negatywnej oceny jego przydatności dla nich, ale właśnie z braku znajomości jego zasad.
1

Badania zostały przeprowadzone na potrzeby rozprawy doktorskiej.
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2. Definicje rachunku kosztów działań
Activity-Based Costing (ABC) jest jedną z najbardziej popularnych koncepcji
rachunkowości zarządczej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i wielu
innych krajach Zachodu. Pionierskie opracowania powstały w 1983 i 1984 r., ich
twórcą był Amerykanin R.S. Kaplan. Jego ideę rozwinęło wielu światowej klasy
przedstawicieli nauki rachunkowości [3, s. 184].
Rachunek kosztów działań (ABC) jest nowym systemem rachunku kosztów
służącym do mierzenia kosztów specyficznych działań lub nowym krokiem w pracy przy produkcji produktów lub usług. Rachunek ABC różni się od tradycyjnych
metod rachunków kosztów znacznie bardziej precyzyjnym opisywaniem przeciętnych kosztów. Koszty ogólne są w całości z łatwością przypisywane do specyficznych dochodowych działań, np. zajmowania wynajętego biura użytkowego, głównych sztabowych zarządzeń, wyposażenia obniżonej wartości i całej obsługi administracyjnej (zasoby ludzkie, księgowe) [1, s. 53]. Po raz kolejny można dostrzec
powiązanie rachunku ABC z analizowaniem działań, ale tym razem dochodowych
działań, dlatego również systemy rachunku kosztów działań zostały stworzone jako
możliwe rozwiązanie tego, że systemy absorpcji kosztów nie mogą normalnie przyjować marketingu, czyli wbrew studiom, które sugerują, że koszty marketingu mogą
obejmować około 50% całkowitych kosztów wielu asortymentów. Fizyczne koszty
dystrybucji mogą być głównym czynnikiem w wewnętrznych operacjach, na pomiarze występu i prawdopodobnie zapobiegając wprowadzeniu systemów dokładnie na
czas (just-in-time). Stosowanie zasad rachunku kosztów działań w obserwacji kosztów marketingu do produktów sugeruje, że powinno się zaadaptować pewną liczbę
możliwych nośników kosztów dla każdej puli działań [13, s. 113].

3. Wady rachunku kosztów funkcjonującego
w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej
W przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej rozwinął się rachunek kosztów według miejsc powstawania kosztów z racji rozbudowanej struktury organizacyjnej, tzn. wielu stanowisk i działów. Miejsc powstawania kosztów można wyodrębnić tyle, ile występuje działów i stanowisk pracy. Zatem koszty występujące w
tych firmach można bez problemu do nich przypisać. Można dzięki temu zorientować się, które miejsce powstania generuje najwięcej, a które najmniej kosztów. W
przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej PKS koszty księguje się w układzie rodzajowym (zespół 4), a następnie przenosi się je na miejsca powstawania
kosztów (zespół 5). Charakterystykę kosztów wydziałowych i ogólnego zarządu w
przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej przedstawiono w tab. 1.
Na przykład konto „Koszty wydziałowe i napraw taboru” jest rozliczane systematycznie, w ten sposób, że saldo tego konta jest przenoszone na konto „Koszty
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działalności podstawowej”, czyli na konto „Koszty przewozu osób”, ale na koniec
okresu obrachunkowego saldo tego konta jest przenoszone na konto „Koszt własny
sprzedanych usług” (zespół 7) [6, s. 274].
Tabela 1. Charakterystyka kosztów wydziałowych i ogólnego zarządu
w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Koszty wydziałowe
Koszty wydziałowe przewozu osób
Koszty dzierżaw
Koszty obsług i napraw taboru
Koszty wydziałowe obsług i napraw taboru
Koszty myjni
Koszty utrzymania miejsc krótkotrwałego
zakwaterowania

Koszty ogólnego zarządu
koszty administracyjno-gospodarcze
koszty utrzymania i ochrony obiektów
koszty utrzymania magazynów
koszty utrzymania samochodu dyspozycyjnego
koszty utrzymania samochodów gospodarczych
koszty kotłowni CO
koszty szkolenia
koszty przetwarzania danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [5, s. 87].

Ustawa o rachunkowości [15] dopuszcza swobodne stosowanie polityki rachunkowości stosownie do potrzeb wewnętrznych firmy. Można zauważyć, że w
firmach PKS koszty według miejsc powstania są bardzo rozbudowane. Również
konta analityczne zostały stosownie rozbudowane i dostosowane do wielkości
przedsiębiorstw, a także do operacji gospodarczych funkcjonujących w firmach
transportowych [6, s. 274-275].
Przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej mają rozbudowaną ewidencję syntetyczną i analityczną, a także dużo miejsc powstawania kosztów, co z jednej strony może świadczyć o rosnącym udziale kosztów pośrednich, a z drugiej może to być zasadniczą przyczyną wprowadzenia rachunku kosztów działań do tej branży przedsiębiorstw,
ponieważ zostaną one zastąpione procesami i działaniami. Dlatego branża badanych
przedsiębiorstw najbardziej odpowiada wdrożeniu w nich rachunku kosztów działań.

4. Opis etapów procesu badawczego
Pierwszym etapem było opracowanie i sporządzenie ankiety. Etap ten jest
trudny, ponieważ wymaga od badacza znajomości branży i problemów, z jakimi
się borykają przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej. Istotne jest, że ankieta
powinna być stosunkowo krótka, ponieważ gdyby była za długa i zawiła, mogłaby
zniechęcać respondentów od jej wypełnienia, a zarazem musi zawierać wszystkie
informacje, które są potrzebne do zbudowania modelu rachunku kosztów działań.
Drugi etap polega na doborze próby badawczej potrzebnej do budowy modelu rachunku kosztów działań dla przedsiębiorstw PKS. Autor postanowił objąć badaniem
wszystkie przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej na obszarze całego kraju.
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Trzecim etapem było rozesłanie ankiet jednocześnie pocztą tradycyjną i elektroniczną, aby ułatwić respondentom ich szybkie i łatwe wypełnienie.
Na czwartym etapie dokonano wstępnej oceny otrzymanych ankiet, pod kątem ich
przydatności dla przeprowadzenia badań i spośród nadesłanych ankiet wybrano 17.
Ocena wstępna polegała także na ich segregacji pod kątem wielkości przedsiębiorstw i liczby zatrudnionych w nich pracowników. Ze wstępnych badań można
wywnioskować, że są to przedsiębiorstwa średniej i dużej wielkości, bo zatrudniające najczęściej powyżej 250 pracowników.
Piąty etap polegał na szczegółowej analizie otrzymanych ankiet z uwzględnieniem analizy przyczynowo-skutkowej, a także metody dedukcji i indukcji. Jest to
bardzo trudny etap, bo wymaga oceny funkcjonującego rachunku kosztów i jego
ewidencji księgowej kosztów, zwłaszcza kont zespołu piątego, pod kątem jego
przydatności do wdrożenia rachunku kosztów działań.
Szósty etap polegał już na budowie modelu rachunku kosztów działań dla
branży przedsiębiorstw komunikacji samochodowej z wykorzystaniem analizy
przyczynowo-skutkowej, a także metody dedukcji i indukcji. Jak wiadomo, model
powinien być uniwersalny i dostosowany do całej branży przedsiębiorstw PKS i
taki właśnie utworzono.

5. Koncepcja skonstruowania rachunku kosztów działań
w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej
Rachunek kosztów działań polega na wyodrębnieniu:
zasobów,
nośników zasobów,
procesów i działań,
nośników kosztów działań.
Wyniki badań można podzielić na literaturowe i empiryczne. Dlatego jako
pierwsze zostaną przedstawione wyniki literaturowe.
Pierwsza definicja zasobów (resources) została sformułowana przez J.A. Millera, którego zdaniem zasoby (resources) to jest to, „na co organizacje wydają pieniądze – księgowym zapisem wydatków są kategorie kosztów występujące w księdze głównej. Określenie zasób jest definiowane jako składnik ekonomiczny wykorzystywany lub zużywany w trakcie realizacji działań” [7, s. 43-44]. Można pokusić
się również o sformułowanie zasobów w badanej branży. Posiadane zasoby i nośniki
zasobów w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej przedstawia tab. 2.
W rachunku kosztów działań podstawową rolę odgrywają działania i procesy.
Istnieje bardzo wiele definicji interpretujących te pojęcia, na uwagę zasługuje definicja G.K. Świderskiej, według której działaniem określa się „zorganizowaną i
celową pojedynczą operację lub częściej, pewien proces (czyli zespół ściśle powiązanych ze sobą czynności) zachodzący w przedsiębiorstwie, a przez to zużywający
–
–
–
–
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Tabela 2. Posiadane zasoby i nośników zasobów w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Zasoby
Zużycie materiałów
Zużycie paliw
Zużycie energii
Zużycie ogumienia
Amortyzacja
Usługi obce
Usługi remontowe
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty

Nośniki zasobów
szt.; kg; m2
kg; tona; litr; dcm3
kwh;
szt.
m2
szt.
szt.
przejechany km
szt.
pojemność silnika; szt.; liczba miejsc siedzących
szt.

Źródło: [6, s. 277].

określoną część zasobów przedsiębiorstwa. Działanie jest więc jednostką pracy wykonywanej w przedsiębiorstwie. Aby działanie mogło być obiektem kontroli kosztów, powinno charakteryzować się powtarzalnością oraz kompletnością, czyli powinno prowadzić do określonego wyniku” [11, s. 99]. Zatem proces jest zbudowany z wielu działań.
„Działanie może zostać określone jako jednostka pracy w organizacji, wymagająca użytkowania zasobów” [10, s. 280]. „Działania mogą się także odnosić wprost do określonych wyrobów, mogą również dotyczyć całej jednostki gospodarczej” [12, s. 203]. Aby
zdefiniować indywidualne działanie, estymator kosztów musi zachować równowagę
potrzebną do określenia ilości czasu dostępnego, by przygotować właściwą ocenę.
Estymator może być w stanie rozwinąć niezmiernie dokładny kosztorys przez definiowanie mniejszych działań, jednakże to ilość czasu wymagała przygotowania oceny
ABC, ponieważ każde z tych działań nie może usprawiedliwić ich zwiększonej dokładności. Suma oceny kosztu projektu może być wystarczająco dokładna, jeśli użyje
się 10 działań zamiast 15. Jednocześnie godna zaufania informacja o kosztach nie może być dostępna, jeśli kategorie działań są zbyt ogólne. Odkąd działanie jest podstawą
dla tej oceny, jest bardzo ważne, by działania wybierać z należytą starannością [16].
Z kolei J.A. Miller określa nośnik kosztów działań jako miarę częstotliwości i wielkości zapotrzebowania na działania generowane przez obiekty kosztów [7, s. 46-47].
R.S. Kaplan i R. Cooper nośniki kosztów działań interpretują jako „główną innowacją systemu rachunku kosztów działań, ale są również odnotowywane najbardziej kosztowne aspekty systemu ABC. Ale w wybieraniu i produkowaniu nośników kosztów działań dla takiego systemu, rzeczywistość trwa” [11, s. 99]. Należy
się pokusić o wyodrębnienie nośników kosztów działań w badanej branży. Jest to
procedura bardzo trudna. Istnieje także trudność ich pomiaru.
Ważną rolę w rachunku kosztów działań odgrywają nośniki kosztów i ich wyodrębnianie, ponieważ wtedy należy się kierować zasadą ich optymalnej ilości, bo,

186
jak się okazuje, może to utrudnić również rozliczanie kosztów za ich pomocą, a
także może wystąpić sytuacja, iż koszt ich pozyskania może przewyższyć ewentualne oszczędności z ich zastosowania.
Rozliczanie procesów i działań na jednostkę produktu to już końcowy etap rachunku kosztów działań, który należy zaprezentować. Na przykład R. Piechota
wskazuje sześć etapów rozliczania kosztów procesów:
– zgromadzenie informacji o kosztach,
– identyfikacja głównych działań,
– opracowanie macierzy zależności: zasoby–działania (ZDZ),
– wycena działań,
– opracowanie macierzy zależności: działania–produkty (ZPZ),
– określenie jednostkowych kosztów produktów [9, s. 88-92].
Aby móc przedstawić ten proces rozliczania kosztów, w celu jego uproszczenia
wybiera się tylko kilka procesów, działań i nośników kosztów. Dwa pierwsze etapy
przedstawione przez R. Piechotę zostały już pokazane. Przykładową macierz zależności zasoby–działania (ZDZ) dla przedsiębiorstwa PKS przedstawia tab. 3.
Tabela 3. Przykładowa macierz zależności: zasoby–działania (ZDZ) dla przedsiębiorstwa PKS

Zakup materiałów
(części do samochodów)
Dostawy paliw płynnych
do
Załadunek towaru

X

pozostałe koszty

podatki i opłaty

ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia

wynagrodzenia

usługi remontowe

usługi obce

amortyzacja

zużycie ogumienia

zużycie energii

zużycie paliw

Działania

zużycie materiałów

Zasoby

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2, s. 14].

Wycena działań obejmuje wszystkie czynności, których celem jest przyporządkowanie każdemu zidentyfikowanemu działaniu kosztów pośrednich. W ten sposób powstają pule kosztów działań. W celu wyznaczenia pul kosztów działań wykorzystuje się następującą formułę obliczeniową [9, s. 90]:
M

CKD(i) =

∑ K ( j ) × KDZ(ij ),
j =1
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gdzie: CKD(i) – całkowity koszt i-tego działania;
KZD(ij) – stopień zużycia j-tego działania przez i-te działanie, określony
w macierzy ZDZ;
K(j)
– zużycie j-tego zasobu (kosztu według rodzaju);
M
– liczba kategorii zasobów (kosztów według rodzaju).
Przykładową macierz zależności działania–produkty (ZPZ) dla przedsiębiorstw
PKS przedstawia tab. 4.
Tabela 4. Przykładowa macierz zależności: działania–produkty (ZPZ) dla przedsiębiorstw PKS

sprzątanie pomieszczeń

ogrzewanie pomieszczeń biurowych

sporządzanie dokumentacji księgowych

wyjazd w delegacje pracowników zarządu

negocjacje kontraktów

obsługa posprzedażna

fakturowanie

naprawa pojazdów transportowych

awarie pojazdów

przeglądy pojazdów

kontrola zapasów

wyładunek towaru

załadunek towaru

dostawy paliw płynnych do pojazdów służbowych

Produkty

zakup materiałów (części do samochodów)

Działania

Kurs A
Kurs B
Kurs C
Źródło: [6, s. 277].

Ustalenie kosztów jednostkowych produktów wymaga obliczenia stawki kosztów określonych działań i kosztów działań obciążających poszczególne rodzaje produktów. W celu obliczenia stawki kosztów każdego z wyodrębnionych działań należy podzielić przez liczbę jednostek nośnika kosztów każdego działania [14, s. 336].
Druga grupa wyników badań to wyniki stricte empiryczne.
Wyniki badań w zakresie procesów i działań w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej przedstawia tab. 5.
Przykład nośników kosztów działań przyporządkowanych do procesów i działań w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej przedstawia tab. 6.
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Duża grupa badanych przedsiębiorstw udzieliła pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czy ich zdaniem struktura organizacyjna odpowiada wprowadzeniu rachunku
kosztów działań. Natomiast negatywnych odpowiedzi na to pytanie nie uzyskano,
co należy odnotować jako zjawisko pozytywne i pożądane. Zatem zdaniem tych
firm wdrożenie rachunku kosztów działań jest celowe.
Tabela 5. Wyniki badań w zakresie procesów i działań
w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej
Procesy
Gospodarka materiałowa

Okołoprodukcyjne
(działania
okołoprodukcyjne)
Zbyt

Ogólnego zarządu
(kierowniczego
i pomocniczego)

Działania
zakup materiałów (części do samochodów)
dostawy paliw płynnych do pojazdów służbowych
załadunek towaru
wyładunek towaru
kontrola zapasów
przeglądy pojazdów
awarie pojazdów
naprawa pojazdów transportowych
fakturowanie
obsługa posprzedażna
negocjacje kontraktów
wyjazd w delegacje pracowników zarządu
sporządzanie dokumentacji księgowych
ogrzewanie pomieszczeń biurowych
sprzątanie pomieszczeń

Liczba
udzielonych
odpowiedzi
3
2
1
1
2
2
1
3
1
1
1
2
3
2
1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań.

W wyniku przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej w zakresie zbudowania modelu rachunku kosztów działań, należy określić, które konkretnie działania i nośniki kosztów działań mogłyby wejść do niego,
najbardziej oddają istotę i charakter świadczonych usług transportowych. Przedstawiono je w tab. 7.
Na końcu procesu badawczego należałoby przedstawić wnioski z badań.
Można skonstatować, że badane przedsiębiorstwa niestety nie znają zasad funkcjonowania rachunku kosztów działań. Można to tłumaczyć obawami psychologicznymi, które zawsze występują w stosunku do rzeczy nowych i nieznanych.
Dlatego najważniejsze było właśnie zbudowanie modelu rachunku kosztów działań dla całej branży przedsiębiorstw komunikacji samochodowej. Badania wykazały, że ten model może pomóc zrewolucjonizować działalność badanej branży
przedsiębiorstw.
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Tabela 6. Wyniki badań na temat zastosowanych nośników kosztów działań
w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej
Działania

Nośniki kosztów działań

Proces gospodarki materiałowej (logistyka)
Zakup materiałów
liczba zakupionych części do samochodów
(części do samochodów);
liczba przyjętych części do magazynu
Dostawy paliw płynnych
liczba dostaw paliw płynnych
do pojazdów służbowych
czas dostaw paliw płynnych
Załadunek materiałów
ilość załadowanych materiałów
liczba ton załadowanych
czas załadunku
Wyładunek materiałów
liczba wyładowanych materiałów
czas wyładowanych materiałów
Kontrola zapasów
liczba przeprowadzonych kontroli zapasów
ilość rozchodów zapasów z magazynu
Proces okołoprodukcyjny
Przeglądy pojazdów
liczba przeprowadzonych przeglądów pojazdów
liczba stwierdzonych wad
Awarie pojazdów
czas usunięcia awarii
czas odstawienia autobusu do punktu serwisowego
Naprawa pojazdów
liczba napraw
transportowych
czas napraw
Proces zbytu
Fakturowanie
liczba wystawionych faktur
czas wystawionych faktur
Obsługa posprzedażna
liczba wysłanych reklam
liczba przeprowadzonych rozmów z klientami
liczba skarg od klientów
liczba skarg od pracowników
liczba reklamacji
Negocjacje kontraktów
liczba wynegocjowanych kontraktów
czas negocjacji kontraktów
Proces zarządczy
Wyjazd w delegacje pracowników liczba wyjazdów w delegacje
zarządu
liczba podpisanych delegacji
liczba przejechanych kilometrów
Sporządzanie dokumentacji
liczba dokumentów – faktur
księgowych
liczba dokumentów – dowodów wewnętrznych
Ogrzewanie pomieszczeń
liczba kilowatogodzin (kwh);
biurowych
liczba ton pary wodnej
liczba metrów sześciennych pary wodnej
liczba metrów sześciennych gazu
liczba ton węgla, koksu
powierzchnia kubaturowa pomieszczeń biurowych
moc zainstalowanych urządzeń
Sprzątanie pomieszczeń
liczba posprzątanych pomieszczeń
powierzchnia posprzątanych pomieszczeń

Źródło: opracowanie własne: na podstawie wyników z przeprowadzonych badań.

Liczba
udzielonych
odpowiedzi
1
4
3
1
1
3
1
2
2
2
3
3
2
3
1
2
3
3
1
2
2
2
1
2
3
1
2
3
2
4
2
3
1
1
3
1
3
2
2
4
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Tabela 7. Procesy i działania oraz nośniki kosztów działań, które wejdą do modelu rachunku kosztów
działań dla branży przedsiębiorstw PKS
Działania

Nośniki kosztów działań

Proces gospodarki materiałowej (logistyka)
Zakup materiałów (części do samochodów)
liczba przyjętych części do magazynu
Dostawy paliw płynnych do pojazdów służbowych liczba dostaw paliw płynnych
Załadunek materiałów
liczba ton załadowanych
Wyładunek materiałów
liczba wyładowanych materiałów
Kontrola zapasów
ilość rozchodów zapasów z magazynu
Proces okołoprodukcyjny
Przeglądy pojazdów
liczba przeprowadzonych przeglądów
pojazdów
Awarie pojazdów
czas usunięcia awarii
Naprawa pojazdów transportowych
czas napraw
Proces zbytu
Fakturowanie
liczba wystawionych faktur
Obsługa posprzedażna
liczba reklamacji
Negocjacje kontraktów
liczba wynegocjowanych kontraktów
Proces zarządczy
Wyjazd w delegacje pracowników zarządu
liczba podpisanych delegacji
Sporządzanie dokumentacji księgowych
liczba dokumentów – faktur
Ogrzewanie pomieszczeń biurowych
liczba kilowatogodzin (kwh)
liczba metrów sześciennych gazu
Sprzątanie pomieszczeń
powierzchnia posprzątanych pomieszczeń

Liczba
udzielonych
odpowiedzi
4
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
4
3
3
4

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań.

6. Wnioski
Rachunek kosztów pełnych nie odgrywa już takiej roli jak dawniej, m.in. ze względu
na wzrost kosztów pośrednich. Dziś zaistniała potrzeba dokładniejszej analizy kosztów
pośrednich, ponieważ nie wystarczy, jak dawniej, obniżenie wielkość produkcji, aby
zmniejszyć koszty. W niniejszym referacie zaprezentowano wyniki badań, które dowodzą, że rachunek kosztów działań może odegrać bardzo ważną rolę w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej. Rachunek kosztów działań może spowodować, że
koszty pośrednie będą z większą precyzją przypisywane za pomocą wyodrębnionych
procesów i działań do świadczonych usług transportowych, co pomoże określić, które
z nich są bardziej rentowne, a także umożliwi optymalizację kosztów pośrednich.
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CONCEPTION OF INTRODUCTION OF ACTIVITY BASED COSTING
IN ENTERPRISES OF CAR TRANSPORTS
– RESULTS OF RESEARCH
Summary
Nowadays we need the more exact analysis of indirect costs than the traditional one that concentrated mainly on direct costs of a company. The paper presents research results that prove the importance of activity based costing for enterprises of car transport.
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POMIAR EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ
BANKÓW KOMERCYJNYCH
UCZESTNICZĄCYCH W FUZJACH I PRZEJĘCIACH

1. Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest analiza metod pomiaru efektywności kosztowej
banków komercyjnych uczestniczących w fuzjach i przejęciach. Liczne badania w
tym zakresie, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, nie rozstrzygają jednoznacznie,
które metody powinny być potraktowane priorytetowo w ocenie efektywności
kosztowej w przypadku procesów konsolidacyjnych.

2. Wzrost efektywności
w kontekście motywów przeprowadzania fuzji i przejęć
Procesy fuzji i przejęć w sektorze bankowym są zogniskowane na zasadniczym
celu prowadzenia działalności banku komercyjnego, jakim jest uznawana maksymalizacja wartości banku przy akceptowalnym poziomie ryzyka ponoszonego w
bieżącej i przyszłej działalności. Tym samym transakcje te wkomponowują się w
teorię gospodarki rynkowej, zgodnie z którą łączenie się banków komercyjnych jest
metodą realokacji zasobów w gospodarce, w kierunku coraz efektywniejszego ich
wykorzystania [10, s. 3]. Główne motywy przeprowadzania fuzji i przejęć są zatem
podporządkowane konwergencji wymiernych korzyści uzyskiwanych w procesach
konsolidacyjnych z elementami kreowania wartości banku. Do najważniejszych
hipotez uzasadniających powody podejmowania takich przedsięwzięć należą:
– osiągnięcie synergii operacyjnej i finansowej (w tym podatkowej) – przez wykorzystanie efektu zakresu, tj. efektywniejszego wykorzystania zasobów połączonego banku, wynikającego z optymalizacji produktów i usług oraz racjona-
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lizacji ponoszonych kosztów (m.in. zredukowania niektórych kosztów stałych, takich jak: koszty zarządzania, księgowości, marketingu itp.) w porównaniu z dotychczasową działalnością niezależnych od siebie banków oraz efektu skali, polegającego na osiągnięciu korzyści wynikających z wpływu rozmiarów działalności
zintegrowanego banku na wysokość kosztów jednostkowych i skrócenie okresu
osiągania celów (np. uzyskania licencji na prowadzenie działalności bankowej),
– hipoteza siły rynkowej – wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przez zwiększenie udziału w rynku oraz neutralizację konkurentów, rozszerzenie obszaru działalności w układzie geograficznym przez rozbudowę sieci oddziałów, pozyskanie nowych klientów oraz wzmocnienie i utrwalenie ich powiązań z połączonym bankiem, zróżnicowanie kanałów dystrybucji, uzyskanie możliwości finansowania projektów inwestycyjnych przekraczających możliwości kapitałowe niezależnych dotąd banków, stworzenie banków zbyt dużych lub ważnych,
by upaść (TBTF – too big to fail i TITF – too important to fail),
– hipoteza informacji – wykorzystanie informacji na temat nabywanego banku
umożliwiających dokonanie wyceny, potwierdzającej jego niedowartościowanie (dotyczy to także banków restrukturyzowanych i mających kłopoty finansowe); dosyć często nabycie funkcjonującego banku komercyjnego jest mniej
kosztowne od walki konkurencyjnej o zdobycie rynku oraz wypracowania we
własnym zakresie unikalnych aktywów pozafinansowych, takich jak: wizerunek banku, marka, doświadczona kadra pracownicza, ugruntowani klienci itd.,
– motyw menedżerski – zgodnie z teorią Rolla transakcje fuzji i przejęć są inicjowane przez menedżerów ogarniętych żądzą władzy, skoncentrowanych na własnym ego, dążących do maksymalizacji swoich wynagrodzeń oraz skupionych na
podniesieniu osobistego prestiżu i syndromie budowania firmy-imperium.
W tym kontekście dosyć kontrowersyjnym zagadnieniem pozostaje kwestia
wzrostu efektywności jako konsekwencji dokonywanych fuzji i przejęć. Jak słusznie
zauważa M. Lewandowski: „teza ta, jakkolwiek racjonalna, jest trudna do potwierdzenia i empirycznego udokumentowania” [7, s. 35]. W przypadku specyfiki sektora
bankowego w Polsce, w którym można doszukać się oligopolistycznego charakteru
wykluczającego działanie pełnej konkurencji, istnieją uzasadnione wątpliwości co do
racjonalnej alokacji zasobów pod wpływem mechanizmu rynkowego. Dosyć często
transfer kontroli był determinowany możliwością wyasygnowania kapitału niezbędnego do przejęcia nabywanego banku (np. przez zagranicznych inwestorów), przyczyniając się do eliminacji efektywniejszych konkurentów na rynku.
Należy zwrócić także uwagę, iż uzyskanie wzrostu efektywności w procesach
fuzji i przejęć może nastąpić jedynie w przypadku, gdy:
– niska efektywność przejmowanego banku jest skutkiem złego zarządzania, a
nie np. czynników rynkowych pozostających poza kontrolą zarządu banku,
– istnieje przeświadczenie, że nowy zarząd zintegrowanego banku potrafi lepiej
zarządzać zasobami banku przejmowanego,
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–

racjonalizacja kosztów nie ograniczy się jedynie do zwolnień pracowników
wynikających z redukcji dublujących się stanowisk oraz do likwidacji placówek znajdujących się w tej samej lokalizacji, a których dalsze utrzymywanie
nie jest uzasadnione ekonomicznie.
Jak podkreślają R.A. Brealey i S.C. Myers: „zawsze istnieją firmy dysponujące
niewykorzystanymi możliwościami obniżki kosztów oraz zwiększenia sprzedaży i
zysków. Takie przedsiębiorstwa to naturalnie kandydaci do przejęcia przez firmy
będące pod lepszym zarządem. W niektórych wypadkach »lepsze zarządzanie«
może oznaczać determinację kierownictwa do wymuszenia cięć w wydatkach lub
reorganizację działalności przedsiębiorstwa. [...] Motywy takich fuzji nie mają nic
wspólnego z korzyściami łączenia dwóch przedsiębiorstw” [2, s. 1283]. Wzrost
efektywności może bowiem zaistnieć w przypadku fuzji i przejęć jedynie przez
kompleksowe oraz optymalne gospodarowanie posiadanymi zasobami banku komercyjnego, a nie przez doraźne działania ukierunkowane na krótkoterminowe
korzyści (skorelowane z wynagrodzeniem menedżerów).

3. Metody pomiaru efektywności w bankach komercyjnych
Efektywność jest pojęciem trudnym do zdefiniowania i zmierzenia. Najczęściej
jest ona określana jako sposób pomiaru skuteczności prowadzonej działalności,
wyrażający się relacją między produktywnością danego obiektu, mierzoną jako
iloraz uzyskanych efektów do poniesionych nakładów użytych do ich uzyskania, a
produktywnością obiektu efektywnego, tzn. maksymalną produktywnością możliwą do osiągnięcia w danych warunkach [11, s. 63].
Pomiaru efektywności dokonuje się, obliczając cząstkowe wskaźniki produktywności wykorzystania zasobów banku, opierając się na mikroekonomicznej funkcji
produkcji. Efektywność jest tym samym miarą względną, podczas gdy produktywność – miarą bezwzględną.
W analizach efektywności banków wyodrębnia się dwa podstawowe kierunki
badań: efektywność techniczną (productive efficiency, technical efficiency) oraz
efektywność skali i zakresu produkcji (scale and scope efficiency). Efektywność
techniczna ukierunkowana na nakłady określa maksymalny stopień proporcjonalnej redukcji nakładów wykorzystywanych w celu uzyskania tej samej liczby efektów. Efektywność skali pokazuje, o ile mniej nakładów można wykorzystać, aby
osiągnąć optymalne efekty. W praktyce stosuje się także pojęcie czystej efektywności technicznej, określającej efektywność techniczną obiektu wtedy, gdy efekty
skali nie są brane pod uwagę.
W przypadku fuzji i przejęć zasadnicze znaczenie ma wyznaczenie efektywności skali i zakresu. Dokładny jej pomiar możliwy jest przez zastosowanie podejścia
parametrycznego, wykorzystującego analizę funkcji kosztów, będącej odmianą
funkcji produkcji. Podstawy obecnie stosowanej ekonometrycznej metodologii
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badania efektywności (technicznej lub kosztowej) stworzyły w 1977 r. dwa zespoły
badawcze: D. Aigner, C.A.K. Lovell i P. Schmidt oraz W. Meeusen i J. van den Broeck,
które zaproponowały tzw. stochastyczne modele graniczne (stochastic frontier
models). Są to modele jednorównaniowe, składające się z odpowiednio wyspecyfikowanej mikroekonomicznej funkcji kosztów (dla logarytmów tych zmiennych)
oraz dwóch składników losowych, z których jeden (symetryczny względem zera)
odzwierciedla efekt czynników przypadkowych i błędu pomiaru, a drugi (asymetryczny i stałego znaku) modeluje potencjalną nieefektywność [8, s. 65]. Podstawową formą funkcyjną, wykorzystywaną w analizie empirycznej, jest translogarytmiczna funkcja kosztów:
ln TCi = f ( wi , yi , zi , vi ) + ln uc + ln ε c ,

koszt całkowity i-tego banku,
wektor cen czynników produkcji,
wektor produktów,
wektor czynników stałych (zarówno czynników produkcji, jak i
produktów),
vi – wektor zmiennych otoczenia, mających wpływ na pomiar,
uc – składnik wyrażający nieefektywność badanego banku w porównaniu
z najbardziej efektywnym,
εc – składnik losowy wyrażający wpływ czynników przypadkowych lub
błędów w pomiarze kosztów [1, s. 4].
Analiza efektywności kosztowej firm pozwala zbadać, czy firma przy danych
cenach czynników produkcji ponosi minimalny koszt całkowity wytworzenia określonego poziomu produkcji [8, s. 68]. Jest ona określana jako iloraz minimalnego
kosztu niezbędnego do wytworzenia danej wielkości produkcji (przy danych cenach czynników) i kosztu rzeczywiście poniesionego [1, s. 4]:
gdzie: TCi
wi
yi
zi

–
–
–
–

CostEFFi =

exp[ f ( wi , yi , zi , vi )] ⋅ exp[ln uˆcmin ] uˆcmin
= i .
exp[ f ( wi , yi , zi , vi )] ⋅ exp[ln uˆci ]
uˆc

W przypadku banków komercyjnych szczególnego znaczenia nabiera określenie nakładów i efektów produkcji. Powszechnie stosuje się jedną z dwóch koncepcji, albo traktującą bank jako producenta (production approach), albo traktującą
bank jako pośrednika finansowego (intermediation approach). W pierwszym podejściu bank jest przedstawiany jako jednostka produkcji produktów i usług, w
której za nakłady są przyjmowane: kapitał ludzki, kapitał fizyczny (aktywa trwałe)
oraz kapitał finansowy (depozyty), a jako efekty: liczba prowadzonych rachunków
bieżących i depozytowych, kredytów oraz zrealizowanych transakcji. Cena czynnika produkcji jest wyznaczana jako iloraz kosztu związanego z danym czynnikiem i
wielkości jego zaangażowania [4, s. 197]. W przypadku potraktowania banku jako
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pośrednika finansowego depozyty i kredyty są ujmowane jako efekt działalności i
wyrażane w sposób wartościowy. W ostatnich jednak badaniach uwidacznia się tendencja do wzajemnego przenikania obu podejść w określaniu nakładów i efektów.
Pewnymi odmianami metodologicznymi metody parametrycznej SFA (Stochastic Frontier Approach) są podejścia TFA (Thick Frontier Approach) oraz DFA
(Distribution Free Approach). W pierwszym z nich, wprowadzonym przez A.N. Bergera i D.B. Humphreya w 1991 r., dokonuje się estymacji parametrów funkcji
kosztów dla banków podzielonych według kwantyli z największymi (krzywa nieefektywności) i najmniejszymi kosztami (krzywa efektywności). Różnice między
tymi dwoma funkcjami kosztów stanowią miarę zróżnicowania efektywności w
sektorze bankowym. W drugim podejściu, opisanym przez P. Schmidta i R. Sicklesa w 1984 r. oraz A.N. Bergera w 1993 r., zakładana jest trwała i ciągła nieefektywność w każdym banku [1, s. 17-21].

4. Praktyczne aspekty pomiaru efektywności
w bankach komercyjnych uczestniczących w fuzjach i przejęciach
Podstawowym problemem związanym z wykorzystaniem metody parametrycznej do obliczania efektywności kosztowej w bankach uczestniczących w fuzjach i przejęciach jest konieczność znajomości cen poszczególnych nakładów i
efektów oraz rodzaju zależności funkcjonalnej między nimi. W dostępnych publikacjach dotyczących wyników finansowych banków komercyjnych – raportach
rocznych banków oraz sprawozdaniach finansowych publikowanych w Monitorze
Polskim – brak jest adekwatnych informacji na ten temat.
W notach objaśniających do sprawozdań finansowych znajduje się jedynie rozbicie pozycji „wynik z tytułu odsetek” i „koszty odsetek” na dosyć ogólne kategorie, np. „środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe” lub „kredyty i pożyczki z
uwzględnieniem odwrócenia dyskonta dotyczącego odpisu na utratę wartości”,
albo dokonywany jest podział na sektory klientów: sektor bankowy, klienci korporacyjni, klienci indywidualni i sektor budżetowy. Brak jest natomiast szczegółowych odniesień do poszczególnych produktów, używanych w metodologii metody
SFA, takich jak: kredyty dla podmiotów gospodarczych, pożyczki dla osób fizycznych, kredyty hipoteczne itd. Odrębną kwestią jest również ujmowanie w pozycji
„przychody z tytułu odsetek”, poza odsetkami od kredytów, także prowizji otrzymanych lub należnych z tytułu kredytów, lokat międzybankowych oraz lokacyjnych papierów wartościowych ujętych w kalkulacji efektywnej stopy procentowej.
Metoda efektywnej stopy procentowej jest metodą obliczania zamortyzowanej
wartości początkowej aktywów lub zobowiązań finansowych oraz alokacji przychodów lub kosztów z tytułu odsetek do właściwego okresu. Efektywna stopa procentowa to stopa, dla której zdyskontowane przyszłe płatności lub wpływy pieniężne są równe bieżącej wartości bilansowej netto danego aktywa lub zobowiąza-
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nia finansowego. Obliczając efektywną stopę procentową, bank komercyjny szacuje przepływy pieniężne, uwzględniając wszystkie warunki umowne danego instrumentu finansowego (np. opcje wcześniejszej spłaty), nie biorąc jednak pod uwagę
możliwych przyszłych strat z tytułu nie spłaconych kredytów. Kalkulacja ta
uwzględnia wszystkie opłaty zapłacone lub otrzymane między stronami umowy,
będące integralną częścią efektywnej stopy procentowej, oraz koszty transakcji i
wszystkie inne premie lub dyskonta.
Innym problemem pozostaje także określenie horyzontu czasowego badania.
Fuzje i przejęcia w polskim sektorze po 1989 r. zostały zapoczątkowane w 1992 r.
(przejęcie pakietu akcji Łódzkiego Banku Rozwoju SA przez Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG SA) i trwają do chwili obecnej. Rzeczywista ocena wpływu przejęcia na poziom efektywności połączonego banku może być dokonywana dopiero
po okresie niezbędnym do przeprowadzenia pełnej integracji [3, s. 403]. W początkowym okresie dochodzą bowiem jednorazowe koszty wynikające np. z konieczności wypłat odszkodowań i odpraw odchodzącym pracownikom, które znacznie
wpłynęłyby na uzyskiwane wyniki. Odmienną kwestią jest także ustalenie odniesienia efektywności kosztowej banków przed fuzją lub połączeniem. Pojawiające
się z pewnym wyprzedzeniem informacje o planowanych fuzjach i przejęciach są
w pewien sposób dyskontowane przez zarządy banków, w celu reorientacji priorytetów działalności w krótkoterminowej perspektywie [6, s. 432]. Tymczasem zazwyczaj pomijane jest to, iż wyniki finansowe prezentowane przez banki przed
połączeniem mogą być zawyżone, w celu osiągnięcia korzystniejszej pozycji przetargowej podczas ustalania szczegółów konsolidacji.
Dużą trudnością w obliczaniu efektywności kosztowej jest także dobór najbardziej efektywnego banku, wobec którego mierzona byłaby nieefektywność poszczególnych banków. W większości przypadków stosuje się w tym celu metody
taksonometryczne. Należy jednak zwrócić uwagę, iż hierarchiczne metody grupowania powinny uwzględniać indywidualny charakter fuzji i przejęć w sektorze
bankowym. Zupełnie odmienny wpływ na poziom efektywności będzie miało bowiem przejęcie relatywnie niewielkiego banku przez dużą instytucję finansową, a
inny np. fuzja dwóch dużych banków komercyjnych. Jako kolejne rozwiązanie
można uznać przyjęcie banków, które nie uczestniczyły w fuzjach i przejęciach,
jako próby, wobec której liczona byłaby nieefektywność innych banków. Jak pokazują jednak badania, najlepszą efektywność (liczoną metodą nieparametryczną
DEA – Data Envelopment Analysis) uzyskują relatywnie średnie banki pod względem sumy bilansowej i funduszy własnych. Największe banki komercyjne z przerośniętymi centralami, rozbudowanymi departamentami, regionami itp. stają się
mało elastyczne w reagowaniu na zachodzące zmiany w ich otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym [5, s. 259].
Zasadniczym problemem jest więc określenie, czy wyniki uzyskiwane przez
połączony bank są determinowane procesami konsolidacyjnymi, czy wynikają
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jedynie z polepszenia koniunktury w całym sektorze bankowym. Niezbędne zatem
staje się odniesienie osiąganych wyników do średniej dla całej branży w poszczególnych latach objętych badaniem i dopiero na tej podstawie określenie, czy banki dokonujące przejęć lub uczestniczące w fuzjach odznaczają się wyższym wzrostem efektywności w porównaniu z bankami, które nie uczestniczyły w takich transakcjach.
Jedną z metod ograniczenia wad podejścia parametrycznego jest zastosowanie
nieparametrycznej metody DEA do oceny wpływu fuzji i przejęć na efektywność
banków (por. [9, s. 20-34; 12, s. 150-175]), z uwzględnieniem jednak powyższych
uwag, które w znacznej części odnoszą się również do tej metody. Wprawdzie w
metodzie DEA także wymagana jest relatywnie duża populacja banków, aby uzyskać wiarygodne wyniki, ale nie są wymagane (co jest podstawową zaletą tej metody) tak szczegółowe dane dotyczące cen jednostkowych poszczególnych produktów i usług, jak w metodach parametrycznych. Wadą tego podejścia jest natomiast
nieuwzględnianie występującego w pomiarach błędu statystycznego, które może
wpływać na zawyżenie wartości nieefektywności [11, s. 62].

5. Zakończenie
Złożoność fuzji i przejęć w sektorze bankowym powoduje, iż w zasadzie każda
transakcja powinna być rozpatrywana w sposób jednostkowy. Wprawdzie indywidualny charakter tych transakcji sprawia, iż możliwe jest udokumentowanie poprawy efektywności w pojedynczych transakcjach, to jednak trudno jest przedstawić dowody na występowanie wyraźnej tendencji w dotychczasowych połączeniach w sektorze bankowym (podobne trendy zachodzą także na rozwiniętych rynkach, gdzie empiryczne badania również nie dają jednoznacznych rezultatów).
Nie ulega jednak wątpliwości, iż problematyka pomiaru efektywności kosztowej w bankach komercyjnych, uczestniczących w fuzjach i przejęciach, jest istotna
z punktu widzenia końcowej oceny rezultatów integracji. Dlatego wymaga dalszych poszukiwań w celu znalezienia pragmatycznych rozwiązań.
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MEASURING COST EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS
PARTICIPATING IN MERGERS AND ACQUISITIONS
Summary
The article aims to analyze the existing econometric approaches to the measurement of the cost
efficiency in commercial banks participating in mergers and acquisitions. Transactions of mergers
and acquisitions fit into the market economy theory, according to which mergers and acquisitions of
commercial banks are a method of re-allocating resources within the economy in order to increase
their efficiency. The thesis, however rational, is difficult to confirm and cannot be empirically supported. Despite intense research efforts, there is no consensus on the best method or set of methods
for measuring cost efficiency. Although – due to the individual character of mergers and acquisitions
– it is possible to document improved efficiency in individual transactions, it is difficult to present
evidence for a clear and permanent trend of increased cost efficiency in the mergers and acquisitions
conducted in the banking sector so far.
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1. Wstęp
Rosnące zainteresowanie problematyką projektów i zarządzania projektami
powoduje rozszerzenie zakresu badań dotyczących tej dziedziny wiedzy m.in. o
problemy aplikacji instrumentów rachunkowości zarządczej i controllingu projektów oraz portfeli projektów. Zainteresowanie problematyką portfeli projektów
związane jest z tym, że coraz częściej dostrzega się znaczenie wspólnego zarządzania całymi zestawami projektów realizowanymi w przedsiębiorstwie. Niektóre
przedsiębiorstwa, np. nowych technologii, budowlane, świadczące usług konsultingowe, marketingowe lub logistyczne są wyraźnie zorientowane projektowo, co
oznacza, że w istocie realizują działalność podstawową w formie portfeli projektów. Projekty realizowane wewnętrznie, np. w zakresie badań i rozwoju, tworzenia
nowych produktów i wprowadzania ich na rynek, realizowane w formie grup projektów, nadają również środowisku wewnętrznemu cechy multiprojektowe.
Tworzenie i realizacja portfeli projektów obejmuje istotne problemy wyborów
strategicznych – poprzez wybór projektów dokonuje się wyborów produktów, rynków lub technologii, które będą przedmiotem dalszych inwestycji. Równie ważne
są zasady alokacji i relokacji zasobów pomiędzy konkurującymi projektami w warunkach ograniczonych zasobów. Prowadzenie działalności w środowisku multiprojektowym wymaga analizy powiązań między projektami, koordynacji działań
związanych z każdym projektem oraz całym portfelem, równoważenia liczby projektów i posiadanych zasobów materialnych oraz niematerialnych, właściwego
podziału obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy zarządzającymi.
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów controllingu portfeli
projektów. Problemy prezentowane w artykule będą dotyczyć przede wszystkim
kategoryzacji projektów w różnych fazach tworzenia portfeli. W pierwszej części
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artykułu zostaną zdefiniowane podstawowe pojęcia dotyczące portfeli projektów i
controllingu portfeli projektów. W kolejnych rozdziałach zostaną zaprezentowane
najważniejsze problemy i narzędzia stosowane do kategoryzacji projektów na
trzech różnych etapach tworzenia portfela: na etapie wstępnym identyfikacji projektów-kandydatów, na etapie selekcji projektów oraz na etapie zapewnienia równowagi strategicznej portfela projektów.

2. Controlling portfeli projektów
Jak wspomniano we wstępie, jednym z ważnych obszarów funkcjonowania
wielu współczesnych przedsiębiorstw jest zarządzanie portfelami projektów, czyli
całymi zestawami projektów realizowanych w przedsiębiorstwie w określonym
czasie. Project Management Institute definiuje portfel projektów następująco: jest
to zbiór projektów lub programów oraz innych prac, które grupowane są w celu ułatwienia efektywnego zarządzania i osiągnięcia celów strategicznych organizacji1.
Projekty lub programy tworzące portfel nie muszą koniecznie być ze sobą bezpośrednio powiązane lub wzajemnie uzależnione, najczęściej jednak występują określone powiązania pomiędzy projektami tworzącymi portfel [5, s. 53]. W skład portfela mogą wchodzić również sieci projektów (np. projekty powiązane technologicznie)
oraz określone elementy łańcuchów projektów sekwencyjnych ([por. 22]).
Problematyka tworzenia i realizacji portfeli projektów jako obszar badań naukowych pojawiła się w latach 90. XX w. (np. [13]) i stanowi nadal przedmiot
zainteresowań naukowców z różnych ośrodków na całym świecie. Badania te dotyczą przede wszystkim takich zagadnień, jak: modele optymalizacyjne kształtowania portfeli projektów (np. [19]), modele przebiegu procesu zarządzania portfelami projektów [1; 8], portfele projektów badawczo-rozwojowych [8; 9], portfele
projektów informatycznych [11; 12], metody selekcji i priorytetyzacji projektów
[2; 3; 7], metody alokacji zasobów w portfelach projektów [15; 16].
Controlling projektów jest pojęciem, które w polskiej literaturze pojawiło się
stosunkowo niedawno2, a rozumiane jest najczęściej jako system informacyjny
zapewniający efektywną realizację projektów. Controlling portfeli projektów – na
zasadzie analogii – dotyczy całych zestawów projektów. System controllingu portfeli projektów powinien zatem dostarczać informacji zapewniających odpowiedni
1 Ze względu na różnorodne definiowanie pojęć przez autorów różnych opracowań, Project Management Institute (PMI), wiodąca światowa organizacja wspierająca rozwój zarządzania projektami,
zaleca wyraźnie, aby – ze względu na ten brak jednoznaczności – każdą dyskusję o projektach, portfelach projektów lub programach rozpoczynać od podania definicji obowiązujących w danym opracowaniu. Program bywa rozumiany np. zarówno bardzo wąsko, jako projekt, jak i bardzo szeroko,
czyli jako zbiór wszystkich projektów (por. [17, s. 11]).
2 Szerszą dyskusję na temat rachunkowości zarządczej i controllingu oraz ich instrumentów controllingu stosowanych w odniesieniu do projektów zawiera m.in. praca [23].
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wybór projektów do portfela zapewniający łączną maksymalną jego efektywność
oraz powinien umożliwiać kontrolę realizacji projektów w celu niwelowania negatywnych odchyleń od planów oraz możliwość rekonstrukcji portfela w przypadku
istotnych zmian w strategii przedsiębiorstwa. System controllingu portfela projektów musi uwzględniać problemy wyboru i koordynacji projektów w taki sposób,
aby łącznie przyczyniały się one do osiągania zasadniczych celów przedsiębiorstwa, problemy optymalizacji składu portfela oraz przebiegu realizacji, czyli odpowiedniej kolejności realizacji wybranych projektów. Zasadniczym problemem
controllingu portfela projektów staje się odpowiednia koordynacja działań i zasobów w ramach określonego zestawu projektów i programów (por. rys. 1).
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multiprojektowy
aktualizacja

Projekt 1

Planowanie

Kontrola

Projekt 2

Planowanie

Kontrola

Projekt 3

Planowanie

Kontrola

Dokumentacja

Controlling
Dokumentacja
pojedynczego
projektu
Dokumentacja

Rys. 1. Controlling portfela projektów
Źródło: [4, s. 624].

Analizując publikacje prezentujące problematykę controllingu portfeli projektów, należy zwrócić uwagę na prace lub fragmenty prac z zakresu budżetowania
kapitałowego, które podkreślają znaczenie racjonowania kapitałów (np. [6]) lub
dywersyfikacji portfeli ze względu na łączne ryzyko (np. [20]). Są to bez wątpienia
najbardziej istotne problemy tworzenia portfeli projektów zarówno w przypadku
procedur budżetowania kapitałowego przedsiębiorstw niezorientowanych projektowo, jak i w przypadku planowania działalności w środowisku multiprojektowym.
Szersze spektrum problematyki controllingu w środowisku multiprojektowym prezentują m.in. prace [4; 23].
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3. Kategoryzacja w procesie tworzenia portfela projektów
Proces tworzenia i realizacji portfela projektów jest procesem wieloetapowym.
W literaturze przedmiotu można wprawdzie odnaleźć różne modele tego procesu
[1; 8], jednak najczęściej są one zgodne co do etapów najważniejszych. Prezentując tworzenie portfela projektów, można przyjąć, że po etapach początkowych
dotyczących identyfikacji projektów i ich ewentualnej wstępnej kategoryzacji następuje początkowa ocena poszczególnych projektów (ocena bezwzględna), która
poprzedza ocenę porównawczą (względną), w wyniku której możliwe są selekcja i
priorytetyzacja zestawu projektów. Potem następują: wybór portfela, jego ocena i
autoryzacja, czyli zatwierdzenie do realizacji. W trakcie realizacji dokonywana jest
zarówno ocena poszczególnych projektów, najczęściej po osiągnięciu tzw. kamienia
milowego, jak i ocena całego portfela – w określonym czasie, np. co pół roku. Po
zakończeniu projektu odbywają się oceny końcowe (powykonawcze), które stanowią
źródło informacji o przyczynach sukcesu lub porażki przy realizacji projektu.
Elementem procesu tworzenia portfela projektów stosunkowo rzadko omawianym w literaturze – chociaż ogromnie ważnym z punktu widzenia jego efektywności – jest kategoryzacja projektów, której celem jest podział zestawu projektów na
określone grupy (subportfele). Kategoryzacja projektów może następować w różnych momentach procesu tworzenia portfela projektów, może spełniać różne funkcje,
a podział projektów może następować według różnie przyjętych kryteriów. Poniżej
zostaną omówione najważniejsze problemy kategoryzacji projektów, które pojawiają
się na etapie wstępnym, na etapie selekcji i na etapie zapewniania równowagi portfela, przed ostatecznym podjęciem decyzji co do składu portfela projektów.
Wstępna kategoryzacja projektów
Kategoryzacja projektów przeprowadzana na początku procesu tworzenia portfela projektów ma na celu pogrupowanie projektów-kandydatów w taki sposób,
aby możliwe było stosowanie dla danej grupy wspólnego zbioru kryteriów oceny,
selekcji i priorytetyzacji. Ponadto kategoryzacja wstępna, przeprowadzona według
odpowiednio dobranych kryteriów, powinna zapewniać powiązanie składu portfela
ze strategią przedsiębiorstwa, a efektem pośrednim kategoryzacji powinno być
zapewnienie równowagi i strategicznego dopasowania oraz odpowiedniego ryzyka
całego portfela.
Wstępna kategoryzacja wymaga przede wszystkim ustalenia kategorii, na które
dzielone będą projekty kandydujące do portfela. Wyznaczone kategorie podziału
powinny wykazywać powiązania ze strategią przedsiębiorstwa (np. rozwój rynku,
rozwój produktu, wdrażanie nowych technologii, fuzje i przejęcia, rozwój zasobów
niematerialnych, zobowiązania prawne itp.). Co ważne, kategorie podziału powinny też umożliwiać stosowanie wspólnych metod oceny (finansowe, scoringowe,
oparte na opiniach i doświadczeniu itp.) czy nawet kryteriów oceny projektów. Na
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przykład projekty rozwojowe związane są często z dostępem do danych historycznych i lepszym prognozowaniem przepływów finansowych, co w większym stopniu umożliwia oparcie oceny na miernikach typu NPV i IRR, podczas gdy prace
nad nowymi technologiami obarczone są znacznie większą niepewnością i w konsekwencji w większym stopniu ocena wymaga stosowania metod bazujących na
opiniach ekspertów i tablicach decyzyjnych. W przypadku kategorii projektów
ocenianych na podstawie miar opłacalności projektów inwestycyjnych możliwe
jest np. ustalenie kryteriów granicznych, takich jak maksymalny akceptowalny
okres zwrotu nakładów inwestycyjnych lub minimalna wymagana stopa zwrotu z
projektu. W rezultacie przypisanie do danej kategorii określa wymagania graniczne, a zatem znacznie ułatwia postępowanie na etapie selekcji projektów.
Kategoryzacja projektów na etapie selekcji
Selekcja projektów odbywa się po zakończeniu oceny projektów kandydujących
do portfela3, a jej celem jest odrzucenie tych propozycji, które nie będą kierowane do
realizacji. Selekcja projektów związana jest również bardzo wyraźnie z ich priorytetyzacją czy tworzeniem rankingu propozycji projektów przed ich ostatecznym wyborem.
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Rys. 2. Kategoryzacja projektów na etapie selekcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie [10, s. 30].
3

Przegląd metod stosowanych do oceny projektów w ramach tworzenia portfela projektów zawierają m.in. prace [21; 22].
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Podział projektów na kategorie i analiza wyodrębnionych subportfeli może ułatwić
ten proces, zwłaszcza gdy projekty obejmują różny zakres, dotyczą różnych rynków, produktów, różnych procesów wewnętrznych, a osoby zarządzające mają
różne preferencje i doświadczenia. Na tym etapie stosuje się kategorie przyjęte na
wstępie, w ramach każdej kategorii gromadzi się informacje dotyczące wyników
oceny każdego projektu oraz dokonuje alokacji zasobów na całą kategorię.
Na rysunku 2 przedstawiono przykład metody selekcji projektów opartej na ich
kategoryzacji, która została określona jako metoda „kubełków strategicznych” (strategic buckets)4. Metoda ta wymaga oceny poszczególnych projektów z zastosowaniem
podejścia scoringowego, łączna liczba punktów uzyskana przez projekt stanowi o jego
miejscu w rankingu w ramach danej kategorii. Po określeniu zasad przydziału środków
na poszczególne kategorie i ustaleniu budżetu danej kategorii dokonuje się analizy
możliwości realizacji projektów z poszczególnych list, odrzucając z dołu listy rankingowej te projekty, na które nie ma wystarczających środków finansowych.
Warto zauważyć, że jest to pewnego rodzaju priorytetyzacja projektów zgodna
z celami strategicznymi, gdyż ilość środków danej kategorii pośrednio ustala ostateczną listę projektów, które mogą wejść do końcowego portfela.
Kategoryzacja projektów a zapewnienie równowagi strategicznej
Kategoryzacja projektów przeprowadzana po priorytetyzacji i wstępnym wyborze projektów do portfela, ale przed ostateczną decyzją i autoryzacją, ma na celu
sprawdzenie, czy dokonany wybór zapewnia realizację przyjętej strategii i stanowi
potencjał dla przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa. Kategoryzacja na tym etapie
może odbywać się według innych niż wybrane na wstępie oraz często różnorodnych kryteriów podziału. Efektem działań powinno być sprawdzenie stopnia zdywersyfikowania portfela. Po pierwsze, dywersyfikacja portfela powinna zmniejszać
ryzyko portfela, po drugie, powinna uwidaczniać perspektywy dalszego rozwoju,
np. projekty znajdujące się w składzie portfela powinny mieć różny stopień nowatorstwa technologicznego, różny poziom rozwoju produktów itp.
Metody wykorzystywane na tym etapie są oparte na znanych z zarządzania
strategicznego metodach portfelowych, określanych czasami jako metody macierzowe lub wykresy bąbelkowe. W przypadku portfeli projektów trudno wprawdzie
zastosować bezpośrednio klasyczne metody portfelowe, takie jak BCG, GE lub
ADL, można jednak na zasadzie analogii konstruować wykresy portfela projektów
w odniesieniu do dwóch wybranych osi (kryteriów).
W przypadku metody BCG portfel produktów lub jednostek biznesowych
uznaje się za zrównoważony, gdy znajdują się w nim produkty różnorodne: dojne
krowy, gwiazdy i znaki zapytania. Podobnie w przypadku portfeli projektów można sprawdzić, czy projekty są zrównoważone pod względem ryzyka, zwrotu, nowoczesności wdrażanych technologii, nowoczesności produktów, wielkości budże4

Metoda strategic buckets jest omówiona dokładnie w pracy [10].
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tów, sprzedaży na dotychczasowych rynkach, ekspansji rynkowej itp. Przykład
kategoryzacji projektów według kryteriów nowoczesności technologicznej i znajomości rynku przestawiono na rys. 3.

nowatorska
w skali
świata

nowa dla
firmy

stosowana
technologia

znana
nowe

częściowo
poznane
potencjalne rynki

znane

Rys. 3. Macierz rynek – technologia
Źródło: opracowanie własne.

Metody macierzowe nie dają wprawdzie jednoznacznych wskazówek co do akceptacji lub nie poszczególnych projektów, umożliwiają jednak bardzo czytelną
prezentację wybranego portfela projektów i jego analizę z punku widzenia wybranych kryteriów5. Okresowe powtarzanie analiz macierzowych pozwala na monitorowanie zmian oraz szybką wstępną analizę nowego projektu w stosunku do tych,
które już są realizowane w przedsiębiorstwie.

4. Podsumowanie
Tworzenie portfela projektów wymaga uwzględnienia specyficznych aspektów
tego procesu wynikających ze wzajemnego uzależnienia projektów, możliwej synergii lub, niestety, braku możliwości realizacji określonych działań ze względu na
ograniczenia w zasobach. Kategoryzacja projektów, którą można przeprowadzić na
różnych etapach tworzenia portfela projektów, wspomaga procesy decyzyjne przez
wyróżnianie subportfeli i podział, a zatem zawężenie, analizowanych opcji. Kategoryzacja projektów stanowi tylko jeden z etapów procesu tworzenia portfeli pro5

Szerzej na temat metod macierzowych stosowanych w controllingu portfeli projektów w pracy [23].
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jektów i powinna być analizowana w powiązaniu z pozostałymi etapami. Bardziej
szczegółowa analiza kategoryzacji pokazuje jednak, że jest to ważny i ciekawy
obszar badawczy. Wydaje się, że jest to obszar wiedzy wart dalszych badań, zarówno teoretycznych, dotyczących modeli i narzędzi, jak i empirycznych, dotyczących praktyki przedsiębiorstw w omawianym zakresie.
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CATEGORIZING OF PROJECTS
IN PROJECT PORTFOLIO CONTROLLING
Summary
The aim of this paper is to present selected issues of project portfolio controlling. The matters
discussed in this article are related mostly to the categorization of projects at various stages of portfolio creation. In the first part of the article, the basic definitions concerning project portfolio and project portfolio controlling are presented. In the next parts, the major issues and tools of categorization
are presented. They are demonstrated in relation to the three main stages: the stage of projects’ identification, the stage of projects’ selection, and finally to the stage when the strategic balance of portfolio is to be assured.
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Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji
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EWOLUCJA RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ
W WARUNKACH GLOBALNEJ GOSPODARKI

1. Wstęp
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczne zmiany w funkcjonowaniu
przedsiębiorstw i ich otoczenia, m.in. nasilającą się globalizację i walkę konkurencyjną. Burzliwe, szybko zmieniające się otoczenie i wzrastająca złożoność procesów zachodzących w przedsiębiorstwach sprawiają, że informacje pochodzące z
tradycyjnych systemów rachunku kosztów nie stanowią już dobrej podstawy podejmowanych decyzji. Co więcej, kluczowa staje się umiejętność szybkiego postrzegania zmieniających się trendów, umożliwiając wczesne rozpoznanie zagrożeń, szans i nadarzających się okazji. Dlatego też istnieje konieczność implementacji takich systemów, które szybko dostarczą wiarygodnych informacji wykorzystywanych w procesach decyzyjnych. Do tego celu mogą służyć nowoczesne narzędzia zarządzania, do których z pewnością należy rachunek kosztów działań.

2. Koncepcja rachunku koszów działań (activity-based costing)
W warunkach turbulentnie zmieniającego się otoczenia tradycyjne rachunki
kosztów dostarczające zniekształconej informacji kosztowej tracą znaczenie. Ograniczają one elastyczność decyzyjną działania jednostek oraz utrudniają adaptację
do nowych uwarunkowań rynkowych. W odpowiedzi na krytykę tradycyjnych
metod kalkulacji kosztów powstały modele nowoczesne wprowadzające usprawnienia w rozliczaniu kosztów pośrednich na poszczególne produkty. Jednym z nich
jest koncepcja rachunku kosztów działań, która identyfikuje pule kosztów oraz
przypisuje je do produktów i usług na podstawie liczby działań zaangażowanych w
proces tworzenia tegoż produktu czy usługi [10, s. 170]. Przyczyną ponoszenia kosz-
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tów są tu działania wymagające zużycia określonych zasobów przedsiębiorstwa, a
nie same produkty jak w przypadku kalkulacji tradycyjnej (rys. 1).
Wydatki

Zużywane zasoby przedsiębiorstwa

Działania (procesy) powodujące
zużycie zasobów

Działanie 1

Koszty
działania 1

Działanie 2

Koszty
działania 2

Działanie 3

Koszty
działania 3

Rys. 1. Rola działań w rachunku kosztów działań
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4, s. 431].

Koszty zasobów przedsiębiorstwa przypisywane są do działań z wykorzystaniem informacji uzyskanej z wywiadów, elektronicznej kontroli czasu pracy (time
log) oraz bezpośrednich obserwacji dotyczących procentowego udziału czasu pracowników poświęcanego na wykonanie danego typu działania. Następnie kalkulowane są nośniki kosztów działań, których używa się w celu przypisania kosztów
działań do poszczególnych produktów czy klientów za pomocą jednostek miar,
takich jak liczba wystawionych faktur, liczba dostaw itd. [8, s. 1-2].
Zalety rachunku kosztów działań
Activity-Based Costing (ABC) daje kierownictwu jasny obraz obszarów działania przedsiębiorstwa w zakresie osiąganych zysków i ponoszonych strat. Dzięki tej
informacji możliwe jest precyzyjne określenie rentowności poszczególnych klientów, produktów czy nawet zamówień. Kluczowymi zaletami rachunku kosztów
działań są z pewnością [1]:
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–

identyfikacja działań faktycznie przynoszących wartość dodaną dla wyniku
finansowego przedsiębiorstwa,
– identyfikacja kosztów działań i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie,
– możliwość precyzyjnego prognozowania kosztów, przychodów i zapotrzebowania na zasoby przedsiębiorstwa w związku ze zmianami wielkości produkcji
czy kosztów zasobów,
– możliwość identyfikacji rentowności poszczególnych klientów, produktów,
kanałów dystrybucji,
– możliwość identyfikacji przyczyn niekorzystnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
– wyposażenie kierownictwa w wiedzę o kosztach umożliwiającą wprowadzanie
udoskonaleń,
– poprawa pozycji przedsiębiorstwa przy ustalaniu polityki rabatowej dla klientów.
Rachunek kosztów działań umożliwił wielu jednostkom zmianę polityki cenowej
wobec nierentownych klientów, obniżkę kosztów produkcji oraz optymalizację oferty.

Wady rachunku kosztów działań
Activity-Based Costing wydaje się doskonałym sposobem kalkulacji kosztów i
zarządzania ograniczonymi zasobami przedsiębiorstwa. Niemniej jednak należy
zwrócić uwagę na jego niepodważalne mankamenty. Podejście to bowiem doskonale sprawdza się w przypadku niewielkiej skali (dla jakiej było początkowo stworzone), np. dla pojedynczego wydziału przedsiębiorstwa. Problemy zaczynają się
pojawiać w momencie rozbudowy modelu na całą organizację i jego aktualizacji w
taki sposób, aby odzwierciedlał zmiany zachodzące w sposobie realizacji działań,
procesów, w produktach czy klientach [7].
Główną przeszkodą w powszechnym zastosowaniu modelu stały się rosnące
koszty wywiadów, ankiet pracowniczych, wydłużający się czas implementacji oraz
trudności z jego aktualizacją. Zbyt mało aktualizacji modelu, przede wszystkim ze
względu na koszty z tym związane, prowadzi do jego przedawnienia, niewielkiej
aktualności nośników kosztów działań (activity cost driver rates), niewłaściwego
oszacowania kosztów procesów, produktów i klientów, a zatem niskiej użyteczności całego modelu.
Kolejną wadą tradycyjnego rachunku kosztów działań jest fakt niepełnego odzwierciedlania złożoności procesów zachodzących w nowoczesnych przedsiębiorstwach [6, s. 5]. Jednocześnie należy podkreślić, iż nadmierna rozbudowa poszczególnych działań utrudnia obsługę modelu ze względu na wzrastające wymagania
dotyczące przechowywania i przetwarzania coraz większej ilości danych.
Następnym zarzutem jest wysoki stopień subiektywizmu wynikający z samego
procesu przeprowadzania ankiet i wywiadów wśród pracowników [5, s. 1]. Istnieje
bowiem pokusa kierowania się przez pracowników ogólnie przyjętymi normami,
które ich zdaniem powinny być zachowane, co może zniekształcać prawdziwy
obraz rzeczywistości. Ponadto, kiedy pracownicy szacują procentową ilość czasu
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potrzebnego do wykonania danego działania, sumuje się on do 100%. Dlatego
nośniki kosztów są kalkulowane w oparciu o założenie pełnej wydajności zaangażowanych zasobów [8, s. 4]. Wymienione trudności mogą prowadzić do stanu, w
którym comiesięczne wywiady pracownicze będą przynosić wciąż te same wyniki.
Poza opisanymi mankamentami rachunku kosztów działań występują trudności
wynikające z samej jego implementacji:
– nieprawidłowe wdrożenie modelu nadal będzie skutkować otrzymywaniem
zniekształconej informacji kosztowej,
– istnienie trudności dotyczących prawidłowej identyfikacji działań i wyboru
odpowiednich nośników działań,
– nieuwzględnianie tradycyjnej struktury organizacyjnej i istnienie konieczności
jej modyfikacji dla prawidłowej implementacji modelu,
– istnienie problemów w gromadzeniu kosztów w przekroju działań.

3. Rachunek kosztów działań sterowany czasem
– Time-Driven Activity-Based Costing
Alternatywnym podejściem do koncepcji ABC uwzględniającym wymienione
mankamenty jest rachunek kosztów działań sterowany czasem. Time-Driven Activity-Based Costing (T-D ABC) zakłada uproszczenie całego modelu, sprawiając,
że jest on mniej kosztowny i sprawniejszy we wdrożeniu. Zmianie ulega tutaj sposób przypisywania kosztów do odpowiednich obiektów kosztowych. Produkt działania jest odnoszony do obiektu kosztowego powodującego jego powstanie. Schemat Time-Driven Activity-Based Costing przedstawiono na rys. 2.
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Rys. 2. Schemat Time-Driven Activity-Based Costing
Źródło: opracowanie własne na podstawie Acorn Systems, www.acornsys.com.
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Dla rachunku kosztów działań sterowanego czasem kluczowe są pomiar i zarządzanie zdolnością produkcyjną organizacji. W tym celu dla każdej grupy zasobów konieczne jest oszacowanie dwóch parametrów [8, s. 6]:
– jednostkowych kosztów zapewnienia zdolności produkcyjnej (unit cost),
– jednostkowych czasów wykorzystania zdolności produkcyjnej przez działania
wykonywane na rzecz produktów, usług i klientów (unit times).
Za pomocą Time-Driven Activity-Based Costing możliwe jest uwzględnianie
rzeczywistej złożoności funkcjonowania jednostki oraz różnorodnych zmian w niej
zachodzących. Do tego celu służą równania czasu (time equations) różnicujące
czas realizacji działań w zależności od ich cech charakterystycznych. Pozwala to
na zdecydowane uproszczenie i większą precyzję, a co za tym idzie, większą użyteczność całego modelu [9, s. 2].
Zalety Time-Driven Activity-Based Costing
Jak już wspomniano, tradycyjny rachunek kosztów działań zniekształca koszty
wykonywanych działań ze względu na sugerowanie w nim stuprocentowego wykorzystania zdolności produkcyjnej zasobów. Rachunek kosztów działań sterowany
czasem zakłada, że jedynie 80-85% praktycznej zdolności produkcyjnej zasobów
zostaje wykorzystywanych w efektywny sposób. Dlatego też stawki nośników
kosztów uwzględniające praktyczną zdolność produkcyjną zasobów są bardziej
precyzyjne, lepiej odzwierciedlając koszty i efektywność procesów przeprowadzanych w przedsiębiorstwie. Dzięki wyznaczaniu jednostkowych czasów wykorzystania zdolności produkcyjnej (unit times) przedsiębiorstwo uzyskuje bardziej aktualną informację nie tylko o kosztach i efektywności poszczególnych działań, ale
także o ilości i koszcie niewykorzystanej zdolności produkcyjnej zasobów zaangażowanych w realizację działania. W ten sposób menedżerowie mogą przeanalizować koszty działań i czas przypisany do ich realizacji. Ponadto dzięki temu mogą
rozważyć, czy redukować koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej, a jeśli
tak, to za pomocą jakich sposobów. Najczęściej jednak nie powinni redukować
tymczasowo niewykorzystanej zdolności produkcyjnej zasobów, a raczej zachować
ją dla przyszłego wzrostu. Rozważając wprowadzanie nowych produktów do oferty, ekspansję na nowe rynki czy rozszerzenie zakresu działalności, mogą wtedy
prognozować zapotrzebowanie na inwestycje w rozwój zdolności produkcyjnych.
Część „nowego biznesu” może być rozwijana za pomocą istniejącej, niewykorzystanej dotąd zdolności produkcyjnej. Co więcej, możliwe będzie także prognozowanie momentu pojawienia się niedoboru zdolności produkcyjnych i ich ewentualne zwiększenie o niezbędną wielkość [8, s. 7].
Rachunek kosztów działań sterowany czasem wymaga zastosowania zdecydowanie mniejszej liczby równań czasu (time equations) aniżeli liczby działań zidentyfikowanych podczas wdrażania tradycyjnego rachunku kosztów działań. Co więcej, pozwala uwzględnić znacznie większą złożoność i różnorodność zamówień,
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produktów czy klientów, zapewniając większą precyzję i użyteczność modelu
[8, s. 9]. Wynika to z to, że w tradycyjnym rachunku kosztów działań używa się
tylko jednego nośnika kosztów do jednego działania. Trzeba jednak zauważyć, że
rzeczywistość organizacyjna jest zdecydowanie bardziej skomplikowana i występuje realna potrzeba zastosowania wielu nośników kosztów dla działania w celu
precyzyjnego odzwierciedlenia poziomu konsumpcji zasobów przedsiębiorstwa.
Kolejną korzyścią wynikającą z wdrożenia rachunku kosztów działań sterowanego czasem jest wiedza o kluczowych procesach przedsiębiorstwa uzyskana podczas jego implementacji. Kadra zarządzająca często nie zdaje sobie sprawy z tego,
ile czasu zajmuje zrealizowanie specjalnego zamówienia czy pozyskanie i obsługa
nowego klienta firmy. Dzięki uzyskanej wiedzy menedżerowie mogą skupić się na
optymalizacji nieefektywnych i kosztownych procesów.
Warte podkreślenia wydaje się zastosowanie informacji pochodzących z modelu Time-Driven Activity-Based Costing do prognozowania i modyfikowania zachowań klientów w przyszłości.
Kadra zarządzająca może z łatwością zaktualizować model Time-Driven Activity-Based Costing w taki sposób, aby odzwierciedlał on zmiany warunków działalności operacyjnej. W sytuacji gdy pojawią się nowe działania, nie będzie konieczności powtórnego przeprowadzania ankiet i wywiadów pracowniczych. Wystarczające będzie oszacowanie jednostkowych czasów (unit times) niezbędnych do zrealizowania nowych działań. Aktualizacja modelu również nie będzie nadmiernie
skomplikowana w przypadku wzrastania złożoności i różnorodności procesów
zachodzących w przedsiębiorstwie. Wówczas do działań standardowych dołącza
się efekt zwiększających się czasów jednostkowych (unit times) wymaganych do
zrealizowania zróżnicowanych działań. W ten sposób następuje stopniowy rozwój
modelu wraz z rzeczywistymi zmianami występującymi po stronie procesów, zamówień, dostawców i klientów.
Warto w tym miejscu podkreślić, że model rachunku kosztów działań sterowany czasem może być postrzegany jako system kontroli w przedsiębiorstwie – daje
on bowiem większe możliwości w tym zakresie aniżeli model tradycyjny. Jednakże
sposób, w jaki decydenci wykorzystają te informacje, zależy od rodzaju przyjętej
strategii.
Niedoskonałości Time-Driven Activity-Based Costing
Pomimo, że Time-Driven Activity-Based Costing nie ma mankamentów tradycyjnego rachunku kosztów działań, ma również pewne wady.
Wątpliwości nasuwają się podczas szacowania praktycznej zdolności produkcyjnej. Arbitralne założenie 80-85% wydajności podważa precyzję wyników
otrzymanego modelu.
Ponadto w modelu sterowanym czasem nie ma analiz dotyczących struktury
tworzenia ceny, a więc brak jest analiz rentowności, wydajności procesów opartych
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na wskaźnikach zysku. Uwzględnia się jedynie koszty operacyjne, natomiast marża
brutto i inne nieprodukcyjne koszty nie są uwzględniane. Tak więc wydatki i zyski,
których nie można przypisać do procesów zachodzących w czasie, nie są brane pod
uwagę [3, s. 27].
W działalności gospodarczej istnieją jednak sytuacje, kiedy nie ma możliwości
zmierzenia działania bezwzględnym czasem jego trwania, a więc nie można w ten
sposób przypisać zasobów zużywanych do tego działania [12, s. 792-793]. Co więcej, do otrzymania precyzyjnego modelu nadal konieczne jest gromadzenie dosyć
dużej ilości danych podobnie jak w modelu tradycyjnym. Warto również zwrócić
uwagę na konieczność zakupu odpowiedniego, przystępnego dla użytkownika
oprogramowania wspierającego utrzymywanie i aktualizowanie modelu [2, s. 7].
Sprostanie wymogom narzucanym przez współczesne zależności biznesowe,
m.in. szybkość wymiany danych przyczyniająca się do internacjonalizacji informacji (tymi samymi danymi informacjami dysponują przedsiębiorstwa w Europie,
Amerykach czy Azji), wymusza powstawanie nowych koncepcji związanych z rozliczaniem kosztów. Autorzy odnoszący się sceptycznie do rachunku kosztów działań (zarówno tradycyjnego, jak i sterowanego czasem) wskazują na jeszcze inną
metodologię, a mianowicie metodę Contribution-Based Approach (CBA) autorstwa K. Clelanda. Jest to analiza kosztowa efektywności działań realizowanych w
ramach procesów biznesowych pod względem wydajności. Jednakże zdaniem niektórych autorów metod tych nie powinno się porównywać wprost, ze względu na
różne przeznaczenia każdej z nich [11]. Metodę CBA można potraktować jako
uzupełnienie koncepcji rachunku kosztów działań sterowanego czasem.
W dobie globalizacji, gdy przepływ informacji może być prawie natychmiastowy, wzrastająca złożoność procesów zachodzących zarówno wewnątrz, jak i w
otoczeniu przedsiębiorstwa, wymusza na nowoczesnych narzędziach zarządzania
elastyczność i umiejętność szybkiego dostosowania do zmieniających się warunków
działania. Przykład ewolucji rachunku kosztów działań wskazuje na próby podejmowane w celu dostosowania rachunku kosztów do nowych wymagań i uwarunkowań.
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THE EVOLUTION OF ACTIVITY-BASED COSTING METHODOLOGY
IN TERMS OF GLOBAL ECONOMY
Summary
Activity-Based Costing was believed to be an excellent alternative to the traditional way of accounting. Nevertheless, ABC came to be viewed as too time-consuming, laborious to be worth implementing and costly to maintain and update. The developed concept overcoming these difficulties is
called Time-Driven ABC. The new approach is perceived as an easier, faster and less expensive
methodology. It generates comprehensive analysis of profitability across the enterprise. Although the
new concept has its disadvantages, it surely gives managers another tool for oversight of corporate
performance.
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1. Krótka charakterystyka systemów ERP
Dążenie do uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz globalizacja rynku zwiększają wymagania w stosunku do systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Koncepcja zintegrowanych systemów informatycznych zyskała popularność w latach 90. XX w. Ich zastosowanie umożliwia dostosowanie się przedsiębiorstwa do zmiennych warunków otoczenia. Zintegrowany system informatyczny to system zorganizowany modułowo, który obsługuje wszystkie obszary
zarządzania przedsiębiorstwem: finanse, logistykę oraz zasoby ludzkie. Cechą systemów zintegrowanych jest orientacja na procesy logistyczne i finansowe. Logistyka wspomaga bieżące decyzje operacyjne i zasila informacyjnie finanse. Zintegrowane systemy informatyczne zapewniają funkcjonowanie sprzężeń zwrotnych
między informacjami planistycznymi i rozliczeniowymi, co jest niezbędne dla
sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem.
Jednym z modeli zintegrowanych systemów informatycznych są systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning – ERP). Systemy ERP to rozwinięcie modelu planowania zasobów produkcyjnych (Manufacturing Resource Planning – MRP II) o procedury finansowe, takie jak: rachunkowość
zarządcza, controlling, rachunek cash flow i rachunek kosztów działań [8, s. 28]. Jest
to podstawowy zestaw oprogramowania używany przez organizacje do koordynacji
działań i informacji we wszystkich obszarach zarządzania oraz wspomagania zarządzania procesami biznesowymi [11, s. 1]. Celem systemu ERP jest zapewnienie
optymalizacji zasobów i procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa.
Podstawą systemu ERP są metody zarządzania finansami, które dostawcy
oprogramowania rozszerzyli o metody zarządzania logistycznego, nakreślone przez
stowarzyszenie APICS w standardzie MRP II oraz metody zarządzania zasobami
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ludzkimi. Systemy ERP pozwalają zarządzać przedsiębiorstwem przez pryzmat
finansów, z uwzględnieniem warunków na rynku i występujących ograniczeń w
działalności [8, s. 29]. Zasoby ludzkie oprócz zasobów finansowych, rzeczowych i
informacyjnych stanowią kapitał każdej organizacji. W gospodarce opartej na wiedzy od właściwego zarządzania zasobami ludzkimi uzależniony jest sukces organizacji.
Najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania systemów ERP to [5, s. 6-44;
8, s. 31]:
– integracja informacji ze wszystkich działów przedsiębiorstwa,
– redukcja poziomu utrzymywanych zapasów,
– obniżka kosztów produkcji,
– synchronizacja procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
– poprawa płynności finansowej,
– zwiększenie kompetencji pracowników.
Rynek systemów ERP w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Odkąd Polska
uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej, polskie firmy chętniej kupują systemy
ERP. Większość systemów stosowanych w dużych firmach to systemy zagranicznych producentów (SAP, Oracle). Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw częściej wybierają systemy polskich producentów (Comarch, Teta).
Systemy ERP składają się z wielu modułów, które zawierają obiekty funkcjonalne realizujące różne scenariusze procesów biznesowych. Określenie system
ERP zaproponowała amerykańska firma analityczno-doradcza Gartner Group w
1990 r., ale nie został opublikowany standard w tym zakresie. Oznacza to, że rozwiązania pochodzące od różnych producentów mogą udostępniać użytkownikowi
zróżnicowany zakres modułów i procesów biznesowych. Dla przykładu, tylko niektóre systemy ERP udostępniają moduł controllingu (np. SAP ERP niemieckiej
firmy SAP i TETA 2000 wrocławskiej firmy Teta).

2. Istota i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie
Controlling jako metoda zarządzania wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych.
Jego początki sięgają XIX w. W Europie controlling rozpowszechnił się na przełomie lat 50. i 60 XX w. głównie w Niemczech i we Francji. Polskie przedsiębiorstwa zaczęły interesować się controllingiem w latach 90. XX w. W trakcie historycznego rozwoju controllingu nastąpiła zmiana zakresu zadań i orientacji controllerów. Etapy w rozwoju controllingu opisuje [4, s. 11-12]. Pojęcie controllingu jest
różnie definiowane w literaturze. Przeglądu definicji controllingu dokonano w
[6, s. 53-55 i 64-66; 7, s. 17-19; 10, s. 14-15].
Ekstremalnie dynamiczne otoczenie wymaga pełnienia przez controllera funkcji innowatora. Controller musi mieć umiejętność dostrzegania symptomów zmian,
aby można było w porę podjąć odpowiednie działania w przedsiębiorstwie. Obiek-
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ty sterowania w przedsiębiorstwie, do których stosuje się controlling, to [14, s. 11]:
produkty i usługi, obszary (ośrodki odpowiedzialności), projekty, zasoby (np. finansowe i personalne). Do funkcji controllingu zalicza się [14, s. 12]:
– wyznaczanie celów strategicznych i operacyjnych (planowanie),
– prowadzenie kontroli uzyskiwanych wyników (kontrola),
– gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie informacji wspomagających proces sterowania firmą (sterowanie),
– stosowanie skutecznego systemu motywacyjnego (motywowanie).
Controling jest mylnie identyfikowany z rachunkowością zarządczą lub rachunkowością finansową. System rachunkowości przedsiębiorstwa powinien być traktowany tylko jako system informacyjny controllingu [13, s. 306], ponieważ nie obejmuje takich elementów controllingu, jak: zasady tworzenia struktur organizacyjnych
i system oceny ośrodków odpowiedzialności oraz czynnik motywacyjny [14, s. 16].
Controlling jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem o rozbudowanej
strukturze, w której wyróżnia się controlling operacyjny i strategiczny. Controling
operacyjny służy do koordynacji, kontroli i optymalizacji wszystkich procesów
biznesowych na poziomie operacyjnym. Controlling strategiczny spełnia funkcje
systemu prognozowania i wczesnego ostrzegania [1, s. 128]. Zarówno controlling
operacyjny, jak i controlling strategiczny realizują funkcje planowania, sterowania,
kontroli i analizy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Analiza procesów
ma na celu dostarczenie informacji o kierunkach rozwoju otoczenia przedsiębiorstwa i jego wpływie na proces planowania w firmie. Systemy ERP umożliwiają
zbieranie i przetwarzanie informacji o otoczeniu gospodarczym w czasie rzeczywistym, wykorzystując do tego połączenia z Internetem. Zadanie to jest nakierowane
na analizę zewnętrznych czynników mających wpływ na bieżące funkcjonowanie
oraz przyszły rozwój przedsiębiorstwa [1, s. 131].
Z punktu widzenia celu można wyróżnić trzy rodzaje controllingu operacyjnego: controlling kosztów i wyników (zorientowany na rentowność), controlling finansowy (zorientowany na płynność finansową) i controlling inwestycyjny (zorientowany na efektywność procesów i projektów) [7, s. 32]. Ponadto ze względu na
zakres działalności w przedsiębiorstwie wyróżnia się controlling funkcyjny dotyczący [3, s. 21]: badań i rozwoju, projektów, zaopatrzenia, produkcji, logistyki,
marketingu i sprzedaży, majątku trwałego i zapasów oraz kadr. W literaturze wyróżnia się również odmiany controllingu dotyczące: jakości, podatków, wartości
przedsiębiorstwa, ochrony środowiska, administracji publicznej i sytuacji kryzysowych [4, s. 156, 241 i 333; 10, s. 142].
Narzędzia controllingu stosowane w przedsiębiorstwach, takie jak: budżetowanie, wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności, sprawozdawczość wewnętrzna,
systemy wskaźników i systemy motywowania, opisano w literaturze [14, s. 66-130].
Przedsiębiorstwa muszą dokładnie analizować i ciągle doskonalić podstawowe
procesy biznesowe. Instrumentem zarządzania stosowanym w tym zakresie jest control-
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ling zorientowany na procesy. Głównym celem controllingu procesowego jest optymalizacja przebiegu procesów z punktu widzenia osiągnięcia określonych rezultatów
finalnych. Osiąga się to przez: redukcję czasu przebiegu procesów, obniżkę kosztów
procesów oraz poprawę sprawności procesów i jakości produktów [13, s. 308-310].
Controlling to metoda zarządzania, która umożliwia zwiększenie sprawności funkcjonowania przedsiębiorstw i zapewnia im rozwój. Wspiera zarządzanie przez koordynację funkcji planowania, kontroli i informacji w sterowaniu przedsiębiorstwem.

3. Wspomaganie controllingu z użyciem systemu SAP ERP
W artykule zaprezentowano wybrane organizacyjne i informacyjne aspekty
wspomagania controllingu przez system SAP ERP na przykładzie ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Znaczenie ośrodków odpowiedzialności w organizacji controllingu
Zwiększenie efektywności działania organizacji wymaga decentralizacji zarządzania, poprzez wydzielenie w jej strukturze ośrodków odpowiedzialności.
Ośrodek odpowiedzialności to wyodrębniony obszar działalności organizacji o
określonych kosztach, wynikach i zasobach, którego kierownik ma uprawnienia do
podejmowania decyzji oraz ponosi odpowiedzialność za wykonanie przypisanych
mu zadań. Rozliczanie wyników jest realizowane poprzez budżety. Zadania to
część celów organizacji, przekazana do realizacji w danym ośrodku. Zakres ośrodków odpowiedzialności może być różny, tzn. może on dotyczyć przedsiębiorstwa,
wydziału, oddziału, komórki funkcjonalnej lub zespołu pracowników. Warunkiem
wydzielenia ośrodka odpowiedzialności jest możliwość pomiaru stopnia wykonania celu, zadań, realizacji planu i budżetu oraz osiągniętych wyników [14, s. 93;
15, s. 54-55].
Najczęściej wyróżnia się cztery typy ośrodków odpowiedzialności, wyodrębnione według kryterium zakresu i autonomii działania [2, s. 52; 14, s. 93-94; 15, s. 55]:
centra kosztów, centra przychodów, centra zysku i centra inwestycji. Kryteria oceny i przykłady centrów zaprezentowano w tab. 1.
Przekazanie uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności daje korzyści w postaci: zwiększenia stopnia decyzyjności i sprawności działania kierowników, zwiększenia trafności podejmowanych decyzji i rozwiązywanych problemów oraz wyższej efektywności i lepszych wyników obszarów funkcjonalnych zarządzanych
przez kierowników ośrodków odpowiedzialności [15, s. 54].
Tworzenie ośrodków odpowiedzialności jest kluczowym działaniem w procesie
wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, ponieważ wpływa na rynkową orientację działań ośrodków. Świadomość konkurencji wpływa na efektywność i skuteczność działań ośrodków odpowiedzialności. Zwiększenie skuteczności zarządzania
wymaga odpowiedniej organizacji ewidencji i rozliczania, czyli wprowadza zmiany
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Tabela 1. Kryteria oceny i przykłady ośrodków odpowiedzialności
Rodzaj
Centra kosztów

•

Kryteria oceny
poziom kosztów operacyjnych

•

•

Centra
przychodów
Centra zysku
(wyników)

•

poziom przychodów

•

•

poziom kosztów,
poziom przychodów,
poziom wyniku finansowego

•

•
•

•
•

Centra inwestycji

•
•
•

poziom zysku,
poziom wyniku finansowego,
stopa rentowności majątku

•
•
•
•

Przykłady
centrum kosztów produkcji (wydział produkcyjny, grupy środków trwałych, stanowiska pracy),
centrum kosztów obsługi (dział administracji, dział rachunkowości, dział kadr,
dział analiz ekonomicznych)
dział sprzedaży, dział marketingu, grupa
przedstawicieli handlowych
centrum zysku produkcji (zakład, wydział,
produkt lub grupa produktów),
centrum zysku sprzedaży (region sprzedaży, grupa klientów, kanał dystrybucji),
centrum usług
centrala koncernu,
zarząd firmy,
filie krajowe i zagraniczne,
spółki zależne

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2, s. 52].

w systemie rachunkowości zarządczej, w celu dostosowania do potrzeb poszczególnych ośrodków. Wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności wiąże się z analizą
profilu działalności organizacji, etapów wytwarzania i dostarczania produktów na
rynek, działań podstawowych, usług pomocniczych i struktury organizacyjnej. Duża
liczba ośrodków odpowiedzialności może utrudnić przepływ informacji i ustalenie
wpływu ośrodka na wynik organizacji oraz rozbudować system raportowania. W zarządzaniu przez ośrodki odpowiedzialności wykorzystuje się elementy zarządzania
przez cele, delegowanie uprawnień i wyjątki [9, s. 80-96; 14, s. 131-309; 15, s. 54-61].
Struktura informacyjna controllingu w systemie SAP ERP
System SAP ERP oferuje użytkownikowi rozwiązania z zakresu controllingu
operacyjnego i strategicznego.
W obszarze controllingu operacyjnego SAP ERP udostępnia funkcje z zakresu
controllingu kosztów i wyników dotyczące rodzajów kosztów, miejsc powstawania
kosztów (centrów kosztów), centrów zysku, kosztów działań, kosztów procesowych, kosztów zleceń i projektów, wyników segmentów rynku oraz kosztów produktu i produkcji.
W obszarze controllingu strategicznego system SAP ERP umożliwia planowanie strategiczne i konsolidację oraz korzystanie z systemu informowania kierownictwa i rachunku centrów zysku.
Funkcyjne odmiany controllingu, np. controlling logistyki, controlling personalny czy controlling finansowy, są udostępniane w obszarach funkcjonalnych
systemu SAP ERP.
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Czynności związane z controllingiem w systemie SAP ERP można podzielić
na: organizowanie, planowanie, kontrolowanie, przygotowanie sprawozdań oraz
doradzanie i informowanie.
W controllingu bardzo ważna jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
związana z rachunkowością (jednostki i działy gospodarcze) i logistyką (np. zakłady,
działy sprzedaży). Struktura informacyjna controllingu kosztów i wyników obejmuje: rodzaje kosztów, obiekty wynikowe (np. region, produkt, grupa klientów), zlecenia wewnętrzne, zlecenia klienta, centra kosztów oraz centra zysku (np. zlecenie).
Dla centrów kosztów i centrów zysku należy utworzyć hierarchie, które ukazują zależności między centrami i umożliwiają przypisanie osób odpowiedzialnych
oraz wskaźników.
Podczas rejestracji dokumentów należy uwzględniać odniesienie do jednostek
organizacyjnych. Wprowadzając do systemu ERP zlecenie produkcyjne, określa się
centrum kosztów (np. zakład). W przypadku zamówienia zaopatrzeniowego należy
wybrać dział zaopatrzenia, a dla zlecenia klienta podaje się np. dział sprzedaży i
kanał dystrybucji.
Definiując konta księgowe (kosztów i przychodów), w planie kont należy ustalić związki pomiędzy jednostką gospodarczą i obszarem rachunku kosztów. Ponadto każde centrum zysku należy przypisać do obszaru rachunku kosztów. W ramach
rachunku wyników można wyróżnić obszar wyników (np. dział sprzedaży) i obiekty wynikowe (np. produkt, klient). Za pomocą obiektów wynikowych można analizować rentowność. Do każdego obszaru wyników można przyporządkować jeden
lub więcej obszarów rachunku kosztów. Można też wyróżnić obiekty wynikowe
(np. księgując fakturę w rozrachunkach z odbiorcami lub dostawcami, można ją
bezpośrednio przypisać do centrum zysku lub centrum kosztów).
Dla każdej operacji gospodarczej można określić, które zapisy księgowe są potrzebne w controllingu. Można też prowadzić księgowość tylko do celów statystycznych.
System informacyjny controllingu dostarcza okresowych raportów standardowych (np. miesięczna sprzedaż dla centrum zysku) oraz raportów bieżących (np.
analiza produktów o najwyższych obrotach). Raporty umożliwiają porównanie
danych planowanych i rzeczywistych na poziomie wybranej jednostki organizacyjnej. W przypadku wykrycia odchylenia od planu istnieje możliwość śledzenia
kosztów dla każdego obiektu wynikowego aż do transakcji, która go spowodowała.
Korzyści i bariery zastosowania controllingu
Korzyści wynikające z zastosowania controllingu mogą dotyczyć trzech obszarów: organizacyjnego, finansowego i płacowego. Z obszarem organizacyjnym
związane jest utworzenie nowej struktury organizacyjnej, która powstaje w wyniku
wydzielenia ośrodków odpowiedzialności. Jest to efekt decentralizacji zarządzania
i przesunięcia wybranych kompetencji na niższe poziomy w strukturze organizacyjnej. Ośrodki odpowiedzialności mają przydzielone budżety i muszą je realizo-
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wać, ponieważ analiza ich wykonania jest podstawą do motywowania pracowników. Korzyści w obszarze finansowym wynikają z możliwości sterowania wynikami w wyodrębnionych ośrodkach odpowiedzialności. Stosowanie systemów
motywacyjnych przynosi korzyści w obszarze płacowym, ponieważ wiąże efekty
pracy z wynagrodzeniami pracowników [3, s. 32-33].
Bariery, które utrudniają zastosowanie controllingu w przedsiębiorstwie, mają
głównie charakter psychologiczny lub techniczny. Bariery psychologiczne dotyczą
niechęci pracowników do przyswajania nowych metod zarządzania. Można je pokonać poprzez system szkoleń pracowników i określenie potencjalnych ścieżek
kariery. Bariery techniczne dotyczą np. braku systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie, rozmytych zakresów kompetencji komórek organizacyjnych, braku powiązań między przykazanymi uprawnieniami i przydzieloną odpowiedzialnością oraz niskimi kwalifikacjami personelu w zakresie controllingu
[3, s. 33-35; 12, s. 94-95]. Ponadto duże znaczenie mają również sytuacja ekonomiczna firmy oraz zachowanie konkurencji [7, s. 96-98].
Polskie firmy decydują się na wdrożenie controllingu w celu [3, s. 29]: obniżenia
kosztów (28%), uzyskania dodatkowych informacji wpierających proces podejmowania decyzji (29%), zapewnienia lepszego przepływu informacji (20%), poprawy
płynności finansowej (14%) oraz zwiększenia zaangażowania pracowników (10%).

4. Podsumowanie
Otoczenie przedsiębiorstw cechują rosnąca dynamika i złożoność. Controlling,
który ułatwia sterowanie kosztami, daje przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną w warunkach dużej zmienności otoczenia. Wdrożenie controllingu zmusza
pracowników do ciągłego uczenia się, zmiany sposobu myślenia i nadążania za
otoczeniem. Ponadto wymaga dokładnego rozgraniczenia zadań i kompetencji
poszczególnych ośrodków odpowiedzialności.
Controlling jest wspomagany informacyjnie przez systemy ERP, które ułatwiają utworzenie ośrodków odpowiedzialności i udostępniają wiarygodny system informacji umożliwiający planowanie i kontrolę realizacji zadań w tych ośrodkach.
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INFORMATION SUPPORT OF CONTROLLING BY ERP SYSTEM
Summary
In the conditions of the changeability of surroundings, enterprises should use ERP systems. The
aim of the article is the presentation of chosen organizational and information aspects of controlling
support by SAP ERP system in the case of responsibility centres in production enterprise. The short
characteristics of ERP systems and essence and kinds of controlling in the enterprise have been also
described.
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PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM
W BANKU

1. Wstęp
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie specyfiki działalności
przedsiębiorstw bankowych i wynikających z tych uwarunkowań wymogów w
procesie budowy i rozwoju systemów wspomagających zarządzanie ryzykiem operacyjnym w tych instytucjach. Ze względu na zakres i formę autor nie koncentruje
się na szczegółowym charakteryzowaniu poszczególnych metod i narzędzi wykorzystywanych w przedmiotowym procesie, lecz charakteryzuje poszczególne etapy
procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym.
Ryzyko operacyjne należy zdefiniować jako ryzyko straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności procesów wewnętrznych, niedostosowania lub zawodności systemów technicznych w banku oraz błędów lub nieadekwatnych działań
personelu banku, a także ze zdarzeń zewnętrznych. Postrzeganie ryzyka operacyjnego obecnego w działalności bankowej od zawsze ostatnio się zmieniło. Rosnąca
świadomość tej kategorii ryzyka wynika przede wszystkim z coraz bardziej złożonych produktów bankowych funkcjonujących na globalnym rynku, a także ze złożoności samych organizacji, jakimi są współczesne banki1.

1 Nowa umowa kapitałowa (Basel II) systematyzuje kategorie ryzyka oraz wprowadza trzy filary
pomiaru i zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Filar pierwszy systematyzuje ryzyko w
trzech kategoriach: kredytowym, rynkowym oraz nowym – operacyjnym. Filar drugi podkreśla rolę
nadzoru nad instytucjami, w szczególności przez nadzór nad stanem kapitałów oraz interwencje
nadzorcze. Filar trzeci kładzie nacisk na dyscyplinę rynkową. Ujęcie kategorii ryzyka operacyjnego
oraz modyfikacje w podejściu do ryzyka kredytowego skutkują zmianą w sposobie kalkulacji współczynnika wypłacalności określającego relację funduszy własnych do aktywów ważonych ryzykiem.
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2. Specyfika przedsiębiorstw bankowych
w aspekcie ryzyka operacyjnego
Specyfika działalności banków na rynku finansowym, a tym samym systemów
wspomagających zarządzanie ryzykiem w tych instytucjach, wynika z bardzo wielu
czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Do podstawowych uwarunkowań kształtujących system wspomagający zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku należy zaliczyć:
– dużą liczbę oddziałów operacyjnych o zróżnicowanych obszarach działania i
kompetencjach decyzyjnych,
– znaczną liczbę placówek współpracujących z oddziałami operacyjnymi (filie, agencje),
– bardzo dużą liczbę pracowników na różnych szczeblach struktury organizacyjnej (wielowymiarowa niejednorodność personelu, np. kompetencyjna, etyczna),
– gotówkowe produkty rozliczeniowe bezpośrednio wyrażone w substancji pieniężnej,
– bezgotówkowe produkty rozliczeniowe z możliwością realizacji poza placówkami operacyjnymi (karty płatnicze),
– liczną sieć bankomatów i wpłatomatów,
– niematerialną postać wielu oferowanych produktów w formie złożonych usług
bankowych (rachunki rozliczeniowe, depozytowe, kredytowe, inwestycyjne itd.),
– elektroniczną ewidencję oferowanych produktów i dokonywanych operacji w
rozbudowanych systemach informatycznych (systemy on line),
– bardzo dużą liczbę klientów indywidualnych o niejednorodnej strukturze wiekowej, mentalnej, materialnej itd.,
– dużą liczbę klientów korporacyjnych o zróżnicowanej formie prawnej, strukturze organizacyjnej, kulturze organizacyjnej, kondycji finansowej itd.
Poza wymienionymi obszarami, możliwymi w pewnym stopniu do monitorowania i kontrolowania przez banki, istnieje wiele obszarów niezależnych od tych instytucji, a stanowiących także potencjalne źródła ryzyka operacyjnego. Są to m.in.:
– wydarzenia polityczne i gospodarcze mające odzwierciedlenie na rynkach finansowych (manipulacje rynkiem finansowym),
– niestabilność rozwiązań prawnych i podatkowych mających wpływ na zachowanie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
– działalność osób trzecich świadomie lub nieświadomie działających na niekorzyść
banku (kradzież, oszustwo, fałszerstwo, przekupstwo, wyłudzenie, hakerstwo),
– nieprzewidywalne straty w aktywach wywołane działaniem sił przyrody, wojen, kataklizmów.

3. Podstawowe obszary i etapy
procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym
Proces zarządzania ryzykiem bankowym jest procesem złożonym. Jego kształt
powinien odzwierciedlać produktowy zakres działalności instytucji bankowej. Ze
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względu na niejednorodność operacji bankowych oraz grup klientów do efektywnego procesu zarządzania ryzykiem niezbędne jest wydzielenie linii biznesowych2
(szczególnych ośrodków odpowiedzialności) odzwierciedlających główne obszary
działalności danego banku. W ujęciu najbardziej syntetycznym mogą to być następujące obszary:
– bankowość detaliczna,
– bankowość korporacyjna,
– bankowość inwestycyjna na rynkach finansowych.
Liniom biznesowym powinien być przypisany zgodny z ich obszarem działania
zakres kompetencyjny mający sprzyjać realizacji procesu zarządzania ryzykiem
operacyjnym, w szczególności mogą to być:
– opracowanie procedur i ofert produktów w przedmiotowym obszarze linii biznesowej,
– organizacja form i kanałów sprzedaży w obszarze linii,
– zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług bankowych,
– identyfikacja rodzajów ryzyka i czynników generujących ryzyko,
– pomiar oraz wszechstronna analiza ryzyka i jego determinantów,
– doskonalenie produktów oraz procedur sprzedaży i kontroli usług pod kątem
minimalizacji ryzyka operacyjnego.
Ze względu na specyfikę i złożoność procedur bankowych w poszczególnych
obszarach działalności do efektywnego przebiegu procesów określonych dla wydzielonych linii biznesowych niezbędne jest przypisanie i właściwa organizacja linii
wsparcia. Mogą to być m.in. następujące komórki funkcjonalne – departamenty:
– teleinformatyki,
– kadr i zasobów ludzkich,
– bezpieczeństwa,
– rachunkowości,
– prawny,
– administracyjno-inwestycyjny,
– strategii i rozwoju,
– ryzyka.
Komórki linii wsparcia oprócz realizacji przypisanych im procesów powinny
stanowić źródło informacji zarządczej. Usystematyzowana i właściwie przetworzona informacja stanowi źródło wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania
ryzykiem operacyjnym, czyli do obniżania strat operacyjnych, racjonalizacji kosztów operacyjnych oraz elastyczności (szybkości reakcji) organizacji na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Należy podkreślić, że proces zarządzania ryzykiem powi2 Rekomendacja M Komisji Nadzoru Bankowego wymienia osiem linii biznesowych: finansowanie
przedsiębiorstw, sprzedaż i operacje spekulacyjne, bankowość detaliczną, bankowość komercyjną, płatności i rozliczenia, usługi pośrednictwa, zarządzanie aktywami na zlecenie, brokerskie usługi detaliczne.
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nien być procesem zintegrowanym i opartym na ciągłym doskonaleniu wypracowywanych procedur. Schematycznie składniki tego procesu przedstawia rys. 1.
Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym

1. Identyfikacja

2. Pomiar

3. Zarządzanie
systemowe

6. Raportowanie

5. Monitorowanie

4. Zarządzanie
bieżące

Rys. 1. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym
Źródło: opracowanie własne.

Na etapie identyfikacji ryzyka definiuje się potencjalne zagrożenia, ich źródła i
czynniki mogące wywołać negatywne skutki w poszczególnych obszarach działalności bankowej. Identyfikacji tej dokonuje się na poziomie linii biznesowych, w
szczególności podczas opracowywania nowych produktów lub ich modyfikacji,
dostosowywania procedur wewnętrznych oraz aplikacji informatycznych. Na tym
etapie powinno się więc dokonać dokładnej analizy rodzajów zdarzeń wraz z ich
kategoryzacją i propozycją czynności oraz instrumentów zabezpieczających przed
ryzykiem lub ograniczających ryzyko zdarzeń. Przykładowa kategoryzacja zdarzeń
może obejmować następujące wielkości:
– oszustwa wewnętrzne,
– oszustwa zewnętrzne,
– praktykę kadrową oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
– klientów, produkty i praktykę biznesową,
– uszkodzenia aktywów,
– zakłócenia działalności i błędy systemów,
– dokonywanie transakcji, dostawę i zarządzanie procesami.
Proces gromadzenia danych dotyczących negatywnych zdarzeń operacyjnych
powinien stwarzać możliwość budowy aktualnej bazy danych opisujących m.in.:
rodzaj zdarzenia, jednostkę, w której to zdarzenia wystąpiło, produkt, z którym
związane jest zdarzenie, datę wystąpienia i ujawnienia zdarzenia, dane opisujące
wskaźnik wpływu na straty finansowe lub straty rynkowe banku.
Na etapie pomiaru ryzyka operacyjnego dokonuje się kwantyfikacji ryzyka, co
powinno umożliwiać usystematyzowanie zidentyfikowanych zdarzeń według stopnia narażenia na ryzyko, np. w trzech podstawowych kategoriach:
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–

poziom nieistotny – co może oznaczać brak konieczności podejmowania działań zabezpieczających,
– poziom istotny – co oznacza konieczność monitorowania czynników ryzyka,
– poziom krytyczny – co oznacza konieczność wprowadzenia mechanizmów
redukujących poziom ryzyka.
Pomiaru istotności czynników ryzyka należy dokonać na podstawie analizy
odnotowanych strat empirycznych (z wykorzystaniem informacji z kategoryzacji
czynników ryzyka dokonanych na etapie wcześniejszym oraz wyników różnorodnej kontroli wewnętrznej), a także na płaszczyźnie analizy scenariuszy możliwych
zdarzeń. Na podstawie takich danych należy określić rodzaj i parametry rozkładu
prawdopodobieństwa wystąpienia zidentyfikowanych zdarzeń oraz rozkładu skutków finansowych zdarzeń operacyjnych, a następnie przeprowadzić analizę symulacyjną określającą możliwe scenariusze zdarzeń i skutków tych zdarzeń (np. z
zastosowaniem metody symulacyjnej Monte Carlo).
Na etapie systemowego zarządzania ryzykiem operacyjnym następuje wykorzystanie
wiedzy zdobytej na etapach wcześniejszych w postaci tworzenia rozwiązań i regulacji
wykorzystywanych na kolejnym etapie bieżącego zarządzania ryzykiem operacyjnym.
Są to przede wszystkim wewnętrzne regulacje i przepisy wewnętrzne banku tworzone
przez departament systemowy właściwy dla wydzielonych linii biznesowych oraz linii
wsparcia. Szczegółowo mogą to być np.: zasady ochrony osób i mienia, zasady bezpieczeństwa aplikacji informatycznych, zasady doboru i oceny kadry kierowniczej itp.
Bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym polega na:
– zapobieganiu negatywnym zdarzeniom operacyjnym powstającym w procesach
wewnętrznych poprzez zastosowanie rozwiązań określonych systemowo (kontrola funkcjonalna i okresowa),
– działaniach ograniczających skalę i częstotliwość zdarzeń negatywnych (plany
awaryjne i kryzysowe),
– likwidowaniu negatywnych skutków zdarzeń operacyjnych i wyjaśnianiu ich
przyczyn,
– przekazywaniu danych o zarejestrowanych i nowo zidentyfikowanych zdarzeniach operacyjnych.
Monitorowanie poziomu ryzyka odbywa się na obydwu poziomach – bieżącym i
systemowym. Monitorowanie to przede wszystkim porównywanie zjawisk w czasie oraz
z wartościami progowymi. Niektóre zdarzenia generujące ryzyko są limitowane kwotowo lub ilościowo – monitorowanie polega na sprawdzaniu stopnia wykorzystania i przekroczenia ustanowionych limitów. Monitorowanie to także ocena skuteczności podejmowanych działań zmierzających do ograniczania częstotliwości i skutków niekorzystnych zdarzeń operacyjnych, a także działań wynikających z zaleceń pokontrolnych.
Kolejny etap w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym to raportowanie.
Etap ten ma zapewnić właściwy przepływ informacji do właściwych jednostek
organizacyjnych. Odbiorcami tych informacji, o zróżnicowanym stopniu szczegółowości, są przede wszystkim:
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–
–
–

departament centrali odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem operacyjnym,
zarząd banku,
rada nadzorcza.
System informacji zarządczej powinien być oparty na miesięcznych raportach
zawierających informacje o zidentyfikowanych, istotnych rodzajach ryzyka i działaniach ograniczających ryzyko nieakceptowane, analizę ryzyka dla nowych lub
zmienianych produktów czy projektów, analizę zaistniałych incydentów ryzyka
oraz realizacji zaleceń i rekomendacji pokontrolnych.
Rosnące znaczenie ryzyka operacyjnego w działalności bankowej, rozwój automatyzacji i technologii informatycznych stanowią poważną podstawę wypracowywania skutecznych, choć bardzo złożonych procedur i mechanizmów zarządzania tą kategorią ryzyka jako zintegrowanego systemu zarządczego w skali całej
organizacji bankowej. Szczególną rolę mogą odegrać metody statystyczne i ekonometryczne wykorzystywane na etapie pomiaru ryzyka, np. symulacje funkcji
częstości rozkładu zdarzeń operacyjnych, symulacje rozkładu skutku finansowego
lub metoda Value at Risk (VaR) do pomiaru poszczególnych kategorii zdarzeń
operacyjnych lub ryzyka operacyjnego całego banku.
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RISK MANAGEMENT IN BANKS
Summary
This article presents the basic elements of risk management in banks. At the beginning, the factors in the financial markets are described. This article explains select stages and actions of management operational risk in banks. It also contains information about instruments of banking controlling
which are used in commercial banks.
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KONCEPCJA WARTOŚCI DLA KLIENTA

1. Wstęp
Rachunkowość zarządcza w ostatnich kilkunastu latach dynamicznie się rozwijała. Ten ewolucyjny proces jest efektem zmian zachodzących w otoczeniu organizacji gospodarczych. Jednym z wyraźnych trendów we współczesnej rachunkowości zarządczej jest zwiększenie orientacji na realizację oczekiwań klientów jako
jednej z priorytetowych grup interesariuszy. Nowe instrumenty opracowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb klientów wymagają zastosowania nowych kategorii.
Jedną z nowych koncepcji mających istotny wpływ na zmianę układu prowadzonych analiz zarządczych jest koncepcja wartości dla klienta.
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wartości dla klienta oraz omówienie różnych podejść do wyceny tej kategorii. Jako podstawę teoretyczną wyjaśniającą przyczyny rozwoju koncepcji wartości dla klienta i jej aplikację w metodach rachunkowości zarządczej wykorzystano teorię interesariuszy.

2. Teoria interesariuszy
Teoria interesariuszy to jedna z najpopularniejszych w ostatnich latach teorii
wykorzystywanych do wyjaśnienia zmian zachodzących w systemach zarządzania
organizacjami [3]. Teoria ta sformułowana została w 1984 r. przez Freemana [2] i
odnosiła się pierwotnie do zarządzania strategicznego. Wkrótce jednak zyskała
popularność i zaczęła być stosowana nie tylko w badaniach dotyczących szeroko
pojętego zarządzania, ale również w opracowaniach z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej.
Zgodnie z teorią interesariuszy [15] organizacje, realizując swoją działalność,
zmuszone są brać pod uwagę uwarunkowania i oczekiwania różnych podmiotów
znajdujących się w otoczeniu. Interesariusze, bo pod taką nazwą występują te
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podmioty, to każda grupa lub osoba, która może wpływać na osiąganie celów firmy
lub odczuwa tego efekty [2]. Teoria interesariuszy stanowi radykalny przełom w
sposobie myślenia o roli systemów zarządzania, tradycyjnie ukierunkowanych na
zapewnienie realizacji oczekiwań właścicieli.
Dalsze badania rozwijające teorię interesariuszy zorientowane były na analizę
interesariuszy ze względu na ich wpływ na sytuację podmiotu gospodarczego. Z tego
punktu widzenia interesariusze każdej organizacji mogą zostać podzieleni na [2, s. 256]:
– interesariuszy pierwszego rzędu – podmioty, których współpraca z organizacją
jest niezbędna do jej przetrwania; do grupy tej zalicza się właścicieli, kredytodawców, pracowników, klientów, dostawców,
– interesariuszy drugiego rzędu – podmioty, które nie współpracują bezpośrednio
z organizacją, ale mają lub mogą mieć na nią istotny wpływ; do grupy tej zalicza się drobnych udziałowców, organizacje rządowe i pozarządowe, samorządy
lokalne, aktywistów.
Zgodnie z omawianą teorią wszystkie te podmioty oddziaływają bezpośrednio
lub pośrednio na sytuację organizacji, jej wyniki finansowe, pozycję strategiczną,
potencjał rozwoju itp. Oczekiwania różnych interesariuszy, szczególnie interesariuszy pierwszego rzędu, powinny być zatem brane pod uwagę przy ustalaniu celów organizacji, konstruowaniu systemów kontroli kierowniczej, wykonywaniu
analiz zarządczych oraz podejmowaniu decyzji. Teoria interesariuszy jest często
przytaczana w badaniach empirycznych z zakresu rachunkowości. Pozwala ona
wyjaśnić zmiany zachodzące w zakresie informacji przetwarzanych przez organizacje w procesie komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym oraz zmiany w
metodach i technikach rachunkowych stosowanych do celów wewnętrznych.
We współczesnej rachunkowości zarządczej ta zmiana orientacji organizacji na
potrzeby różnych grup interesariuszy jest szczególnie wyraźna. Świadczy o tym
m.in. dynamiczny rozwój tzw. strategicznej rachunkowości zarządczej (por. m.in.
[5; 11; 12]). W publikacjach dotyczących tego nowego obszaru rachunkowości zarządczej jednoznacznie wskazuje się na orientację zewnętrzną oraz koncentrację na
oczekiwaniach różnych grup interesariuszy jako podstawowe cechy charakteryzujące
większość nowoczesnych rozwiązań stosowanych w tym zakresie. Nawet pobieżna
analiza nowych instrumentów lub metod pozwala stwierdzić, że jednym z najbardziej wyraźnych trendów we współczesnej rachunkowości zarządczej jest radykalny
wzrost orientacji na potrzeby i oczekiwania klientów. Świadczy o tym rosnąca liczba
publikacji prezentujących problematykę instrumentów zapewniających orientację
analiz oraz sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby klientów (np. 4; 10]).

3. Pojęcie wartości dla klienta
Wzrost orientacji analiz zarządczych na klientów spowodował pojawienie się
nowych kategorii służących do pomiaru oczekiwań tej grupy interesariuszy. Poję-

265
ciem, które coraz częściej pojawia się w opracowaniach z zakresu rachunkowości
zarządczej, jest wartość dla klienta [7; 9].
Koncepcja analizy wartości dla klienta wywodzi się z rozwiązań praktycznych
opracowanych na początku lat 50. przez L.D. Milesa na potrzeby General Electric
Corporation [13]. Podstawowym celem instrumentów stosowanych w ramach tego
podejścia było wyeliminowanie niepotrzebnych kosztów bez znacznej utraty funkcjonalności produktu dla klienta. Obecnie wartość dla klienta to nie tylko instrument redukcji kosztów, ale bardzo szeroka koncepcja wykorzystywana w marketingu do rozwoju oferty produktowej oraz działań wspomagających rozwój relacji z
klientami. To popularne w marketingu pojęcie zaczyna być również przedstawiane
w powiązaniu z różnego rodzaju instrumentami analizy przychodów i kosztów.
Według Chakraborty [1] wartość dla klienta jest postrzeganą przez klienta wartością korzyści ekonomicznych, technicznych i społecznych pozyskiwanych w
zamian za cenę płaconą za produkt z uwzględnieniem dostępnej na rynku oferty
produktów i cen. Takie szerokie i uniwersalne ujęcie bardzo trafnie odzwierciedla
dążenie wielu organizacji do prawidłowego określenia, jakich produktów oczekują
klienci i ile są skłonni za nie zapłacić. To ogólne ujęcie stawia jednak ogromne
wyzwanie dla praktycznego pomiaru wartości dla klienta. Wartość ta bowiem w
przedstawionym ujęciu charakteryzuje się [13]:
1) wielowymiarowością,
2) zmiennością w czasie,
3) indywidualną percepcją klienta,
4) uzależnieniem od oferty konkurencji.
Wartość dla klienta to niewątpliwie konstrukcja wielowymiarowa. Współczesne produkty stanowią kompleksową ofertę obejmującą wiele atrybutów zarówno
materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz cech funkcjonalnych samego produktu
wpływ na jego wartość mają dodatkowe czynniki materialne, takie jak poziom
usług towarzyszących sprzedaży lub serwisu posprzedażnego, dodatkowe produkty
nabywane w ramach oferty, przyszłe korzyści wliczone w ofertę itp. Kolejnym
elementem wpływającym na zwiększanie wartości oferty są elementy niematerialne: marka produktu, zaufanie klienta oparte na doświadczeniach z dotychczasowej
współpracy. Niewątpliwym problemem wyceny jest to, że wartość oferty nie stanowi prostej sumy wartości poszczególnych jej elementów. Między elementami
tymi występują bowiem wzajemne powiązania mogące dawać efekt dodatni (synergia) lub negatywny.
Pomiar wartości dla klienta musi uwzględniać czynnik czasu. Oczekiwania
klientów są w dużym stopniu uzależnione od sytuacji, w której się aktualnie znajdują. Zmiana sytuacji, która następuje wraz z upływem czasu, powoduje zmianę
oczekiwań, więc w rezultacie oznacza inną wycenę wartości oferty produktowej.
Obecnie powszechny jest pogląd, że kluczowym czynnikiem sukcesu współczesnych organizacji jest szybkość, z jaką są w stanie spełniać oczekiwania klientów.
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Wynika z tego przekonanie, w wielu przypadkach bardzo słuszne, że im szybciej
produkt trafia do klienta, tym większa jego wartość. Wydaje się jednak, że bardziej
uniwersalne byłoby stwierdzenie, iż wartość oferty produktowej jest największa,
jeżeli dociera ona do klienta w odpowiednim momencie.
Wartość, którą klient odbiera, jest w oczywisty sposób uzależniona od samego
klienta. Percepcja wartości to wynik doświadczeń, aktualnej sytuacji oraz oczekiwań klienta co do przyszłości w bardzo szerokim rozumieniu. Szczególne znaczenie dla wiarygodnej wyceny wartości dla klienta ma uwzględnienie ograniczeń
finansowych. To istotne ograniczenie ma zasadniczy wpływ na korektę oczekiwań
klientów odnośnie do wartości, jaką ma reprezentować produkt.
Ostatnią ze wskazanych istotnych cech wartości dla klienta jest jej relatywność.
Ocena wartości oferty produktowej przez klienta prowadzona jest równolegle z
wyceną oferty konkurencyjnej, a czasem również z uwzględnieniem kompromisu
między realizacją potrzeb w zupełnie innej sferze. Niewątpliwie jednym z najważniejszych elementów wartości dla klienta jest cena produktu – nie jest to jednak
czynnik jedyny. Ogólnie można stwierdzić, że proponowana oferta musi zostać
uznana przez klienta za lepszą od innych rozważanych możliwości.
Koncepcja wartości dla klienta może podlegać analizie na różnych etapach
tworzenia i dostarczania produktów [14]. Przedstawiony na rys. 1 model wyraźnie
pokazuje, jak złożonym wyzwaniem jest pomiar wartości dla klienta.
Rynek

Przedsiębiorstwo
Rozwój
produktu

Wartość zakładana

Klient

Luka informacyjna

Luka projektowania

Luka kompromisu

Zakup
Wartość projektowana

Wykorzystanie

Wartość pożądana

Luka percepcji

Wartość oczekiwana

Luka satysfakcji
Wartość otrzymana
Rys. 1. Model wartości dla klienta

Źródło: [14, s. 630].

Koncepcja wartości dla klienta odgrywa ogromną rolę w fazie projektowania
produktów. Na tym etapie projektanci starają się poznać cechy pożądane przez
klientów i uwzględnić je w projekcie oferty produktowej. Ostateczny projekt, a
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więc produkt dostarczany klientom, to efekt wielu kompromisów odnośnie do różnych cech funkcjonalnych oraz kosztów ich uzyskania. Podobne kompromisy są
rozstrzygane w momencie zakupu produktu przez klientów. Ostateczne zadowolenie klienta jednak kształtowane jest później w fazie użytkowania produktu. Występujące luki powodują konieczność ciągłego aktywnego śledzenia zmian i korygowania wartości dla klienta.

4. Pomiar wartości dla klienta
Omówiona charakterystyka wartości dla klienta wskazuje na ogromne trudności w praktycznym posługiwaniu się tą kategorią i jej wykorzystaniu w instrumentach rachunkowości zarządczej. Obecnie w literaturze przedmiotu pojawiają się
cztery podstawowe podejścia do pomiaru wartości dla klienta określone w niniejszym opracowaniu jako ujęcia: kosztowe, cenowe, ekonomiczne oraz marketingowe (m.in. [8; 13]).
Najbardziej tradycyjne kosztowe ujęcie wartości dla klienta wywodzi się z
pierwowzoru analizy wartości zaproponowanej przez Milesa. Zgodnie w tym klasycznym ujęciem wartość dla klienta [8, s. 734] jest definiowana jako minimalne
koszty zakupu lub wytworzenia produktu tworzącego walory użytkowe i wizerunkowe dla klienta. Przedstawione podejście jest tożsame z pomiarem wartości dla
klienta na poziomie najniższego lub uzasadnionego kosztu dostarczenia produktu o
takich cechach funkcjonalnych, których klient oczekuje.
Pewnym rozszerzeniem klasycznego podejścia jest traktowanie wartości dla
klienta jako ceny, w domyśle ceny maksymalnej, jaką klient jest skłonny zapłacić
za produkt o określonych cechach funkcjonalnych. Ta pozornie niewielka zmiana
podejścia wpłynęła na radykalną zmianę postrzegania wartości produktu dla klienta, jako kategorii nie związanej bezpośrednio z kosztami, jakie producent poniósł
na wytworzenie tego produktu. Podejście cenowe w znacznie większym stopniu
pozwoliło uwzględnić w analizach obserwowane w praktyce zjawiska, takie jak
moda czy snobizm, mające ogromny wpływ na skłonność klientów do akceptowania oferty produktowej.
Kolejne dwa podejścia wyceny wartości dla klienta w ujęciu ekonomicznym
oraz w ujęciu marketingowym są aktualnie najczęściej stosowane w postaci nowych instrumentów wspomagających zarządzanie organizacjami. Podejścia te są w
dużym stopniu rozwinięciem przedstawionych powyżej klasycznych ujęć wartości
dla klienta. Z obu tych powodów zostaną szerzej omówione.
Trzecie z prezentowanych podejść oparte jest na wartości ekonomicznej.
W tym ujęciu wartość dla klienta wyznaczana jest jako różnica między korzyściami i wyrzeczeniami (kosztami) związanymi z zakupem i wykorzystaniem
produktu. Ekonomiczną wartość produktu dla klienta obliczać można według
formuły:
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wartość ekonomiczna
dla klienta

=

korzyści z wykorzystania produktu –
– koszty wykorzystania produktu – cena produktu.

Najbardziej oczywistym składnikiem ekonomicznej wartości dla klienta jest
cena produktu będąca podstawowym wyrzeczeniem ponoszonym przez klienta. Co
do pozostałych składników sposób ich wyceny nasuwa znacznie więcej problemów
ze względu na ich rozłożenie w całym okresie wykorzystania produktu projektu.
Wycena ekonomicznej wartości dla klienta może być przeprowadzana przez analogię do tradycyjnych projektów inwestycyjnych. Formułą w pełni odpowiadającą
założeniom wartości ekonomicznej projektu dla klienta jest zdyskontowana wartość
netto. W przeciwieństwie jednak do projektów inwestycyjnych, w przypadku projektów wykonywanych dla klientów zewnętrznych wszystkie przepływy pieniężne
uwzględniane w analizie będą występować po stronie klienta, a nie wykonawcy.
Wykorzystanie ekonomicznej wartości dla klienta wymaga analizy działalności
klienta w bardzo szerokim ujęciu. Konieczne jest pełne zrozumienie celu wykorzystania produktu przez klienta oraz funkcji, jaką pełni w procesie kreowania wartości dla kolejnych osób lub organizacji. Niewątpliwie podstawowym wyzwaniem w
zastosowaniu tej metody w wycenie wartości dla klienta jest jej kompleksowość
oraz ograniczenia w dostępie do kompletnych informacji na temat sposobu wykorzystania produktu przez klienta. Metoda wartości ekonomicznej, mimo wielu zalet, nie do końca pozwala jednak uwzględnić wszystkie czynniki kształtujące decyzje klientów o zakupie produktów.
Alternatywnym podejściem w zakresie wyceny wartości dla klienta jest postrzeganie tej wartości jako sumy korzyści związanych z pewnymi cechami (atrybutami) produktu służącymi zaspokajaniu oczekiwań (celów) klienta. W najprostszym ujęciu wartość marketingowa dla klienta to jego wartość cenowa. Obecnie
znacznie częściej jednak wycena w ujęciu marketingowym sprowadzana jest do
poziomu poszczególnych cech (atrybutów) produktu. To podejście pozwala
uwzględnić w analizie oczekiwań klientów cechy niematerialne produktów, takie
jak marka produktu, zgodność z panującą modą, a także wartość wszystkich usług
towarzyszących procesowi zakupu i użytkowania, np. relacje z klientami, zaufanie
klienta do kompetencji pracowników. Wycena wartości jako sumy atrybutów produktu jest szczególnie rozpowszechniona w opracowaniach z zakresu marketingu.
Na tym podejściu oparty jest popularny w marketingu model produktu rozszerzonego. Zgodnie z najnowszym ujęciem [6, s. 239] wartość produktu może być
postrzegana na pięciu poziomach: kluczowej korzyści, produktu podstawowego,
produktu oczekiwanego, produktu rozszerzonego, produktu potencjalnego. Różnice
w postrzeganiu produktów na tych poziomach wynikają z licznych dodatkowych i
potencjalnych cech, jakie reprezentuje produkt dla klienta. Takie ujęcie jest nie-
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wątpliwie przydatne w analizie cech pożądanych przez klienta, stanowi jednak
ogromne wyzwanie w zakresie praktycznego pomiaru wartości dla klienta w ujęciu
wartościowym. Cechy produktu mogą mieć wartość dodatnią, obojętną lub negatywną. Często są postrzegane inaczej pojedynczo, a inaczej razem z innymi cechami. Wszystkie te uwarunkowania nasuwają wątpliwości co do możliwości w
pełni wiarygodnego wyznaczenia wartości dla klienta jako prostej sumy wartości
wszystkich cech funkcjonalnych oferty produktowej. Marketingowa koncepcja
wartości dla klienta wnosi jednak bardzo wiele do sposobu myślenia o ofercie produktowej, jednoznacznie wskazując, że wartość, jaką otrzymuje klient, nie jest
ograniczona jedynie do cech samego produktu, ale również wynika z innych efektów pozostałej prowadzonej działalności.

5. Zakończenie
Koncepcja wartości dla klienta oraz jej wykorzystanie w nowoczesnych instrumentach rachunkowości zarządczej to, według teorii interesariuszy, wyraz coraz większego znaczenia klientów na współczesnych rynkach. Niewątpliwie takie
zjawiska, jak globalizacja działalności, rosnąca konkurencja i liberalizacja rynków,
przyczyniają się do wzrostu orientacji organizacji gospodarczych na spełnianie
oczekiwań klientów. Tendencja ta nie zmienia przy tym silnego nacisku na spełnianie oczekiwań ze strony tradycyjnie bardzo istotnej grupy interesariuszy, jaką są
właściciele. Próba pogodzenia odmiennych oczekiwań właścicieli i klientów w
procesie zarządzania organizacjami prowadzi do opracowywania nowych instrumentów rachunkowości zarządczej. W ramach tych nowoczesnych rozwiązań jednak pojawiają się, obok tradycyjnych, nowe kategorie wymagające pomiaru, takie
jak wartość dla klienta. Przedstawiony przegląd metod pomiaru wartości dla klienta świadczy o tym, że kategoria ta rozumiana jest obecnie na wiele sposobów. Niezależnie jednak od szczegółowego ujęcia, koncepcja wartości dla klienta wydaje
się kluczowa dla rozwoju nowych metod rachunkowości zarządczej.
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THE CONCEPT OF VALUE FOR CUSTOMER
Summary
The growing focus on customers’ needs seems to be one of the main trends in contemporary
management accounting. The aim of the paper is to present the concept of value for customer. The
methods of the measurement of value for customer are discussed. Stakeholder theory is used as a
theoretical framework explaining the growing focus of management accounting on customers’ needs.
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KIERUNKI WYKORZYSTANIA SYSTEMU
JEDNORODNYCH GRUP PACJENTÓW
W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Wstęp
Każdy szpital, prowadząc działalność usługową w postaci udzielania świadczeń zdrowotnych, stara się, aby jego funkcjonowanie było sprawne, zarządzanie
jednostką jako całością efektywne, a poziom kosztów jego działalności utrzymywał
się na racjonalnym poziomie. W tym celu poszukuje się coraz to nowszych rozwiązań. Jednym z nich jest system Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP), działający w
wielu krajach europejskich (Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Niemcy, czy Holandia [7, s. 215]), oparty na opracowanej w Stanach Zjednoczonych, w
latach siedemdziesiątych, koncepcji DRG (Diagnosis Related Groups). Polski odpowiednik został skonstruowany na podstawie doświadczeń brytyjskich ze względu na zbliżony charakter brytyjskiego systemu narodowej służby zdrowia do NFZ
w Polsce [6, s. 28]. Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie sytemu
Jednorodnych Grup Pacjentów, a następnie zaprezentowanie kierunków jego wykorzystania przez zakłady opieki zdrowotnej.

2. Definicja systemu Jednorodnych Grup Pacjentów
W latach siedemdziesiątych naukowcy z Uniwersytetu Yale w Stanach Zjednoczonych, tacy jak: R. Fetter, J. Thompson, R. Mills, R. Averill i J. Freeman opracowali koncepcję Jednorodnych Grup Pacjentów (z angielskiego DRG – Diagnosis
Related Groups), która miała służyć standaryzacji produktów i usług medycznych.
Koncepcja ta pozwalała nie tylko na standaryzację świadczeń zdrowotnych, ale
także na przyporządkowanie tym ostatnim jak najbardziej adekwatnych wartości
zużycia poszczególnych zasobów materiałowych, rzeczowych, personalnych, a
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także finansowych. Koncepcja Jednorodnych Grup Pacjentów szybko zastąpiła
dotychczasową miarę usługi medycznej, jaką stanowił osobodzień (krytykowany
głównie ze względu na swój niejednorodny charakter i niemożność prawdziwego
odzwierciedlenia złożoności choroby pacjenta).
Jako główne kryterium klasyfikacji pacjentów do poszczególnych Jednorodnych Grup Pacjentów, naukowcy amerykańscy wybrali diagnozę medyczną, gdyż
jest łatwo dostępna, odzwierciedla dużą liczbę informacji (takich jak przyczyny i
objawy choroby, możliwe sposoby jej leczenia itd.). Ponadto jest zrozumiała, a
także jednoznaczna z punktu widzenia terminologii medycznej niezależnie od szpitala, w którym zostanie postawiona. Ze względów praktycznych przyjęto także
dodatkowe kryterium, jakim jest czas pobytu pacjenta w szpitalu. Bierze się je pod
uwagę w celu ustalenia przybliżonego zużycia niezbędnych w trakcie leczenia
zasobów, których wartość w dużej mierze zależy od czasu hospitalizacji (dłuższy
pobytu pacjenta w szpitalu pociąga za sobą wzrost zużycia leków, opatrunków,
żywności, a także wymaga czasu i wysiłku personelu medycznego, głównie opieki
pielęgniarskiej). Pacjenci byli zatem przyporządkowywani do poszczególnych
Jednorodnych Grup Pacjentów ze względu na zdiagnozowaną u nich chorobę, a co
za tym idzie, sposób leczenia (zastosowane procedury medyczne, przepisane leki itd.), jak również z punktu widzenia kosztochłonności ich hospitalizacji. U podstawy koncepcji Jednorodnych Grup Pacjentów leży bowiem przekonanie, iż mimo
że każdy pacjent stanowi odrębny przypadek kliniczny, to jednak sposób jego leczenia może mieć wiele cech wspólnych z przypadkami innych pacjentów, podobne może być więc wykorzystanie w trakcie leczenia poszczególnych zasobów rzeczowych (sprzętu medycznego), materiałowych (leków, opatrunków, sprzętu jednorazowego użytku typu igły, strzykawki, a także żywności) oraz zasobów personalnych (wykonawczy zespół pracowników czyli personel medyczny – lekarze,
pielęgniarki). W konsekwencji rodzaj i wielkość kosztów generowanych w trakcie
realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz różnych pacjentów, ale co ważne przyporządkowanych do tej samej JGP, są bardzo zbliżone.
Opracowując polską wersję systemu DRG, za parametry decydujące o kwalifikacji danego pacjenta do konkretnej JGP przyjęto:
– procedurę o najwyższej randze (wartości) – ICD 91,
– procedurę dodatkową – ICD 9,
– rozpoznanie kliniczne zasadnicze – ICD 102,
– rozpoznanie kliniczne wtórne – ICD 10,
– wiek pacjenta,
1 ICD 9 – zbiór kodów dotyczący grup zabiegowych (Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur
Medycznych ICD-9 CM zawiera 6500 pozycji, jednak około 2600 ma znaczenie w definiowaniu grup
i w procesie grupowania).
2
ICD 10 – zbiór kodów dotyczący grup zachowawczych.
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czas pobytu,
tryb przyjęcia,
tryb wypisu,
płeć pacjenta [6, s. 28].
Poszczególne JGP zawierają zatem wszystkie elementy kosztowe, które można
zidentyfikować, odpowiadające podobnemu zużyciu zasobów, związanemu z leczeniem i pobytem pacjenta w szpitalu od momentu jego przyjęcia do wypisu.

3. Wykorzystanie systemu JGP w zakładach opieki zdrowotnej
Jednorodne Grupy Pacjentów to instrument o bardzo szerokim zakresie wykorzystania. Poza tym, że według planów NFZ stanowić będzie wkrótce narzędzie
kontraktowania i finansowania szpitali, system JPG ma zastosowanie w planowaniu kosztów działalności szpitala, a także ich późniejszej kontroli. Ponadto stanowi
swoisty instrument statystyczny, może być również przydatny do alokacji środków
finansowych w systemie ochrony zdrowia.
Narzędzie kontraktowania i finansowania szpitali
System Jednorodnych Grup Pacjentów może służyć jako narzędzie kontraktowania i finansowania szpitali, jak w wielu krajach europejskich, takich jak Wielka
Brytania, Szwajcaria, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia, Dania czy Francja
[7, s. 217], a także w Stanach Zjednoczonych, gdzie system ten został opracowany.
System JGP przyjęto jako formę taryfikacji (standardowe ceny usług medycznych)
oraz prospektywnego finansowania świadczeń zdrowotnych, co przyczynia się do
efektywnego zarządzania szpitalem, głównie zarządzania kosztami, pozwala na
porównanie własnych wyników z wynikami innych szpitali, motywuje jednostki o
wysokich kosztach działalności do ich obniżania oraz sprzyja tzw. zdrowej konkurencji między poszczególnymi zakładami opieki zdrowotnej. Finansowanie szpitali
według klasyfikacji Jednorodnych Grup Pacjentów jest „obiektywne”, gdyż odzwierciedla rzeczywistą złożoność patologii przypadków z poszczególnych JGP
oraz wielkość kosztów ponoszonych w trakcie ich leczenia. Według zapowiedzi
prezesa NFZ [6, s. 29] system JGP nie obejmie w Polsce wszystkich usług szpitalnych, gdyż istnieje pewna grupa świadczeń, która nie poddaje się tej formule finansowania (np. chemioterapia). Niemniej jednak około 90% procedur szpitalnych
będzie finansowanych na podstawie system JGP.
Planowanie i kontrola kosztów
System Jednorodnych Grup Pacjentów ma na celu wyodrębnienie grup pacjentów o zbliżonych do siebie cechach z ekonomicznego punktu widzenia. Przyporządkowanie do poszczególnych grup odpowiada nie tylko klasyfikacji medycznej,
ale ponadto pozwala na określenie wykorzystywanych w trakcie leczenia zasobów
materiałowych, rzeczowych oraz personalnych, a przez to oszacowanie poziomu
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kosztów ponoszonych podczas świadczenia usług medycznych pacjentom z danych
grup diagnostycznych, co można wykorzystać zarówno w planowaniu, jak i kontrolowaniu poziomu ponoszonych kosztów.
Wprowadzenie systemu Jednorodnych Grup Pacjentów w szpitalach daje możliwość szczegółowej charakterystyki procesu leczniczego (w wymiarze klinicznym
oraz w kategoriach kosztowych). Proces ten zakłada bowiem, że jedni pacjenci
wymagają większych nakładów na leczenie, drudzy zaś mniejszych. Ponadto realizacja świadczenia zdrowotnego wobec jednego pacjenta może wymagać dużej
liczby, większego wysiłku i dłuższego czasu pracy personelu medycznego, podczas
gdy usługa medyczna na rzecz innego pacjenta zostanie wykonana przykładowo
przez jednego lekarza i jedną pielęgniarkę w stosunkowo krótkim czasie. Istnieje
zatem znaczna różnica w kosztach leczenia poszczególnych pacjentów. Dzięki
koncepcji JGP wskazujemy różnych pacjentów, z różnymi klinicznie dolegliwościami, a następnie przyporządkowujemy ich do grup o podobnej charakterystyce
kosztowej i zbliżonym podejściu diagnostyczno-leczniczym. Zakwalifikowanie
pacjenta do danej Jednorodnej Grupy Pacjentów umożliwia personelowi medycznemu podjęcie decyzji dotyczącej metod leczenia, jakie należy zastosować, a co za
tym idzie, pozwala wskazać przewidywany czas wykonania usługi oraz liczbę personelu potrzebnego do jej zrealizowania, a także określić w sposób ilościowo-wartościowy, odpowiednio do przyjętego procesu leczenia, zużycie poszczególnych zasobów. Stosowanie systemu Jednorodnych Grup Pacjentów przeciwdziała
zatem podejmowaniu nietrafnych decyzji (np. zlecanie badań diagnostycznych nie
uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta itp.).
Jednorodne Grupy Pacjentów mogą posłużyć jako swoisty instrument planowania kosztów działalności szpitala [5, s. 154-160]. To w ramach planowania podejmuje się decyzje co do zadań rzeczowych i finansowych, jakie należy wykonać
w danych komórkach organizacyjnych szpitala – na oddziałach, w pracowniach
specjalistycznych czy też laboratoriach medycznych. W zależności od przewidzianych zadań następuje planowanie zaopatrzenia zasobów, głównie materiałowych
(leków, opatrunków, sprzętu jednorazowego użytku lub choćby żywności), a także
osobowych (liczba i rodzaj personelu medycznego) oraz sprzętu medycznego niezbędnego w trakcie poszczególnych zabiegów czy operacji, czyli następuje szacowanie poziomu kosztów, jakie w przybliżeniu zostaną poniesione w celu realizacji
świadczeń zdrowotnych. Rozpoznanie kosztów danej Jednorodnej Grupy Pacjentów jest sprawą bardzo istotną. Koszt ten bowiem jest ustalany ze względu na charakter grupy, do której przyporządkowano pacjenta z określoną jednostką chorobową oraz z racji ewentualnego występowania patologii. Istnieje zatem możliwość
wykorzystania klasyfikacji JGP jako instrumentu planowania działalności szpitala,
a co tym idzie, racjonalnego gospodarowania kosztami.
Identyfikując koszty działalności szpitala, poznajemy rodzaje materiałów medycznych i niemedycznych oraz planowane ich zużycie na potrzeby świadczenia
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usług medycznych. Planowanie zużycia materiałowego oznacza planowanie gospodarki materiałowej szpitala, unikanie zakupu za dużej ilości materiałów medycznych, ujawnienie różnych form nieefektywnego wykorzystania zasobów,
przeciwdziałanie marnotrawstwu, a także przeciwdziałanie tworzeniu zbędnych
zapasów materiałowych. Poznając koszty osobowe, jesteśmy w stanie zaplanować
potrzeby ilościowe personelu, strukturę zatrudnienia oraz tryb zatrudnienia istotny
z punktu widzenia kosztowego. Zużycie materiałów i energii oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowią często 70-80% ogółu kosztów rodzajowych szpitala.
Znajomość tych kosztów pozwala racjonalnie nimi gospodarować.
Jak widać, JPG to narzędzie, które można wykorzystać w procesie planowania
kosztów działalności szpitala i w planowaniu kosztów realizacji usług medycznych.
Umożliwia bowiem oszacowanie poziomu kosztów z uwzględnieniem ich rodzaju i
wielkości, ponieważ przyporządkowanie pacjentów do poszczególnych Jednorodnych Grup Pacjentów definiuje automatycznie, jakie zasoby i w jakich ilościach będą
wykorzystane w celu realizacji określonego świadczenia zdrowotnego.
Wspólny język komunikacji między personelem medycznym
a personelem administracyjno-ekonomicznym
Dzięki wdrożeniu JPG wzrasta wśród kadry medycznej świadomość kosztu,
gdyż po przyporządkowaniu pacjenta do danej JGP następuje oszacowanie liczby
personelu (wykorzystywanie medycznego potencjału pracowniczego), sprzętu medycznego i zużycia materiałów potrzebnych do wykonania usługi medycznej wobec tego pacjenta, a przez to i oszacowanie planowanych kosztów jego leczenia [3].
Uzyskując pewną wiedzę ekonomiczną, personel medyczny (ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe czy też kierownicy pracowni i laboratoriów, czyli zarządzający
danymi komórkami organizacyjnymi szpitala) staje się w rezultacie ostrożniejszy
w swym postępowaniu, co zmniejsza ryzyko przypadkowych działań. To wpływa
na ograniczenie marnotrawstwa zasobów, a także wzmaga wydajność.
Z racji swego podwójnego, medyczno-ekonomicznego podejścia, system Jednorodnych Grup Pacjentów tworzy wspólny język komunikacji między personelem
medycznym, czyli realizatorami usług medycznych, a personelem administracyjno-ekonomicznym zarządzającym szpitalem, co ma w konsekwencji znaczny wpływ
na efektywność oraz sprawność funkcjonowania szpitala jako całości. Tylko równoważne traktowanie obydwu wymiarów (medycznego i ekonomicznego) doprowadzi do wiarygodnego określenia kosztów leczenia i wyceny grup pacjentów
dokonanej na podstawie uśrednionych kosztów, przy założeniu grupowania przypadków o wartościach nieznacznie się różniących. Efekty grupowania powinny
pozostawać w zgodzie z doświadczeniami personelu leczącego jako użytkownika
systemu Jednorodnych Grup Pacjentów. Personel leczący, po zapoznaniu się z
wagami przypisanymi poszczególnym grupom pacjentów, powinien akceptować
ustalone między nimi relacje, które muszą odzwierciedlać nakład pracy, ponoszone
koszty i zaawansowanie technologiczne stosowanych metod terapeutycznych [2].
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Instrument statystyczny
Jednorodne Grupy Pacjentów mogą okazać się również przydatnym instrumentem statystycznym, możliwym do zastosowania przy szacowaniu dla danego szpitala planowanej wielkości realnych usług medycznych, co z zasady nie jest łatwe,
gdyż zależy od potrzeb zdrowotnych ludności, a te są zmienne. Informacje dotyczące liczby i rodzaju przypadków leczonych w latach poprzednich w ramach poszczególnych Jednorodnych Grup Pacjentów mogłyby posłużyć jako podstawa do
podejmowania decyzji co do wielkości i warunków kontraktów w latach kolejnych.
Wiedząc, do których Jednorodnych Grup Pacjentów przyporządkowuje się statystycznie największą, a także najmniejszą liczbę pacjentów, możemy w przybliżeniu
określić, biorąc przy tym pod uwagę uwarunkowania demograficzne, epidemiologiczne, a także ekonomiczne, na jakiego typu usługi medyczne będzie największe
zapotrzebowanie, a przez to i jakiego rodzaju oraz jakiej wielkości koszty będą musiały być poniesione w celu zrealizowania tychże usług. Informacje mogą posłużyć
zatem jako wiarygodne odniesienie przy planowaniu zapotrzebowania poszczególnych zapasów materiałowych (medycznych i niemedycznych), sprzętowych oraz
określaniu liczby i struktury zatrudnienia personelu medycznego w szpitalu.
Alokacja środków finansowych w systemie ochrony zdrowia
System Jednorodnych Grup Pacjentów może być również przydatny do alokacji środków finansowych w systemie ochrony zdrowia, dokonywanej w różny sposób. Może się ona odbywać na zasadach rynkowych, jeśli wielu świadczeniodawców ubiega się o określoną pulę punktów. Można jej też dokonać w sposób bardziej administracyjny, wykorzystując dane zgromadzone przy użyciu JGP jako
jeden z parametrów (oprócz wskaźników jakości, dostępności, oceny satysfakcji
pacjentów). Jednorodne Grupy Pacjentów mogą zatem stanowić podstawę nawiązania racjonalnego dialogu pomiędzy uczestnikami systemu, dostarczać narzędzie
pomocne w prowadzeniu konkursów ofert oraz w negocjacjach [2].

4. Podsumowanie
System Jednorodnych Grup Pacjentów, przyporządkowujący różnych pacjentów z poszczególnymi dolegliwościami do grup o podobnym podejściu diagnostycznym i leczniczym oraz o podobnej charakterystyce kosztowej, wdrożony został z powodzeniem jako instrument prospektywnego finansowania w Stanach
Zjednoczonych, a także w wielu krajach zachodnich, takich jak Francja, Wielka
Brytania, Włochy, Hiszpania, Dania, Holandia, Niemcy czy Szwajcaria. W Polsce
wdrożenie systemu JGP, na podstawie którego ma się odbywać kontraktowanie i
finansowanie szpitali, zapowiedziane zostało na 1 lipca 2008 r. W systemie tym
płatnik będzie rozliczać się z zakładem opieki zdrowotnej według zryczałtowanych
stawek (taryf), przypisanych jednorodnym klinicznie (ze względu na rozpoznanie
czy wykonane procedury medyczne) oraz kosztowo przypadkom chorobowym, które
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tworzą określone grupy. JGP to system rozliczeniowy, w którym nośnikiem kosztów
będzie hospitalizacja pacjenta z danym schorzeniem przy uwzględnieniu dodatkowych elementów, takich jak wiek czy choroby współistniejące lub powikłania [5, s. 3].
Dzięki niemu szpitale otrzymają od płatnika środki finansowe odzwierciedlające
realne koszty poniesione w związku z leczeniem różnych pacjentów, co ma dać im
szansę efektywnego funkcjonowania na rynku usług medycznych.
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WAYS OF USING DRG SYSTEM IN HEALTH CARE UNITS
Summary
Andrzej Sośnierz, the president of the National Health Fund, announced the implementation of
diagnostic related groups in funded hospitals in Poland at the end of 2007. This system, already operating in many European countries (France, the UK, Italy, Spain, Germany and Switzerland), is based
on DRG concept founded in the USA in the 70s. Besides being a tool of contracting and financing
hospitals, it may also be used in some other ways in health care units. The DRG system characterizes
the treatment process in a detailed way, both in a clinical dimension and costs, which creates common
language between medical staff and administrative-economic staff. It can also be used as a statistical
tool while planning possible medical services in a health care unit and as a tool of planning and controlling costs of those services.
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1. Wstęp
Efektywne podejmowanie decyzji wymaga informacji w przekroju problemów
decyzyjnych. Wiąże się to ze znalezieniem właściwych metod pomiaru, które pozwolą na wielowymiarową analizę decyzji. Praktyka gospodarcza wskazała, iż
finansowy pomiar stosowany w tradycyjnej rachunkowości jest niewystarczający
na potrzeby podejmowania decyzji. Stało się to przesłanką do poszukiwań systemu
pomiaru, który umożliwiałby uwzględnienie w procesie decyzyjnym, oprócz miar
finansowych, również miary niefinansowe. Warunek ten spełnia m.in. zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard). Pomiary realizowane w ramach karty
umożliwiają transformowanie jej celów strategicznych na miary operacyjne. W
związku z tym mierniki stosowane w zrównoważonej karcie wyników mogą
wspomagać proces podejmowania decyzji operacyjnych.
Celem artykułu jest wskazanie na możliwość wykorzystania miar zrównoważonej karty wyników do ustalania parametrów decyzyjnych w procesie podejmowania decyzji operacyjnych.

2. Znaczenie zrównoważonej karty wyników
w działalności operacyjnej
Działalność operacyjna przedsiębiorstwa polega na przekształcaniu nakładów
w produkty (wyroby i usługi) zgodne z potrzebami klientów. Działalność ta stanowi ogniwo cyklu, w którym klienci tworzą popyt zaspokajany w ramach realizacji
jego funkcji operacyjnych [1, s. 56]. Składa się na nią zbiór ludzi, technologii i
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systemów, których zasadniczym zadaniem jest dostarczanie klientom produktów o
wysokiej jakości przy jednoczesnym jak najwydajniejszym wykorzystaniu posiadanych zasobów. D. Waters stwierdza, iż w obszarze działalności operacyjnej następuje transformacja składników wejściowych w produkty końcowe, zmiana ich
właściwości fizycznych, mechanicznych oraz biochemicznych, zmiana ich miejsca
w przestrzeni, zmiana postaci informacji, a także kształtowanie oczekiwanej wartości [9, s. 20]. Z kolei R.W. Griffin uważa, iż działalność operacyjna jest podstawową sferą funkcjonowania organizacji, a sprawne i skuteczne zarządzanie operacjami przyczynia się w bardzo dużym stopniu do wzrostu jakości i wydajności
produktów [2, s. 626]. Tym samym efektywne zarządzanie operacjami pozwala
przedsiębiorstwu dostarczyć jak najwyższą wartość dla klienta, przy jednoczesnym
jak najwydajniejszym wykorzystaniu zasobów. W literaturze utożsamia się je z
zarządzaniem operacyjnym. W uproszczeniu zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie obejmuje sekwencyjny proces podejmowania decyzji dotyczących operacji związanych z wytworzeniem produktu. W procesie tym efektem jednych decyzji kierowniczych są nowe sytuacje i warunki, które wymagają podjęcia kolejnych
decyzji. Można więc stwierdzić, że zarządzanie operacyjne przejawia się przez
decyzje, które kształtują w rezultacie świadomego wyboru przyszłe postępowanie
w zakresie operacji związanych z produktem. Operacje te dotyczą zarówno pozyskania oraz wykorzystania czynników do jego produkcji, bezpośredniej produkcji,
jak i dystrybucji produktu gotowego.
Decyzje operacyjne powinny być konsekwencją przyjętych rozwiązań strategicznych organizacji. Strategia bowiem określa przedmiot i zakres działalności
jednostki, a także zasięg jej powiązań z otoczeniem. Jednym z narzędzi, które
umożliwiają koordynację celów strategicznych z celami operacyjnymi, jest zrównoważona karta wyników (dokonań)1, czyli BSC (Balanced Scorecard) [4, s. 27].
Karta ta stanowi uniwersalny instrument przełożenia strategii przedsiębiorstwa na
wewnętrznie spójny system celów i mierników służący realizacji tej strategii. Zakres tej koordynacji został przedstawiony w tab. 1.
Zakres użyteczności zrównoważonej karty wyników obejmuje trzy podstawowe obszary:
– spójny system całościowego pomiaru wyników przedsiębiorstwa,
– instrument opisu (wizualizacji) strategii w przedsiębiorstwie,
– kompleksowy system strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.
Pomimo że zrównoważoną kartę wyników utożsamia się z pomiarem efektów
działania przedsiębiorstwa w długim okresie, to jej oddziaływanie przekłada się na
działania operacyjne jednostki. Zastosowanie prawidłowo skonstruowanej karty pozwala stymulować poprawę efektywności procesów działalności przedsiębiorstwa,
1

Przez dokonania jednostki rozumie się skuteczność i efektywność jej działalności powstałą w
rezultacie dostosowywania kultury, ludzi, procesów, struktur i technologii do strategii.
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Tabela 1. Koordynacyjna rola zrównoważonej karty wyników
Obszary koordynacji
Opracowanie
i transponowanie
strategii jednostki
na cele strategiczne
Komunikowanie
z celami i miarami
niższego rzędu
oraz z systemem
motywacyjnym
Planowanie
i wyznaczanie celów

Monitorowanie
realizacji strategii
i uczenie się

Zrównoważona karta wyników
BSC pozwala przełożyć strategię na zbiór miar, za których pomocą można
zbudować system transponowania zawartych w strategii intencji na działania
operacyjne.
BSC wskazuje pracownikom związek między ich pracą a wynikami
przedstawionymi za pomocą miar finansowych, co sprzyja tworzeniu
systemów motywacyjnych.

BSC, będąc zbiorem celów strategicznych, jako punkt odniesienia służy do
wyznaczania priorytetów wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Decyzje
w tym zakresie stanowią przedmiot działań operacyjnych. Umożliwia to
zainicjowanie i koordynację takiego wykorzystania zasobów, które prowadzi
do osiągnięcia przyjętych celów strategicznych.
BSC umożliwia menedżerom generowanie oraz bieżący dostęp do informacji dotyczących stopnia realizacji strategii, za pomocą miar operacyjnych.

Źródło: opracowanie na podstawie [3, s. 157].

w tym również operacyjnych [2, s. 472]. Wizualizacja strategii zaprezentowana w
karcie może stanowić podstawę planowania operacyjnego przy założeniu, iż parametry finansowe i niefinansowe znajdą swoje miejsce w budżetach przedsiębiorstwa. Karta ta postrzegana jest więc również jako brakujące ogniwo budżetowania
operacyjnego głównie ze względu na możliwość dokonywania oceny jednostki za
pomocą łączonych mierników finansowych i niefinansowych opartych nie tylko na
informacjach ex post, ale także na informacjach ex ante. W organizacji zorientowanej na strategię to właśnie integracja zrównoważonej karty wyników z budżetowaniem pozwoli uniknąć typowych wad budżetowania [4, s. 290]. Zaproponowana
procedura powinna zawierać przede wszystkim przełożenie strategii na cele strategiczne i mierniki ich osiągania. Następnie należy wyznaczyć cele szczegółowe,
zidentyfikować strategiczne przedsięwzięcia i zasoby niezbędne do osiągnięcia
celów szczegółowych, określić środki finansowe i wyznaczyć osoby konieczne do
realizacji zadań strategicznych [5, s. 444]. Wymaga to opracowania właściwej procedury wdrażania zrównoważonej karty wyników. Skuteczność wdrożenia karty
zależy od jej powiązań z budżetowaniem, kontrolą i systemami motywacyjnymi.
Za cel jej wdrożenia podaje się [7, s. 320]:
– komunikowanie i wyjaśnianie celów organizacji kierownikom niższego szczebla, pracownikom, inwestorom, dostawcom, odbiorcom,
– doprowadzenie do zbieżności celów pracowników z celami przedsiębiorstwa,
– koncentrowanie uwagi na najistotniejszych procesach,
– koncentrowanie uwagi na czynnikach o podstawowym znaczeniu,
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–
–
–
–

sygnalizowanie o najistotniejszych miejscach decydujących o efektach działalności,
rozpoznawanie, czy czynniki krytyczne wymagają szczególnej uwagi,
dostarczanie informacji o stopniu osiągnięcia wyznaczonych celów,
tworzenie podstawy systemu motywacyjnego.

3. Miary zrównoważonej karty wyników
Punktem wyjścia w zrównoważonej karcie wyników jest założenie, iż każda
miara opracowana w systemie powinna odzwierciedlać pewien aspekt przyjętej
misji i wynikającej z niej strategii. Miary w zrównoważonej karcie wyników stanowią spójną całość i umożliwiają całościowe spojrzenie na skuteczność osiągania
celów nie tylko strategicznych przedsiębiorstwa, ale pośrednio również operacyjnych. Miary te są wykorzystywane do objaśnienia pracownikom czynników wpływających na obecny i przyszły sukces przedsiębiorstwa. Miarami oceny wyników
mogą być koszty, satysfakcja klienta, elastyczność produkcji i inne. Pomiary te nie
koncentrują się więc wyłącznie na miernikach finansowych stanowiących podstawę decyzji krótkookresowych, ukazujących wyniki działalności z przeszłości, ale
także na miernikach niefinansowych. Działania te są ukierunkowane na relacje
przedsiębiorstwa z klientami, wspomaganie rozwoju przedsiębiorstwa oraz doskonalenie procesów wewnętrznych. W praktyce gospodarczej miary niefinansowe
były włączane do metod pomiaru wyników stopniowo, co ilustruje rys. 1.
Lata 80. XX w.

I połowa lat 90. XX w.

II połowa XXI w.

Miary niefinansowe
Miary
związane z jakością
•
•
•
•
•
•

poziom rabatów z tytułu gorszej jakości,
liczba przeróbek na ilość
wyrobów,
elastyczność produkcji,
czas reakcji na usunięcie
usterki,
liczba odpadów produkcyjnych,
koszty napraw gwarancyjnych.

Miary związane
z satysfakcją klienta
•
•
•
•
•
•

udział w rynku,
liczba pozyskanych klientów,
lojalność klientów,
zdolność do pozyskania
nowych klientów,
czas reakcji na problemy
zgłaszane przez klientów,
rentowność klientów.

Miary związane
z satysfakcją pracowników
•
•
•
•

wskaźnik pokrycia wymagań kwalifikacyjnych,
liczba dobrowolnych
odejść z pracy,
bezpieczeństwo pracowników,
system motywacyjny wynagrodzeń.

Rys. 1. Ewolucja miar niefinansowych w wielowymiarowych systemach pomiaru wyników
Źródło: opracowanie własne.
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Przy doborze miar w zrównoważonej karcie wyników należy przyjąć określone
kryteria, zgodnie z którymi miary te powinny być:
– związane ze strategią firmy,
– zgodne i wspomagające cele i zadania operacyjne, krytyczne czynniki sukcesu
oraz programy do wykonania,
– proste i łatwe w użyciu oraz czytelnie zdefiniowane,
– elastyczne, czyli ulegać zmianom wraz ze zmianami w otoczeniu, w którym
funkcjonuje przedsiębiorstwo,
– stymulujące ciągłe usprawnienia, a nie tylko monitorujące działania,
– przystosowane do konkretnego przedsiębiorstwa,
– ujawniające zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów.
Zrównoważona karta wyników to nie tylko jednak instrument, za pomocą którego jest przekazywana informacja o strategicznych dla przedsiębiorstwa celach i
miarach, ale również instrument, za pomocą którego można zrozumieć wzajemny
stosunek tych celów wobec siebie [8, s. 13-12]. Staje się to możliwe przez przyczynowo-skutkową relację miar opisujących strategiczne cele firmy w przekroju
perspektywy finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz wzrostu i uczenia
się. Identyfikacja tych zależności stanowi ważny wyznacznik doboru miar ocen.
Przykładowo osiąganie zysków w perspektywie finansowej przez jednostkę jest
powiązane z miarami jakości i satysfakcji klienta w perspektywie klienta [9,
s. 397]. Identyfikacja tych relacji ma na celu osiągnięcie spójności różnych celów
działalności przedsiębiorstwa we wszystkich perspektywach. Powiązanie odmiennych, często sprzecznych celów w ramach różnych perspektyw pozwala na zrozumienie wzajemnych zależności między wynikami osiąganymi w różnych perspektywach. Działania podejmowane w obrębie każdej z perspektyw wpływają na wyniki osiągane w innych perspektywach [6, s. 295]. Podstawowe pary mierników
wymagających zrównoważenia w BSC zostały przedstawione na rys. 2.
Wykorzystanie przedstawionego powyżej zrównoważenia zbioru miar zapewnia uzyskanie wielowymiarowej informacji na potrzeby decyzji. Budując zrównoważoną kartę wyników należy uwzględnić każdy z tych aspektów. Miary wynikowe bez miar prowadzących nie informują o sposobie realizacji strategii. Miary
zewnętrzne bez uwzględnienia miar wewnętrznych spowodują brak informacji o
wpływie usprawnień z perspektywy procesów wewnętrznych oraz wzrostu na wyniki przedsiębiorstwa. Z kolei nieuwzględnianie w pomiarach finansowych miar
niefinansowych uniemożliwia zrozumienie sposobu konkurowania firmy w środowisku gospodarczym. Brak powiązania miar krótkoterminowych z długoterminowymi nie pozwala z jednej strony na przeprowadzanie działań operacyjnych zgodnych ze strategią przedsiębiorstwa, z drugiej natomiast na prawidłową realizację
strategii przez działania operacyjne. Śledzenie zmian w poszczególnych wskaźnikach pozwala na lepsze zrozumienie współzależności między nimi, co wpływa na
optymalizację strategii i prawidłową realizację celów operacyjnych firmy.
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Równowaga w ramach par mierników w zrównoważonej karcie wyników

Równowaga
miar
wynikowych
z miarami
prowadzącymi

Równowaga
miar
obiektywnych
z miarami
subiektywnymi

Równowaga
miar
zewnętrznych
z wewnętrznymi

Równowaga
miar
finansowych
z miarami
niefinansowymi

Równowaga
miar
krótkoterminowych
z miarami
długoterminowymi

Miary wynikowe
(finansowe)
są związane
z miarami
prowadzącymi
odwrotną
zależnością.
Jeżeli miary
wynikowe
wskazują
problem,
a mierniki
prowadzące
nie wskazują
to należy zmienić
strategię

Mierniki
obiektywne
to najczęściej
łatwo
definiowalne
miary finansowe,
a subiektywne
to miary
charakterystyczne
dla strategii danej
firmy.
Pomiar powinien
uwzględniać
powiązanie
tych miar

Umożliwia
powiązanie
informacji
zewnętrznych
z wewnętrznymi,
co zabezpiecza
przed osiąganiem
jednych celów
strategicznych
kosztem innych

W pomiarze
wyników
jest niezbędne
zachowanie
proporcji
między miarami
finansowymi
i niefinansowymi
w każdej
perspektywie

Konieczność
ustalenia
właściwych
proporcji między
mirami
krótkoterminowymi
finansowymi
a czynnikami
tworzenia wartości,
które warunkują
długoterminowy
sukces firmy

Rys. 2. Równoważenie miar w ramach poszczególnych perspektyw zrównoważonej karty wyników
Źródło: opracowanie własne na podstawie [8, s. 13-17].

4. Wykorzystanie miar zbilansowanej karty wyników
jako parametrów decyzyjnych w działalności operacyjnej
Jak już wspomniano, powodzenie jednostki w realizacji strategii jest niemożliwe bez właściwych działań operacyjnych będących efektem decyzji krótkookresowych. Niemniej jednak również prawidłowe rozwiązanie każdego operacyjnego
problemu decyzyjnego wymaga od zarządzającego wiedzy na temat przyjętej strategii w danym obszarze problemowym. To sprzężenie zwrotne powoduje, iż miary
zbilansowanej karty wyników mogą być wykorzystywane do ustalania parametrów
decyzyjnych w procesie podejmowania decyzji operacyjnych.
Typowe decyzje operacyjne dotyczą rozwiązywania takich problemów decyzyjnych, jak:
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Tabela 2. Miary zrównoważonej karty wyników jako kryteria decyzyjne przy decyzjach operacyjnych
Problem
Perspektywy
Cele strategiczne
decyzyjny
BSC
Produkować Finansowa
Redukcja kosztów
komponent Klienta
Zwiększenie
czy zakupić?
zadowolenia klienta

Przykładowe parametry decyzyjne

Koszty produkcji komponentu
Utrzymanie marki produktu ze względu na wytwarzanie go w całości z własnych komponentów (jakość wyrobu)
Procesów
Optymalne
Wykorzystanie posiadanych zapasów, wolnych
wewnętrznych wykorzystanie zasobów mocy produkcyjnych
Rozwoju
Systematyczne
Konieczność dodatkowego przeszkolenia prai uczenia się
podnoszenie kwalifikacji cowników w przypadku produkcji komponentu
Dostawcy
Relacje z dostawcami
Utrzymanie dobrych relacji z dostawcami (jakość, lojalność, niezawodność, elastyczność
dostaw)
Czy
Finansowa
Podwyższenie wskaźMarża brutto z nowych produktów lub przepłyrozpocząć
ników płynności finan- wy pieniężne związane z nowym produktem
produkcję
sowej, wzrost sprzedaży
nowego
Klienta
Pozyskanie nowych
Zapotrzebowanie rynku na nowy produkt
wyrobu?
klientów
(rynek zbytu)
Utrzymanie dotychcza- Produkt komplementarny
sowych klientów
Procesów
Racjonalizacja kosztów Uwarunkowania techniczne produkcji nowego
wewnętrznych
produktu (wolne moce produkcyjne, stopień
przystosowania maszyn i urządzeń do produkcji
komponentu
Rozwoju
Podnoszenie kwalifikacji Dodatkowe szkolenia pracowników związane
i uczenia się
załogi
z wytwarzaniem nowego wyrobu
Czy dalej
Finansowa
1. Zmniejszenie kosztów Marża brutto na produkcie z uwzględnieniem
produkować
2. Zwiększenie sprzedaży kosztów utraconych korzyści
nierentowny Klienta
Utrzymanie
Produkt komplementarny
wyrób?
dotychczasowych
klientów
Pozyskanie nowych
Produkt konkurencyjny (utrzymanie rynku)
klientów
Poziom zadowolenia
Produkt prestiżowy świadczący o marce firmy
klientów
Procesów
Racjonalizacja kosztów Wykorzystanie posiadanych zapasów bez możwewnętrznych
liwości ich alternatywnego zastosowania
Optymalizacja cyklu
Możliwości intensywniejszego wykorzystania
operacyjnego
posiadanych mocy produkcyjnych
Dostawców
Utrzymanie
Podpisane umowy długoterminowe z dostawdotychczasowych
cami, lojalność
relacji z dostawcami

Źródło: opracowanie własne.
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produkcja komponentu we własnym zakresie czy zakupienia z zewnątrz,
przyjęcia lub odrzucenie dodatkowego zamówienia,
wybranie określonego wariantu technologicznego,
sprzedaż półproduktu czy przetwarzanie go dalej we własnym zakresie,
dalsza produkcja czy wstrzymanie nierentownej linii produkcyjnej,
rozpoczęcie produkcji nowego wyrobu.
Próba przełożenia miar zrównoważonej karty wyników na kryteria decyzyjne
dla trzech wybranych decyzji operacyjnych została przedstawiona w tab. 2.
Zestaw przedstawionych perspektyw w zrównoważonej karcie wyników nie
jest zamknięty i można w zależności od potrzeb decyzyjnych odpowiednio go rozbudowywać. Przy decyzjach operacyjnych istotną perspektywą, oprócz powszechnie używanych, jest perspektywa dostawców, w której ocenia się lojalność, jakość,
niezawodność i elastyczność dostawców. Liczba parametrów decyzyjnych, podobnie jak liczba mierników w zrównoważonej karcie wyników, powinna być ograniczana, gdyż zbyt duża ich liczba może doprowadzić do zaciemnienia obrazu i pominięcia przy wyborach decyzyjnych tych najistotniejszych.

5. Podsumowanie
Zarządzanie operacyjne jest ściśle powiązane ze strategią, ponieważ konkretyzuje i weryfikuje poszczególne koncepcje strategiczne. Zarządzanie strategiczne
zakreśla ogólne ramy dla działań przedsiębiorstwa, natomiast zarządzanie operacyjne zmierza do tego, aby przy uwzględnieniu celów strategicznych ukierunkować
czynności, które mają być wykonywane w krótkim czasie. Zarządzanie operacyjne
spełnia więc funkcję wykonawczą w stosunku do zarządzania strategicznego. Podstawowym narzędziem zarządzania strategicznego jest zrównoważona karta wyników stanowiąca kompleksowy, wielowymiarowy system pomiaru działalności
przedsiębiorstwa z punktu widzenia czterech perspektyw. Perspektywy te pozwalają powiązać strategiczne cele przedsiębiorstwa z celami operacyjnymi i umożliwiają wszechstronne monitorowanie działań operacyjnych pod kątem ich zbieżności z
realizowaną strategią. Miary użyte w tej karcie mogą stanowić więc parametry
wyboru przy podejmowaniu konkretnych decyzji operacyjnych. Rozszerza to jej
użyteczność na jeszcze jeden obszar zastosowań.
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MEASURES OF BALANCED SCORECARD
AS CRITERIA OF CHOICES IN OPERATIVE DECISIONS
Summary
The operative management is closely connected with strategy because it specifies and verifies
particular strategic conceptions. One of the realization tools of these conceptions is Balanced Scorecard. Measurements done with this card give the opportunity to transform strategic targets on operative
purposes. What is more, adapted measures in Balanced Scorecard can help in decision-making process.
The aim of the article is to point out the opportunity to use Balanced Scorecard for criteria of
choices in operative decisions.
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OCENA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH
PROWADZONYCH W INTERNECIE
JAKO ZADANIE CONTROLLINGU
DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ
W WARUNKACH GLOBALIZACJI

1. Globalizacja i Internet
a sytuacja i działania rynkowe przedsiębiorstw
Globalizacja ma istotny wpływ na działalność przynajmniej części przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku. Wyznacza nowe ramy prowadzenia biznesu,
tworzy niedostępne wcześniej możliwości, ale także stawia nowe wymagania i
ograniczenia. Fakt występowania zjawisk i trendów ogólnoświatowych, w tym
także nie mających charakteru przede wszystkim gospodarczego, może wpływać
na restrykcje związane z prowadzeniem działalności, ale także na zastosowanie
nowych pomysłów marketingowych. Przykładem może być oddziaływanie globalnego ocieplenia, zjawiska spoza sfery czysto biznesowej. „Globalne ocieplenie
uświadomiło dużej części społeczności biznesowej, że regulacje w tym względzie
są nieuniknione. Niektóre szczególnie proekologiczne przedsiębiorstwa wręcz aktywnie zabiegają o zaostrzenie przepisów, nierzadko upatrując w tym źródeł swojej
przewagi nad konkurentami stosującymi bardziej obciążające środowisko rozwiązania (wyższy poziom szkodliwych emisji) lub zwiększenia popytu na własne
»czyste« technologie” [11, s. 40]. Jak więc widać, z jednej strony występowanie
tego zjawiska z jednej strony zmusiło przedsiębiorstwa do ponoszenia nakładów na
stosowanie odpowiednich, proekologicznych technologii, z drugiej strony ze
względu na swoją rangę oraz ważkość i ogólną znajomość problemu wśród światowej opinii publicznej pozwoliło osiągać korzyści tym podmiotom, które promowały się przez walkę z tym problemem, tworząc swój wizerunek przedsiębiorstw
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społecznie odpowiedzialnych, co zwiększyło lojalność części klientów i przyciągnęło klientów nowych (mających wysoką świadomość ekologiczną).
Globalizacja, a zwłaszcza stymulujący ją przepływ informacji, są znacznie
przyspieszane i wzmacniane poprzez istnienie światowej sieci Internet. „Czasami
zdarza się, że pojawia się jakaś technologia bądź koncepcja, która jest tak wizjonerska, tak potężna i tak uniwersalna, że pod jej wpływem zmienia się wszystko.
Prasa drukarska, samochód, loty załogowe. Nie zdarza się to często, ale kiedy jednak się zdarza, świat zostaje zmieniony na zawsze” [13]. Część rozwiązań internetowych przyspieszyła lub ulepszyła wcześniejsze usługi dostępne na rynku (np.
usługi bankowe), część całkowicie zrewolucjonizowała istniejące rynki (np. usługi
sieciowe typu peer-to-peer1). „Powstanie sieci peer-to-peer (P2P) spowodowało
nie lada zamieszanie w świecie mediów, ponieważ zmieniły one model przepływu
informacji. Dotychczasowy schemat »jeden do wielu« (gdzie źródłami informacji
są wydawcy gazet, studia filmowe w Hollywood czy duże wytwórnie muzyczne)
został zastąpiony modelem »wielu do wielu«” [10, s. 14].
Przedsiębiorstwa działające w dobie globalizacji i Internetu mogą je świadomie
wykorzystać na swoją korzyść, mogą się starać minimalizować wynikające z nich
ryzyko, jednakże nie są w stanie przejść obok nich obojętnie.

2. Atrakcyjność Internetu jako przestrzeni marketingowej
Internet jest szczególnym, wielofunkcyjnym narzędziem, jakie może być zastosowane w marketingu. Jako medium jest szczególnie przydatny w dobie globalizacji. Dostęp do Internetu mają klienci znajdujący się zarówno w kraju, jak i za granicą. Podobne są ich możliwości oglądania reklam w Internecie, dokonywania
transakcji, zakupów. Koszty marketingu internetowego natomiast nie muszą się
znacznie zwiększać w przypadku wejścia na nowe rynki geograficzne lub segmenty w ujęciu demograficznym.
Internet może pomagać w kształtowaniu działań należących do wszystkich
elementów tzw. marketingu-mix, czyli czterech P2, do których zaliczają się: cechy
produktu, jego dostępność, warunki cenowe oraz działania promocyjne, które go
dotyczą. Elementy te z kolei są zaspokojeniem potrzeb, określanych jako 4C3 ([5,
s. 26], za: [4, s. 91]). Przykład zaspokajania potrzeb konsumenckich i kształtowania działań w zakresie marketingu-mix w Internecie zawiera tab. 1.

1

Sieci umożliwiające bezpośrednią wymianę plików między użytkownikami.
4P oznaczają poszczególne elementy marketingu-mix: product (produkt), place (miejsce), price
(cena), promotion (promocja).
3 4C oznaczają potrzeby, na które odpowiedzią są elementy marketingu-mix, czyli 4P; do 4 należą: customer wants and needs (potrzeby i pragnienia konsumenta), cost (koszt, wydatek), convenience
(wygoda), communication (poinformowanie).
2
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Tabela 1. Zastosowanie Internetu w działaniach z zakresu marketingu-mix
Potrzeba klienta
(element 4C)

Narzędzie
Przykład
marketingu-mix
(element 4P)
product
komunikatory internetowe
(produkt)

Zaspokojenie potrzeby
dzięki Internetowi

Customer wants
potrzeba codziennego
and needs (potrzeby komunikowania się
i pragnienia klienta) z bliskimi o różnych
porach dnia na bieżąco
Cost (koszt,
niższa cena dobra
wydatek)
lub usługi dzięki temu,
że użycie przez klientów
Internetu obniża koszty
osobowe związane
z obsługą klienta
Convenience
możliwość dokonania płat(wygoda)
ności i otrzymania produktu bez wychodzenia
z domu
Communication
znajomość całej oferty
(poinformowanie)
produktowej oraz możliwość poznania najważniejszych cech produktów

price (warunki
cenowe)

niższe ceny biletów
lotniczych, jeśli są one
zamawiane przez Internet

place (polityka
dystrybucyjna)

zakup książki w księgarni
internetowej i zapłata kartą
kredytową przez Internet

promotion
(wszelkie akcje
promocyjne)

możliwość poznania nowych
modeli telefonów komórkowych wraz z ich najważniejszymi parametrami, zdjęciem
oraz warunkami zakupu

Źródło: [6, s. 46].
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Rys. 1. Dostęp do Internetu w polskich gospodarstwach domowych w latach 2003, 2005 oraz 2007
Źródło: opracowanie własne na podstawie [9, s. 56].
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Oprócz dużych możliwości technicznych, jakie daje Internet, oraz elastyczności na zasadność jego użycia w marketingu wpływa duża liczba potencjalnych
klientów, do jakich może dotrzeć umieszczony w nim przekaz. Świadczą o tym
wyniki badań wskazujących, iż podczas ostatnich 5 lat znacznie wzrosła dostępność do Internetu. Procent gospodarstw domowych, jakie dysponowały w latach
2003, 2005 oraz 2007 przedstawiony jest na rys. 1.
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Rys. 2. Czynności dokonywane z wykorzystaniem Internetu w latach 2005 i 2007
Źródło: opracowanie własne na podstawie [1, s. 284].
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Należy zauważać, iż znaczna liczba osób korzysta z Internetu ponadto lub wyłącznie w miejscu nauki, pracy, u znajomych oraz w kafejkach internetowych, co
powoduje większą jeszcze popularność tego medium. Dokładniejszy obraz korzystania z Internetu przez Polaków dają badania, których wyniki przedstawia rys. 2.
Przedstawiają one, jakich konkretnie czynności dokonywały osoby użytkujące
Internet, w jego przestrzeni. Badania dotyczą lat 2005 oraz 2007.
Jak wskazują wyniki przedstawionych badań, Internet jest obiecującym i elastycznym narzędziem w zakresie polityki marketingowej, jeśli chodzi zarówno o
sprzedaż internetową czy świadczenie usług przez Internet, jak i o komunikację.
Stąd też przedsiębiorstwa wykorzystujące aktywność użytkowników Internetu
mogą posłużyć się nim jako nośnikiem przekazu reklamowego, platformą komunikacji z klientem, narzędziem wspomagającym rozszerzenie oferty, ale też podstawową płaszczyzną działalności.

3. Zastosowanie wskaźników controllingu marketingowego
w analizie i ocenie internetowych działań marketingowych
„Działalność marketingowa jest szczególnie wrażliwa na często zmieniające się
czynniki zewnętrzne, dlatego też wymaga nieustannego monitorowania” ([7, s. 208],
za: [8, s. 64]). Monitorowanie takie oraz przeprowadzane na jego podstawie analizy oraz dokonywane oceny są domeną controllingu działalności marketingowej.
W szczególności podlegać im mogą działania marketingowe prowadzone na mniejszą lub większą skalę w sieci Internet. Sprzyja temu fakt, iż „darmowe lub niskokosztowe systemy statystyczne oraz dostęp do badań e-marketingowych pozwalają
operacjonalizować oczekiwania i weryfikować przygotowane kampanie i inne
działania w czasie rzeczywistym” [3, s. 11].
Podstawą analizy i oceny działań marketingowych w Internecie powinny być
controllingowe wskaźniki dotyczące tego medium. Przede wszystkim należy zastosować mierniki związane z kampaniami polegającymi na umieszczeniu w Internecie, na stronach portalu innego niż portal reklamodawcy, przekazów reklamowych
w postaci np. banerów lub linków do właściwej strony przedstawiającej konkretną
ofertę, na której odwiedzający może dokonać zakupu lub innego działania pożądanego przez reklamodawcę. Zestaw takich wskaźników zawarty jest w tab. 2.
koszt emisji reklamy internetowej
Wskaźnik 1000 odsłon reklamy internetowej pokazuje, ile kosztuje każdy
1000 odsłon danej reklamy, pojawienia się danego bannera lub łącza. Wskaźnik ten
jest zazwyczaj preferowany przez portale, które sprzedają przestrzeń internetową w
rozliczeniach z podmiotami nabywającymi tę przestrzeń na swoje przekazy reklamowe. Wskaźnik ten, CPM, jest pochodną wykorzystywanego w przekazach telewizyjnych wskaźnika CPT (cost per thousand), który wskazuje, jaki jest koszt
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dotarcia do 1000 osób z reklamą telewizyjną. (W nazwie wskaźnika cost per mille
słowo mille pochodzące z języka łacińskiego oznacza tysiąc.)
Tabela 2. Wskaźniki controllingu działalności marketingowej
odnoszące się do kampanii reklamowych w Internecie
Skrót nazwy
Nazwa wskaźnika
wskaźnika
CPM
cost per mille (cost per
thousand impressions)
CTR
click through rate
CPC

cost per click

CPA

cost per action

Zawartość wskaźnika
koszt emisji reklamy internetowej
1000 odsłon reklamy internetowej
liczba kliknięć w reklamę internetową
liczba odsłon reklamy internetowej
koszt emisji reklamy internetowej
liczba kliknięć w reklamę internetową
koszt emisji reklamy internetowej
liczba pożądanych działań na stronach internetowych

Źródło: opracowanie własne.

koszt emisji reklamy internetowej
Wskaźnik CPC = liczba kliknięć w reklamę internetową pokazuje, ile kosztuje
jedno kliknięcie w dane pole (baner, link itp.). Zastosowanie jego najbardziej
wskazane jest przy prowadzeniu kampanii polegającej na płatnym wstawieniu linków do swojej strony internetowej z ofertą na innych stronach, umieszczenie banerów reklamowych na innych stronach itp. Umożliwia to rozliczanie z kontrahentem
zamieszczającym link na swojej stronie bezpośrednio lub pośrednio przy zachowaniu współmierności nakładu do skutku (w tym wypadku kosztu do kliknięcia). Ten
wskaźnik jest więc preferowany jako podstawa rozliczeń przez podmioty zakupujące przestrzeń reklamową.
koszt emisji reklamy internetowej
Wskaźnik CPA = liczba pożądanych działań na stronach internetowych wskazuje nam, jaki był koszt jednego pożądanego działania. Pożądane działanie jest
końcowym zachowaniem, jakie jest efektem przekazu reklamowego. Może to być
wypełnienie ankiety online, zarejestrowanie się w bazie danych, podanie adresu
e-mail, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zamówienie produktu lub towaru z dostępnej online oferty itp.
liczba kliknięć w reklamę internetową
Wskaźnik CTR = liczba odsłon reklamy internetowej wskazuje, jaki był
stosunek liczby osób, które kliknęły w daną reklamę, banner reklamowy lub link,
do liczby odsłon danej reklamy. Wskaźnik ten może ocenić przekaz reklamowy z
punktu widzenia jego atrakcyjności dla potencjalnych klientów.
Wymienione wskaźniki controllingu działalności marketingowej należy stosować na różnych etapach kampanii reklamowej prowadzonej w Internecie. Rysunek 3 przedstawia sekwencję działań dokonywanych w trakcie takiej kampanii
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przez uczestniczące w niej podmioty oraz sposób pomiaru efektów tych działań na
różnych etapach akcji reklamowej.
Umieszczenie reklamy na stronie internetowej
podmiotu udostępniającego
przestrzeń reklamową
Zainteresowanie potencjalnego klienta reklamą
(treścią, formą graficzną, nowatorstwem itp.)
Kliknięcie przez potencjalnego klienta
w reklamę i przejście na stronę „właściwą”
(stronę z ofertą, stronę sklepu internetowego
reklamodawcy itp.)
Dokonanie przez klienta na stronie pożądanego
działania (np. zamówienia oferowanych
towarów, przyłączenia się do społeczności
internetowej danego portalu itp.)

pomiar:
CPM

pomiar:
CTR, CPC

pomiar:
CPA

Ewentualne powtórne odwiedziny strony internetowej reklamodawcy przez klienta
i powtórne dokonanie pożądanego działania (jeżeli ma ono charakter powtarzalnego)
Rys. 3. Działania reklamodawcy, podmiotu udostępniającego przestrzeń reklamową
oraz potencjalnego klienta w Internecie oraz ich pomiar w controllingu działalności marketingowej
Źródło: opracowanie własne.

Omawiane wskaźniki controllingu działalności marketingowej były adekwatne
do sytuacji, w których przedsiębiorstwo wykorzystuje Internet głównie jako nośnik
przekazów reklamowych, medium podobne do telewizji, radia, prasy. Jednakże, jak
już wskazano wcześniej, Internet może być też integralnym elementem stosowanego pomysłu biznesowego i służyć jako podstawowa płaszczyzna działalności oraz
komunikacji z klientem. W takiej sytuacji szczególnie istotne są działania klientów
na własnym portalu podmiotu wykazującego tego typu podejście do biznesu. Wobec podmiotu działającego w przestrzeni internetowej można zastosować kolejne
wskaźniki controllingu działalności marketingowej, takie jak:
– wskaźnik lepkości/śliskości serwisu internetowego,
– wskaźnik skupienia,
– wskaźnik świeżości serwisu internetowego,
– wskaźnik skutecznego połączenia.
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Wskaźnik lepkości serwisu to przeciętny czas trwania wizyty unikalnego użytkownika na portalu internetowym zawierającym ten serwis. Wskazuje on na zdolność danego serwisu do utrzymywania na stronie użytkownika. Oznacza więc
umiejętność zainteresowania użytkownika daną stroną. Należy jednak też zauważyć, iż w niektórych wypadkach przedłużanie się wizyt na stronie internetowej
może wynikać nie z jej ciekawej lub bogatej zawartości, ale z trudności, jakie napotyka użytkownik w dotarciu do interesujących go informacji lub usług. W takim
wypadku więc lepkość będzie wynikać z nieczytelności zawartości portalu.
Wskaźnik skupienia dotyczy poszczególnych sekcji danego serwisu internetowego.
Wskaźnik średnia liczba stron odwiedzanych w danej sekcji serwisu internetowego
=
.
całkowita liczba stron w danej sekcji
skupienia
Wskaźnik skupienia bliski 1 świadczy o rozproszeniu wizyty (czyli korzystania
przez użytkownika z informacji zawartych na różnych stronach należących do danej sekcji), wskaźnik bliski 0 świadczy o jej skupieniu (czyli skoncentrowaniu się
przez użytkownika na informacjach zawartych na jednej stronie lub niewielu stronach wchodzących w skład danej sekcji serwisu internetowego).
Wskaźnik świeżości dotyczy spełnieniu przez serwis wymagań aktualności zawartości informacyjnej w stosunku do potrzeb odwiedzających portal (potencjalnych lub faktycznych klientów).
częstotliwość uaktualniania serwsiu w okresie t
Wskaźnik
=
.
świeżości częstotliwość odwiedzin serwisu przez przeciętnego użytkownika w czasie t
Idealną wartością tego miernika jest 1 – wskazuje to na dostosowanie poziomu aktualności serwisu do potrzeb jego użytkowników i oznacza sytuację, w której serwis
jest aktualizowany z częstotliwością równą częstotliwości odwiedzin portalu przez
przeciętnego użytkownika. Jeżeli wskaźnik świeżości dla danego serwisu jest istotnie
mniejszy od 1, oznacza to sytuację, w której aktualizacje serwisu nie nadążają za
potrzebami informacyjnymi użytkowników. W takim wypadku odświeżanie stron
powinno zostać przyspieszone. Gdy natomiast wskaźnik świeżości jest istotnie wyższy od 1, częstotliwość zmian w serwisie jest większa, niż wymagają tego użytkownicy. Wiąże się to z niepotrzebnym przeznaczaniem na ten cel takich zasobów, jak
np. czas pracy osób aktualizujących witrynę oraz kosztów, takich jak koszty pracy
związane z wynagrodzeniami wypłacanymi za dokonywanie aktualizacji witryny.
Wskaźnik skutecznego połączenia integruje przedstawioną w pierwszej części
punktu sytuację, w której dany podmiot korzysta z możliwości zawarcia przekazu
reklamowego na stronach internetowych innego portalu, z sytuacją przedstawianą
później – w której dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą, opierając ją na
Internecie. Wskaźnik skutecznego połączenia wyrażany jest relacją
liczba odsłon strony docelowej
liczba kliknięć w reklamę prowadzącą na stronę docelową .
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Idealna wartość wskaźnika wynosi 1 i oznacza, że każde kliknięcie w komunikat
reklamowy powoduje przekierowanie odwiedzającego na docelową stronę internetową (stronę reklamodawcy).

4. Uwagi końcowe
W przypadku docierania do klientów za pomocą przekazów medialnych poważnym problemem może być zjawisko korzystania przez wielu ich odbiorców z
dwóch lub więcej przekazów medialnych równocześnie, znane jako multitasking.
„Multitasking polega na wykonywaniu wielu czynności jednocześnie. W przypadku użytkowania mediów oznacza korzystanie z telewizji, Internetu, radia, telefonu,
prasy lub jakiegokolwiek medium łącznie z innymi. Takie zjawisko określa się
mianem współużytkowania mediów (media multitasking) lub symultanicznego
użytkowania mediów (symultaneus media use)” [12, s. 64]. W związku z tym należy zapewnić optymalizację alokacji środków marketingowych (w szczególności
kosztów ponoszonych na działania marketingowe) w sposób umożliwiający nie
tylko trafianie z przekazem reklamowym do jak największej liczby osób z grupy
docelowej, ale i sprowokowanie tych osób do określonych, pożądanych przez reklamodawcę działań. Dlatego też mierniki controllingu marketingowego należy
stosować na różnych etapach kampanii internetowych w stosunku do działań podejmowanych przez wszystkie podmioty. Internet przewyższa inne media pod względem możliwości monitorowania działań tych trzech grup, a więc pozwala na dokładniejszą i bardziej rzetelną ocenę kampanii prowadzonych za jego pośrednictwem.
Kampanie marketingowe prowadzone w Internecie mogą być wspierane akcjami w innych mediach – w takim przypadku powinno to prowadzić do uzyskania
efektu synergii między nimi. Należy policzyć wskaźniki szczegółowe – dotyczące
np. kosztu dotarcia do klienta w różnych mediach. Trzeba także sprawdzić skutki w
aspekcie finalnych efektów finansowych (takich jak wzrost przychodów ze sprzedaży po kampanii marketingowej), jak i zmierzyć poszczególne etapy akcji marketingowej oraz jej bezpośrednie skutki (np. wzrost ruchu na stronie internetowej
spowodowany przekazem reklamowym w telewizji).
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ASSESSMENT OF MARKETING ACTIONS CONDUCTED
VIA INTERNET AS A MARKETING CONTROLLING TASK
IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Summary
The paper focuses on the measurement, analysis and assessment of the marketing campaigns
conducted in Internet. It explains the importance of using Internet as an important marketing source
during globalization period. The reasons for usage of Internet marketing actions are given. Marketing
controlling indicators which assess the Internet marketing actions are presented and explained. The
process of conducting marketing campaign in Internet is presented and the importance and measures
of its effects on each stage are defined.
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CONTROLLING W GLOBALNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE.
PRZESŁANKI I PROBLEMY KONSTRUOWANIA
I DZIAŁANIA
1. Wstęp
Przedsiębiorstwa w obliczu kurczenia się rynków krajowych i w celu zapewnienia
możliwości dalszego rozwoju są coraz częściej zmuszone do wychodzenia ze swoją
działalnością poza granice własnego kraju. Zjawisko takie, nazywane dotychczas „internacjonalizacją”, jest obecnie zastępowane pojęciem „globalizacja” [2, s. 172]. Termin „globalizacja” jest przy tym wieloznaczny i nie ma jasnej, ogólnie akceptowalnej
definicji. W sensie ogólnym globalizacja jest procesem, który jest tworzony przez zjawiska lub działania o wymiarze ogólnoświatowym. Globalizacja może być rozumiana
jako najbardziej zaawansowana forma i faza rozwoju procesu umiędzynarodowienia
działalności gospodarczej, realizowanej na płaszczyźnie rynków, branż i przedsiębiorstw, przy występowaniu wzajemnych powiązań i przenikaniu się niemal wszystkich sfer działalności [3, s. 68 i n.]. Narzędziem realizacji polityki internacjonalizacji
na poziomie przedsiębiorstw jest korporacja transnarodowa, dla której charakterystyczna jest globalna strategia inwestycyjna, produkcyjna i dystrybucyjna [2, s. 172].
Takie organizacje charakteryzuje określona specyfika zarządzania i związane z tym
problemy, których uwzględnienie i rozwiązywanie wymaga zainteresowania i wszechstronnego wsparcia również ze strony controllingu.
W artykule zwrócono uwagę na przyczyny tworzenia i obszary funkcjonowania
controllingu w przedsiębiorstwach globalnych oraz na problemy, jakie napotyka
wdrażanie controllingu w takich przedsiębiorstwach.

2. Wybrane cechy zarządzania przedsiębiorstwem globalnym
Przedsiębiorstwa globalne (korporacje transnarodowe) stają się organizacjami,
których siła polega przede wszystkim na zdolności integrowania i koordynowania
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wielkich systemów (sieci) korporacyjnych, obejmujących własne i powiązane jednostki, zlokalizowane w wielu krajach [3, s. 71]. Obecnie uważa się, że globalne
przedsiębiorstwo to takie, które ma swoje własne jednostki organizacyjne w krajach tzw. triady (USA, Europa i Azja), a jego polityka i system gospodarczy opiera
się na międzynarodowym podziale pracy [5, s. 152; 6, s. 518]. W tej sytuacji zarządzanie przedsiębiorstwem globalnym – w dużym skrócie – sprowadza się do
funkcjonalnej integracji rozproszonych po świecie jednostek organizacyjnych.
Wzrasta zatem znaczenie funkcji koordynacyjnych, które powinien przejmować
controlling. Procesy globalizacji wymuszają jednak nowy, inny od tradycyjnych,
rodzaj zarządzania przedsiębiorstwem. Od zarządzania globalnego wymaga się
identyfikacji szans i zagrożeń pojawiających się na światowym rynku oraz dostosowywania do nich procesów projektowania wyrobów i wytwarzania [6, s. 518].
Funkcjonuje już nawet termin „zarządzanie globalne”, którego podstawowymi
cechami są: globalna kooperacja dla globalnej konkurencji, zarządzanie dynamiczne, struktury globalne oraz równoległa gra polityczna.
Obecnie nie można zdobywać rynków w pojedynkę, bo nie ma szans na pokonanie konkurencji globalnej. Globalna kooperacja dla globalnej konkurencji, nazywana strategicznym partnerstwem, oznacza gotowość i umiejętność zawiązywania bezpośrednich sojuszy ponad granicami państw i narodów przez przedsiębiorstwa, które przyjmują wspólną strategię na arenie międzynarodowej, wspólnie
wykorzystują swoje silne strony, ale jednocześnie rywalizują ze sobą na rynkach
nie objętych współpracą.
Z kolei zarządzanie dynamiczne jest pewną filozofią zarządzania i zestawem
narzędzi, które umożliwiają przedsiębiorstwu skuteczne stawianie czoła stale skracającemu się cyklowi życia produktów na rynku globalnym [6, s. 519]. Tak rozumiane zarządzanie polega na kreowaniu nowych produktów1, upewnianiu się, że są
one takie, jakich pragnie klient, i błyskawicznym wprowadzaniu ich na rynek2.
Struktury globalne to alianse przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa globalne i ponadnarodowe systemy gospodarcze. Przedsiębiorstwa ponadnarodowe są oparte na
zintegrowanej logistyce, wspólnych bazach danych, jednolitych procedurach i filozofii zarządzania.
Efektem procesu globalizacji jest wzrastające podobieństwo różnych rynków i
warunków funkcjonowania na nich. Perspektywicznie proces ten otwiera więc możliwość stosowania swoistej „kalki” wypracowanych sposobów działania [4, s. 172].
W odniesieniu do przedsiębiorstw globalnych konieczne staje się standaryzowanie
1

Innowacyjność, jako zdolność do ciągłego generowania i wdrażania innowacji w obszarze produktów, metod i technik jego wytwarzania, a także organizacji i zarządzania, jest wbudowana w
struktury przedsiębiorstwa.
2 Służą temu modelowanie profilu produkcyjnego, czyli rozwijanie alternatywnych scenariuszy
zmienności cyklu życia produktów, oraz nowe technologie wytwarzania (roboty, elastyczne systemy
produkcyjne, CAD, CAM).
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systemów informacyjnych i systemów zarządzania w ich jednostkach organizacyjnych. Prace w tym zakresie należy również włączyć do zestawu zadań controllingu, w ramach jego funkcji wspierających zarządzanie globalne.

3. Przyczyny i pole działania controllingu
w przedsiębiorstwie globalnym
Obecna fragmentaryzacja działalności gospodarczej, internacjonalizacja rynków zaopatrzenia i zbytu, a także gwałtowne zmiany technologii produktów, procesów i informacji powodują, że dotychczasowe mechanizmy dostosowawcze już
nie wystarczają [5, s. 149 i n.]. Zarządzanie coraz bardziej złożonym (kompleksowym) przedsiębiorstwem, z jednoczesną potrzebą wzrostu wewnętrznej innowacyjności, nakazuje zwrócenie się do nowych koncepcji i metod zarządzania (m.in.
total quality management, time based management) czy nowych form organizacji,
takich jak sieci gospodarcze i wirtualne przedsiębiorstwa. Wzrasta też znaczenie
dla zarządzania nowoczesnych technologii informatycznych przetwarzania danych
i komunikowania się. W obliczu trudności zarządzania złożonym przedsiębiorstwem pojawia się zainteresowanie kierownictwa decentralizacją zarządzania i w
ślad za tym nadawanie podmiotom wewnętrznym dużej autonomii decyzyjnej.
W ten sposób powstają jednostki organizacyjne przedsiębiorstw globalnych, rozproszone terytorialnie, działające jako centra zysku i centra inwestycyjne. Takie i
inne warunki zarządzania skutkują rosnącym zapotrzebowaniem na świadczenia
controllingowe. Controlling jako podsystem zarządzania powinien wspomóc zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Wzrost szybkości reagowania przedsiębiorstwa wymaga instalowania elastycznych systemów planowania i kontroli oraz
systemów informacyjnych. Uporządkowane i powtarzalne w czasie analizy porównawcze planów i prognoz z danymi rzeczywistymi pozwalają odpowiednio wcześnie rozpoznać nieoczekiwany rozwój sytuacji i uruchomić procesy dostosowawcze.
Rosnącej wewnętrznej kompleksowości próbuje się przeciwdziałać poprzez inteligentne metody analityczne. W czasach intensywnej konkurencyjności rośnie zapotrzebowanie na informację zewnętrzną o otoczeniu przedsiębiorstwa, na obserwacje rynku, technologii i konkurencji. Controlling nie może przy tym ograniczać się
tylko do celów finansowych, ale musi uwzględniać również cele niefinansowe.
Powinien on przede wszystkim zwiększać świadomość zarządzających co do istnienia różnorakich celów i uwzględniać wszystkie konstelacje celów przedsiębiorstwa globalnego. W sytuacji wielorakości celów controlling powinien wspierać ich
koordynację i wspomagać gotowość do uczenia się organizacji. W ten sposób controlling staje się metakierowaniem (zarządzanie zarządzaniem), a jego zadania
własne sprowadzają się do budowy i rozwoju systemu planowania i kontroli oraz
koordynacji innych podsystemów zarządzania (informacyjnego, personalnego,
organizacyjnego). Controlling wspiera także zadania w zakresie innowacyjności,
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ale również świadczy funkcje serwisowe, przygotowując niezbędne informacje i
metody i wspomagając w ten sposób kadrę kierowniczą.
Zadania controllingu znacznie się rozszerzą, jeśli przedsiębiorstwo globalne
zdecyduje się na decentralizację organizacji. Controlling zdecentralizowanych
struktur w globalnym przedsiębiorstwie będzie musiał dokonywać przeglądu całości działań i wyników autonomicznych jednostek, a także świadczyć pomoc w
procesie zarządzania takimi jednostkami organizacyjnymi. W obszarze zainteresowania controllingu znajdą się wówczas przedsiębiorstwa córki, centra zysku na
poziomie lokalnym oraz zespoły globalne.
Jak zatem widać, w globalnym przedsiębiorstwie przed controllingiem stoi wiele zadań, a ich realizacji mogą towarzyszyć problemy różnorakiej natury.

4. Problemy controllingu w globalnym przedsiębiorstwie
Controlling w globalnym przedsiębiorstwie, oprócz tradycyjnych już zadań i
towarzyszących im problemów realizacyjnych, ma rozwiązać również problem
zgodności systemu controllingu i systemu informacyjnego [5, s. 153-156]. Jednostki wewnętrzne przedsiębiorstwa działającego na rynku globalnym są często
organizowane jako wynikowe centra odpowiedzialności (centra zysku). Taka konstrukcja wymaga ukształtowania w pełni porównywalnego systemu informacyjnego i systemu controllingu w zdecentralizowanych jednostkach globalnie działającego przedsiębiorstwa. Zdecentralizowane systemy gospodarcze w takich przedsiębiorstwach mają naturalną siłę odśrodkową, która stroni od ujednolicenia. Z tego
wynikają specjalne wymagania dla zapewnienia zgodności między centralnymi a
zdecentralizowanymi jednostkami controllingu. Controlling ponadfunkcyjny na
poziomie globalnego przedsiębiorstwa jest tylko wtedy możliwy, gdy zdecentralizowane systemy controllingu są porównywalne merytorycznie i zintegrowane pod
względem techniczno-informacyjnym. Ujednolicanie systemu controllingu nie powinno iść jednak zbyt daleko, tak aby nie stłumić specyficznych różnic w zapotrzebowaniu na świadczenia controllingowe ze strony jednostek zdecentralizowanych.
Istotny jest również wyważony zakres szczegółowości raportowania jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa globalnego, wymagany przez jego centralę, zsynchronizowany ze stopniem detalizacji danych gromadzonych na poziomie tych jednostek.
Równocześnie z rozwiązywaniem problemu zgodności systemu controllingu i
systemu informacyjnego, controlling w globalnym przedsiębiorstwie powinien
rozwiązywać problem heterogeniczności (niejednorodności) różnych potrzeb
informacyjnych. Różne grupy interesu (stakeholders, interesariusze) w przedsiębiorstwie tego typu, zainteresowane jego działalnością, wysuwają wobec niego
zróżnicowane żądania, w tym dostarczania (udostępniania) informacji. W przypadku przedsiębiorstwa globalnego grupa interesariuszy jest relatywnie liczna (dostawcy, odbiorcy, banki, udziałowcy, związki zawodowe, władza lokalna, organizacje
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Tabela 1. Zestawienie cech różnicujących w przedsiębiorstwach globalnych
Rodzaj problemu
Zgodność systemu controllingu
z systemem informacyjnym

Cechy różnicujące
Heterogeniczne
systemy informacyjne
Różne rozwiązania
w zakresie
zarządzania

•

Charakterystyka cech
Różne systemy informatyczne
Różne struktury danych (także przy podobnych systemach informatycznych)
Różne koncepcje i metody zarządzania
Różne techniki rachunkowości
Różne tradycje w zarządzaniu
Różna terminologia (baza, aparatura pojęciowa)
Różne rozwiązania prawne w zakresie
rachunkowości
Różne systemy miar
Różnice kulturowe
Wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze

•

Centralny versus lokalny punkt widzenia

•

Rentowność a płynność
Wartość dla zarządzających versus wartość
dla interesariuszy
Cele ilościowe a cele jakościowe
Potencjał versus rezultat
Cele krótkookresowe a cele długookresowe

•
•
•
•
•
•

Heterogeniczne
systemy prawne
i kulturowe

•
•
•

Heterogeniczność różnych
potrzeb informacyjnych

Zróżnicowani
interesariusze
Zróżnicowane
perspektywy
spojrzenia
Zróżnicowane treści
merytoryczne

•
•
•

Zróżnicowane okresy
planowania
Zróżnicowane drogi
rozwoju controllingu

•
•
•

Top down versus bottom up
Sieci informacyjne

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem [5, s. 153-156].

społeczne i polityczne, prasa ekonomiczna, analitycy finansowi), a ponadto swoje
potrzeby informacyjne ma również zarząd koncernu, menedżerowie dywizjonów,
kierownicy obszarów funkcjonalnych, w centrali przedsiębiorstwa globalnego i
podmiotach wewnętrznych, zakres i różnorodność oczekiwanych przez nich
wszystkich informacji mogą być bardzo duże. Szczegółowe zestawienie cech w
ramach obu analizowanych problemów przedstawia tab. 1.

5. Wybrane uwarunkowania konstruowania i funkcjonowania
controllingu w przedsiębiorstwie globalnym
Konstruowanie controllingu w przedsiębiorstwie globalnym wymaga uwzględniania wieloaspektowej różnorodności podmiotów wewnętrznych takiego przedsiębiorstwa, a także współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych. Konieczne
jest też uwzględnienie, oprócz technologiczno-ekonomicznej różnorodności po-
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szczególnych rynków lokalnych (państw, ugrupowań regionalnych), różnic w warunkach polityczno-prawnych i różnic kulturowych3. Są to uwarunkowania, które
w różnym stopniu wpływają na stopień skomplikowania i zróżnicowania rozwiązań w zakresie controllingu i muszą zostać uwzględnione w trakcie jego tworzenia
i funkcjonowania. W mniejszej skali mogą być one odczuwalne na poziomie lokalnym – poszczególnych jednostek organizacyjnych, natomiast w zdecydowany sposób komplikują ją na poziomie międzyorganizacyjnym i centralnym przedsiębiorstwa globalnego. Szczególnie jest to widoczne, gdy występuje znaczna liczba procesów informacyjno-decyzyjnych, o wysokim stopniu skomplikowania, które zachodzą na dużym obszarze geograficznym. W takiej sytuacji negocjowanie i koordynowanie decyzji oraz działań i realizowanie zadań postawionych przed controllingiem, w ramach powiązań z poszczególnymi przedsiębiorstwami, ogniwami
łańcucha, i wewnątrz tych ogniw, może być procesem trudnym i długotrwałym.
Stopień skomplikowania funkcjonowania systemu zarządzania i wspierającego go
controllingu będzie wzrastał wraz ze wzrostem liczby interesariuszy przedsiębiorstwa globalnego, co może być przyczyną występowania różnego rodzaju zakłóceń i
konfliktów4, szczególnie na tle różnic technicznych czy kulturowych. Jednak różnorodność w podmiotach wewnętrznych i zewnętrznych – podstawowych interesariuszy przedsiębiorstwa globalnego – ma swoje zalety. Umiejętne kierowanie nią daje
ogromną możliwość zwiększania przewagi konkurencyjnej. Organizacje, które nauczyły się radzić sobie z różnorodnością, na ogół wykazują wyższy poziom wydajności, są
bardziej twórcze i innowacyjne, sprawniej rozwiązują problemy, dysponując zwiększonym zasobem informacji, a także są zmuszone tworzyć elastyczne rozwiązania,
również w obszarze zarządzania i controllingu, a uzyskana w ten sposób elastyczność
organizacji umożliwia lepszą reakcję na zmiany w otoczeniu [1, s. 716].
Wobec dużej różnorodności terminologicznej należy też zwrócić uwagę na
istotny warunek powodzenia w konstruowaniu controllingu dla przedsiębiorstwa
globalnego – zapewnienie jednolitej bazy pojęciowej5. Przy dużym projekcie, jakim jest szczególnie wprowadzenie informatycznego systemu controllingu w
przedsiębiorstwie działającym globalnie, angażującym różne grupy pracownicze
(menedżerów, analityków, projektantów, konsultantów i informatyków), trudno
sobie wyobrazić prace bez ujednolicenia stosowanego aparatu pojęciowego. Dlatego też dbałość o ujednolicenie stosowanej terminologii w przedsiębiorstwie glo3 Zwiększona różnorodność kulturowa w przedsiębiorstwie globalnym jest spowodowana tym, że jego
pracownicy różnią się od siebie płcią i wiekiem, ale przede wszystkim pochodzeniem narodowym.
4 Gdy amerykański menedżer publicznie wychwala znakomitą pracę swego pracownika – Japończyka, co jest zgodne z amerykańską kulturą, to takie wyróżnienie może wywołać u pracownika
uczucie wstydu i zażenowania, gdyż w kulturze japońskiej znacznie wyżej ceni się lojalność i tożsamość grupową aniżeli osiągnięcia indywidualne. Zob. [1, s. 717].
5 Na potrzebę i zasady ujednolicania nazewnictwa w procesie modelowania organizacji zwraca
się uwagę w [3, ss. 238 i n.].
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balnym powinna być „oczkiem w głowie” controllingu. Jednolita aparatura pojęciowa gwarantuje bowiem, że te same pojęcia będą tak samo rozumiane przez różnych pracowników różnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa globalnego, a wzajemna współpraca będzie układać się wówczas lepiej.
Uwzględniając wieloaspektową różnorodność przedsiębiorstwa globalnego i
warunki jego funkcjonowania, można zalecić krokową procedurę konstruowania
controllingu przedsiębiorstwa globalnego. W tym celu należy:
– określić ramy działania controlingu, ustalając wewnętrzną strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa globalnego, jego system gospodarczy i politykę informacyjną,
– zdefiniować cele controllingu na poziomie globalnym, regionalnymi i lokalnym, w zakresie rynków, zasobów, finansów, dla krótkiego i długiego horyzontu czasu, w ujęciu ilościowym i jakościowym,
– zorganizować system planowania, opracowując wcześniej model referencyjny funkcjonowania organizacji, stopień detalizacji planowania w poszczególnych
jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa globalnego, procesy planistyczne,
– zoptymalizować raportowanie przez zapewnienie zgodności planowania,
ustalenie rodzajów mediów, określenie procesów raportowania [5, s. 156 i n.].
Zasadniczą kwestią dla ujednolicenia zasad organizacji i funkcjonowania controllingu w zdecentralizowanych jednostkach przedsiębiorstwa globalnego jest
zbudowanie modelu funkcjonowania całej organizacji, który mógłby posłużyć jako
obowiązujący model referencyjny. Na podstawie tego modelu można będzie skonstruować zdecentralizowany system controllingu w jednostkach organizacyjnych
przedsiębiorstwa.
Budowa zdecentralizowanego controllingu wymaga ponadto:
– ustalenia globalnej struktury zarządczej przedsiębiorstwa (podział przedsiębiorstwa na jednostki wewnętrzne – domeny, centra zysku, centra kosztów,
– odtworzenia wewnętrznej struktury w stanowiskach kosztów,
– przyporządkowania stanowisk kosztów do podmiotów globalnej struktury zarządzania,
– ustalenia struktury funkcjonowania zorientowanej na działania (procesy i projekty).

6. Controlling zespołów pracowniczych
w przedsiębiorstwie globalnym
W przedsiębiorstwach działających globalnie zespoły pracowników stanowią
ważny podmiot organizacyjny, który również wymaga wspomagania ze strony
controllingu. Zespoły mogą przybierać różne formy, jak np. zespoły autonomiczne
działające skutecznie np. w szwedzkiej firmie Volvo oraz zespoły zorganizowane
w formie kół jakości, popularne w Japonii, czy samokontrolujące się zespoły (self-maintenance team), występujące w przemyśle amerykańskim, w których każdy
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członek zespołu jest jednocześnie liderem. Już obecnie funkcjonują także zespoły
pracownicze opierające się na wiedzy, których członkowie gromadzą, przetwarzają, upowszechniają i wykorzystują informacje potrzebne do rozwiązywania problemów i osiągania postawionych przed zespołem celów. Zespoły globalne pracują
w ramach określonego projektu, bez konieczności kontaktowania się fizycznego.
Stają się one wirtualnymi grupami pracowników, „rozdzielonymi” przestrzennie i
czasowo, a zintegrowanymi nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Potrzebują one, oprócz określonych warunków pracy, także odpowiedniego systemu
informacyjnego, który udostępniałby informacje niezbędne do pracy zespołu.
W firmach globalnych zespoły pracownicze rozwiązują problemy, które wychodzą
poza granice przedsiębiorstwa. W obliczu rozszerzającej się kooperacji przedsiębiorstw rozmywa się bowiem granica między jednostkami organizacyjnymi koncernu a współpracującymi z nimi przedsiębiorstwami (powstaje tzw. przedsiębiorstwo
rozszerzone). Uważa się, że zespoły pracownicze rozwiązują problemy globalnego
przedsiębiorstwa bardziej efektywnie aniżeli tradycyjne formy organizacji [5, s. 169].
W sytuacji upowszechniającego się podejścia procesowego systemy controllingowe, wspierające zespoły globalne, muszą także gromadzić i przetwarzać informacje o procesach. Tendencja do ciągłego doskonalenia procesów wywołuje potrzebę powoływania zespołów procesowych, wspomagających właściciela (menedżera) procesu w zarządzaniu nim. Takie transdyscyplinarne zespoły tematyczne,
w skład których wchodzą przedstawiciele różnych komórek, różnych podmiotów
przedsiębiorstwa globalnego i które są zaangażowane w realizację procesu, do jego
analizy i modelowania, zarządzania nim i doskonalenia go, potrzebują wspomagania informacyjno-metodycznego. Ponadto w wypadku procesu decyzyjnego nie
chodzi tylko o odwzorowanie określonych informacji będących wynikiem tego
procesu, ale także o zaprezentowanie przebiegu procesu decyzyjnego, w ramach
którego należy poszukiwać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
• Jakie przesłanki legły u podstaw decyzji?
• Czy założenia takie są dalej właściwe?
• Czego nauczono się z decyzji?
• Jaki konsens osiągnięto przy podejmowaniu decyzji [5, s. 170-171]?
Kierownicy i członkowie różnych zespołów, działających w przedsiębiorstwie
globalnym, planując prace i kontrolując ich wykonanie, potrzebują i oczekują informacji oraz narzędzi metodycznych, o różnym charakterze, których dostawcą
może być controlling.

7. Uwagi końcowe
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że w przedsiębiorstwach krajowych
brak jest ciągłości rozwojowej, pełnej samodzielności oraz zweryfikowanych w
praktyce procedur jakości, niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania firmy
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[3, s. 195]. Natomiast przedsiębiorstwa działające globalnie, np. korporacje transnarodowe, dokonały w tym zakresie niewiarygodnego postępu. Dlatego, odnosząc
się do interesujących nas zagadnień, warto poznać podstawowe warunki i zasady
budowania oraz funkcjonowania controllingowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, działającego na rynkach międzynarodowych w procesie globalizacji.
Wiedza taka, choć skrzętnie chroniona przez korporacje międzynarodowe, dałaby
możliwość zbudowania modelu funkcjonowania controllingu globalnego, nadążającego za zmianami i uwzględniającego specyficzne cechy i problemy przedsiębiorstwa globalnego oraz zasady zarządzania międzynarodowego. Konstruując taki
model, należy przy tym uwzględnić podejście procesowe, które nie negując ważnego wciąż zarządzania zasobami (funkcjami), otwiera nowe możliwości poprawy
skuteczności i efektywności działania przedsiębiorstwa.
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CONTROLLING IN THE GLOBAL BUSINESS.
PREMISES AND PROBLEMS OF CONSTRUCTING AND ACTING
Summary
The article at first describes basic questions connected with globalization and next it shows chosen features of global business management. In the further part, it presents causes and some of the
problems of controlling in this kind of business. It also describes selected conditions of constructing
and acting in the controlling`s global business. Additionally, it syntetically characterizes, the way to
the integral idea of the controlling. Finally, the article focuses on the controlling of global teams.
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MIEJSCE EWIDENCJI PACJENTÓW
W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SZPITALA

1. Wstęp
Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej to podejmowanie decyzji, które mają
określone konsekwencje finansowe, majątkowe, materiałowe lub prawne. Podstawą podejmowania decyzji są informacje przygotowywane przez pracowników
według danych ewidencyjnych księgowych i pozaksięgowych. Podejmowane decyzje dotyczą zasobów osobowych, materiałowych, technicznych i finansowych.
Zarządzający zakładami opieki zdrowotnej wykorzystują całą swoją wiedzę ekonomiczną dla skuteczności i sprawności działania. Co znaczą skuteczność i sprawność działania w zakładzie opieki zdrowotnej? W warunkach funkcjonowania zreformowanej służby zdrowia jest to świadczenie usług medycznych z pełnym wykorzystaniem zasobów i środków materiałowych oraz rzetelnej wiedzy fachowej pracowników.
Reforma opieki zdrowotnej spowodowała, że zakłady opieki zdrowotnej działają w warunkach konkurencji [5, s. 46-57], która wymaga od zakładów lepszej
organizacji i jeszcze efektywniejszego wykorzystania zasobów będących w ich
posiadaniu. Aby sprostać temu zadaniu, niezbędny jest efektywny system informacyjny, który zasób zgromadzonych danych zamieni w zestaw informacji będących
rzetelną podstawą podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych.
Celem artykułu jest przedstawienie ewidencji pacjentów w systemie informacyjnym zakładu opieki zdrowotnej (szpitala). Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji, a w związku z tym należy dostosować tę ewidencję do potrzeb informacyjnych osób zarządzających i podejmujących decyzje.
Dane do niniejszego artykułu zostały zaczerpnięte ze szpitala neuropsychiatrycznego, dlatego też niektóre sformułowania oraz baza informacyjna są specyficzne ze względu na charakter badanego szpitala.
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2. Struktura informacyjna systemu ewidencji pacjentów
System informacyjny to system procedur przekazywania komunikatów, opartych na metodach i technikach o różnym stopniu złożoności: komunikatów ustnych, pisemnych, wizualizowanych, przekazywanych pisemnie lub drukiem, rysunkiem, fotografią, obrazami, za pomocą sond, faksów, telefonów, magnetofonów, magnetowidów, maili oraz nowoczesnych, złożonych, interaktywnych technologii i technik multimedialnych. Dziś technika komputerowa i elektronika na
tyle wkroczyły do zarządzania, że zarządzający mogą otrzymywać informacje odpowiednio skonfigurowane stosownie do potrzeb, na podstawie zgromadzonych
danych. Współczesne potrzeby zarządzania zaspokaja technologia wielowymiarowej struktury danych, której celem jest dostarczanie właściwych informacji właściwym
ludziom we właściwym czasie, a jednocześnie przy niskim koszcie. Dzięki tej technologii można budować aplikacje, dzięki którym możliwa będzie analiza wszystkich
obszarów działalności szpitala, struktury pacjentów, jednostek chorobowych, sprzętu i
materiałów medycznych, należności i zobowiązań szpitala, sprzedaży usług medycznych, danych osobowych pacjentów, marketingu itd. Pozwoli to nie tylko skutecznie
mierzyć wyniki działalności, ale również optymalnie je planować.
System ewidencji pacjentów jest jednym z elementów systemu zarządzania
szpitalem. Struktura informacyjna systemu ewidencji pacjentów musi odpowiadać
potrzebom medycznym (leczniczym i rehabilitacyjnym), a także sprawozdawczym
i rozliczeniowym z punktu widzenia finansów i rachunkowości. Na wejściu do
bazy danych o pacjencie muszą znajdować się wymogi informacyjne szpitala i
osób zarządzających. Przykładowo w badanym szpitalu znajduje się „Księga główna przyjęć i wypisów”, która zawiera:
– numer kolejny księgi oraz numer ewidencyjny pacjenta,
– datę i godzinę przyjęcia pacjenta,
– identyfikator pacjenta (nazwisko, imiona, data urodzenia, miejsce zamieszkania, kod pocztowy, rodzaj wykształcenia, pesel),
– identyfikator oddziałów, w których pacjent przebywał,
– rozpoznanie wstępne (numer statystyczny według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD 10),
– rozpoznanie przy wypisie,
– główne i dodatkowe postępowanie medyczne,
– datę wypisu,
– miejsce, do którego pacjent został wypisany,
– przyczyny zgonu,
– informacje o ewentualnym pobraniu opłat za leczenie,
– identyfikatory lekarza wypisującego.
Ponadto w szpitalu prowadzona jest dodatkowa ewidencja pacjentów:
– ubezwłasnowolnionych,
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–
–
–
–
–

internowanych,
przyjętych bez zgody pacjenta,
zatrzymanych w szpitalu,
przyjętych w trybie wnioskowym,
nie ubezpieczonych.
Na potrzeby szczegółowej wiedzy o pacjentach przyjmowanych i nie przyjmowanych oraz na potrzeby ewidencji udzielonych porad i zrealizowanych konsultacji prowadzi się „Księgę odmów i porad ambulatoryjnych”, która zawiera:
– numer kolejny księgi,
– datę odmowy przyjęcia,
– identyfikatory pacjenta (nazwisko, imię, data urodzenia, adres, pesel),
– identyfikatory lekarza kierującego, rozpoznanie ustalone przez tego lekarza),
– dane z wywiadu o pacjencie,
– ustalone rozpoznanie,
– zastosowane postępowanie lekarskie i zalecenia,
– miejsce, do którego pacjent został skierowany,
– identyfikatory i podpis lekarza.
W szpitalu prowadzona jest również „Księga oczekujących”, która zawiera listę osób oczekujących na przyjęcie. Lista ta prowadzona jest zgodnie z kryteriami
medycznymi oraz w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego,
równego, nie dyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej. Świadczeniobiorca, z wyjątkiem świadczeniobiorcy znajdującego się
w stanie nagłym, jest umieszczany w „Księdze oczekujących” na podstawie następujących kryteriów:
– stanu zdrowia świadczeniobiorcy,
– rokowania co do dalszego przebiegu choroby,
– chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma
być udzielone świadczenie,
– zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.
Całość ewidencji pacjentów prowadzona jest w systemie elektronicznym, w
którym ewidencjonuje się przyjęcia pacjentów do szpitala i dane pacjentów, którym odmówiono przyjęcia do szpitala. Księgi szpitalne prowadzi się w izbach
przyjęć. Baza danych ruchu chorych gromadzi i udostępnia dane konieczne do
obsługi pacjenta szpitalnego. Dane te można podzielić na cztery grupy. Dane demograficzne pacjenta, które zawierają wszystkie informacje zdefiniowane przez
szpital i są konieczne do identyfikacji pacjenta oraz analiz statystycznych i środowiskowych [4]. Drugą grupę stanowią dane statystyczno-rozliczeniowe, obejmujące informacje pozwalające na obciążenie finansowe instytucji refundującej pobyt
pacjenta w szpitalu oraz generowanie zestawień statystycznych wymaganych przez
jednostki zewnętrzne. Kolejne duże grupy danych obejmują dane związane z pobytem pacjenta w szpitalu oraz dane medyczne.
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3. Funkcjonowanie systemu ewidencji pacjentów
Pierwszy kontakt pacjenta ze szpitalem odbywa się w izbie przyjęć. Poza przypadkami zagrożenia życia, obsługa pacjenta rozpoczyna się od rejestracji danych.
Kolejnym etapem jest wizyta w gabinecie lekarskim, która może zakończyć się
przyjęciem pacjenta do szpitala, odroczeniem lub odmową przyjęcia do szpitala.
Przyjęcie do szpitala oznacza skierowanie pacjenta na odpowiedni oddział.
Każdemu pacjentowi przyjętemu do szpitala zakłada się indywidualną dokumentację medyczną oraz rejestruje się go w elektronicznym systemie ewidencyjnym obsługującym szpital. Rodzaj zastosowanego programu jest sprawą indywidualną szpitala. Podstawowym dokumentem medycznym w wersji papierowej jest
historia choroby zakładana w izbie przyjęć indywidualnie dla każdego pacjenta
oraz wyciąg z historii choroby psychiatrycznej. Historia choroby zawiera:
– dane osobowe umożliwiające pełną identyfikację pacjenta,
– pisemne oświadczenie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (lub jej braku) na udzielenie mu opieki szpitalnej,
– pisemne oświadczenie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego o zapoznaniu się z prawami pacjenta,
– wywiad lekarski oraz wyniki badania lekarskiego przy przyjęciu do szpitala,
– skierowanie lekarskie wystawione w celu przyjęcia do szpitala psychiatrycznego,
– wyniki wywiadu epidemiologicznego,
– oświadczenie przynależności do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Oprócz historii choroby szpital ma również wyciąg z historii choroby, który
zawiera takie dane o pacjencie, jak:
– numer księgi głównej,
– numer księgi oddziału,
– pesel i numer dowodu osobistego,
– nazwisko i imię,
– imiona rodziców,
– data i miejsce urodzenia,
– stan cywilny pacjenta,
– miejsce stałego zamieszkania,
– wykształcenie,
– adres zakładu pracy (numer legitymacji ubezpieczeniowej lub numer renty/emerytury),
– data przyjęcia do szpitala,
– nazwisko lekarza przyjmującego,
– nazwa oddziału, w którym pacjent będzie leczony,
– przyjęty po raz który,
– datę wypisania ze szpitala,
– diagnoza choroby zasadniczej.
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W szpitalu izba przyjęć jest odpowiedzialna za terminowe i kompletne dostarczanie właściwej informacji o przyjęciu pacjenta do szpitala. W tym celu posługuje
się kompleksowym systemem informatycznym, który ma cztery moduły: Administrator, Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka.
Moduł Izba Przyjęć umożliwia ewidencję chorych przyjmowanych do szpitala,
odnotowanie dla nich wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu
leczenia szpitalnego. W momencie, gdy w izbie przyjęć pojawia się pacjent, rozpoczynany jest proces przyjmowania pacjenta do szpitala. Chory musi zostać zarejestrowany w systemie. Zakres rejestrowanych w izbie przyjęć danych zależy od
historii pobytu pacjenta w szpitalu. Osoba dokonująca rejestracji ma możliwość
wyszukania pacjenta w szpitalnej bazie danych. Istnieje prawdopodobieństwo, że
pacjent był już leczony w szpitalu, jego dane są zarejestrowane w bazie pacjentów.
Po wprowadzeniu danych i uruchomieniu polecenia „szukaj” dane pacjenta są
wyszukiwane. Na ekranie wyświetlana jest lista pacjentów, których dane spełniają
zakładane warunki. Jeżeli pacjent znajduje się na liście, może zostać wybrany do
dalszej rejestracji. W przypadku, gdy nie ma go zarejestrowanego w systemie, należy wybrać opcję wprowadzania danych nowego pacjenta.
Ważnym elementem jest wpisanie trybu przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego. W systemie znajduje się słownik trybów przyjęcia pacjenta: planowe,
nieplanowe, rutynowe, bez zgody, tryb nagły, tryb wnioskowy albo zgoda wątpliwa.
Ewidencja pacjentów znajdująca się w systemie zawiera również nazwę płatnika, który będzie płacił za pobyt pacjenta w szpitalu, np. NFZ lub pacjent.
System umożliwia również ewidencję danych o skierowaniu, z którym przybył
pacjent. Ze skierowania wprowadza się takie dane, jak:
– placówka kierująca – ze słownika placówek kierujących,
– lekarz kierujący,
– numer umowy placówki kierującej,
– data wystawienia skierowania.
Zewidencjonowane dane demograficzne, statystyczno-rozliczeniowe oraz medyczne pacjenta w izbie przyjęć są przekazywane w wersji papierowej i elektronicznej do poszczególnych oddziałów szpitala oraz statystyki medycznej.

4. System informacyjny szpitala
System informacyjny jest koniecznym elementem systemu zarządzania zakładem opieki zdrowotnej [1]. Obecnie wiele szpitali posiada systemy informacji,
które opierają się w pierwszej kolejności na technice papierowej i ręcznym wypełnianiu dokumentów. Jest też duża grupa szpitali wspomaganych przez systemy
komputerowe. Technika komputerowa oraz programy są środkami technicznymi –
materiałami i narzędziami do budowy systemu informacyjnego [6].
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W jednostce organizacyjnej – a w szczególności w szpitalu – występują różne
komórki organizacyjne, różne poziomy zarządcze użytkowników, różni użytkownicy. Zgodnie z poziomami podejmowania decyzji w jednostce organizacyjnej
możemy wyróżnić kategorie systemów informacyjnych, które je obsługują: poziom
operacyjny, poziom zarządzający (menedżerski) oraz poziom strategiczny.
Poziom operacyjny i system, który go obsługuje, zajmują się podstawowymi
operacjami, funkcjami występującymi w jednostce organizacyjnej. W szpitalu jest
to np. system obsługujący izbę przyjęć. Główną funkcją takiego systemu jest dostarczanie danych i informacji oraz odpowiedzi na proste pytania, związane z rutynowymi procedurami, występującymi na tym poziomie. Informacja w takim systemie musi być łatwo i szybko dostępna, aktualna oraz dokładna, przykładowo:
wyniki badań laboratoryjnych pacjenta, koszt określonego badania, czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, liczba wolnych miejsc na określonym oddziale itp.
Poziom zarządzający – menedżerski (taktyczny) – służy monitorowaniu, kontroli, wspomaganiu podejmowania decyzji oraz administracji bieżącej w jednostce
organizacyjnej.
Poziom strategiczny dostarcza informacji dla grupy osób zarządzających daną
jednostką organizacyjną [3]. Ułatwia on podejmowanie decyzji strategicznych
dotyczących kierunków dalszego rozwoju, zmian organizacyjnych i zasad finansowania. Poziom ten musi uwzględniać dane i informacje uzyskane z poziomów
poprzednich, a także informacje płynące z otoczenia.
Stworzenie odpowiedniego systemu informacyjnego szpitala, wspomagającego
i usprawniającego pracę i zarządzanie jednostką organizacyjną, wymaga przede
wszystkim zrozumienia problemu, jaki chcemy rozwiązać, dobrego zdefiniowania
struktury, przebiegających procesów oraz celu organizacji.
System ewidencji pacjentów jest jednym z elementów systemu zarządzania.
Sprawnie zorganizowany i świadomie wykorzystywany system ewidencji pacjentów
przyczynia się do usprawniania pracy personelu szpitala. Przede wszystkim dzięki
zgromadzonym w nim informacjom służy prawidłowym diagnozom, a w ślad za tym
odpowiedniemu doborowi metod leczenia. Odpowiednio zbudowana struktura informacyjna systemu zarządzania szpitala dostarcza informacje różnym osobom zaangażowanym w proces sprawowania bezpośredniej i pośredniej opieki nad pacjentem.

5. Możliwości wykorzystania informacji o pacjencie
w systemie zarządzania szpitalem
W pełni zintegrowany system informacyjny zarządzania szpitalem wykorzystuje system ewidencji pacjentów w celu wspomagania procesu zarządzania zakładem
opieki zdrowotnej w zakresie:
– przepływu informacji na płaszczyznach: pacjent – lekarz, oddział – apteka,
oddział – administracja, oddział – dyrekcja, szpital – płatnik, pozostałych,
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właściwej gospodarki materiałowej i wykorzystania środków trwałych,
kontroli i monitoringu wykonywanych usług medycznych pod względem ich
jakości oraz ilości,
– rejestracji danych o pacjencie i ich dostępności w całej jednostce medycznej
dla każdego upoważnionego użytkownika,
– bezpiecznej oraz efektywnej archiwizacji danych medycznych i administracyjnych,
– możliwości tworzenia sprawozdań, analiz, zestawień za dowolny okres i według dowolnych kryteriów,
– podejmowania decyzji strategicznych i kluczowych dla szpitala.
Ewidencja pacjentów jest „przepustką” do pozostałych podsystemów, bez której nie ma możliwości racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami materiałowymi, sprzętowymi i osobowymi. To przecież na rzecz pacjentów realizowane
są podstawowe zadania, np. zakup sprzętu i materiałów.
Każdy system informacyjny służy do osiągania trzech zasadniczych celów:
• analizy decyzyjnej – system informacyjny umożliwia rutynowe podejmowanie
pewnej liczby decyzji wynikających z analizy podjętych działań i ich rezultatów, ponadto dostarcza także decydentom danych niezbędnych do podejmowania decyzji nierutynowych oraz do analizy konsekwencji ich podjęcia, pozostaje zatem systemem wspomagającym decydowanie,
• kontroli działalności – system informacyjny może być określany jako „pamięć” instytucji, w której przechowywane są informacje dotyczące przeszłości tej instytucji,
• koordynacji działalności – system ten może być postrzegany jako mechanizm
dystrybuujący informacje o realizowanych działaniach między różnych uczestników instytucji, co umożliwia koordynację ich działań.
Aby powyższe cele można było osiągnąć, system zarządzania szpitalem, jako
system informacyjny, powinien posiadać podsystemy: zasilania, przechowywania,
przetwarzania i przekazywania informacji.
W przypadku ewidencji pacjentów zasilanie to izba przyjęć i wejście danych
do systemu. Zasilanie systemu jest związane z wyszukiwaniem i opracowywaniem
wielu danych pierwotnych z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania w
szpitalu, dlatego struktura danych wejściowych powinna być głęboko przemyślana
i dostosowana do specyfiki szpitala. W ramach zasilania realizowane są procedury
pozyskiwania, klasyfikowania i kodowania oraz kondensowania informacji [2].
Przechowywanie informacji oznacza zdolności systemu do długotrwałego magazynowania informacji na specjalistycznych środkach technicznych (twarde dyski, dyskietki itp.). Wykonywanie tej funkcji jest możliwe dzięki dwu operacjom:
– katalogowaniu, związanemu ze sklasyfikowaniem i zakodowaniem informacji,
– tworzeniu bazy danych, przez grupowanie informacji w szpitalu i tworzenie
swego rodzaju wspólnego zasobu wiedzy, możliwej do wykorzystywania przez
każdego upoważnionego użytkownika szpitala, dla którego jest to niezbędne ze
względu na realizowane zadanie.
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Funkcja przetwarzania jest najistotniejszą funkcją z pełnionych przez system informacyjny, ponieważ w jej realizacji są tworzone informacje bezpośrednio użyteczne dla szpitala. Wyróżnia się trzy podstawowe kategorie tej transformacji, mianowicie: transformację klasyczną (statystyki, badania operacyjne itp.), transformację ukierunkowaną na szczególne dziedziny (specjalne opracowania na żądanie np. ordynatorów oddziałów czy kadry kierowniczej), transformacje na potrzeby poszczególnych
służb organizacyjnych (Narodowy Fundusz Zdrowia, rachunkowość, finanse, planowanie ekonomiczne, przygotowanie nowej oferty usług medycznych itp.).
Przekazywanie (przesył) informacji w systemie informacyjnym umożliwia
przesyłanie informacji i ich odtwarzanie tam, gdzie są potrzebne. Informacje niekoniecznie muszą być wykorzystywane w miejscach, gdzie powstają. Względy
bezpieczeństwa szpitala oraz koszty zmuszają do unikania nieograniczonej dystrybucji informacji między wszystkich upoważnionych jej uczestników (użytkowników).
Do bezpośrednich korzyści, jakie daje możliwość wykorzystania informacji o
pacjencie w systemie zarządzania, w kontekście prowadzenia dokładnej dokumentacji medycznej zalicza się:
– przyśpieszenie procesu diagnostycznego (zamiast zbierania pełnego wywiadu i
powtarzania tych samych pytań przez każdego z lekarzy przyjmujących opiekę
nad pacjentem, w sytuacji dostępu do wcześniejszych danych, lekarze uzupełniają tylko brakujące dane w trakcie wywiadu),
– automatyczne zgłaszanie nieprawidłowych wyników badań i powiadomienie
lekarza o konieczności ich weryfikacji,
– wspomaganie decyzji diagnostycznych.
Pełna komunikacja pomiędzy systemami części medycznej i administracyjnej
zawierającej informacje o pacjencie pozwala w szpitalu na znaczny wzrost jakości
pracy, skracając i optymalizując drogę przepływu od momentu jego wytworzenia
lub dostarczenia do danej komórki do momentu jego rozliczenia. Dodatkowo ze
względu na integrację systemu przepływu informacji z części medycznej do części
administracyjnej, a także z części administracyjnej do medycznej zmienia się dostęp do informacji zarządczych, co pozwala na dokonywanie analiz związanych z
pobytem i leczeniem pacjenta w szpitalu, opłacanymi przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, a także w przypadku procedur wysoko specjalistycznych opłacanych
przez MZiOS.

6. Zakończenie
Dzięki zastosowaniu w pełni zintegrowanego systemu ewidencji pacjentów w
badanym szpitalu uzyskano scentralizowanie informacji, usprawniono procesy
administrowania i rozliczania oraz wprowadzono dokładną analizę kluczowych
danych o pacjencie. Dlatego wszystkie komórki organizacyjne szpitala powinny
zabiegać o doskonalenie systemu informacyjnego, ponieważ dążenie do doskona-
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łości tego systemu jest zarazem dążeniem do podniesienia efektywności działań, w
tym także ekonomicznych, całego szpitala.
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PATIENTS’ RECORDS
IN THE INFORMATION SYSTEM OF A HOSPITAL
Summary
The information system of hospitals is the source of information for the needs of efficient management. Information sources are created in different sub-systems where the most important one is
patients' record. The data taken from this system are fundamental in settling accounts with the National
Health Fund and are fundamental in internal bookkeeping and financial accounts. At the same time,
patient's record is a history of patient's health and grounds for medical procedures used in treatment.
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AKTUALIZACJA WYCENY
RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
DO WARTOŚCI GODZIWEJ W WARUNKACH POLSKICH
– ZWIĄZEK Z KAPITALIZACJĄ RYNKOWĄ
ORAZ PRZYSZŁĄ RENTOWNOŚCIĄ SPÓŁEK

1. Cele, hipotezy, uzasadnienie i zakres badań
Problem pomiaru, w tym wycena aktywów, jest najważniejszym zagadnieniem
rachunkowości. Rozwiązania stosowane przez przedsiębiorstwa w zakresie wyceny
aktywów wpływają na decyzje adresatów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dotyczy to w szczególności wyceny rzeczowych aktywów trwałych. Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o rachunkowości [10], zwaną dalej UoR,
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się nie rzadziej niż na
dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy
aktualizacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
(art. 28). Gdy się stosuje UoR, nie ma możliwości wyceny środków trwałych według wartości godziwej jako zasady ogólnej polityki prowadzenia rachunkowości.
Jednak zgodnie z art. 55 UoR skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów
papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz banków sporządza się według MSR/MSSF. Według MSR/MSSF mogą być też sporządzane
sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych oraz jednostek
wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza
sprawozdanie według MSR/MSSF. Zgodnie z MSR 16 (IAS 16) jednostka dokonuje wyboru modelu wyceny rzeczowych aktywów trwałych według kosztu historycznego lub przeszacowuje wartość środków trwałych do wartości godziwej, w
każdym z wariantów uwzględniając umorzenie.
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Powstaje zatem istotne z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia pytanie badawcze, czy istnieje związek między aktualizacją wyceny rzeczowych aktywów trwałych a rynkowo-finansowymi dokonaniami przedsiębiorstwa (w tym
kapitalizacją rynkową). Ważne też staje się też sprawdzenie, czy przeszacowanie
jest dodatnio skorelowane z przyszłymi zyskami spółek. Negatywna odpowiedź
stawiałaby pod znakiem zapytania wartość zbiorów informacji generowanych
przez rachunkowość, a przynajmniej uzasadnienie stosowania modelu wyceny
według wartości godziwej. Odpowiedzi na to pytanie można udzielić, analizując
sprawozdania finansowe spółek notowanych na GPW w Warszawie, które wybrały
alternatywny model wyceny według MSR 16.
Badacze rachunkowości przeprowadzali już analizy motywatorów aktualizacji
wyceny aktywów trwałych do wartości godziwej oraz oceny wartości informacyjnej aktualizacji, w tym wpływu na stopy zwrotu z akcji i ceny akcji. Najwięcej
badań przeprowadzono w krajach, w których od dawna praktykuje się model wartości godziwej do wyceny środków trwałych (przykładowo Wielka Brytania, Australia, Hongkong). Jako ważniejsze można wymienić takich autorów, jak: M.E. Barth,
G. Clinch [2], P.D. Easton, P.H. Eddey, T.S. Harris [4], B. Jaggi, J. Tsui [6],
P.E. Standish, S.-I. Ung [9].
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez P.E. Standisha i S.-I. Unga [9]
na podstawie 232 przedsiębiorstw brytyjskich notowanych na giełdzie stwierdzono,
że aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych (a nawet sama informacja o
przeszacowaniu) wpływa na stopy zwrotu z akcji spółek, które dokonały przeszacowania. Jednak wpływ aktualizacji na ceny akcji był istotny tylko w powiązaniu z
innymi informacjami przedsiębiorstwa, korzystnymi dla właścicieli (głównie ze
wzrostem zysku i dywidend). W razie braku takich informacji aktualizacja wyceny
aktywów trwałych nie miała wpływu na cenę akcji.
W badaniach przeprowadzonych przez M.E. Bartha oraz G. Clincha [2] analizowano wpływ aktualizacji wyceny aktywów trwałych (według poszczególnych
grup: inwestycje, rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne) na ceny akcji, stopy zwrotu z akcji oraz wartość przedsiębiorstwa. Badania były przeprowadzone na podstawie próby 234 przedsiębiorstw australijskich z okresu 1991-1995.
Analizy wykazały, że przeszacowanie wartości aktywów trwałych częściowo wyjaśnia zmiany ceny akcji i wartości przedsiębiorstwa. Dotyczy to inwestycji, aktywów niematerialnych oraz częściowo aktywów rzeczowych.
Podejście badawcze zastosowane przez M.E. Bartha i G. Clinch [2] zostało
krytycznie ocenione przez P.D. Eastona [3]. P.D. Easton powołuje się na badania
przeprowadzone wraz z P.H. Eddeyem i T.S. Harrisem [4]. Głównym przedmiotem
krytyki podejścia stosowanego przez M.E. Bartha i G. Clincha [2] jest modelowanie zależności ceny akcji jako funkcji różnych zmiennych wyrażonych na 1 akcję.
W ten sposób duży wpływ na parametry funkcji regresji ma efekt skali (co więcej,
liczba akcji jest częściowo zależna od decyzji zarządzających spółką). Autorzy [4]
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proponują analizę innej postaci zależności. Modelują oni zależność wskaźnika ceny
do wartości księgowej jako funkcji dwóch zmiennych. Pierwszą jest zysk na akcję
skalowany wartością księgową kapitału własnego (przypadającego na akcję). Drugą zmienną jest kapitał z aktualizacji wyceny przypadający na akcję skalowany
wartością księgową spółki przypadającą na akcję. Potwierdzono również, że stopa
zwrotu z akcji jest funkcją zysku przypadającego na akcję do ceny akcji z początku
okresu oraz wzrostu rezerwy z przeszacowania do ceny akcji z początku okresu
(zależność jest istotna statystycznie w okresach trzyletnich).
B. Jaggi i J. Tsui [6] przeprowadzili analizę wartości informacyjnej aktualizacji
wyceny środków trwałych na przykładzie spółek notowanych na giełdzie w Hongkongu. Autorzy analizowali w szczególności zależność między aktualizacją wyceny aktywów rzeczowych a przyszłymi dochodami spółek. Autorzy testowali model, według którego przyrosty zysków operacyjnych w okresach po aktualizacji
wyceny zależą od kilku czynników: przyrostu zysków w okresach dokonania aktualizacji, wzrostu kapitału z aktualizacji wyceny, wzrostu kapitału pracującego,
relacji wartości księgowej kapitału własnego do wartości rynkowej oraz logarytmu
sumy aktywów. Wartości zmiennej zależnej oraz większości zmiennych objaśniających były skalowane wartością rynkową kapitału własnego. Zgodnie z oszacowanym
modelem na podstawie danych empirycznych (ponad 300 przypadków aktualizacji
wartości) współczynnik przy zmiennej objaśniającej „wzrost kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny” był statystycznie istotny. Znaleziono również zależności między kształtowaniem się ceny rynkowej akcji a wartością zysków generowanych na
akcję oraz wartości księgowej kapitału własnego przypadającego na akcję.
Istotne jest przeprowadzenie analogicznych badań w warunkach polskich. Celem niniejszego badania jest odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy istnieje zależność między stopniem aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie a kapitalizacją rynkową spółek?
2. Czy aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych przedsiębiorstw notowanych na GPW jest skorelowana z przyszłą rentownością tych przedsiębiorstw?
Z pytaniami badawczymi korespondują dwie hipotezy zerowe:
H01: Stopień aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych przedsiębiorstw nie wpływa na relację ceny rynkowej akcji do wartości księgowej przypadającej na akcję (dalej P/BV).
H02: Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych nie jest skorelowana
z przyszłymi zyskami spółek.
Intencją postępowania badawczego jest falsyfikacja hipotez zerowych. Badaniami objęto spółki notowane na GPW w Warszawie. Do analiz wykorzystano
sprawozdania finansowe z oficjalnych stron internetowych spółek, poprzez link ze
strony internetowej GPW (http://www.gpw.pl/gpw.asp?cel=inwestorzy&k=5&i=/
spolkigieldowe/listaopis&sky=1). Sprawozdania dotyczą okresu 2004-2007. Ze-
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stawienie najważniejszych informacji o analizowanych spółkach ujęto w tab. 1.
Zestawienie obejmuje 37 spółek, które dokonały przeszacowań rzeczowych aktywów trwałych. Dokonana aktualizacja jest skutkiem przyjętej polityki rachunkowości spółek stosujących MSR/MSSF i mogła zostać zrealizowana na dwa sposoby:
a) przyjęcie przez spółki wyceny rzeczowych aktywów trwałych wedle wartości godziwej jako generalnej zasady,
b) przeprowadzenie aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych do poziomu wartości godziwej i przyjęcie tej wartości jako kosztu zakładanego i w konsekwencji stosowanie modelu kosztu historycznego. To rozwiązanie stosowane jest częściej.
Tabela 1. Wybrane charakterystyki ilościowe badanych spółek

Wyszczególnienie
1. Liczba spółek
2. Stopień zadłużenia
aktywów w 2004 r.:
zobowiązania/aktywa
3. Stopa zwrotu z kapitału
własnego

−
−
−
−
−
−
−
−

średnia
mediana
odchylenie standardowe
średnia
mediana
odchylenie standardowe
aktywa trwałe
suma aktywów

4. Stopa aktualizacji
wyceny rzeczowych
aktywów trwałych,
mianownik stopy
− wartość bezwzględna
(przed przeszacowaniem)
kapitału własnego

Spółki, które dokonały Losowo dobrane
aktualizacji wyceny
spółki,
rzeczowych
które nie dokonały
aktywów trwałych
aktualizacji
37
74
0,6138
0,5354
0,5590
0,5654
0,3323
0,2305
0,0928
0,1940
0,1358
0,1817
0,4910
0,1971
0,3784
X
0,1504
X

1,7035

X

Źródło: opracowanie własne.

2. Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych
a P/BV akcji spółek
Do oceny wpływu aktualizacji wyceny rzeczowych i niematerialnych aktywów
trwałych na wskaźnik P/BV dla spółek notowanych na GPW w Warszawie zastosowano modyfikację podejścia proponowanego przez P.D. Eastona i in. [4, s. 20].
Badacze zakładają, że relację P/BV można opisać jako funkcję liniową dwóch
czynników: rentowności oraz aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych,
skalowanych wartością kapitału własnego. Adaptując te zmienne do badań autora
można myśleć o zależności typu:

⎛ P ⎞
⎟ = α + β ⋅ R05+04 + γ ⋅ A05 + ξt ,
⎝ BV05 ⎠

ε⎜
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gdzie: R05+04 – rentowność mierzona relacją sumy zysków netto lub zysków
operacyjnych z 2004 i 2005 r. do kapitału własnego przed przeszacowaniem,
– stopa aktualizacji – relacja aktualizacji wyceny rzeczowych
A05
aktywów trwałych do kapitału własnego przed przeszacowaniem do 2005 r.,
α
– parametr stały dla określonego przedziału zmienności A oraz R.
Ostatecznie przyjęto zredukowaną postać tego modelu, w której parametr stały
nie występuje:
⎛ P ⎞
⎟ = β ⋅ R05+04 + γ ⋅ A05 + ξ .
⎝ BV05 ⎠

ε⎜

W niniejszym badaniu podejście zaproponowane przez P.D. Eastona i in. [4,
s. 20] zostanie zmodyfikowane w ten sposób, że rentowność i stopień aktualizacji
wartości będą odnoszone nie do kapitału własnego, lecz do sumy aktywów. Jest to
spowodowane tym, że część spółek notowanych na GPW, które dokonały aktualizacji, była nierentowna. W tej grupie pewne spółki wykazały ujemny kapitał własny. Do celów analizy przyjęto dwa warianty strumienia dochodu – zysk operacyjny
oraz zysk netto. Ze względu na to, że część spółek dokonała przeszacowania do
2005 r., a pozostałe w 2006 r., przeprowadzano oddzielnie analizę wpływu przeszacowania na podstawie danych do 2005 r., a następnie przeprowadzono analizę
łączną z uwzględnieniem 2006 r.
W tabeli 2 przedstawiono wyniki ocen parametrów modelu i podstawowe
sprawdziany dla analizowanej zależności dla danych do 2005 r. Wyłączono spółki,
które przeprowadzały przeszacowanie dopiero w 2006 r., oraz te, które wykazywały ujemny kapitał własny w sprawozdaniu finansowym. Wyłączono również spółkę, której wskaźnik P/BV był powyżej 30. Zmienne objaśniające skalowano sumą
aktywów spółek na końcu 2004 r. (według sprawozdań sporządzanych zgodnie z
UoR, czyli przed aktualizacją). Ze względu na to, że wyniki netto oraz wyniki z
działalności operacyjnej spółek notowanych na GPW w Warszawie cechuje bardzo
duża zmienność, łączono zyski za 2 lata. Rentowność została zatem zdefiniowana
jako relacja sumy zysków operacyjnych z 2004 i 2005 r. do sumy aktywów. Oszacowany na podstawie danych model liniowy ma postać:
P
= 2,859 ⋅ R05+04 + 5,915 ⋅ A05; 06 .
BV05
Przeprowadzono również test hipotezy statystycznej o zachodzeniu związku liniowego między zmienną P/BV, a którąkolwiek ze zmiennych objaśniających:
H01: β = γ = 0; H11: nie wszystkie parametry równe są 0.
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Tabela 2. Aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych a P/BV do 2005 r.
Spółka

Rrentowność
operacyjna*
0,10003
–0,11119
0,10048
0,08172
0,08271
0,10860
0,00546
0,32918
0,16569
0,03231
0,12622
0,29143
0,40762
–0,35770
0,21468
0,08622
0,18525
0,42034
0,24181
0,08992
0,43757
0,47969
–0,14390
0,13894
0,22175
0,08313

btm
beefsan
censtalgd
energopld
fer
fte
htm
kty
lbw
nft
cng
opo
pkn
pnd
prm
rfk
rlp
snk
snw
sme
stp
mpp
swiss
sns
zlr
ztserg
Warianty rentowności:
Oceny wartości parametrów
Oceny błędów estymatora
Sprawdzian istotności parametru t
Wartość krytyczna t α = 0,025,
Współczynnik determ. wielorakiej
Sprawdzian F
Wartość krytyczna F, α = 0,01, df = 24

Stopień
P/BV Rentowność
Stopień
P/BV
aktualizacji
2005
netto*
aktualizacji 2005
0,43460
2,87
0,1242
0,4346
2,87
0,09842
2,17
–0,1137
0,0984
2,17
0,01149
0,64
–0,0023
0,0115
0,64
0,12573
0,75
0,0346
0,1257
0,75
0,02194
1,1
0,0953
0,0219
1,1
0,06171
1,4
0,1240
0,0617
1,4
0,34734
0,69
–0,0639
0,3473
0,69
0,16327
1,98
0,2847
0,1633
1,98
0,03386
3,86
0,1862
0,0339
3,86
0,04300
0,78
–0,0423
0,0430
0,78
0,03042
1,41
0,1037
0,0304
1,41
0,00119
2,26
0,2213
0,0012
2,26
0,07749
1,45
0,3802
0,0775
1,45
0,02110
1,25
–0,3881
0,0211
1,25
0,00589
1,67
0,1721
0,0059
1,67
0,19041
1,55
0,0219
0,1904
1,55
0,07210
1,15
0,1102
0,0721
1,15
0,18215
2,09
0,3388
0,1822
2,09
0,29754
3,05
0,2112
0,2975
3,05
0,03232
2,35
0,0473
0,0323
2,35
0,11745
1,77
0,3795
0,1175
1,77
0,36951
2,72
0,4553
0,3695
2,72
0,39330
2,91
–0,1168
0,3933
2,91
0,06457
0,96
0,1042
0,0646
0,96
0,14138
1,4
0,1404
0,1414
1,4
0,29460
1,06
0,0237
0,2946
1,06
Rentowność operacyjna*
Rentowność netto*
5,9147
2,8591
6,2057
2,9560
1,3501
1,1010
1,3347
1,2278
4,3811
2,5968
4,6494
2,4076
2,064
2,064
2,064
2,064
0,6660
0,6554
23,93
24
22,82
24
5,61
5,61

* w liczniku suma zysku 2005 i 2004 r.
Źródło: opracowanie własne.

Sprawdzianem jest statystyka F. Wartość krytyczna F dla α = 0,01, df = 2;24
wynosi 23,93 i znajduje się daleko w obszarze odrzucenia (5,61). Odrzuca się hipotezę zerową o braku istnienia związku liniowego między zmiennymi.
Kolejnym etapem jest testowanie istotności dla parametrów regresji. Wymaga
to rozstrzygnięcia między hipotezami:
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H 0 1 * : β ≤ 0; γ ≤ 0,
H 1 1 * : β s > 0; γ > 0 .
Sprawdzianem jest statystyka t. Wartość sprawdzianu wynosi 2,597 i 4,381 odpowiednio dla β i γ. Wartość krytyczna wynosi 2,064 przy poziomie istotności
0,025. Przy tym poziomie istotności odrzucamy hipotezę zerową. Oszacowany
model wyjaśnia w 67% zmienność wskaźnika P/BV. Podobne wyniki uzyskano
przy zastosowaniu zysków netto z 2004 i 2005 r. w celu określenia rentowności
(zob. tab. 2).
Następnie przeprowadzamy analizę wpływu aktualizacji wyceny rzeczowych
aktywów trwałych na wskaźnik P/BV z uwzględnieniem 2006 r. W tabeli 3 przedstawiono wyniki ocen parametrów modelu i podstawowe sprawdziany dla analizowanej zależności dla danych skumulowanych przeszacowania z lat 2004-2006.
Wyłączono te spółki, które wykazywały ujemny kapitał własny w sprawozdaniu
finansowym. Przyjęto stopę aktualizacji, której podstawą jest suma aktywów na
końcu 2005 r. Tę samą podstawę przyjęto dla ROI na poziomie operacyjnym oraz
na poziomie netto. Analizę przeprowadzono dla dwóch wariantów rentowności.
Rentowność netto była rozpatrywana na podstawie sumy zysków spółek z lat 2005
i 2006, natomiast w przypadku rentowności operacyjnej brano pod uwagę zysk z
2006 r. (tab. 3, wariant drugi**). Oszacowany na podstawie danych model w drugim wariancie ma postać:
P
= 11,938 ⋅ R06 + 18,977 ⋅ A05;06 .
BV06

Przeprowadzono również test hipotezy statystycznej o zachodzeniu związku liniowego między zmienną P/BV a którąkolwiek ze zmiennych objaśniających:
H01#: β = γ = 0; H11#: nie wszystkie parametry równe są 0.
Sprawdzianem jest statystyka F. Wartość krytyczna F dla α = 0,01, df = 2;29
wynosi 15,06 i znajduje się daleko w obszarze odrzucenia (5,42). Odrzuca się hipotezę zerową o braku istnienia związku liniowego między zmiennymi.
Kolejnym etapem jest testowanie istotności dla parametrów regresji. Rozstrzygnięcia między hipotezami:

H 0 1 # * : β ≤ 0; γ ≤ 0,
H 1 1 # * : β s > 0; γ > 0 .
Sprawdzianem jest statystyka t. Wartość sprawdzianu wynosi 2,882 i 3,334 odpowiednio dla β i γ. Wartość krytyczna wynosi 2,045 przy poziomie istotności
0,025. Przy tym poziomie istotności odrzucamy hipotezę zerową. Oszacowany
model jest słabszy od modelu weryfikowanego dla danych do 2005 r. i wyjaśnia tylko
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w 51% zmienność wskaźnika P/BV. Podobne wyniki uzyskano przy zastosowaniu
zysków netto z 2005 i 2006 r. w celu określenia rentowności (zob. tab. 3, wariant *).
Tabela 3. Aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych a P/BV do 2006 r.
Rrentowność
Stopień
P/BV
Rentowność
Stopień
P/BV
netto*
aktualizacji
2006 operacyjna**
aktualizacji
2006
alc
0,6493
0,0452
17,43
0,4587
0,0452
17,43
atp
0,0997
0,1021
2,54
0,0213
0,1021
2,54
btm
0,3456
0,2513
6,31
0,3040
0,2513
6,31
censtalgd
–0,0014
0,0124
3,46
0,0432
0,0124
3,46
energopld
–0,0870
0,1082
4,93
–0,0817
0,1082
4,93
emk
0,1104
0,0587
10,13
0,0630
0,0587
10,13
fmf
0,2734
0,0271
4,01
0,2097
0,0271
4,01
fer
0,0971
0,0211
4,30
0,0679
0,0211
4,30
fte
0,0679
0,0493
1,12
0,0103
0,0493
1,12
htm
0,0405
0,1488
0,86
0,0770
0,1488
0,86
ins
0,0360
0,1811
11,98
0,0018
0,1811
11,98
kty
0,2057
0,1199
2,86
0,1276
0,1199
2,86
lbw
0,5321
0,0448
3,89
0,0734
0,0448
3,89
mostalzab
0,2503
0,1112
3,31
0,1167
0,1112
3,31
nft
0,0561
0,0442
3,67
0,1047
0,0442
3,67
cng
0,0827
0,0290
1,56
0,0861
0,0290
1,56
opo
0,0486
0,0011
2,38
0,0152
0,0011
2,38
pkn
0,2005
0,0441
0,93
0,0771
0,0441
0,93
pnd
–0,5775
0,0215
8,86
–0,2307
0,0215
8,86
prm
0,1376
0,0051
3,03
0,0484
0,0051
3,03
rfk
0,0416
0,1469
2,96
0,0457
0,1469
2,96
rlp
0,0799
0,0734
2,19
0,0656
0,0734
2,19
snk
0,2225
0,1282
3,04
0,1652
0,1282
3,04
snw
0,0208
0,2176
2,90
0,0372
0,2176
2,90
sme
–0,0075
0,0333
2,73
–0,0232
0,0333
2,73
stp
0,6944
0,0909
7,19
0,6597
0,0909
7,19
mpp
0,3196
0,2854
5,73
0,2711
0,2854
5,73
swiss
–0,2804
0,4291
5,28
–0,1318
0,4291
5,28
sns
0,1185
0,0632
2,07
0,1258
0,0632
2,07
zlr
0,1721
0,1156
3,53
0,1185
0,1156
3,53
ztserg
–0,0170
0,1694
1,93
0,0100
0,1694
1,93
Rentowność netto*
Rentowność operacyjna **
Oceny wartości parametrów
20,857
7,295
18,977
11,938
Oceny błędów estymatora
5,660
2,931
5,692
4,231
Sprawdzian istotności parametru t
3,685
2,489
3,334
2,822
Wartość krytyczna t α = 0,025,
2,045
2,045
2,045
2,045
Współczynnik determ. wielorakiej
0,485
0,510
Sprawdzian F
13,652
29
15,065
29,000
Wartość krytyczna F, α = 0,01, df = 29
5,42
5,420
Spółka

** w liczniku suma zysku 2006 i 2005 r.,
** w liczniku zysk z działalności operacyjnej 2006.
Źródło: opracowanie własne.
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3. Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych
a przyszłe zyski spółek
Według badań ankietowych przeprowadzonych przez P.D. Eastona i in. [4,
s. 10] najczęstszym motywatorem przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych
do wartości godziwej jest intencja przekazania informacji o prawdziwym i bezstronnym (true and fair) obrazie majątku i rentowności. Znaczący odsetek respondentów (45%) zdefiniował ten motywator jako zasadniczy. Bez wątpienia najlepszym testem dla weryfikacji tej tezy jest sprawdzenie, czy aktualizacja wyceny do
poziomu wartości godziwej jest skorelowana z przyszłymi zyskami spółek.
B. Jaggi i J. Tsui [6, s. 8] proponują analizę zależności wzrostu przyszłych zysków
operacyjnych jako funkcji przyrostu zysków operacyjnych w przeszłości, wzrostu
kapitału z aktualizacji wyceny, wzrostu kapitału pracującego, relacji wartości księgowej kapitału własnego do wartości rynkowej, logarytmu wielkości aktywów.
Autor analizuje zależność wzrostu zysków operacyjnych w latach 2006 i 2007 od
wzrostu zysków w latach 2005 i 2004 oraz wybranych zmiennych (w tym aktualizacji wyceny, wzrostu kapitału pracującego oraz logarytmu wielkości aktywów)
dla spółek notowanych na GPW w Warszawie. Analizy wykazują generalnie ujemną zależność korelacyjną wzrostu zysków w latach 2007 i 2006 od wzrostu zysków
w 2005 r. (nomen omen statystyka t dla parametru określającego wpływ przeszacowania na przyszłe zyski mieści się w obszarze odrzucenia hipotezy zerowej o
parametrze równym zeru lub mniejszym od zera). Ze względu na duże wahania
zysków operacyjnych w poszczególnych latach przyjęto weryfikację modelu innej
postaci. Testowano związek:

ε ( R07+06 ) = β ⋅ R05+04 + γ ⋅ A + ζ∆ KP + ξt ,
gdzie: R07+06 – suma zysków operacyjnych z lat 2007 i 2006, przy czym dane
odnośnie do wyników za 2007 r. wynikają z publikowanych
przez spółki informacji z czwartego kwartału; w okresie badań
roczne sprawozdania za 2007 r. nie były jeszcze publikowane.
R05+04 – suma zysków operacyjnych z 2005 i 2004 r.,
A
– aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych,
∆KP – różnica między wartością kapitału pracującego na końcu 2006 i
2004 r.,
β, γ, ζ ≠ 0 i są wyznaczane zwykle wedle kryterium najmniejszych kwadratów.
Zmienne R, A oraz ∆KP były skalowane kapitalizacją rynkową spółek na końcu
2006 r., a w przypadku spółek, które nie były notowane jeszcze w 2006 r., na końcu kwartału, w którym po raz pierwszy były notowane.
W tabeli 4 przedstawiono wyniki ocen parametrów modelu i podstawowe
sprawdziany dla analizowanej zależności. Oszacowany na podstawie danych model
ma postać:
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Tabela 4. Aktualizacja wyceny aktywów trwałych a przyszłe zyski operacyjne
Spółka
atp
bpm
btm
beefsan
censtalgd
energopld
emk
fmf
fer
fte
htm
ibs
ins
inl
kty
lbw
mostalzab
nft
cng
opo
pkn
pnd
prm
rfk
raf
rlp
snk
snw
sme
stp
mpp
swiss
sns
wfm
zlr
ztserg
Oceny wartości parametrów
Oceny błędów estymatora
Sprawdzian istotności parametru t
Wartość krytyczna t α = 0,025,
Współczynnik determ. wielorakiej
Sprawdzian F
Wartość krytyczna F, α = 0,01, df = 33

Suma wyników
operacyjnych
w 2004 r. i 2005 r.*
0,1292
0,0634
0,0453
–0,0056
0,0774
0,0368
0,0352
0,2047
0,0598
0,1524
0,0280
–0,1149
–0,1565
0,0970
0,1149
0,0426
0,0503
0,0108
0,1303
0,2096
0,3742
–0,1144
0,1740
0,0421
0,2584
0,2021
0,1281
0,1109
0,0629
0,0489
0,0886
–0,0753
0,1243
0,0219
0,0666
0,0362

Aktualizacj
a wyceny*
0,0699
0,1265
0,1968
0,0084
0,0089
0,0594
0,0158
0,0097
0,0108
0,0778
0,4468
0,0884
0,1509
0,0275
0,0558
0,0087
0,0588
0,0176
0,0282
0,0009
0,0722
0,0068
0,0048
0,0987
0,1591
0,0779
0,0639
0,1364
0,0226
0,0128
0,0694
0,2142
0,0462
0,1593
0,0424
0,1284
0,2422
0,0704
3,4419
2,042
0,6932
24,86

* w mianowniku wartość kapitalizacji rynkowej spółek na końcu 2006 r.

Źródło: opracowanie własne.

Wzrost
Suma wyników
kapitału
w 2006 r. i 2007 r.
pracującego
–0,0847
0,0326
–0,0311
0,2452
0,6267
0,4407
–0,0474
0,0397
0,1631
0,1242
0,0337
0,0137
0,1150
0,0312
0,1167
0,1529
0,0585
0,0565
–0,0522
0,0262
–0,3346
0,2276
0,4418
–0,0616
0,0237
0,1349
0,0451
0,1184
0,0056
0,1364
0,0772
0,0532
0,5114
0,1658
0,2472
0,1590
0,1536
0,2003
–0,1647
0,1072
–0,0510
0,2547
0,2650
–0,0255
0,1415
0,1075
–0,0252
0,0628
–0,1952
0,1035
–0,0647
0,0475
0,0454
0,1821
0,0076
0,1397
0,1745
0,0529
0,0492
0,2105
0,0002
0,1228
0,2101
–0,0833
0,3589
0,1484
0,0785
0,1546
0,0307
0,0978
0,0370
–0,0386
0,5433
0,5793
0,1313
0,1171
4,1377
4,9484
2,042
2,0420
33
4,46
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R07+06 = 0,579 ⋅ R05+05 + 0,543 ⋅ A + 0, 242∆ KP.
Przeprowadzono również test hipotezy statystycznej o zachodzeniu związku liniowego między zmienną R07+06 a którąkolwiek ze zmiennych objaśniających:
H02: β = γ = ζ = 0; H12: nie wszystkie parametry równe są 0.
Sprawdzianem jest statystyka F. Wartość krytyczna F dla α = 0,01, df = 2;24
wynosi 24,86 i znajduje się daleko w obszarze odrzucenia (4,46). Odrzuca się hipotezę zerową o braku istnienia związku liniowego między zmiennymi.
Kolejnym etapem jest testowanie istotności dla parametrów regresji. Rozstrzygnięcia między hipotezami:

H 0 2 * : β ≤ 0; γ ≤ 0; ζ ≤ 0,
H 1 2 * : β s > 0; γ > 0; ζ > 0 .
Sprawdzianem jest statystyka t. Wartość sprawdzianu wynosi 4,947; 4,138 i
3,442 odpowiednio dla β, γ, ζ. Wartość krytyczna wynosi 2,042 przy poziomie
istotności 0,025. Przy tym poziomie istotności odrzucamy hipotezę zerową. Oszacowany model wyjaśnia w 69% zmienność sumy zysków operacyjnych w latach
2006 i 2007 r.

4. Wnioski
Intencją postępowania badawczego było odrzucenie dwóch hipotez zerowych:
H01: Stopień aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych przedsiębiorstw nie wpływa na relację ceny do wartości księgowej (dalej P/BV).
H02: Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych nie jest skorelowana
z przyszłymi zyskami spółek.
Badania przeprowadzone na podstawie spółek notowanych na GPW w Warszawie pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków:
1. Na podstawie analizy danych z okresu 2004-2006 należy odrzucić hipotezę o
braku istnienia związku liniowego między wynikami operacyjnymi oraz wynikami
netto, aktualizacją wyceny rzeczowych aktywów trwałych oraz wskaźnika P/BV.
Również odrzuca się hipotezę o niedodatnich wartościach poszczególnych parametrów. Można zatem stwierdzić, że przeprowadzona przez spółki aktualizacja wyceny była związana z kształtowaniem się kapitalizacji rynkowej przedsiębiorstw.
2. Odrzucono hipotezę o braku istnienia związku liniowego między przyszłymi
wynikami operacyjnymi a dokonaną aktualizacją wyceny rzeczowych aktywów
trwałych, realizowanymi w okresach aktualizacji zyskami operacyjnymi oraz
wzrostem kapitału pracującego netto. Również odrzucono hipotezę o niedodatniości poszczególnych parametrów modelu. Oznacza to, że aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych była dodatnio skorelowana z przyszłymi wynikami
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operacyjnymi spółek. Zostały zatem zweryfikowane podstawowe założenia wyceny wedle wartości godziwej odnośnie do przekazywania informacji o rzetelnym i
bezstronnym obrazie sytuacji majątkowej i finansowej.
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REVALUATION OF FIXED TANGIBLE ASSETS
IN POLAND – ASSOCIATION WITH MARKET PERFORMANCE
AND FUTURE PROFITABILITY OF COMPANIES
Summary
The objective of the paper is to test whether revaluations of tangible fixed assets have been associated with market capitalization of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The next purpose is to check whether revaluations have been correlated with the future operating profits of companies. The analyses are based on the data for 37 companies listed on the Warsaw stock Exchange
that performed revaluations between 2004 and 2006.
The paper supports the conclusion that book values including revaluation of tangible fixed assets
explain the variation in P/BV ratios (price to book value) of companies listed on the Warsaw Stock
Exchange. With the help of the regression model estimated on the basis of data for the years 20042005 we have demonstrated that the variability of P/BV ratios in 2005 can be explained by changes in
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operating profits (or net profits) and changes in revaluation reserves. The variables have been scaled
by book value of total assets before revaluations. The estimated model has explained 67% of P/BV
ratios variability. We have rejected null hypotheses that the estimated parameters are equal to zero
using t statistics. The similar model was estimated for the years 2004-2006 and it has helped explain
the variation in P/BV ratios for 2006.
We have also demonstrated that revaluations of tangible fixed assets are significantly positively
correlated with future operating profits of companies. We have tested that future operating profits (the
sum of profits in 2006 and 2007) depend on three variables: operating profits in 2004 and 2005, revaluation reserve and increase in net working capital (between 2004 and 2006). The model explains
ca. 70% of total variability of operating profits. The estimates are statistically significant. The independent and dependent variables were scaled with market value of stock at the end of 2006.
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OSZUSTWA KSIĘGOWE
W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH
W OPINII BIEGŁYCH REWIDENTÓW

1. Wstęp
Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa powinna wynikać ze sprawozdań finansowych [4]. Spółki akcyjne podlegają corocznemu badaniu przez
biegłych rewidentów. Pozytywna opinia o tym, że sprawozdania finansowe rzetelnie i jasno odzwierciedlają sytuację firmy, wydaje się gwarantować jakość zawartych w nich informacji.
Celem artykułu jest wskazanie niektórych istotnych mankamentów sprawozdawczości finansowej. W badaniach posłużono się metodą ankietową. Ankiety
zostały wysłane do 48 losowo wybranych kancelarii biegłych rewidentów. Ankiety
skierowane do biegłych rewidentów miały na celu uzyskanie odpowiedzi, czy
sprawozdania finansowe są wiarygodnym źródłem informacji o przedsiębiorstwie,
jakie są głównie mankamenty danych księgowych oraz jak można te mankamenty
wyeliminować.
W latach 2002-2005 w polskim prawie bilansowym zostało wprowadzonych
najwięcej zmian, które miały na celu dostosowanie polskich przepisów do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zmiany w polskim prawie bilansowym miały istotny wpływ na wyniki spółek akcyjnych, zwłaszcza że większość z nich
sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe, a więc jako spółki publiczne
muszą one sporządzać sprawozdania finansowe za rok 2005 według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Większość zmian w polskim ustawodawstwie wpłynęła na polepszenie wyników finansowych analizowanych spółek.
Niektóre zmiany w polskim prawie bilansowym podwyższyły wyniki analizowanych spółek za rok następny.
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2. Wyniki badań
Zdecydowana większość ekspertów (91,3%) uważa, że oszustwa księgowe polegają na świadomym wprowadzaniu w błąd, np. drogą: manipulacji, zmiany danych
lub dokumentów (rys. 1). Oznacza to, że wielu ekspertów zakłada, że zarządy firm
wiedzą o tym jak można manipulować wynikami finansowymi i robią to świadomie.
4,34% specjalistów sądzi, że manipulowanie sprawozdaniami finansowymi oznacza
niestosowanie zasad rachunkowości. Jeżeli chodzi o zasadę rzetelnego i wiernego
obrazu, to niewątpliwie należy się z tym zgodzić. Można zatem wyciągnąć wniosek,
iż eksperci zakładają, że w większości przypadków prezesi zarządów spółek giełdowych znają możliwości manipulacji księgowych i dokonują ich świadomie.
4,34%

0,02%

4,34%

91,30%
wprowadzenie w błąd, np. drogą: manipulacji, zafałszowania, zmian danych lub
dokumentów źródłowych
błędna interpretacja lub umyślne pominięcie zdarzeń, transakcji i innych informacji
zamierzone, niepoprawne stosowanie zasad rachunkowości
inne
Rys. 1. Oszustwa* przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
* Terminu „oszustwo” używają D. Misińska oraz T.S. Surdykowska.
Źródło: badania własne.

Jak wynika z rys. 2, ponad 78% ekspertów uważa, że błędy w sporządzaniu
sprawozdań finansowych mogą być wywołane pomyłkami przy gromadzeniu i
przetwarzaniu danych pochodzących z ksiąg rachunkowych. Na uwagę zasługuje
niewielka liczba odpowiedzi (13%) o mylnym zastosowaniu zasad rachunkowości,
gdyż niestosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości jest najistotniejszym wypaczeniem księgowym. Gdyby obecnie funkcjonował np. kodeks etyki księgowego,
to można byłoby skuteczniej te błędy eliminować.
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4,42%
13,04%
4,34%

78,20%

pomyłki popełniane przy gromadzedniu i przetwarzaniu danych księgowych
błędy szacunkowe wywołane przeoczeniem lub niewłaściwą interpretacją faktów
mylne zastosowanie zasad rachunkowości dotyczących wyceny, wykazywania danych w
sprawozdaniu, klasyfikacji, prezentacji lub ujawnieniu informacji
inne
Rys. 2. Powody błędów w sporządzaniu sprawozdań finansowych
Źródło: badania własne.
0,00%

13,12%

13,04%

4,34%
69,50%

manipulacja, zafałszowanie lub zmiana danych lub dokumentów
zawłaszczenie majątku
wyłączenie lub pominięcie w zapisach lub dokumentach skutków transakcji
rejestrowanie transakcji pozornych
niewłaściwe stosowanie zasad (polityki) rachunkowości

Rys. 3. Oszustwa w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Źródło: badania własne.

Najwięcej ekspertów (prawie 70%) uznało, że oszustwa w samym prowadzeniu
księgowości polegają głównie na świadomym manipulowaniu danymi. Dowodzi to,
że badający sprawozdania finansowe dostrzegają często działania tego typu (rys. 3).
Niewielka liczba odpowiedzi o niewłaściwym zastosowaniu zasad rachunkowości
(około 13%) wskazuje, że prowadzenie księgowości nie jest do końca traktowane
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jako sposób na dokonywanie manipulacji księgowych. Podobna liczba ekspertów
(13%) uważa, że oszustwa polegają także na rejestrowaniu transakcji pozornych.

0,00%

4,34%

0,00%

95,66%
zasada memoriałowa
zasada istotności

zasada ostrożnej wyceny
zasada indywidualnej wyceny

Rys. 4. Zasady rachunkowości stwarzające możliwości manipulacji
Źródło: badania własne.

Zdecydowana większość ekspertów (95,66%) uważa, że zasada memoriałowa
stwarza największe możliwości manipulacji księgowych (rys. 4). Wynika to z tego,
że zasada ta nakazuje księgować koszty i przychody w tym okresie, którego dotyczą, bez względu na to, czy nastąpiły wpływ środków pieniężnych, czy ich wydatek. Powoduje to, że każda wystawiona faktura w danym okresie powiększa wynik
finansowy, mimo iż środki nie wpłynęły do kasy i nie ma też pewności, że kiedykolwiek wpłyną, gdyż każdy kontrahent może okazać się niewypłacalny. Zasada
ostrożnej wyceny nie jest ogólnie postrzegana przez ekspertów za zasadę, która
stwarza możliwości manipulacji księgowych. Wynika to z tego, że stosowanie tej
zasady doprowadza do obniżenia wyniku finansowego. Nie oznacza to jednak, że
celowe obniżanie wyniku finansowego nie jest manipulacją księgową. Gorszy wynik finansowy może być korzystny dla spółki, jeśli zarząd nie chce wypłacić dywidendy, chce zapłacić niższy podatek dochodowy itp. Nieprzestrzeganie zasady
indywidualnej wyceny też może powodować zniekształcenia księgowe, gdyby
firma kompensowała należności i zobowiązania. Zasada kontynuacji działalności
nie była brana pod uwagę w badaniach, ale ma ona istotne znaczenie, gdyż przy
badaniu sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów powinno być brane
pod uwagę ryzyko prowadzonej działalności [5].
Z rysunku 5 wynika, że eksperci uważają, iż fałszowanie przychodów związane
jest głównie ze wzrostem cen akcji (21,7%) oraz z przychodami z leasingu zwrotnego (21,7%). Jednakże najwięcej odpowiedzi dotyczyło przychodów z długotermino-
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8,60%

4,34%
21,70%

43,40%
21,70%
0,26%

przypisywanie przychodów, gdy część z nich dotyczyła trzecich stron, zgodnie z
zawartymi umowami
zawyżanie przychodów z tytułu wzrostu cen akcji
przychody z leasingu zwrotnego
przychody z tytułu sprzedaży z prawem zwrotnym (sprzedaż komisowa)
przychody z tytułu wieloletnich kontraktów terminowych
przychody z rozwiązanych rezerw w roku następnym po ich utworzeniu
Rys. 5. Fałszerstwa w odniesieniu do przychodów
Źródło: badania własne.

wych kontraktów (43,4%). W Polsce problem ten został częściowo wyeliminowany dzięki zmianom w ustawie o rachunkowości, które nakazały wycenę przychodów z wieloletnich umów proporcjonalnie do stopnia zawansowania usługi (w ślad
za MSR nr 11 „Umowy o budowę”). Przychody z rozwiązania rezerw zwiększają
wynik finansowy w roku ich rozwiązania. Zawyża to wynik finansowy wtedy, gdy
w poprzednim roku utworzono w ciężar kosztów zbyt duże rezerwy. Tworzenie i
rozwiązywanie rezerw może być bardzo dobrym sposobem na sterowanie wynikami finansowymi. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy firma w danym roku chce wykazać wynik gorszy, a w następnym lepszy.
Koszty wpływające na wynik finansowy często są zaniżane, gdyż przepisy o
rachunkowości stwarzają możliwość zastosowania różnych wariantów księgowych.
Najwięcej ekspertów uznało, że głównym symptomem zaniżania kosztów (34,7%
wskazań) jest wydłużanie okresu amortyzacji nabytej wartości firmy (rys. 6). Problem ten w dużym stopniu został już wyeliminowany, gdyż nowe Międzynarodowe
Standardy Sprawozdawczości Finansowej zakazują amortyzacji i goodwill. Podobnie duża grupa ekspertów (34,7%) uważa, że nietworzenie rezerw na należności
zagrożone stanowi zawyżanie wyników finansowych. W praktyce firma, której
zależy na wykreowaniu jak najlepszego wizerunku, zakłada, że każdy kontrahent

386
jest wypłacalny, co w rzeczywistości jednak nie zawsze ma miejsce. Zmiana zasad
amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może
mieć miejsce zwłaszcza przy niskocennych środkach trwałych. Odpisywanie w
koszty środków trwałych o wartości do 3500 zł jednorazowo lub ich amortyzowanie na przestrzeni okresu ekonomicznej użyteczności również może służyć do manipulowania wynikami finansowymi, co potwierdziło 13,04% ankietowanych. Manipulacje księgowe dotyczą także aktywowania prac redakcyjnych jako wartości
niematerialnych i prawnych, mimo iż są to typowe wydatki operacyjne i powinny
obciążyć wynik finansowy w momencie ich poniesienia.
0,00%

0,00%
4,52%

13,04%

34,70%
13,04%

34,70%
aktywowanie zakupywanych licencji, zamiast jednorazowego odpisania ich w koszty
aktywowanie prac redakcyjnych jako wartości niematerialnych i prawnych
zmiana zasad amortyzowania środków trwałych
zmiana metod wyceny rozchodowanych zapasów
rezerwy celowe na niektóre należności
dłuższy okres odpisywania nabytej wartości firmy, niż zezwala na to prawo
inne
Rys. 6. Fałszerstwa w odniesieniu do kosztów
Źródło: badania własne.

W przypadku zobowiązań fałszerstwa dotyczą głównie skonsolidowanych
sprawozdań finansowych (rys. 7). Do typowej manipulacji można zaliczyć najem
nieruchomości poprzednio sprzedanej i zapłatę czynszu, który przekracza cenę
sprzedaży. Zdarzają się też przypadki odkupywania własnych akcji od pracowników z przeznaczeniem ich na wynagrodzenia. Manipulacje te zniekształcają
wskaźniki rotacji zobowiązań (13% wskazań).
Zobowiązania warunkowe, jako pozycje pozabilansowe, nie są wykazywane w pasywach. Przez to nie wykorzystuje się ich do oceny sytuacji firmy. Powoduje to, że
obraz firmy jest często całkiem inny niż w rzeczywistości, gdyż każde zobowiązanie
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warunkowe może stać się zobowiązaniem natychmiast wymagalnym. Dlatego też do
oceny sytuacji firmy niezbędna jest znajomość pozycji pozabilansowych i uwzględnienie ich w analizie finansowej. W praktyce gospodarczej zdarzały się przypadki nadużyć polegających na ukrywaniu informacji o szczególnych warunkach gwarancji
bankowych, w przypadku emisji nowych akcji (95,1% wskazań). Część ekspertów
twierdzi, że manipulacje mogą też dotyczyć poświadczania nieprawdy o istnieniu gwarancji kredytowej dla danej spółki (4,9% wskazań) (rys. 8).
13%

87%
sztuczne zadłużenie wobec spółki córki poprzez najem nieruchomości poprzednio
sprzedanej i zapłatę czynszu przekraczającego cenę sprzedaży
odkupienie własnych akcji na kredyt (wzrost zobowiązań z przeznaczeniem ich na
wynagrodzenia dla pracowników)
Rys. 7. Fałszerstwa w odniesieniu do zobowiązań
Źródło: badania własne.

Konsolidacja sprawozdań finansowych jest istotnym problemem współczesnej
księgowości. Prawidłowe sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań wymaga
wielu skomplikowanych procedur księgowych (różne wyłączenia konkretnych pozycji bilansowych) co stwarza możliwość manipulacji wynikami spółki. W zależności
od tego, czy konsolidacja przeprowadzana jest metodą nabycia, czy łączenia udziałów inne mogą wyjść wyniki finansowe. W Polsce problem konsolidacji może być
istotny. Sprawozdania finansowe za rok 2005 spółki giełdowe powinny sporządzić
według zasad Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w
których nadrzędną zasadą jest zasada przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną. W rezultacie może dojść do sytuacji, w której jedna spółka będzie według polskich przepisów uznana za przejmowaną, a według MSSF za spółkę przejmującą.
Konsekwencją tego będzie to, że wyniki finansowe będą zupełnie inne w zależności od
tego, czy spółka jest na giełdzie, czy też nie. Wszyscy eksperci uważają, że manipulacje księgowe dotyczą głównie niejasnych powiązań spółki matki ze spółkami córkami
(rys. 9). Prawie połowa (48%) uważa, że manipulacja może polegać na wyłączeniu
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4,90%

0,00%

0,00%

95,10%
ukrycie informacji o szczególnych warunkach gwarancji bankowych, w przypadku emisji
nowych akcji
nie ujawnione gwarancje dla prezesa firmy dotyczące opcji zakupu na akcje własne firmy
kłamstwo o istnieniu gwarancji kredytowej dla danej spółki
nieujawnianie gwarancji udzielonych firmie, w której spółka inwestowała

Rys. 8. Fałszerstwa w odniesieniu do zobowiązań warunkowych
Źródło: badania własne.

48%

52%

stosowanie metody konsolidacji według praw własności, co sprzyja ukrywaniu strat w
spółkach córkach
wyłączenie z konsolidacji spółek, przynoszących ogromne straty
Rys. 9. Fałszerstwa w odniesieniu do skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Źródło: badania własne.

389
z konsolidacji spółek przynoszących ogromne straty. Natomiast druga połowa
(52%) uznaje, że stosowanie w niektórych przypadkach metody praw własności
może być nadużywane, co prowadzi do świadomego manipulowania wynikiem
finansowym spółki matki. O tym, że metoda konsolidacji ma wpływ na osiągane
wyniki finansowe, a w konsekwencji na ogólny obraz sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, pisze również M. Wasilewski [11].
Na wyniki finansowe istotny wpływ mają przepisy o rachunkowości. I tak
np. wycena dodatnich różnic kursowych w istotny sposób zmieniła wyniki finansowe tych przedsiębiorstw, które wykazywały nadwyżkę dodatnich różnic
nad ujemnymi, gdyż dodatnie różnice w całości powiększyły wyniki finansowe,
a nie tylko nadwyżka ujemnych (jak to było w czasach funkcjonowania starych
przepisów). Tworzenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
również podniosło wyniki spółek giełdowych, co potwierdziło najwięcej ekspertów. Wycena nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej
(rynkowej) także miała duży wpływ na wyniki finansowe, gdyż nieruchomości
te nie podlegają amortyzacji. Wyeliminowanie z aktywów kosztów organizacji
spółki akcyjnej także zmienia wyniki spółek (13,4% wskazań). Wynika to z
tego, iż wydatki te nie stanowią już wartości niematerialnych i prawnych, ale
obniżają kapitał zapasowy (rys. 10).
0,00%

8,60%

8,60%

4,30%

34,70%

13,40%

30,40%

wycena dodatnich różnic kursowych
odpisy z tytułu trwałej utraty środków trwałych
wycena nieruchomości inwestycyjnych
wyeliminowanie z aktywów kosztów organizacji spółki akcyjnej
obowiązek ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
wycena aktywów finansowych
aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego
Rys. 10. Zmiany w ustawie o rachunkowości, które zmieniły wyniki finansowe i aktywa spółek
Źródło: opracowanie własne.
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Zdaniem większości specjalistów (85,30%) wprowadzenie do polskich
przepisów zasad międzynarodowych (MSR, MSSF) w istotny sposób zmieni
wyniki finansowe spółek giełdowych (rys. 11). Jest to kolejny dowód na to, że
wynik przedsiębiorstwa nie zależy tylko od sprawności funkcjonowania, ale
również od stosowanych zasad rachunkowości. Część ankietowanych (9,8%)
uznała, iż wpływ MSR na wyniki spółek nie będzie znaczący. Może to dotyczyć głównie mniejszych spółek, które jako nie notowane na giełdzie będą mogły stosować polskie zasady rachunkowości. Należy dodać, że w najbliższym
czasie mogą wejść w życie nowe standardy przeznaczone dla małych i średnich
przedsiębiorstw.
9,80%

4,90%

85,30%
tak

nie

tak, ale w niewielkim stopniu

Rys. 11. Wpływ wprowadzenia do polskiego prawa bilansowego zasad międzynarodowych
na wyniki spółek
Źródło: badania własne.

Funkcjonowanie dwóch systemów rachunkowości wymaga analizy różnic powstających między sprawozdaniami sporządzonymi według ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF [11].
Jeśli chodzi o wielkości bilansowe, a więc te wynikające ze sprawozdań finansowych, najwięcej odpowiedzi dotyczyło cash flow (rys. 12). Jest to dowodem na
to, że specjaliści dostrzegają wady tradycyjnej księgowości i uważają, że zarówno
wielkość przychodów ze sprzedaży, jak i obliczony bilansowy wynik finansowy
często nie odzwierciedlają rzeczywistych efektów prowadzonej działalności. Przychody ze sprzedaży nie zostały wskazane przez nikogo z respondentów. Jest to o
tyle zrozumiałe, że sama wielkość przychodów nie świadczy o sytuacji przedsiębiorstwa. Poziom ponoszonych kosztów może być tak wysoki, że mimo dużych
przychodów przedsiębiorstwo poniesie stratę. Poza tym sama wielkość przychodów jest często zawyżona.
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0,00%

4,90%

4,90%

90,20%
przychody ze sprzedaży

zysk netto

zysk na działalności operacyjnej

cash flow

Rys. 12. Wielkości księgowe określające sytuację ekonomiczno-finansową spółek
Źródło: badania własne.

30,50%

56,50%
0,00%
0,00%

13,00%

rozliczenia międzyokresowe kosztów

inne (jakie?)

środki trwałe w budowie

rezerwy za zobowiązania

nabyta wartość firmy (goodwill)
Rys. 13. Pozycje bilansowe wzbudzające największe wątpliwości
Źródło: badania własne.

W sprawozdaniu finansowym występują pozycje, które najczęściej stanowią
przedmiot manipulacji. Największe skandale księgowe na świecie polegały głównie
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na manipulowaniu takimi pozycjami, jak: środki trwałe w budowie, rozliczenia międzyokresowe kosztów, nabyta wartość firmy i inne (rys. 13). Pozycją, która zdaniem
ekspertów wywołuje najwięcej wątpliwości, jest nabyta wartość firmy (56,5% wskazań). Wynika to z dużej swobody, jaką ma kierownik jednostki przy określaniu okresu jej amortyzacji. Rozliczenia międzyokresowe nie zawsze są wykazywane zgodnie
z ich treścią ekonomiczną, co powoduje zniekształcenie wyników finansowych.
26,20%

69,50%

4,30%

zaostrzyć kary dla kierowników jednostek, którzy fałszują sprawozdania finansowe
zaostrzyć kodeks etyki zawodowej biegłego rewidenta
opracować model oceny efektywności przedsiębiorstwa, który uwzględnia wady danych
księgowych

Rys. 14. W jaki sposób można wyeliminować wady mierników i księgowych
Źródło: badania własne.

Większość ekspertów uważa, że jedynym skutecznym sposobem na wyeliminowanie wad mierników księgowych jest opracowanie takiego modelu oceny sytuacji firmy, który uwzględni wady tradycyjnej księgowości (69,50% wskazań). Zaostrzenie kar za stosowanie „kreatywnej księgowości” wskazało 26% ankietowanych. Można zatem wyciągnąć wniosek, że zwalczenie problemu wad mierników
księgowych jest trudne. Oficjalne przepisy nie zmienią podejścia zarządów spółek,
którym zależy na wykreowaniu odpowiedniego obrazu sytuacji przedsiębiorstwa.
Najlepszym zatem sposobem jest uwzględnianie wad mierników księgowych w
ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa (rys. 14).
Innym problemem jest etyka osób związanych zawodowo z rachunkowością.
Pewnym rozwiązaniem tego problemu może być też opracowany przez Komisję
Zasad Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce kodeks etyki zawodowej. Należy jednak pamiętać, że Komisja ta uważa, że jakość informacji sprawozdawczych zależy od trzech czynników:
1) jakości prawa bilansowego,
2) technologii przetwarzania informacji, jej szczegółowości, dokładności, szybkości i sprawności,
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3) zawodowego przygotowania księgowego dostarczającego informacji i jego
profesjonalizmu [6].

3. Podsumowanie i wnioski
Badania ankietowe przeprowadzone wśród biegłych rewidentów wykazały, że
niektóre zmiany w polskim prawie bilansowym powiększyły wyniki finansowe
polskich przedsiębiorstw. Dotyczy to przede wszystkim takich zmian, jak:
– obowiązek ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
nieporównywalne (34% wskazań),
– zmiany w sposobie wyceny nieruchomości inwestycyjnych (30,4% wskazań),
wyeliminowanie z aktywów kosztów organizacji poniesionych w związku z założeniem oraz późniejszym rozszerzeniem spółki akcyjnej (13% wskazań),
– najczęstszym powodem błędów przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są
pomyłki przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych księgowych (78% wskazań)
oraz mylne zastosowanie zasad rachunkowości (około 13% wskazań) i błędy
szacunkowe wywołane przeoczeniem lub niewłaściwą interpretacją faktów (4%
wskazań),
– oszustwa przy sporządzaniu sprawozdań finansowych polegają na wprowadzaniu w błąd np. drogą manipulacji, zafałszowania danych (91% wskazań), błędnej interpretacji lub na umyślnym pominięciu zdarzeń, transakcji i innych informacji (około 4% wskazań) i zamierzonym, niepoprawnym stosowaniu zasad
rachunkowości (około 4% wskazań),
– oszustwa przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych polegają, zdaniem 69% ankietowanych, na manipulacji, zafałszowaniu, zmianie danych lub dokumentów, niewłaściwym zastosowaniu zasad rachunkowości (17% wskazań) oraz na wyłączeniu lub
pominięciu w zapisach i dokumentach skutków transakcji (ponad 13% wskazań).
Można stwierdzić, że wpływ prawa bilansowego na ogólny obraz sytuacji ekonomiczno-finansowej zależy od wartości oraz struktury aktywów i pasywów danej
spółki. Im większa jest wartość aktywów lub pasywów stanowiących przedmiot
manipulacji lub zniekształceń, tym większy wpływ mają wady mierników księgowych na obraz sytuacji jednostek gospodarczych wynikający ze sprawozdań finansowych. Szczególne znaczenie mają aktywa trwałe, gdyż to one są najczęściej
przedmiotem manipulacji księgowych. Zdecydowana większość ekspertów (prawie
90%) uważa, że wprowadzenie do polskich przepisów zasad międzynarodowych w
istotny sposób zmieni wyniki finansowe spółek.
Za najlepszy sposób na wyeliminowanie wad mierników księgowych eksperci
uznali (70% wskazań) opracowanie takiego modelu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, który uwzględniałby mankamenty tradycyjnej księgowości powodujące, że sytuacja ekonomiczno-finansowa wynikająca ze sprawozdań finansowych nie do końca odzwierciedla rzeczywisty obraz jednostki.
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ON SOME FAULTS IN FINANCIAL MEASURES
IN THE LIGHT OF OPINIONS OF CHARTERED ACCOUNTANTS
Summary
The aim of the article is indication of some important faults in financial reporting. The article is
based on the survey method. Questionnaires were run among 48 chartered accountants.
Research results show to what extent financial statements are reliable and what are basic weaknesses of accounting measures. Finally, some recommendations concerning ways of improving the
analysis of accounting measures are proposed.
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WYKORZYSTANIE ACTIVITY BASED COSTING
W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

1. Activity Based Costing
Wycena produktów firmy na podstawie informacji kosztowych pochodzących
z tradycyjnych rachunków kosztów obecnie zaspokaja głównie potrzeby informacyjne rachunkowości finansowej. Do celów zarządczych informacje o koszcie wytworzenia ustalonym na podstawie kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich
rozliczanych kluczami podziałowymi opartymi np. na kosztach bezpośrednich (np.
wynagrodzenia, materiały bezpośrednie) czy wielkości produkcji tracą swoją przydatność. Obserwuje się ciągle rosnący udział kosztów pośrednich w kosztach
przedsiębiorstwa ogółem, ulegają skracaniu cykle produkcyjne, firmy, dostosowując się do zmiennych warunków funkcjonowania, zmuszone są do realizacji nowych, nietypowych przedsięwzięć, dlatego alokacja kosztów pośrednich według
dotychczas stosowanych zasad w ramach tradycyjnego rachunku kosztów jest
obarczona coraz większym błędem (por. [1, s. 318-320]).
W odpowiedzi na potrzeby informacyjne kadry zarządzającej w ostatnich dziesięcioleciach powstały koncepcje nowoczesnych rachunków kosztów, wśród których na uwagę niewątpliwie zasługuje rachunek kosztów działań (Activity Based
Costing, ABC). Rachunek ten opiera się na założeniu, że każdy produkt powstaje
w wyniku określonych działań, które powodują powstawanie kosztów. Koszty
zatem powinny być przyporządkowywane do działań, a działania z kolei rozliczane
na produkty. Wdrażanie rachunku kosztów działań sprowadza się zasadniczo do
czterech głównych etapów [4, s. 323]:
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1) identyfikacji istotnych działań występujących w przedsiębiorstwie,
2) ustalenia kosztów wyodrębnionych działań,
3) określenia jednostki pomiaru wolumenu każdego działania,
4) rozliczenia kosztów działań na produkty.
Identyfikacja istotnych działań występujących w przedsiębiorstwie
Wyodrębniając działania w przedsiębiorstwie, można się kierować kryterium
związku działań z tworzeniem wartości lub hierarchią działań jako obiektów odniesienia kosztów. Identyfikacja działań według ich związku z tworzeniem wartości
pozwala wyróżnić:
– działania tworzące wartość (również nazywane podstawowymi), czyli takie,
które związane są bezpośrednio z wytwarzaniem i sprzedażą określonych produktów (np. działania występujące w procesie produkcyjnym, działania marketingowe, dystrybucyjne),
– działania nie tworzące wartości (nazywane wspierającymi), czyli takie, które nie
mają bezpośredniego związku z wytwarzaniem i sprzedażą produktów (np. działania związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem) [5, s. 150-152].
Kierując się klasyfikacją działań według hierarchii działań jako obiektów odniesienia kosztów, wyróżnia się:
– działania dotyczące pojedynczych produktów – działania niezbędne do wytworzenia jednostki produktów, np. zużycie materiałów, energii, robocizna itd.,
– działania dotyczące partii produktów – działania, które nie zależą od ilości
wytwarzanych produktów, ale od ilości partii produktów, np. przygotowanie
produkcji,
– działania dotyczące asortymentu produktów – to działania wykonywane w celu
utrzymania produkcji i sprzedaży określonego asortymentu, np. działania marketingowe związane z wprowadzaniem nowego produktu na rynek, wprowadzanie zmian technologicznych w produkcji,
– działania dotyczące całego przedsiębiorstwa – są to działania zapewniające
funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, np. działania związane z zarządzaniem [5, s. 152-153].
Ustalenie kosztów wyodrębnionych działań
Na tym etapie przyporządkowuje się koszty do określonych zadań. Najpierw
następuje przydzielenie kosztów bezpośrednich poszczególnym działaniom,
a następnie kosztów pozostałych, za pomocą ustalonych kluczy podziałowych odzwierciedlających logiczny związek kosztów z działaniami.
Określenie jednostki pomiaru wolumenu każdego działania (nośnika kosztów)
Celem tego etapu jest wyodrębnienie nośników kosztów (miar), które będą odzwierciedlały związek między poziomem kosztów zadania a jego wielkością. Miary te będą służyły za podstawę do rozliczenia kosztów działań na produkty. Ustala-
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jąc jednostki pomiaru wolumenu każdego działania, powinno się przede wszystkim
pamiętać, by odzwierciedlały one zapotrzebowanie produktów na określone działania, wyjaśniały przyczynę powstawania kosztów oraz były zrozumiałe i łatwe do
zmierzenia.
Rozliczenie kosztów działań na produkty
Następuje tutaj ustalenie kosztów produktów poprzez przyporządkowanie im
kosztów działań, w wyniku których powstały, przy wykorzystaniu nośników kosztów. Graficznie proces ten przedstawia rysunek:
KOSZTY ZUŻYCIA ZASOBÓW
KOSZTY BEZPOŚREDNIE
KOSZTY POŚREDNIE
ilość
zużytych
zasobów

ilość
zużytych
zasobów

KOSZTY DZIAŁAŃ
wielkość
dokonanych
działań
KOSZTY PRODUKTÓW
Rys. 1. Transformacja kosztów w rachunku kosztów działań
Źródło: [5, s. 156].

Trzeba pamiętać, że jakość informacji generowanych przez rachunek kosztów
działań, a przez to ich wartość zarządcza, zależą przede wszystkim od prawidłowości wyodrębnienia działań występujących w przedsiębiorstwie oraz od przyjętych
nośników kosztów.
Zaletą stosowania rachunku kosztów działań jest nie tylko nowy sposób wyceny produktów, a co się z tym wiąże, oceny ich rentowności. Rachunek ABC pozwala na identyfikację działań podejmowanych w przedsiębiorstwie, ich wycenę, a
co najważniejsze, pozwala ustalić, które działania są niezbędne do istnienia i rozwoju określonych obszarów działalności, efektywność których działań należy poprawić, a które zupełnie wyeliminować. Ponadto, w przypadku podjęcia przez
przedsiębiorstwo decyzji o realizacji projektów (przedsięwzięć nietypowych, o
ograniczonym budżecie i czasie realizacji), istniejącą bazę danych o działaniach
występujących w firmie można wykorzystać niekiedy do wstępnej kalkulacji kosztów projektów, kontroli i sterowania kosztami w trakcie trwania projektu oraz do
oceny, w jaki sposób zmiany w projekcie mogą wpłynąć na jego koszt [4, s. 33].
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2. Zintegrowany monitoring projektów
z wykorzystaniem metody earned value
Wśród wielu orientacji w zarządzaniu organizacjami coraz większą popularność w ostatnich latach zdobywa zarządzanie poprzez projekty. Podział działalności przedsiębiorstwa, uczelni, jednostki samorządu terytorialnego czy też organizacji non profit na procesy pozwoliło na lepszą ich kontrolę pod względem zarówno
jakości otrzymywanych efektów, jak i kosztów ich realizacji. W zarządzaniu poprzez projekty organizacja nie tylko wyróżnia poszczególne procesy, ale również
łączy je w uporządkowany ciąg procesów, których zadaniem jest dostarczenie
oczekiwanej użyteczności (np. produktu, usługi czy też zmiany organizacyjnej), w
określonym czasie i za pomocą wykorzystania określonej ilości zasobów finansowych – czyli projekty.
Tradycyjnie monitoring projektu opiera się na porównywaniu dat realizacji poszczególnych etapów projektu – np. z wykorzystaniem tzw. kamieni milowych,
czyli zdarzeń o szczególnym znaczeniu w projekcie – z założonymi w harmonogramie datami ich realizacji. Aczkolwiek taka metoda pozwala na wychwytywanie
odchyleń od harmonogramu (zazwyczaj opóźnień), jednak nie pozwala na właściwą ocenę odchyleń budżetowych, dlatego też w świetle wyzwań współczesnej
gospodarki (zwiększenie wymagań jakościowych, obniżenie marż jednostkowych,
skracanie cyklu realizacji inwestycji i cyklu życia produktów) konieczne było
wdrożenie takich metod zarządzania projektem, które pozwoliłyby na monitoring
wszystkich podstawowych założeń realizacji projektu. Dlatego też coraz więcej
przedsiębiorstw wdraża systemy zarządzania projektami, których głównym celem
jest zintegrowane zarządzanie projektami.
Zintegrowane zarządzanie projektami pozwala na monitoring i antycypację
zdarzeń pod względem trzech głównych grup celów projektu – tj. jakości, kosztów
i terminu.

Rys. 2. „Złoty trójkąt” celów projektu
Źródło: opracowanie własne.

Monitoring poziomu realizacji założeń jakościowych
Wydaje się, że największe znaczenie dla zarządzania jakością projektu ma prawidłowe zdefiniowanie celów projektu. Praktyka konsultingowa autora wskazuje, iż
w przeważającej większości projektów realizowanych w Polsce, a szczególnie wśród
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tzw. projektów miękkich (szkoleniowych, wdrożeniowych, marketingowych itp.),
definiowane cele nie spełniają podstawowych wymagań. Wśród osób zajmujących
się profesjonalnie zarządzaniem projektami popularny jest model SMART opisujący cechy dobrze zdefiniowanego celu (celów) projektu.
• Specific/Simple – cel powinien być prosty i jednoznacznie określony; np. obiecywana powszechnie przez polityków w trakcie kampanii wyborczych wyższa
jakość życie jest tak naprawdę nie zdefiniowana, ponieważ przez to pojęcie
można rozumieć wzrost dochodów, zwiększenie liczby łóżek w szpitalach czy
też zmniejszenie liczby dziur w drogach;
• Measurable – cel powinien być mierzalny, ponieważ tylko wtedy możemy
określić stopień jego realizacji – wzrost dochodów o 20%, liczby łóżek o 10%,
zmniejszenie liczby dziur o 50%;
• Assign – powinien być przyporządkowany konkretnej osobie, czyli ojcowi
sukcesu/porażki. Dzięki temu unikamy sytuacji, w której za konkretne zadania
tak naprawdę nikt nie odpowiada, jak to się dzieje gdy zostaje powołany jakikolwiek komitet ds. rozwiązania szczególnie ważnego problemu i po kilku latach pracy tegoż komitetu, szczególnie ważny problem wciąż istnieje i komitet
też ma wciąż pracę. Rozmycie odpowiedzialności na bliżej nieokreślone ciało
kolegialne nie sprzyja realizacji celów.
• Reliable – cel powinien być możliwy do realizacji. Z wymienionych wyżej
celów o ile wydaje się być możliwy wzrost dochodów o 20%, liczby łóżek w
szpitalach o 10% (chociaż jest bardzo możliwy), o tyle zmniejszenie liczby
dziur w drogach o połowę wydaje się przekraczać możliwości służb drogowych
w dającej się określić w przyszłości
• Time align – cel powinien być umiejscowiony w czasie, dzięki czemu możemy
uniknąć sytuacji ciągłej pracy nad jego osiągnięciem bez widocznych efektów.
Definiując główne cele projektu na podstawie formuły SMART, ułatwiamy
podział projektu na fazy czy też zadania w projekcie. Tym samym zwiększamy
prawdopodobieństwo budowy prawidłowej struktury podziału prac (Work Breakdown Structure), której każdy najmniejszy element, czyli pakiet prac, jest zdefiniowany poprzez cel cząstkowy projektu – również spełniający formułę SMART.
Dzięki takiemu podejściu możemy w trakcie realizacji projektu dokonywać pomiaru jego jakości, porównując otrzymywane efekty cząstkowe z założonymi uprzednio celami cząstkowymi.
Monitoring poziomu realizacji założeń czasowo-kosztowych
za pomocą metody Earned Value
Wobec coraz większej komplikacji projektów poszukiwano narzędzi, które pozwalałyby na prognozowanie terminu oraz rentowności projektu na każdym etapie
jego realizacji. O ile dość dobrze udawało się estymować rzeczywiste terminy zakończenia projektu na podstawie odchyleń od harmonogramu terminów zakończe-
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nia poszczególnych jego etapów, o tyle szacowanie rzeczywistych kosztów realizacji projektu obarczone było niejednokrotnie dużym błędem. Na przykład w trakcie
realizacji projektu po 30 dniach stwierdzono, iż poniesione do tego dnia koszty
wynoszą 1000 zł, podczas gdy według planu miały wynosić 1200 zł. Możliwe są
następujące sytuacje:
– występuje opóźnienie w realizacji projektu, dlatego koszty rzeczywiste są niższe dla danej daty, ale właściwe dla poziomu realizacji projektu,
– projekt jest realizowany zgodnie z planem, ale udało się wypracować oszczędności w wysokości 200 zł.

Rys. 3. Wyznaczanie odchyleń w metodzie EVM
Źródło: opracowanie własne.

Możliwych jest oczywiście wiele innych wariantów. Podsumowując: informacja,
jaką uzyskaliśmy, jest niepełna i nie dostarcza nam rzetelnej wiedzy nt. poziomu kosztów realizacji projektu. Przy monitorowaniu przebiegu realizacji projektu za pomocą
wartości wypracowanej (Earned Value Method, EVM) porównujemy wartość zrealizowanych już prac według budżetu projektu, z planem czasowo-kosztowym oraz rzeczywistymi kosztami. Bez trudu można zauważyć, iż wykorzystanie do monitoringu
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wartości budżetowych i kosztów rzeczywistych poszczególnych prac w projekcie stanowi wykorzystanie omówionej wcześniej metody ABC. Jedyna różnica polega na
tym, iż w metodzie EVM wartości te umiejscawiane są w czasie.
Analizując rys. 3 możemy dostrzec trzy główne wartości w projekcie:
– wartość uzyskaną BCWP (Budget Cost of Work Performed), czyli wartość zrealizowanych już prac według budżetu,
– wartość według harmonogramu BCWS (Budget Cost of Work Scheduled), czyli
wartość prac, jakie miały być zrealizowane do dnia dzisiejszego zgodnie z
harmonogramem,
– wydatki rzeczywiste ACWP (Actual Cost of Work Performed), czyli rzeczywiście poniesione wydatki w projekcie.
Wykorzystując te wielkości (BCWS, BCWP oraz ACWP), możemy dokonać
syntetycznej oceny przebiegu realizacji projektu i antycypować jego zakończenie
za pomocą kilku prostych zależności.
Porównując wartości BCWS oraz BCWP, możemy uzyskać w miarę rzetelną
informację o postępie prac. Możemy wyliczyć wskaźnik realizacji przedsięwzięcia
SPI (Scheduled Performed Index) pokazujący nam rodzaj i skalę odchyleń czasowych w projekcie.
SPI =

BCWP
.
BCWS

Jeżeli wskaźnik SPI jest większy od 1, oznacza to, iż wartość zrealizowanych
prac jest większa od wartości prac, które były zaplanowane do danego dnia. Tym
samym prawdopodobne jest, że projekt uda się zakończyć przed terminem1. Jeżeli
natomiast SPI jest mniejsze od 1, wskazuje to, iż mamy do czynienia z opóźnieniem w realizacji projektu, a w takim przypadku, jak wskazuje praktyka, jeżeli nie
zostaną podjęte działania korygujące, jest niemal pewne, że projekt zostanie zakończony po planowanym terminie.
Drugim wskaźnikiem odzwierciedlającym stan realizacji projektu jest wskaźnik kosztów projektu CPI (Cost Performed Index) informujący nas o odchyleniach
od założonego budżetu projektu.
CPI =

BCWP
.
ACWP

Jego wartość poniżej 1 daje nam informacje o tym, iż wartość zrealizowanych
prac jest mniejsza od kosztów, jakie zostały dla tego celu poniesione, zatem prawdopodobne jest przekroczenie budżetu projektu.

1

Niestety do estymacji terminu zakończenia terminu realizacji celowe jest przeprowadzenie
również innych analiz, jak np. analizy ścieżki krytycznej oraz dostępności zasobów.
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Możemy również dokonać estymacji rzeczywistych kosztów projektu za pomocą tzw. metody liniowej, która zakłada, że będzie takie samo odchylenie procentowe na koniec realizacji projektu, jak w punkcie kontrolnym. Estymowany budżet
projektu EAC (Estimated Accumulated Cost) wyliczany jest wówczas według wzoru:

EAC =

BAC
ACWP
= BAC ×
.
CPI
BCWP

Druga metoda, tzw. addytywna, zakłada, iż wszystkie pozostałe w projekcie
zadania będą realizowane zgodnie z planem, tj. istniejące odchylenia pozostaną
niezmienne (nie uda się zmniejszyć ewentualnych strat lub też ewentualne oszczędności nie zostaną roztrwonione).

EAC = BAC + ACWP − BCWP.
Zatem na zakończenie poszczególnych etapów projektu możemy dzięki wykorzystaniu EVM estymować zakończenie realizacji projektu, a tym samym minimalizować ryzyko znacznego przekroczenia terminu realizacji lub budżetu projektu.
Istotne jest przy tym, że do poprawy dokładności szacowania konieczne jest szczegółowe określanie planowanych i rzeczywistych kosztów poszczególnych prac,
czyli rozwinięty rachunek kosztów na podstawie metody ABC. Jedyna zmiana,
jaka jest konieczna, aby wykorzystać istniejący w przedsiębiorstwie/organizacji
rachunek kosztów ABC do zintegrowanego monitoringu przebiegu realizacji projektu, polega na tym, iż koszty te muszą być rozplanowane również w perspektywie czasu. O tym, że takie podejście jest nie tylko możliwe, ale także realizowane i
premiowane w profesjonalnym zarządzaniu projektami, nawet w realizacji wielkich projektów, może świadczyć przykład zwycięzcy światowego konkursu na
najlepiej zarządzany projekt IPMA Project Excellence Award 2006 – indyjskiego
potentata w budowie elektrowni NTPC Limited. Przedsiębiorstwo to zgłosiło do
konkursu projekt budowy elektrowni węglowej Simhandri. Projekt ten o wartości
około 3 mld USD był realizowany przez trzy lata i według słów kierownika projektu T. Sankaralingama podczas prezentacji projektu na uroczystej gali w trakcie
realizacji projektu co tydzień raportowano przebieg realizacji projektu z uwzględnieniem zrealizowanych zadań, ich kosztów i terminów zakończenia, które następnie porównywano z założonymi wartościami.
Możemy tylko ubolewać, iż wciąż wiele polskich firm i organizacji za zupełnie
wystarczający do monitoringu projektu uważa trzy- lub nawet sześciomiesięczny
okres raportowania, a budowę struktury podziału prac, określenie budżetów poszczególnych zadań i precyzyjnego harmonogramu realizacji projektu (także pod
względem finansowym) uważa za zbędny wysiłek. W rezultacie wiele projektów
kończonych jest znacznie później, przedsiębiorstwa ponoszą straty i nawet nie są w
stanie wyciągnąć właściwych wniosków. Sytuację tę opisywał już Jan Kochanowski: „Nowe przysłowie Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi”.

403
Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast to, że coraz więcej osób i coraz więcej
przedsiębiorstw podnosi swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, tak
aby słowa naszego wieszcza przestały obowiązywać w praktyce.
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THE ACTIVITY BASED COSTING
IN PROJECT MANAGEMENT PRACTICE
Summary
The authors present a simple and short way how to use Activity Based Method for integrated
projects monitoring. In the first section Activity Based Costing is described. Then the basic element
of project management – goals of project with SMART formula is presented. The authors illustrate
the main topics of Earned Value and its correlation with ABC.
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UWARUNKOWANIA DOBORU MODELU WYCENY
AKTYWÓW JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ

1. Wstęp
Obowiązujące aktualnie polskie i międzynarodowe prawo bilansowe, regulujące
zasady prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarcze, wskazuje na konieczność dostarczania odbiorcom jasnych i rzetelnych informacji. W tworzeniu informacji szczególną rolę odgrywa wycena, czyli określenie wartości składników majątku. Zgodnie z unormowaniami prawa bilansowego wycena aktywów odbywa się na
podstawie czterech podstawowych kategorii [2, Założenia koncepcyjne, par. 100]:
– kosztu historycznego,
– aktualnej ceny nabycia,
– wartości możliwej do uzyskania (realizacji),
– wartości bieżącej.
Koszt historyczny to inaczej koszt początkowy, czyli cena nabycia lub koszt
wytworzenia aktywu, które stały się podstawą jego pierwotnej wyceny. Koszt historyczny stanowi równowartość zapłaconej za aktywa kwoty pieniężnej albo
oznacza wartość godziwą zapłaty niepieniężnej dokonanej celem ich nabycia.
Aktualna cena nabycia może być określana mianem kosztu bieżącego. W przypadku aktywów kategoria ta oznacza wartość, jaką aktualnie należałoby zapłacić za
taki sam lub podobny składnik majątku.
Wartość możliwa do realizacji to wartość wyrażona w cenie sprzedaży. Oznacza kwotę pieniężną możliwą do uzyskania w przypadku sprzedaży składnika aktywów w drodze normalnej zaplanowanej transakcji.
Wartość bieżąca z kolei określana jest także mianem zaktualizowanej wartości
netto, czyli zdyskontowanej bieżącej wartości przyszłych przepływów pieniężnych
netto, które dany składnik aktywów – według przewidywań – wypracuje w toku
działalności gospodarczej.

405
Biorąc pod uwagę powyższe kategorie wyceny, w prawie bilansowym ukształtowano dwie podstawowe grupy modeli wyceny składników aktywów [1, s. 106-110], tj.:
– modele oparte na koszcie historycznym,
– modele wykorzystujące wartość godziwą.
Zakres wykorzystania wymienionych modeli wyceny zgodnie z polskim i międzynarodowym prawem bilansowym przedstawiają rys. 1 i 2.
Modele wyceny aktywów według polskiego prawa bilansowego

Modele kosztu historycznego

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje niefinansowe
Należności
Rozliczenia międzyokresowe

Modele wykorzystujące wartość godziwą

Inwestycje niefinansowe
Aktywa finansowe
Zapasy

Rys. 1. Zakres stosowania modeli wyceny aktywów według polskiego prawa bilansowego
Źródło: opracowanie własne.
Modele wyceny aktywów według międzynarodowego prawa bilansowego

Modele kosztu historycznego

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Należności
Rozliczenia międzyokresowe

Modele wykorzystujące wartość godziwą

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Aktywa finansowe
Zapasy

Rys. 2. Zakres stosowania modeli wyceny aktywów według międzynarodowego prawa bilansowego
Źródło: opracowanie własne.

406
W międzynarodowym prawie bilansowym wiodącym modelem wyceny jest
model wartości godziwej. Szeroki zakres jego zastosowania oraz tendencje zmian
unormowań prawa międzynarodowego powodują, że model ten zastępuje stopniowo model kosztu historycznego. Cena nabycia wynikająca z faktur czy też koszt
wytworzenia ustępują coraz częściej kategorii „wartość godziwa”. Polskie prawo
bilansowe natomiast w dużej mierze opiera się na modelach kosztu historycznego.

2. Modele kosztu historycznego
W modelach opartych na koszcie historycznym podstawowymi kategoriami
wyceny są cena nabycia lub koszt wytworzenia. Są to kategorie, na których podstawie następuje zarówno początkowe ujęcie aktywów w księgach rachunkowych,
jak i ich bilansowa wycena. W ramach tego typu modeli można wyróżnić dwie ich
odmiany, a mianowicie modele wykorzystujące:
– nieamortyzowany koszt historyczny,
– amortyzowany koszt historyczny.
W pierwszym z wymienionych, ustalona wartość początkowa aktywów (stanowi ją głównie cena nabycia) na dzień bilansowy nie ulega zmianie, tj. nie podlega odpisom z tytułu amortyzacji.
Model amortyzowanego kosztu historycznego uwzględnia konieczność dokonywania korekty wartości początkowej o odpisy amortyzacyjne. Dokonane zmniejszenia wartości początkowej stanowią koszt okresu, za jaki zostały naliczone.
Pewnego rodzaju modyfikacją modelu amortyzowanego kosztu jest model wyceny wykorzystujący skorygowaną cenę nabycia. Obliczana jest ona metodą efektywnej stopy procentowej, tj. stopy, która dyskontuje do bieżącej wartości przyszłe
przepływy pieniężne oczekiwane w okresie do terminu wymagalności, a w przypadku aktywów o zmiennej stopie procentowej – do terminu następnego oszacowania poziomu odniesienia przez rynek.
Ponadto, w odniesieniu do obydwu modeli kosztu historycznego (nieamortyzowanego i amortyzowanego), prawo bilansowe wskazuje na obowiązek uwzględniania w wycenie bilansowej korekt wartości początkowej z tytułu tzw. trwałej utraty
wartości. Oczywiście taki odpis może zostać odnotowany, jeżeli wystąpią przyczyny
wskazujące na zaistniałą utratę. W tym względzie unormowania zarówno polskiego,
jak i międzynarodowego prawa bilansowego są zgodne. Dokonany odpis aktualizujący, oprócz zmniejszenia wartości aktywów powoduje powstanie kosztu okresu1.
Prawo bilansowe dopuszcza możliwość przywrócenia wartości odpisanej w związku
z trwałą utratą, o ile „odnotowano” ustanie przyczyny dokonanego odpisu. Przywrócenie całości bądź części wartości aktywów powoduje powstanie przychodów.
1

Odstępstwem od tej reguły jest np. odpis z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, dla
których uprzednio został utworzony kapitał z aktualizacji wyceny.
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3. Modele wykorzystujące wartość godziwą
W odróżnieniu od modeli kosztu historycznego, modele wartości godziwej
przewidują aktualizację składnika aktywów niemal na każdy dzień bilansowy, doprowadzając ich wartość do poziomu wyznaczonej na dzień bilansowy wartości
godziwej.
Wartość godziwa została zdefiniowana w podobny sposób zarówno w ustawie
o rachunkowości, jak i w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości
Finansowej.
Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów
mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane (wykonane) na warunkach transakcji rynkowej między zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi,
nie powiązanymi ze sobą stronami [4, art. 28 pkt 6]. Według MSSF wartość godziwa oznacza kwotę, za jaką na warunkach rynkowych składnik aktywów mógłby
zostać wymieniony, a zobowiązanie zaspokojone, pomiędzy zainteresowanymi i
dobrze poinformowanymi stronami transakcji2.
Międzynarodowe prawo bilansowe wskazuje, że wartość godziwa wynika z
zawartej transakcji między stronami. O wiarygodności zawartej transakcji decyduje
również charakter stron: zainteresowane, dobrze poinformowane, czyli dysponujące odpowiednią wiedzą na temat przedmiotu transakcji, warunków rynkowych itp.
Wartość godziwa nie może zostać ustalona na podstawie transakcji niedobrowolnej, wymuszonej.
Ze względu na sposób odnoszenia skutków wyceny dokonanej na podstawie
modeli wartości godziwej, można wyodrębnić trzy ich odmiany.
Pierwsza wskazuje na wynikowe odnoszenie skutków wyceny bilansowej
(przeszacowania do wartości godziwej), zaliczając je do przychodów (zwiększenie
wartości aktywów) lub kosztów (zmniejszenie wartości aktywów). Model ten ma
zastosowanie w szczególności do aktywów finansowych.
Kolejne modele wartości godziwej uwzględniają bilansowe odnoszenie skutków przeszacowania. Przyrost wartości aktualizowanych aktywów skutkuje utworzeniem kapitału własnego (z aktualizacji wyceny). Poszczególne zmiany wartości
odnoszone będą:
– albo wyłącznie bilansowo w kapitał własny (jako jego zmniejszenie lub zwiększenie),
– albo bilansowo-wynikowo (obniżenie wartości odnoszone jest w pierwszej
kolejności w kapitał z aktualizacji wyceny, a w przypadku jego braku – wynikowo, czyli w koszty) [2, MSR 16, par. 39-40].

2

Taką definicję wartości godziwej wskazują MSSF 1, MSR 2, MSR 16, MSR 38 oraz MSR 40.
Bardzo zbliżoną definicję wartości godziwej podaje MSR 39.
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Pierwszy z wymienionych sposobów dopuszcza ewentualność wystąpienia
ujemnego kapitału z aktualizacji wyceny. Polskie prawo bilansowe nie dopuszcza
takiej możliwości, prawo międzynarodowe natomiast tak, przy czym wyłącznie w
odniesieniu do aktywów finansowych.
Pewnego rodzaju odmianą modeli wykorzystujących wartość godziwą są także
tzw. modele mieszane. Ich istota wynika z zasady ostrożnej wyceny. Ustalona na
dzień bilansowy wartość godziwa jest porównywana z ceną nabycia lub kosztem
wytworzenia. Wycena bilansowa aktywów odbywa się według niższej z dwóch
wartości: kosztu historycznego lub wartości godziwej. W modelu tym wycenianych
aktywów nigdy nie przeszacowuje się do wartości przewyższającej ich wartość
początkową, czyli koszt historyczny. Skutki dokonanego przeszacowania odnoszone są wynikowo.

4. Prawne uwarunkowania stosowania modeli wyceny
Prawo bilansowe, wskazując modele wyceny możliwe do zastosowania dla poszczególnych grup aktywów, dopuszcza prawo subiektywnego ich doboru jako
przejaw polityki bilansowej jednostki gospodarczej.
W odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych prawo bilansowe (polskie i międzynarodowe) wskazuje na model kosztu historycznego, uwzględniający
ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (koszt kształtujący wynik finansowy okresu). Dodatkowo, prawo międzynarodowe w odniesieniu do tej grupy
aktywów dopuszcza model wartości godziwej, wskazując go jako podejście alternatywne. Wykorzystując to podejście, jednostka gospodarcza ma obowiązek dokonywania korekt wartości do poziomu wartości godziwej, wyznaczonej na dzień
bilansowy. W tym przypadku skutki przeszacowania powodują powstanie kapitału
własnego albo (w przypadku jego braku) odnoszone są w koszty.
Podobnie jak wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe ogólnie
są wyceniane również na podstawie modelu kosztu historycznego (w większości
przypadków kosztu amortyzowanego). Co prawda polskie prawo bilansowe wskazuje na konieczność uwzględnienia odpisów z tytułu przeszacowania, ale tego typu
odpisy mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów prawnych [3, art. 31 ust. 3], z których będzie wynikać obowiązek dokonania korekty
wartości księgowej (tzw. urzędowe przeszacowanie). Trudno więc w tym przypadku mówić o modelu wartości godziwej.
Międzynarodowe prawo bilansowe w odniesieniu do środków trwałych również wskazuje na zasadę wyceny według koszu historycznego, która nie przewiduje
aktualizacji [2, MSR 16, par. 29-31]. Jako alternatywne podejście, MSR 16 dopuszcza inny model – według wartości godziwej. Zastosowanie tej zasady skutkuje
koniecznością dokonywania na dzień bilansowy odpisów aktualizujących, jeżeli
tylko wartość godziwa danej grupy środków trwałych różni się w istotny sposób od
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ich dotychczasowej wartości bilansowej. Korekty wartości zgodnie z MSR 16 odnoszone są w sposób bilansowo-wynikowy.
Inwestycje to kolejna grupa aktywów, która ze względu na rozbieżności w zasadach wyceny bilansowej powinna zostać podzielona na dwie części: inwestycje
niefinansowe oraz inwestycje finansowe.
W ramach inwestycji niefinansowych prawo międzynarodowe normuje zasady
wyceny wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości inwestycyjnych (MSR 40),
wskazując dwa modele wyceny: według kosztu historycznego oraz wartości godziwej. Drugi z wymienionych modeli wskazany jest jako wariant alternatywny.
Model wartości godziwej w odniesieniu do nieruchomości inwestycyjnych zakłada
wyłącznie wynikowe odnoszenie korekt wartości nieruchomości, co skutkuje powstaniem kosztów lub przychodów [2, MSR 40, par. 35]. MSR 40 nie przewiduje
możliwości tworzenia kapitału własnego z tego tytułu. Stosowanie modelu kosztu
historycznego z kolei przewiduje obowiązek uwzględnienia przepisów MSR 16 [2,
MSR 40, par. 56], a więc właściwych dla środków trwałych.
Polskie prawo bilansowe z kolei wskazuje odrębne zasady wyceny dla nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych należących do inwestycji,
odrębne dla pozostałych inwestycji. W odniesieniu do pierwszej z wymienionych
grup polskie prawo bilansowe przewiduje dwa modele ich wyceny bilansowej.
Pierwszy z nich przewiduje przyjęcie zasad wyceny właściwych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a zatem konieczność dokonywania
odpisów amortyzacyjnych, odpisów aktualizujących z tytułu przeszacowania (w
uzasadnionych przypadkach – dotyczy to nieruchomości) oraz z tytułu trwałej utraty wartości [4, art. 28 ust. 1 pkt 1a]. Skutki dokonanych odpisów odzwierciedlone
zostaną w sposób analogiczny jak dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Drugi model wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych
o charakterze inwestycji, dopuszczony polskim prawem bilansowym, to model
wartości godziwej. Odnosi się on także – jako jedyny model – do wyceny pozostałych inwestycji niefinansowych. Skutki przeszacowania wartości do poziomu wartości godziwej zostaną różnie odzwierciedlone, w zależności od tego, czy dany
składnik inwestycji niefinansowych zaliczony zostanie do długo- czy też krótkoterminowych. W przypadku długoterminowych inwestycji na skutek przeszacowania tworzony jest kapitał z aktualizacji wyceny albo – w przypadku jego braku –
powstają koszty. Z kolei w przypadku krótkoterminowych inwestycji niefinansowych skutki przeszacowania do wartości godziwej odzwierciedlane są wyłącznie
wynikowo – stanowią element przychodów albo kosztów.
Nieco inaczej prawo bilansowe normuje kwestie wyceny inwestycji finansowych. Podstawowym modelem wyceny aktywów finansowych – w świetle zarówno polskiego, jak i międzynarodowego prawa bilansowego – jest model wartości
godziwej.
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Polskie prawo bilansowe wskazuje różne sposoby odnoszenia skutków przeszacowania do wartości godziwej w zależności od zaklasyfikowania aktywów finansowych do jednej z dwóch grup: długoterminowych lub krótkoterminowych.
Dla długoterminowych aktywów finansowych obowiązuje zasada bilansowo-wynikowego odzwierciedlenia skutków korekt wartości [4, art. 35, ust. 4]. Natomiast
korekty wartości godziwej krótkoterminowych aktywów finansowych zawsze
przenoszone są bezpośrednio na wynik finansowy poprzez koszty czy też przychody [4, art. 35, ust. 3].
Tabela 1. Modele wyceny właściwe dla grup aktywów

Wartości niematerialne Uor
i prawne
MSR
Środki trwałe
Uor
MSR
Inwestycje
Uor
niefinansowe
MSRf
Aktywa finansowe
Należności
Zapasy

Uor
MSR
Uor
MSR
Uor
MSR

Xa
Xa
Xa

modele mieszane

skutki
bilansowo-wynikowe

X
X
Xb
X
Xc
X

skutki bilansowe

Xa
Xa
Xa

Modele wartości godziwej
skutki wynikowe

Prawo
bilansowe

amortyzowany
koszt historyczny

Grupa aktywów

nieamortyzowany
koszt historyczny

Modele kosztu historycznego

X

Xd
X
Xd
X

X
Xe
Xe

Xd

X

X
X
X
X

Uor – ustawa o rachunkowości – polskie prawo bilansowe.
MSR – międzynarodowe prawo bilansowe.
a
W odniesieniu do składników aktywów trwałych nie podlegających amortyzacji.
b
Model ten uwzględnia urzędowe przeszacowanie wartości.
c
Model ten może mieć zastosowanie wyłącznie do nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości
niematerialnych i prawnych o charakterze inwestycyjnym.
d
W odniesieniu do krótkoterminowych inwestycji.
e
W odniesieniu do długoterminowych inwestycji.
f
Unormowania prawa bilansowego dotyczą wyłącznie nieruchomości inwestycyjnych.
Źródło: opracowanie własne.

Nieco odmienne rozwiązania dotyczące skutków wyceny w wartości godziwej
prezentuje międzynarodowe prawo bilansowe (MSR 39). Daje ono możliwość wybo-
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ru jednostce sposobu odnoszenia efektów przeszacowania. MSR 39 wskazuje albo
wynikowe, albo bilansowe (w kapitał własny) odzwierciedlenie skutków wyceny.
Drugi ze sposobów dopuszcza możliwość wystąpienia ujemnej wartości kapitału3.
Ponadto, oprócz modelu wartości godziwej, w odniesieniu do niektórych aktywów finansowych (np. udzielonych pożyczek) obowiązuje model kosztu historycznego, wykorzystujący skorygowaną cenę nabycia4. Korekty wartości, oznaczające ich utratę, skutkują powstaniem kosztów. Model kosztu historycznego, wykorzystujący skorygowaną cenę nabycia, jest modelem właściwym także dla wyceny
należności, kategorii podobnej, jeśli chodzi o istotę, np. do udzielonych pożyczek.
W wycenie zapasów na dzień bilansowy (zarówno w polskim, jak i międzynarodowym prawie bilansowym) stosuje się model mieszany, wykorzystujący wartość godziwą do porównania z kosztem historycznym, a tym samym uwzględniający aktualizację do „wartości niższej z dwóch”. W przypadku, kiedy cena sprzedaży
netto na dzień bilansowy (polskie prawo) lub wartość netto możliwa do uzyskania
(MSR 2) składnika rzeczowych aktywów obrotowych są niższe od jego kosztu
historycznego, należy dokonać odpisu aktualizującego, obniżającego jego wartość
księgową5. Odpis aktualizujący stanowi koszt okresu.
Tabela 1 przedstawia modele wyceny bilansowej, wskazane przez obowiązujące prawo bilansowe – polskie i międzynarodowe.

5. Zakończenie
Wycena bilansowa, czyli proces zmierzający do ustalenia kwot pieniężnych, w
jakich składniki aktywów zostaną zaprezentowane w bilansie, jest istotnym obszarem rachunkowości, rzutującym na obraz sytuacji majątkowo-finansowej. Prawo
bilansowe wykształciło modele wyceny, których odpowiedni dobór i wykorzystanie powinny prowadzić do rzetelnego i prawdziwego przedstawienia informacji o
stanie majątku jednostki gospodarczej. W odniesieniu do niektórych grup aktywów
wskazany jest jeden właściwy model wyceny, dla niektórych – prawo bilansowe
dopuszcza dwa modele wyceny, a o ich wyborze decyduje sama jednostka gospodarcza. Międzynarodowe prawo bilansowe w tym względzie często wskazują rozwiązanie wzorcowe, a obok niego dopuszczone rozwiązanie alternatywne.
Zastosowanie i wykorzystanie danego modelu wyceny wiąże się z odpowiednimi konsekwencjami, wpływającymi m.in. na wynik finansowy jednostki. Modele
3

Na moment wyłączenia składnika aktywów finansowych z ksiąg rachunkowych nastąpi przeksięgowanie kapitału na wynik finansowy w postaci skumulowanych – uprzednio dokonanych –
korekt wartości.
4 Skorygowaną ceną nabycia powinny być wyceniane aktywa finansowe należące do kategorii:
udzielone pożyczki i należności własne oraz aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności.
5 Należy zaznaczyć, że pojęcie wartości netto zapasów możliwej do uzyskania nie jest tożsame z
pojęciem wartości godziwej.
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kosztu historycznego zakładają właściwie dwa rodzaje korekty wartości – bieżącą
w postaci odpisów amortyzacyjnych, oraz sporadycznie występującą – z tytułu
trwałej utraty wartości. Z kolei z modelami wykorzystującymi wartość godziwą
wiąże się konieczność okresowego dokonywania korekt wartości, rzutujących często na poziom wyniku finansowego (skutkują powstaniem kosztów, przychodów).
Modele oparte na wartości godziwej, zwłaszcza w międzynarodowym prawie
bilansowym, w coraz większym zakresie stają się podstawowymi modelami wyceny bilansowej aktywów. Rozszerzenie stosowania modeli wyceny wykorzystujących wartość godziwą wpływa niewątpliwie na kreowanie własnej polityki bilansowej podmiotu. Jednocześnie szerokie wykorzystanie wartości godziwej w wycenie bilansowej może doprowadzić do pewnego zniekształcenia informacji sprawozdawczych.
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uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
DzU nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
[4] Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tekst jednolity: DzU nr 76/2004, poz. 694
z późn. zm.

THE CONDITIONS OF CHOICE ASSET VALUATION MODELS
Summary
Polish and international law of accounting indicates two models of valuation assets. The first
model is historical cost model, the second one is fair value model. This is an accounting convention
(particularly international accounting) which departs from historical cost to recognize the increased
value of assets. The resulting gains or losses are reflected either in the profit and loss account immediately or taken to equity (and recognized later in the profit and loss account upon disposition).
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PROCES BUDŻETOWANIA
W ZESPOLE ELEKTROWNI DOLNA ODRA SA

1. Wstęp
Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach konkurencji rynkowej
wymaga stałego doskonalenia umiejętności zarządu poszczególnych firm w zakresie poprawy efektywności. Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania menedżerów narzędziami służącymi do planowania, kontrolowania oraz analizy procesów produkcyjnych i finansowych jednostek. Jednym z takich narzędzi jest budżetowanie spełniające oczekiwania kadry kierowniczej.
Budżetowanie jest metodą bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, określającą zasady planowania i wykorzystania środków finansowych w celu efektywnego
wykonania zadań produkcyjnych.
Celem artykułu jest przedstawienie struktury systemu budżetowania w Zespole
Elektrowni Dolna Odra SA.

2. Przesłanki budżetowania w Zespole Elektrowni Dolna Odra SA
Strategia zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku producentów energii zmusza przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego, w tym również ZE Dolna Odra SA, do doskonalenia systemu zarządzania poprzez wdrożenie
budżetowania.
Zespół Elektrowni Dolna Odra SA w Nowym Czarnowie w województwie zachodniopomorskim obejmuje trzy elektrownie.
Proces budżetowania z Zespole Elektrowni Dolna Odra SA wspomaga moduł
(dla uproszczenia nazywany dalej systemem) budżetowania większej całości o
nazwie CAB (Computer Aided Budgeting) autorstwa firmy Information Systems
Consulting Sp. z o.o. w Katowicach. Napisany jest on w języku IV generacji Pro-
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gress. System pracuje na podstawie scentralizowanej bazy danych (SZBD – scentralizowane zarządzanie bazą danych) i ma charakter sieciowy oparty na platformie
Windows. Dane z systemu uzyskiwane są bezpośrednio w oknach lub w postaci
wydruków, z możliwością wygenerowania plików tekstowych tak sformatowanych, iż są one wczytywane do arkusza Excel.
Celami wprowadzenia systemu budżetowania były (por. [1, s. 25; 2, s. 247]):
– stworzenie planu działania na rok, uwzględniającego zarówno podstawowe
założenia, jak i uwarunkowania zewnętrzne, stworzenie budżetu dla zespołu
trzech elektrowni z możliwością śledzenia kosztów poszczególnych elektrowni,
w odpowiednim czasie i formie,
– zapewnienie spójności całości działań wszystkich jednostek organizacyjnych
spółki oraz udziału w tworzeniu całościowego planu, zapewnienie poprawy organizacji ZEDO SA, stworzenie narzędzia planistycznego pozwalającego
wszystkim uczestnikom budżetować w podobny sposób, posiadanie narzędzia
informatycznego ułatwiającego podejmowanie decyzji przez zarząd oraz ocenę
uczestników procesu budżetowania,
– zapanowanie nad kosztami w spółce, poprzez przypisanie osobowe wszystkich
powstających kosztów; możliwość alokacji środków finansowych, które mogą
przynieść maksymalne korzyści przy minimalnych nakładach,
– tworzenie budżetu na podstawie wykonania budżetu w roku ubiegłym,
– kontrola i ocena stopnia realizacji założonych działań,
– korekta budżetu.
Przy tworzeniu struktury budżetowej dla ZEDO SA wzięto pod uwagę kilka
istotnych wyznaczników:
– budżetowaniem objęte zostały wszystkie obszary funkcjonalne ZEDO SA,
– celem stworzenia struktury budżetowej było wskazanie jednostek, w których
planowane będą koszty i przychody, określana będzie realizacja planów, przeprowadzana analiza i egzekwowana odpowiedzialność za powstałe odchylenia,
– struktura budżetowa powinna być logicznie powiązana z obecnie funkcjonującą
strukturą organizacyjną,
– głębokość budżetowania określi liczbę jednostek biorących aktywny udział w
procesie budżetowania (tworzących budżety),
– liczba jednostek budżetowych pozwoli oszacować liczbę uczestników procesu
budżetowania,
– kształt struktury nie powinien burzyć wcześniej ustalonych procedur odnośnie
do prowadzenia zadań gospodarczych.
Model budżetowania w ZEDO SA wymagał uwzględnienia następujących
aspektów:
– celów i oczekiwań stawianych przed wdrożeniem procesu budżetowania,
– braku dotychczasowych doświadczeń związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem poprzez budżetowanie w ZEDO SA,
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kultury przedsiębiorstwa, istniejącej organizacji i ustalonych sposobów postępowania,
funkcjonujących zarządzeń i procedur związanych z przeprowadzaniem działań
gospodarczych w spółce,
problemów powstających w poszczególnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa odnośnie do planowania i kontroli kosztów,
możliwości pozyskiwania informacji z funkcjonujących w ZEDO SA systemów informatycznych,
doświadczeń z wdrożeń procesu budżetowania w innych przedsiębiorstwach
branży energetycznej.

3. Funkcjonowanie budżetowania w Elektrowni Dolna Odra SA
W Zespole Elektrowni Dolna Odra SA system budżetowania jest odzwierciedleniem struktury organizacyjnej spółki. Na szczycie piramidy budżetowej znajduje się jednostka budżetowa prezesa zarządu – dyrektora naczelnego. Jednostce tej
podporządkowane zostały wydziały bezpośrednio podległe prezesowi zarządu oraz
komórki sześciu dyrektorów (dwóch z nich pełni także funkcje członków zarządu).
Dyrektorzy stali się szefami pionów, w skład których wchodzą główni inżynierowie lub główni specjaliści. Im podlegają wydziały, w obrębie których mogą jeszcze
występować sekcje. Każda jednostka budżetowa oznaczona trzycyfrowym numerem ma swój budżet składający się z zadań budżetowych. Na poziomie szefów
pionów i całego przedsiębiorstwa odbywa się ogólne grupowanie zadań do inwestycji, przychodów i kosztów oraz bardziej szczegółowe do grup budżetowych.
W obrębie kosztów występują następujące grupy budżetowe:
– koszty stałe wydziałowe,
– koszty stałe centralne,
– koszty zmienne,
– remonty,
– koszty stałe usług zewnętrznych,
– koszty operacyjno-finansowe.
Zadania w części opisowej mają sześciocyfrowy numer (trzy pierwsze cyfry
oznaczają numer jednostki budżetowej), tytuł oraz literowe symbole kategorii i
podkategorii zwanej także rodzajem kosztów. Ponadto każde zadanie ma dziesięć
słownikowanych pól dodatkowych. Budżet zadania budowany jest z typów wydatków i wchodzących w ich skład pozycji wydatków. Typy oznaczane są dwoma
literami, pozycje zaś skrótami słownymi. Do każdej pozycji wydatków przyporządkowane są wartości złotówkowe w rozbiciu na miesiące budżetowanego roku.
Budżetowanie możemy podzielić na dwie fazy [3, s. 361]:
II. Faza planowania – odbywa się ona w poszczególnych jednostkach budżetowych.
II. Faza wykonania – realizowana poprzez import obiektywnych, rzeczywistych danych z systemu F-K.
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W ramach grupy budżetowej koszty stałe wydziałowe (koszty działalności
jednostek budżetowych) wszystkie zadania mają kategorię „K”, natomiast podkategoria decyduje o przynależności jednostki budżetowej do określonego rodzaju
działalności (tab. 1).
Tabela 1. Kategorie i podkategorie kosztów stałych wydziałowych
Kategoria Podkategoria
Opis
K
E
Koszty działalności wydziałów produkcji podstawowej
K
O
Koszty działalności wydziałów ogólnoprodukcyjnych
K
P
Koszty działalności wydziałów produkcji pomocniczej
K
B
Koszty działalności bytowej
K
U
Koszty usług świadczonych na rzecz innych jednostek
K
S
Koszty działalności socjalnej
K
Z
Koszty działalności komórek zarządu i administracji
Źródło: System budżetowania Elektrowni Dolna Odra SA.

Zadania powyższe mają stałe numeracje w wydziałach Elektrowni Dolna Odra
– 001, w Elektrowni Pomorzany – 002 i w Elektrowni Szczecin – 003. Specyficznymi zadaniami są zadania o podkategorii „U” mające także stałą numerację w
elektrowniach (004, 005, 006). Obejmują one wydatki „nadzorowane” przez daną
jednostkę budżetową, a dotyczące innej lub innych komórek organizacyjnych. Do
zadań kosztów działalności przypisane są typy i pozycje wydatków, na które kierownik jednostki budżetowej ma mniejszy lub większy wpływ.
Niektóre z pozycji wydatków są charakterystyczne tylko dla jednej lub niewielu jednostek budżetowych, inne występują w każdej jednostce budżetowej.
Zadania kosztów stałych centralnych mają kategorię „C” i różne podkategorie. Charakterystyczne dla tych zadań jest to, że zawierają one wydatki, na które z
różnych względów nadzorujące je jednostki budżetowe nie mają wpływu, np. na
amortyzację środków trwałych, transport materiałów, usługi obce, podatki oraz
opłaty itp.
Następną grupą budżetową są koszty zmienne. W zadaniach należących do tej
grupy wyjątkowo nie występują oznaczenia podkategorii. Są to: zużycie węgla,
mazutu, ropy, wody i innych materiałów, usługi związane z ważeniem i zagospodarowaniem popiołów, inne.
Kolejną grupą są koszty stałe usług zewnętrznych, związane ze świadczeniem
usług na zlecenie firm obcych. Grupa ta jest stosunkowo mało istotna. Oznaczeniem kategorii jest litera „U”, a podkategorii – litera „J”.
Dodatkowo planuje się tu roboczogodziny stanowiące ilościowo-wartościowe
rozliczenie płac pracowników uczestniczących w realizacji danych zadań.
Ostatnią grupą budżetową, której rozliczenie związane jest z kontami zespołów
4 i 5, są remonty. W grupie tej wykorzystywany jest specyficzny mechanizm two-
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rzenia zadań budżetowych. Proces tworzenia zadań remontowych rozpoczyna się z
pozycji głównych inżynierów poszczególnych elektrowni tworzeniem wielu dużych zadań remontowych zgodnie z planami kont remontowych. W systemie budżetowania wystawione są z nich zlecenia wewnętrzne do wydziałów nadzorujących
prace zlecane na zewnątrz oraz do wydziałów realizujących remonty systemem
gospodarczym – własne wydziały remontowe.
Zadania te są oznaczone przez kategorię „R” i podkategorię „M” – rozpoczęcie
procesu remontowego. Nie mają one własnego budżetu, natomiast pozwalają na
kontrolę budżetów zadań zleconych. Z jednego zadania „R”, „M” może być wystawionych wiele zleceń do różnych wydziałów, a także kilka zleceń do jednego
wydziału. Każde zlecenie powinno odpowiadać pozycji planu remontowego danego wydziału.
Po akceptacji zleceń w systemie budżetowania powstają następujące typy zadań zleconych:
1) zadania dotyczące usług świadczonych przez firmy zewnętrzne o kategorii
„R” i podkategorii „L”,
2) zadania wykonywane własnymi siłami o kategorii „R” i podkategorii „G”.
Dodatkowo planuje się tu roboczogodziny stanowiące ilościowo-wartościowe
rozliczenie płac pracowników uczestniczących w realizacji danych zadań.
Jednym z najważniejszych elementów systemu budżetowania jest mechanizm
importu danych o realizacji zadań budżetowych z systemu finansowo-księgowego.
Polega on na wygenerowaniu z modułu F-K plików tekstowych (tzw. plików importowych) ze stanami na kontach księgowych. Informacje w nich zawarte to: zapis konta księgowego, miesiąc, którego dane dotyczą, wartość strony Wn i wartość
strony Ma. W systemie budżetowania istnieje opcja dostępna administratorowi
systemu zwana „konta F-K zadań budżetowych”, w której buduje się automaty
tworzące konta charakterystyczne dla danego zadania. System, po udostępnieniu
pliku importowanego, „ściąga” z niego do danego zadania te wartości liczbowe,
którym towarzyszą zapisy kont zgodnie z tymi na zadaniu budżetowym.

4. Zakończenie
Celami budżetowania są dyscyplinowanie i kontrola wydatkowania środków
finansowych danej jednostki oraz optymalizacja czasu realizacji zadań produkcyjnych. Budżetowanie nie powinno być rozwiązaniem doraźnym, lecz systemowym.
Przedmiotem indywidualnych rozwiązań w różnych jednostkach gospodarczych są
zagadnienia samodzielności finansowej decydentów, zakres swobody realizacji
zadań i zmiany poziomu kosztów oraz aktualizacja i korekta limitów. Przyjmując
określony system zarządzania danej jednostki, należy mieć na uwadze przede
wszystkim efekty optymalizacyjne i motywacyjne budżetowania.
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Wdrożenie systemu budżetowania w ZE Dolna Odra SA pozwoliło na:
stworzenie budżetu dla zespołu elektrowni z możliwością śledzenia kosztów
poszczególnych elektrowni w odpowiednim czasie i formie,
ujednolicenie systemu planów finansowych,
optymalizację przepływu informacji z wykorzystaniem systemu budżetowania,
poprawę organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Literatura
[1] Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
[2] Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, red. M. Sierpińska, A. Kustra, Vizja Press & IT,
Warszawa 2007.
[3] Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
[4] www.dolnaodra.com.pl.

BUDGETING PROCESS IN POWER PLANT COMPANY DOLNA ODRA SA
Summary
The objective of the article is to present the prerequisites and assumptions of the budgeting system in power plant Dolna Odra SA. Budgeting provides the company with cost optimization, plan
control and improves the organization of management.
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POMIAR DOKONAŃ
W OŚRODKACH ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROCESY

1. Wstęp
W warunkach globalizacji działalności gospodarczej często obserwujemy nasilający się wzrost konkurencji między przedsiębiorstwami, przekształcenia rynków
produktów w rynki klientów oraz zmiany oczekiwań samych klientów wobec oferowanych im produktów, towarów i świadczonych usług, dlatego należy zwracać
szczególną uwagę na utrzymanie i kreowanie dobrych relacji z obecnymi i przyszłymi nabywcami. Jest to możliwe dzięki przeobrażeniom, którym ulegają przedsiębiorstwa. Ich sposób zorganizowania musi być dostosowany do spełniania oczekiwań klientów. Obserwowana jest tendencja odchodzenia od struktur organizacyjnych opartych na funkcjach w kierunku zorientowania procesowego.
Wprowadzenie w przedsiębiorstwie procesów nie przyniesie zamierzonych
efektów, jeżeli nie pójdzie za tym delegacja uprawnień i odpowiedzialności na
niższe szczeble organizacyjne oraz nie zostaną wyodrębnione centra odpowiedzialności za określone procesy.
Osiąganie celów strategicznych i operacyjnych, które są stawiane przed podmiotami gospodarczymi może być zagrożone, jeśli nie zostaną wprowadzone odpowiednie
mierniki odzwierciedlające dokonania danych ośrodków odpowiedzialności.

2. Ośrodki odpowiedzialności za procesy
W organizacjach, w których nastąpiła decentralizacja zarządzania, może być
wdrożony rachunek odpowiedzialności zwany również rachunkowością odpowiedzialności. Jest on rozumiany jako rachunek służący głównie sporządzaniu raportów z wykonania budżetów dla dość krótkich okresów przez ośrodki odpowiedzialności, które informują odpowiedzialne za wyniki osoby o odchyleniach od wielkości
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planowanych ujętych w budżetach [3, s. 416-417]. Rachunek odpowiedzialności
może być rozumiany jako system grupowania oraz przedstawiania informacji, które uwzględniają zakres uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych centrów [5,
s. 190]. Rachunkowość odpowiedzialności określana jest również jako system, w
którym dokonuje się identyfikacji, pomiaru i wyceny produktów pracy oraz oceny
działalności osób odpowiedzialnych za poszczególne ośrodki (centra) odpowiedzialności [6, s. 645].
Tworzenie odpowiednich sprawozdań wewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji jest możliwe tylko wtedy, gdy zostaną zagregowane informacje o dokonaniach określonych centrów odpowiedzialności. Zatem wyodrębnienie takich
wewnętrznych jednostek jest w tym aspekcie bardzo istotne, a zarazem konieczne.
Zarządzanie centrami odpowiedzialności leży w gestii kierowników, których zadaniem jest osiąganie celów przypisanych do danego ośrodka odpowiedzialności (cele te
są transformowane w budżety). Ich realizacja jest możliwa dzięki podjęciu określonych
działań oraz optymalizacji wykorzystania zasobów finansowych i niefinansowych, nad
którymi menedżerowie ośrodków odpowiedzialności sprawują kontrolę.
Koncepcja decentralizacji w istotny sposób wpływa na wyodrębnienie w
przedsiębiorstwie ośrodków odpowiedzialności. Oprócz niej czynniki najczęściej
brane pod uwagę to: uwarunkowania wewnętrzne, przyjęta strategia działania,
ograniczenia ze strony podsystemu rachunkowości finansowej i zarządczej, dostępność systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie oraz zapotrzebowanie na informacje ze strony najwyższego kierownictwa (struktura i szczegółowość tworzonych raportów wewnętrznych).
W przedsiębiorstwach zorientowanych procesowo możliwe jest wprowadzenie
rachunku odpowiedzialności i raportowanie w przekroju ośrodków odpowiedzialności za procesy [8, s. 391-399].
Proces często jest definiowany jako zbiór czynności przebiegających równolegle, warunkowo lub sekwencyjnie, prowadzących do zmiany zasobów przedsiębiorstwa na wejściu w efekty końcowe w postaci produktu lub usługi [9, s. 88].
Z punktu widzenia funkcjonowania rachunku odpowiedzialności istotne są odpowiednia klasyfikacja procesów oraz określenie relacji, jakie zachodzą między
nimi. Służyć do tego może zaproponowany przez M. Portera tzw. łańcuch wartości
[7, s. 109-110]. Według niego procesy należy dzielić na dwie zasadnicze grupy.
Do pierwszej z nich, zwanej procesami podstawowymi, możemy zaliczyć
przede wszystkim: logistykę wejścia, produkcję, logistykę wyjścia, marketing i
sprzedaż oraz usługi posprzedażne. Są one najistotniejsze w większości przedsiębiorstw, gdyż dzięki nim jest kreowana odpowiednia wartość dodana dla klientów.
Procesy pomocnicze wspierają procesy podstawowe i dotyczą przede wszystkim: zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstwa i zasobami ludzkimi, rozwoju
technologii oraz systemu zaopatrzenia.
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Przyjmując metodologię łańcucha wartości Portera, możemy do tak wyodrębnionych procesów przypisać zakresy odpowiedzialności, uprawnienia decyzyjne i
tworzyć centra odpowiedzialności. Na czele procesów powinni znajdować się tzw.
właściciele. Stają się oni kierownikami tak wyodrębnionych ośrodków odpowiedzialności. Ich głównym zadaniem jest efektywne wykorzystanie zasobów przypisanych do procesów, tak aby cele, które są narzucone, zostały osiągnięte. Podział
przedsiębiorstwa na procesy podstawowe i pomocnicze determinuje jednocześnie
wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności za procesy podstawowe i procesy
pomocnicze.

3. Cechy jakościowe mierników
dla ośrodków odpowiedzialności za procesy
Prawidłowo dobrane mierniki i określenie ich wartości docelowych dla poszczególnych procesów mogą przyczynić się do osiągnięcia przez organizację celów strategicznych i operacyjnych. Muszą one jednak mieć pewne cechy jakościowe. Najważniejsze cechy, którymi powinny się charakteryzować mierniki, to
przede wszystkim:
– istotność,
– jednoznaczność przypisania do danego procesu,
– łatwość definiowania,
– łatwość wyliczenia,
– zrozumienie przez wszystkich interesariuszy,
– możliwość wyrażenia w czasie (dynamiczność),
– realność,
– porównywalność,
– łatwość weryfikacji.
W ośrodkach odpowiedzialności za procesy wykorzystuje się różne mierniki. Często łączy się je w odpowiednie grupy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie ma standardowego zestawu mierników. Każda branża charakteryzuje się innymi parametrami.
Najczęściej stosowane mierniki ujmuje się w następujące kategorie [1]:
– produktywność procesów,
– jakość procesów,
– zyskowność procesów,
– efektywność procesów,
– wykorzystanie zasobów w danych procesach,
– koszty procesów,
– wzrost/utrzymanie/spadek pozycji ekonomicznej przedsiębiorstwa ze względu
na realizację danego procesu,
– innowacyjność danych procesów,
– postęp technologiczny w procesach.
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Po zdefiniowaniu mierników następnym krokiem jest zdeterminowanie postaci,
w jakiej będą podawane miary. Dobry miernik to taki, który dostarcza informacje nie
w surowej postaci liczbowej, lecz występuje w postaci wskaźnika, indeksu lub średniej.
Po określeniu postaci mierników należy poddać je procesowi normalizacji. Robi się to po to, żeby można było porównać poszczególne jednostki wewnętrzne
przedsiębiorstwa (ośrodki odpowiedzialności za procesy). Najprostszą odmianą
normalizacji jest standaryzacja [4, s. 251].
Po przeprowadzeniu standaryzacji na miernikach można porównać różne procesy. Najpierw należy jednak stworzyć macierz mierniki – procesy. Została ona
zaprezentowana w tab. 1.
Tabela 1. Macierz mierniki – procesy
Miernik 1
Miernik 2
...
...
Miernik N

Proces 1
X
X

Proces 2

...
X

...
X
X

X
X
X

Proces M
X
X
X

X

Źródło: opracowanie własne.

Mierniki wyrażone w postaci bezpośredniej wyrażają jedynie surowe dane, np.
poziom kosztów procesu. Te, które wyrażone są w postaci procentu, umożliwiają
porównanie w czasie wartości, np. procentowej zmiany kosztów procesu roku bieżącego w stosunku do roku ubiegłego.
Mierniki wyrażone w postaci prostych wskaźników umożliwiają porównywanie jednej wartości z drugą – przykładem może być przeciętna wartość sprzedaży
na dzień. Miary mogą być wyrażone również w postaci indeksu, np. wzrost sprzedaży do wzrostu sprzedaży w branży.
Wskaźniki mogą być również wyrażone w postaci średniej lub innych statystycznych miar (np. odchylenie standardowe kosztów procesu, semiodchylenie
kosztów procesu).

4. Metody doboru mierników
dla ośrodków odpowiedzialności za procesy
Często wykorzystywaną metodą (narzędziem), która ułatwia opracowanie odpowiedniego zestawu mierników dla ośrodków odpowiedzialności za procesy, jest
AHP (Analytic Hierarchy Process) [2].
Do najważniejszych zalet tej metody należą: jej prostota, łatwość zrozumienia i
spełnianie wszystkich wymogów związanych z wyborem mierników dla ośrodków
odpowiedzialności za procesy. Wybieranie mierników tylko po to, żeby je wybrać,
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jest często powtarzanym błędem. Wady te mogą być wyeliminowane przez metodę
AHP, w której wybierane są wskaźniki zbieżne z celami przedsiębiorstwa oraz
ukierunkowane na ciągłe usprawnianie organizacji.
W metodzie AHP zakłada się hierarchiczne relacje między miernikami. Może być
wykorzystana w dwóch etapach tworzenia mierników dla ośrodków odpowiedzialności
za procesy w przedsiębiorstwie, a mianowicie na etapie wybierania mierników dla
określonych procesów oraz na etapie badania stopnia zrozumienia ich wpływu na pracowników i menedżerów w danych centrach odpowiedzialności za procesy.
Rozważając pierwszy obszar wykorzystania metody, należy zwrócić uwagę na
kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, powinni zostać wskazani kierownicy, którzy
będą zaangażowani w wybór mierników. Każdy z nich musi odpowiadać za inny
obszar (proces). Kierownicy podczas definiowania mierników powinni wykorzystać swoje doświadczenie po to, żeby zostały zdefiniowane wszystkie możliwe
miary w ich obszarach odpowiedzialności. Jeśli każdy z nich określi wszystkie
wskaźniki, to w dalszym ciągu postępowania należy zredukować te, które mogą
powielać zawarte w nich informacje.
Po drugie, musi dojść do spotkania wszystkich kierowników zaangażowanych
w opracowanie mierników, na którym zostaną wybrane te najważniejsze i najbardziej reprezentatywne (przekazujące największą treść ekonomiczną).

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mierniki jakościowe

Mierniki finansowe

Tabela 2. Porównanie grupy mierników finansowych i jakościowych

1 – tak samo ważne grupy mierników,
2 – jedna grupa mierników jest trochę ważniejsza od drugiej,
3 – jedna grupa mierników jest bardziej ważniejsza od drugiej,
4 – jedna grupa mierników jest znacznie ważniejsza od drugiej,
5 – jedna grupa mierników słabo dominuje nad drugą,
6 – jedna grupa mierników średnio dominuje nad drugą,
7 – jedna grupa mierników mocno dominuje nad drugą,
8 – jedna grupa mierników znacznie dominuje nad drugą,
9 – jedna grupa mierników całkowicie dominuje nad drugą.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2].

Po ustaleniu ostatecznej listy mierników dla poszczególnych jednostek wewnętrznych przedsiębiorstwa przystępuje się do porównywania parami mierników
dla ośrodków odpowiedzialności za procesy.

432
Najpierw za pomocą metody AHP określa się ranking grup, do których mierniki są przypisane. Odbywa się to przez porównanie parami grup mierników między
sobą oraz przypisanie im punktów. Przykład porównania grupy mierników finansowych i jakościowych został zaprezentowany w tab. 2.
Przyjmując powyższe oznaczenia, można stwierdzić, że grupa mierników jakościowych dominuje nad grupą mierników finansowych.
Po porównaniu parami wszystkich grup mierników ze sobą ustala się ranking
procentowy. W tabeli 3 zostało przedstawione przykładowe zestawienie punktów.
Tabela 3. Przykładowy ranking grup mierników dla ośrodka odpowiedzialności za procesy

Mierniki
finansowe
Mierniki
jakościowe
…
…

Mierniki
finansowe

Mierniki
jakościowe

…

…

Razem

Udział
(wp)

X

3

1

2

6

0,33 (6/18)

X

6

3

9

0,50 (9/18)

X
1

1
X
Razem

2
1
18

0,11 (2/18)
0,06 (1/18)
1,00 (18/18)

1

wp – udział danej grupy mierników we wszystkich dostępnych grupach mierników.
Źródło: opracowanie własne.

Z podanego przykładu wynika, że najwyższy udział dla tego ośrodka odpowiedzialności za proces ma grupa mierników jakościowych. Jej udział we wszystkich
grupach mierników wynosi 0,5 (50%).
Po określeniu ważności poszczególnych grup mierników dla danego ośrodka
odpowiedzialności za proces przechodzi się do ustalenia hierarchii wśród mierników w danej grupie. Podobnie jak w poprzednim etapie porównujemy je parami
oraz przyjmujemy te same kryteria ważności.
W zależności od liczby potencjalnych mierników w danej grupie tablice ważności mogą być bardzo rozbudowane. Dla trzech mierników macierz może być
przedstawiona w sposób określony w tab. 4.
Po obliczeniu punktów dla każdego miernika przypisuje się mu jednocześnie
wagę mi. Na jej podstawie jesteśmy w stanie wskazać, który miernik jest najważniejszy w ramach danej grupy. Przykład zamieszczono w tab. 5.
Po określeniu mierników w poszczególnych grupach określa się globalną ważność. Odbywa się to przez przemnożenie wagi przypisanej danej grupie przez wagę
związaną z danym miernikiem przypisanym do niej. Biorąc wcześniejsze obliczenia dla mierników w grupie finansowej, możemy obliczyć ich globalny udział.
Zostało to przedstawione w tab. 6.
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Tabela 4. Przykładowa macierz dla trzech mierników w grupie finansowej
Ekonomiczna
wartość
dodana

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zysk
rezydualny

Ekonomiczna
wartość
dodana

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rentowność
aktywów

Rentowność
aktywów

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zysk
rezydualny

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 5. Przykładowe ustalanie wag dla mierników w grupie finansowej
Ekonomiczna
wartość
dodana

Zysk
rezydualny

X

Ekonomiczna
wartość
dodana
Zysk
rezydualny
Rentowność
aktywów

Rentowność
aktywów

Razem

Udział (mi)

1

1

0,1 (1/10)

1

X

1

0,1 (1/10)

5

3

X

8

0,8 (8/10)

Razem

10

1,0 (10/10)

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 6. Globalny udział mierników grupy finansowej
Mierniki
Ekonomiczna wartość dodana
Zysk rezydualny
Rentowność aktywów
Razem

Udział grupy
finansowej mierników
(wp)
0,33
0,33
0,33

Udział mierników
w grupie finansowej
(mi)
0,1
0,1
0,8
1,0

Udział globalny
(wp × mi)
0,033
0,033
0,264
0,33

Źródło: opracowanie własne.

Metoda AHP bardzo dobrze dopasowuje się do potrzeb doboru mierników dla
ośrodków odpowiedzialności za procesy. Jest pomocna podczas wybierania właściwych mierników i pozwala określić ich ważność. Dodatkowo należy zauważyć,
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że metoda ta jest łatwa w zrozumieniu i do zaimplementowania. Dzięki niej następuje redukcja zbędnych miar i wybierane są tylko te, które są reprezentatywne dla
danej grupy mierników.

5. Podsumowanie
Wprowadzając ośrodki odpowiedzialności za procesy w przedsiębiorstwach,
należy szczególną uwagę zwrócić na dobór właściwych mierników. Jest to istotne z
punktu widzenia zbieżności działań podejmowanych w ramach danych centrów z
celami strategicznymi i operacyjnymi, które należy zrealizować w przedsiębiorstwie, oraz implementowania odpowiedniego systemu motywacyjnego dla kierowników ośrodków odpowiedzialności.
Mierniki te muszą spełniać standardy – powinny mieć określone cechy jakościowe i nie mogą powielać informacji. Jest to możliwe do zrealizowania za pomocą metody wyboru mierników – AHP.
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THE PERFORMANCE MEASUREMENT
IN PROCESS RESPONSIBILITY CENTRES
Summary
In this article the author presents the problems with the performance measurement in process responsibility centres. The main aspects are connected with building the process orientated company,
quality fields of metrics and using AHP method to choose the best metrics for centres.
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OCENA PRZYDATNOŚCI TRADYCYJNYCH SYSTEMÓW
RACHUNKU KOSZTÓW DO CELÓW ZARZĄDCZYCH
W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Wstęp
Głównym celem niniejszego opracowania jest omówienie roli i znaczenia tradycyjnego rachunku kosztów do zarządzania zakładem opieki zdrowotnej oraz
próba oceny jego przydatności decyzyjnej w warunkach rosnącej konkurencji i
globalizacji rynku usług medycznych.
Rachunek kosztów jako element podsystemu informacyjnego dostarcza informacji kosztowych do celów podejmowania decyzji we współczesnych przedsiębiorstwach, również w zakładach opieki zdrowotnej. Wszystkie decyzje muszą być
podejmowane na podstawie poprawnych i prawdziwych informacji kosztowych,
zarówno decyzje nacelowane na poprawę sytuacji finansowej zakładu, jak i mające
na celu zwiększenie konkurencyjności świadczonych usług oraz wysoką ich jakość.
Tempo zmian zglobalizowanej gospodarki nie ominęło rynku usług medycznych. Ruch osób, wiadomości, rosnący przepływ towarów i usług między krajami
spowodowały również masowe, na skalę globalną przemieszczanie ludzi, a więc
także pacjentów, którzy mają możliwość swobodnego wyboru świadczeniodawcy
[1, s. 18-21]. Właśnie duża konkurencja na rynku usług medycznych powoduje, że
zakłady opieki zdrowotnej muszą być dobrze zarządzane, by zapewnić pacjentowi
nie tylko dobrą dostępność do usług medycznych, lecz także ich wysoką jakość.
A jednym z warunków skutecznego zarządzania zakładem opieki zdrowotnej jest
dysponowanie odpowiednimi informacjami w ujęciu ex post, in tempora oraz ex
ante. Informacje powinny dotyczyć kosztów usług medycznych wytwarzanych w
jednostce, a przede wszystkim kosztów leczonego pacjenta. Źródłem tych informacji jest prowadzony przez zakład opieki zdrowotnej rachunek kosztów, w sposób
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umożliwiający kalkulacje kosztów wszystkich procedur medycznych (świadczeń
opieki zdrowotnej), realizowanych w tym zakładzie.
Zakład opieki zdrowotnej, prowadząc swoją działalność statutową, poświęca
określone środki, aby osiągnąć zamierzony cel w sposób najbardziej efektywny,
ponosi koszty w przekonaniu, że dokona sprzedaży swych usług i osiągnie założone
przychody. Dlatego dzisiaj rachunek kosztów jest tym elementem procesu zarządzania, który odgrywa istotną rolę w poprawie sytuacji finansowej tych jednostek.

2. Rachunek kosztów jako podstawowe źródło informacji
do podejmowania decyzji w zakładzie opieki zdrowotnej
Podstawowym celem istnienia przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej jest
osiągnięcie ekonomicznie pozytywnych rezultatów działania, aby dzięki uzyskanej
nadwyżce przychodów nad kosztami mogło trwać w otoczeniu i rozwijać się zgodnie
ze swym celem działania. W zarządzaniu przedsiębiorstwem podstawową funkcją celu
jest maksymalizacja jego wartości, a więc zadaniem kierownictwa jest przyjmowanie
przede wszystkim takich rozwiązań, które nie zmniejszają wartości przedsiębiorstwa.
Publiczny zakład opieki zdrowotnej można traktować jako system składający
się z wielu wzajemnie skoordynowanych i zależnych części zmierzających do realizacji podstawowego celu, jakim jest świadczenie usług medycznych i chociaż jest
traktowany jak przedsiębiorstwo, to jego działania nie są ukierunkowane na maksymalizację zysku. Powinien efektywnie gospodarować swoimi zasobami, aby utrzymywać płynność finansową i osiągnąć taki zysk, który pozwoli na rozwój zakładu.
Poprawa efektywności wykorzystania zasobów wymaga uwzględnienia przy
podejmowaniu decyzji przez osoby zarządzające zakładem opieki zdrowotnej kryteriów zarówno medycznych, jak i ekonomicznych. Nie jest to możliwe bez posiadania
informacji na temat kosztów realizowanych procedur medycznych, których dostarcza
odpowiednio skonstruowany i poprawnie działający rachunek kosztów. Rachunek
kosztów powinien dostarczać menedżerom informacji na temat [9, s. 160]:
– prognozowania optymalnej struktury produktów i usług,
– kalkulowania cen sprzedawanych usług,
– wyniku działalności zakładu,
– rentowności całego zakładu oraz jego poszczególnych komórek i procedur
medycznych,
– podejmowania decyzji inwestycyjnych.
W celu spełnienia potrzeb informacyjnych kadry zarządzającej konkretnego zakładu opieki zdrowotnej, system rachunku kosztów powinien dostarczać takich informacji, na jakie jest zapotrzebowanie przez jego kierownictwo. Wynika stąd konieczność
dostosowania tego systemu do zmieniających się potrzeb informacyjnych w jednostce.
Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych jest oparty na obowiązującym od 1.01.1999 r. rozporządzeniu MZiOS
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w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki
zdrowotnej z dnia 22 grudnia 1998 r. W stosowanym w zakładach opieki zdrowotnej rachunku kosztów największe znaczenie ma grupowanie kosztów według następujących kryteriów [6, s. 16-19]:
– układu rodzajowego kosztów,
– układu podmiotowego kosztów,
– układu przedmiotowego kosztów.
Układ rodzajowy obejmuje podstawowe grupy rodzajowe:
1) amortyzację,
2) zużycie materiałów,
3) zużycie energii,
4) usługi obce,
5) podatki i opłaty,
6) wynagrodzenia,
7) świadczenia na rzecz pracowników,
8) pozostałe koszty.
Zasadniczy układ może być rozbudowany przez wydzielenie pozycji analitycznych. W ujęciu podmiotowym kosztów za kryterium klasyfikacji kosztów przyjmuje się typy działalności. Wyodrębnić tu należy [4, s. 32-33]:
a) koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; miejscami powstawania kosztów są przede wszystkim: oddziały szpitalne, poradnie, ambulatoria przy izbach przyjęć, pracownie diagnostyczne, zespoły
wyjazdowe, laboratoria, bloki operacyjne, bloki porodowe itp.;
b) koszty działalności pomocniczej, związane ze świadczeniem usług wewnętrznych na rzecz działalności podstawowej; miejscami powstawania kosztów
są przede wszystkim: izba przyjęć, centralna sterylizacja, dział statystyki i dokumentacji chorych, dział techniczny, dział gospodarczy, pralnia, kuchnia, kotłownia,
kostnica, transport gospodarczy;
c) koszty zarządu, związane z kierowaniem działalnością zakładu i jego obsługą jako całości; miejscami powstawania kosztów są: administracja i zarząd.
Ujęcie przedmiotowe kosztów dotyczy kosztów nośników [7, s. 90], czyli tego, co
wymaga „mierzenia zużytych środków” [2, s. 37], a więc tego, co jest przedmiotem
kalkulacji. W zakładzie opieki zdrowotnej nośnikami kosztów są zarówno osobodzień,
porada lekarska oraz procedury medyczne, jak i całkowity koszt leczonego pacjenta.
Ewidencja kosztów według określonego układu kont księgowych powinna być
prowadzona w taki sposób, aby możliwa była analiza kosztów w dowolnych, potrzebnych układach. Stąd konieczność przyjęcia układu kont o takiej szczegółowości,
która pozwoliłaby na obliczenie kosztu wytworzenia dowolnie wybranej jednostki.
Ewidencja analityczna do kont syntetycznych musi odpowiadać potrzebom, jakie są związane z zarządzaniem zakładem. Musi być dostosowana do wielkości
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jednostki, specyfiki działalności, struktury organizacyjnej oraz do tego, czemu
pomiar kosztów ma służyć.
Analiza kosztów w układzie rodzajowym ogranicza się do wskazania zmian w
poziomie poszczególnych rodzajów kosztów w relacji do zmian ilości usług, nie
wskazuje natomiast celu, w jakim je poniesiono. Stąd ewidencja i analiza kosztów
wyłącznie w układzie rodzajowym nie może w dostatecznym stopniu zaspokoić
potrzeb informacyjnych. Dlatego w praktyce, oprócz układu rodzajowego, wykorzystuje się powszechnie kalkulacyjny układ kosztów. Daje on poważne rozszerzenie zakresu informacji o kosztach, a przede wszystkim umożliwia wykazanie
związku kosztów z usługą, dla osiągnięcia której zostały poniesione. Kalkulacyjny
układ kosztów służy do ustalenia jednostkowych kosztów usług finalnych, usług
cząstkowych oraz ustalenia kosztów bezpośrednich i pośrednich.
Koszty bezpośrednie to koszty, które w sposób jednoznaczny, na podstawie
dokumentów źródłowych dają się wprost odnieść do określonych obiektów kalkulacyjnych.
Natomiast koszty pośrednie rozlicza się na dany ośrodek kosztów za pomocą
tzw. kluczy podziałowych. W zakładzie opieki zdrowotnej stosuje się następujące
klucze podziałowe:
1) ośrodki działalności pomocniczej:
a) apteka – wartość wydanych leków,
b) izba przyjęć – liczba pacjentów przyjętych na poszczególne oddziały,
c) sterylizacja – liczba punktów,
d) dział statystyki i dokumentacji chorych – liczba hospitalizowanych,
e) kuchnia – liczba wydanych posiłków,
f) transport chorych – liczba km,
g) magazyn – wartość wydanych materiałów,
h) transport gospodarczy – liczba zleceń,
i) dział techniczno-inwestycyjny – gotowość + roboczogodzina,
j) dział administacyjno-gospodarczy – gotowość + roboczogodzina,
k) sekcja informatyki – liczba stanowisk komputerowych,
2) ośrodki kosztów zarządu:
a) administracja i zarząd – wartość kosztów osobowych.
Z kryterium podziału na koszty bezpośrednie i pośrednie bierze się sposób odnoszenia kosztów do jednostki kalkulacyjnej stanowiącej tzw. nośnik kosztów.
Oprócz odpowiednio skonstruowanej struktury kont księgowych, warunkiem
określenia pełnych kosztów jest wyodrębnienie ośrodków kosztów na podstawie
analizy działalności zakładu, rodzaju zakontraktowanych usług oraz potrzeb związanych z zarządzaniem zakładem.
Szczegółowość wydzielenia ośrodków kosztów zależy od: wielkości zakładu,
sposobu zarządzania zakładem, rodzaju sprawowania kontroli (zarówno wewnętrz-
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nej – kierownictwo zakładu, jak i zewnętrznej – organ założycielski), ale także od
rodzaju zakontraktowanych z NFZ usług.
Od prawidłowego wyznaczenia ośrodków kosztów zależą:
a) dokładność kalkulacji,
b) ustanowienie odpowiedzialności,
c) możliwość kontroli kosztów.
Koszty muszą być przyporządkowane do ośrodków odpowiedzialnych za ich
zakres i poziom. Wyodrębnienia wymagają zarówno ośrodki zadaniowe wykonujące usługi finalne, jak i ośrodki wykonujące usługi na rzecz ośrodków zadaniowych,
tzw. ośrodki usługowe. W ośrodkach zarówno zadaniowych, jak i usługowych
najpierw ustala się koszty bezpośrednie, a następnie koszty pośrednie. Koszt pełny
to suma kosztów bezpośrednich i pośrednich.
Na koszty bezpośrednie składają się:
– koszty osobowe, czyli wynagrodzenia pracowników wraz ze świadczeniami na
rzecz pracowników,
– koszty materiałów (leków, żywności, sprzętu jednorazowego, materiałów biurowych itp.),
– koszty mediów (energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu),
– koszty usług medycznych (zakupu procedur medycznych, konsultacji, badań
diagnostycznych, histopatologicznych itp.),
– koszty usług niemedycznych (remontów, wywozu nieczystości, utylizacji itp.),
– podatki i opłaty (podatek VAT, podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe,
opłaty sądowe itp.),
– amortyzacja,
– koszty pozostałe (ubezpieczenie OC, składki PFRON itp.).
W następnej kolejności ustala się koszty pośrednie. Koszty całkowite jednego
ośrodka przenoszone w wyniku rozliczenia na drugi ośrodek za pomocą kluczy
podziałowych stają się w ostatnim ośrodku kosztami pośrednimi. Za podstawę
rozdziału kosztów jednych ośrodków na inne należy przyjmować wytworzone
usługi na rzecz innych ośrodków. Koszty pośrednie dzielimy na:
a) koszty związane ze świadczeniem usług o charakterze niemedycznym (pralnia, kuchnia, obsługa techniczna itd.),
b) koszty związane ze świadczeniami usług medycznych (pracownie diagnostyczne).
Koszty pośrednie odzwierciedlają wartość zużycia usług dostarczonych przez
inne jednostki organizacyjne funkcjonujące w ramach tego samego zakładu.

3. Kalkulacja jednostkowego kosztu usługi medycznej
na przykładzie kalkulacji kosztów procedury medycznej
Takie ośrodki kosztów wykonujące procedury medyczne, jak: pracownie diagnostyczne, laboratoria, bloki operacyjne, działy anestezjologii itp., oprócz oddzia-

440
łów szpitalnych zaliczane są w zakładzie opieki zdrowotnej do ośrodków kosztów
działalności podstawowej. Dla każdego z tych ośrodków kierownik zakładu lub
osoba przez niego wyznaczona sporządza wykaz procedur medycznych w nim
wykonywanych.
Kolejnym krokiem w wycenie procedur medycznych jest przypisanie właściwych kodów według ICD-9 CM zgodnie z międzynarodową klasyfikacją procedur
medycznych i badań laboratoryjnych [5] i nazw procedur, a następnie zaprowadzenie ewidencji wykonań wszystkich procedur medycznych w ośrodkach wykonujących te procedury [8]. Jest to bardzo istotny element rachunku kosztów procedur
medycznych. Z jednej strony informacja ilościowa jest niezbędna w procesie rozliczania kosztu wytworzenia poszczególnych badań i zabiegów, z drugiej – prowadzenie ewidencji procedur medycznych pozwala na ustalenie rzeczywistego zakresu działalności diagnostycznej czy terapeutycznej danego ośrodka kosztów (pracowni diagnostycznej, laboratorium, bloku operacyjnego itp.).
Ewidencja powinna obejmować wszystkie pozycje znajdujące się w wykazach
poszczególnych ośrodków kosztów. Zakres takich wykazów powinien być uzgodniony z wykonawcami usług medycznych i stanowić podstawę rejestracji wykonań.
Lista procedur medycznych powinna odzwierciedlać w sposób wyczerpujący całokształt działalności danego ośrodka, co oznacza, że wszystkie czynności medyczne
powinny zostać nazwane i zakodowane zgodnie z klasyfikacją ICD-9 CM, a fakt
ich każdorazowego wykonania musi zostać odnotowany w ewidencji.
Po nadaniu procedurom kodów według klasyfikacji ICD-9 CM oraz przypisaniu poprawnych nazw należy przystąpić do wyliczenia kosztów normatywnych
bezpośrednich każdego badania czy zabiegu umieszczonego w wykazach poszczególnych ośrodków kosztów, dokonując opisu sposobu przeprowadzenia (inaczej
mówiąc, technologii wykonania) danej procedury z punktu widzenia zużytych materiałów i pracy ludzkiej. Opis technologii przeprowadzenia procedury medycznej
powinien koncentrować się na tych materiałach i sprzęcie medycznym, które są
zużywane jednorazowo, lub których zużywalność jest możliwa do określenia i
które są istotne dla przeprowadzenia danej procedury.
W celu wyceny świadczeń opieki zdrowotnej dane kosztowe powinny zawierać
ilościowe zestawienie zasobów zużywanych podczas wykonania procedur medycznych zgodnie z załącznikami 1a i 1b do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i
Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r.
Opisaną procedurę medyczną należy następnie wycenić, czyli wyliczyć tzw. koszt
normatywny procedury medycznej. Normatywny jednostkowy koszt bezpośredni procedury medycznej jest to łączny koszt wszystkich zużywalnych materiałów, sprzętu
jednorazowego i pracy personelu wykonującego daną procedurę medyczną. W tabeli
zużycia kosztów materiałowych określa się rodzaj materiału, leku, sprzętu jednorazowego, jego typ, na jaką liczbę procedur zużywa się dane materiały określone w odpowiednich jednostkach miary oraz jaka ilość jest zużyta na wskazaną liczbę procedur.
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Następnie wycenia się jednostkę miary i wylicza wkład do kosztu jednostkowego poprzez podzielenie liczby sztuk, opakowań, butelek przez liczbę procedur i
pomnożenie przez cenę jednostki miary.
W tabeli nakładu pracy personelu wykonującego procedurę medyczną koszty
osobowe wylicza się, mnożąc średnią stawkę godzinową lekarza czy pielęgniarki
przez czas trwania procedury. Stawka wynagrodzenia jest wielkością brutto, tj.
wraz z narzutami na wynagrodzenia. Jednostkowe koszty normatywne wyrażone w
złotówkach są jednocześnie liczbą jednostek kalkulacyjnych. W opisany sposób
wylicza się jednostkowe koszty normatywne dla wszystkich wykonywanych procedur medycznych.
Tabela 1. Ilościowe zestawienie zasobów materiałowych zużywanych podczas typowego wykonania
procedury medycznej* – 88.772 Transwaginalne usg macicy i przydatków
Indeks
Materiał (lek)
materiału Sprzęt zużywalny
I
B-P/16
C-R/3
D-P/5
M-P/10
M-P/19
M-R/2
M-Z/6
Razem

D
Podkład
higieniczny 60 cm
Ręczniki
jednorazowe
Papier ksero
Papier termiczny
Mortala
Prezerwatywy
Rękawice foliowe
Żel do usg

Współczynnik
(liczba
procedur)
N

Jednostka
miary
M

Ilość M
zużyta na N
procedur
L

Cena
Wkład do kosztu
jednostki
jednostkowego
miary
C
U = (L/N) × C

138

rolka

1

50
500

sztuka
ryza

1
1

0,79
0,01

0,02
0,01

opakowanie
sztuka
sztuka
opakowanie

1
1
1
1

39,04
0,42
0,01
2,34

0,78
0,42
0,01
0,05
1,53

50
1
1
50

34,5

0,25

* Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZOZ Mikołów.
Tabela 2. Ilościowe zestawienie kosztów pracy zużywanych podczas typowego wykonania
procedury medycznej* – 88.772 Transwaginalne usg macicy i przydatków
Grupa pracownicza

Współczynnik
(liczba procedur)

Jednostka
czasu

D
Lekarz med. – ginekolog

N
1

M
godz.

Koszt
Wkład
Zużyta ilość M
jednostki
do kosztu
na N procedur
czasu M
jednostkowego
C
T
P = (T/N) × C
28,51
0,25
7,13

* – jak w tab. 1.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZOZ Mikołów.

Łączny koszt normatywny tej procedury wynosi 8,66.
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Jednostkowy koszt normatywny każdej wykonywanej procedury pomnożony
przez liczbę wykonań stanowi koszt normatywny danej procedury medycznej. Suma wszystkich kosztów normatywnych (jednostkowy koszt normatywny × liczba
wykonań) stanowi tzw. sumę jednostek kalkulacyjnych. Suma jednostek kalkulacyjnych jest kluczem do podziału łącznych kosztów ośrodka wykonującego procedury medyczne pomiędzy wszystkie wykonywane tam procedury. W wyniku podzielenia kosztów wytworzenia przez sumę jednostek kalkulacyjnych otrzymujemy
wartość tzw. jednostki kalkulacyjnej.
Jednostkowy koszt wytworzenia procedury medycznej stanowi iloczyn jednostkowego kosztu normatywnego i kosztu wytworzenia jednostki kalkulacyjnej [8].

Koszt wytworzenia
jednostki
kalkulacyjnej

Jednostkowy koszt
wytworzenia PM

Diagnostyka ultrasonograficzna głowy
Echokardiografia w prezentacji B i M
Usg węzłów chłonnych
Usg tarczycy
Usg przeglądowe jamy brzusznej
Usg układu moczowego
Badanie duplex tętnic górnej połowy ciała
Badanie duplex tętnic dolnej połowy ciała
Ocena duplex drożności i wydolności
zastawkowej żył kończyn dolnych
88.771 Usg macicy nieciężarnej i przydatków
88.772 Transwaginalne usg macicy i przydatków
88.78 Diagnostyka ultrasonograficzna
macicy ciężarnej
Suma jednostek kalkulacyjnych
Koszty całkowite Pracowni USG Doppler
Koszt jednostki kalkulacyjnej

Całkowity koszt
normatywny

88.71
88.721
88.734
88.731
88.741
88.744
88.752
88.754
88.763

Nazwa PM

Liczba wykonań

Kod
PM

Jednostkowy koszt
normatywny

Tabela 3. Sposób wyliczenia jednostkowego kosztu wytworzenia procedury medycznej
w Pracowni USG Doppler

5,8
15,72
9,59
9,58
13,16
9,6
53,19
52,95

1
19
34
18
375
7
19
11

5,80
298,68
326,06
172,44
4 935,00
67,20
1 010,61
582,45

1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68

9,74
26,41
16,11
16,09
22,11
16,13
89,36
88,96

52,95
5,71
8,66

26
5
193

1 376,70
28,55
1 671,38

1,68
1,68
1,68

88,96
9,59
14,55

17,73

281

4 982,13
15 457,00

1,68

29,79

25 967,80
1,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZOZ Mikołów.

Wycena procedur medycznych nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w
tych jednostkach, w których podstawowym źródłem problemów jest utrzymujący
się słaby, często ujemny wynik finansowy. Bez wycenionych procedur nie można
oszacować ich jednostkowej rentowności, a tym samym wskazać miejsc wysoce
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kosztochłonnych, nie można ustalić wpływu poszczególnych procedur na wynik
finansowy oraz wyodrębnić procedur najczęściej wykonywanych i również ustalić
ich wpływu na wynik finansowy zakładu.

4. Ocena przydatności tradycyjnych systemów rachunku kosztów
w zakładzie opieki zdrowotnej
Rachunek kosztów powinien dawać nie tylko obraz całkowitych kosztów funkcjonowania jednostki, ale przede wszystkim nieść za sobą informację o kosztach jednostkowych świadczonych usług medycznych w zakładzie opieki zdrowotnej. Powinien
być fundamentem, na którym powinno się opierać efektywne zarządzanie placówkami
służby zdrowia i pozwalać na sprawne ich funkcjonowanie w warunkach rynkowych.
Poprawnie wyliczony koszt usługi medycznej ma bardzo istotne znaczenie w [10]:
– przygotowaniu materiałów konkursowych do NFZ na świadczenie usług medycznych i negocjacji z płatnikiem,
– ustalaniu cen usługi medycznej, którą zakład chce sprzedać,
– ustalaniu ceny nowej procedury, którą zakład chce zakontraktować,
– obciążaniu pacjenta nie ubezpieczonego kosztami za leczenie według poniesionych rzeczywistych kosztów i leczonej jednostki chorobowej,
– podejmowaniu decyzji o outsourcingu usług,
– podejmowaniu działań zaradczych w sytuacji występowania niewspółmiernie
wysokich kosztów w stosunku do uzyskiwanych przychodów,
– ocenie celowości i efektywności działań restrukturyzacyjnych.
Dzięki poprawnie wyliczonym kosztom zarządzający wiedzą, czy zasoby, którymi dysponują, są zużywane w sposób uzasadniony, czy też pojawiające się straty
wynikają z ich nieuzasadnionego zużycia. Mogą wówczas podejmować działania
wewnątrz jednostki. Stąd tak istotnego znaczenia nabiera poprawnie stosowany
rachunek kosztów.
W zakładzie opieki zdrowotnej powszechnie stosowanym układem klasyfikacyjnym kosztów jest układ kalkulacyjny, w którym koszty poszczególnych jednostek kalkulacyjnych dzielone są na koszty bezpośrednie i pośrednie. Stosowany jest
więc rachunek kosztów pełnych. Odpowiedzi wymaga zatem pytanie, czy tradycyjny rachunek kosztów jest odpowiedni i w pełni zaspokaja potrzeby informacyjne o kosztach, do celów podejmowania decyzji w zakładzie opieki zdrowotnej.
Z oglądu literatury z zakresu rachunkowości zarządczej wynika, że tradycyjny
rachunek kosztów pełnych poddawany jest krytyce [3, s. 138]. W rachunku tym
podstawowym mankamentem jest sposób rozliczania kosztów pośrednich na obiekty kosztowe w relacji do wielkości świadczonych usług, co prowadzi do zniekształcenia informacji o kosztach, a tym samym do podjęcia błędnych decyzji zarządczych. Koszty pośrednie wynikają z działań niezależnych od rozmiarów produkcji i są powodowane przez działania ją wspierające.
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P. Drucker, jeden z najwybitniejszych praktyków i teoretyków organizacji i zarządzania zwracał uwagę na zniekształcenie informacji uzyskanej z tradycyjnych
rachunków kosztów. Uważał, że alokacja kosztów pośrednich w stosunku do rozmiarów produkcji, a nie w proporcji do rozmiarów działań niezbędnych do jej wykonania, może doprowadzić do pewnego paradoksu, gdzie jednemu masowemu
zleceniu na milion produktów przypisze się taki sam koszt, co milionowi drobnych
zleceń na jedną sztukę produktu.

5. Podsumowanie
W tradycyjnym rachunku kosztów stosowanym w zakładzie opieki zdrowotnej koszty pośrednie przyporządkowane są do usługi medycznej na podstawie wielkości świadczonych usług. Uniemożliwia to zbadanie zależności przyczynowo-skutkowej zachodzącej między poziomem kosztów a rozmiarem działalności szpitala.
Ze względu na to, że udział kosztów pośrednich w kosztach całkowitych staje
się coraz większy, tradycyjny rachunek kosztów dostarcza menedżerom coraz mniej
istotnych i dokładnych informacji o jednostkowych kosztach leczenia, zatem nie do
końca spełnia swoją funkcję decyzyjną. Dlatego, aby uniknąć błędów wynikających
z założenia, że wszystkie koszty powinny być odnoszone na usługę medyczną, tak
jakby faktycznie były ponoszone za każdym razem, gdy wykonywana jest ta usługa,
należy zastosować w zakładach opieki zdrowotnej rachunek kosztów działań.
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EVALUATION OF USEFULNESS
OF THE TRADITIONAL COST ACCOUNTING SYSTEMS
FOR MANAGEMENT AIMS IN HEALTH CARE INSTITUTIONS
Summary
The traditional cost accounting applied in health care institutions is assigned to medical service
based on the value of provided services.
The participation of indirect in the complete costs becomes to be more significant, and traditional
cost accounting provides less important and accurate information about isolated costs of treatment.
The traditional cost accounting is usually not enough for management decision process. Therefore, to
avoid estimating errors as a result of assumption that all costs should be paid on medical services – in
fact they are paid almost every time, when the following service is made – there is a need for an
application of the activity based costing in health care institutions.
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NA RYNKU SYSTEMÓW RATALNYCH

1. Wstęp
Z ekonomicznego punktu widzenia do najbardziej istotnych celów działalności
przedsiębiorstwa zalicza się [2, s. 1-4; 9, s. 259-263]: maksymalizację wartości
w długim okresie, maksymalizację sprzedaży, zadowalający poziom rentowności
kapitału, sprawność działania rozumianą jako terminowe i jakościowe reagowanie
na potrzeby klientów, osiągnięcie odpowiedniego udziału w rynku, uzyskanie zadowalającego poziomu zysku, stabilizację przychodów, przetrwanie, a także maksymalizację wynagrodzenia zarządu [3, s. 11].
Bez względu na charakter działalności przedsiębiorstwo, by mogło racjonalnie
funkcjonować, powinno realizować łącznie dwie grupy funkcji. Z jednej strony, poprzez wytwarzanie swoich produktów lub usług musi zaspokajać określone potrzeby
[1, s. 8]. Z drugiej, by prowadzić operacje „wytwórcze”, zobowiązane jest posiadać i
pozyskiwać z różnych źródeł kapitał niezbędny do prowadzenia działalności [5, s. 11].
Skuteczność łączenia zasobów i realizacji procesów ukierunkowanych na osiąganie wskazanych powyżej celów może zostać określona jako efektywność przedsiębiorstwa [7, s. 26]. Na gruncie analiz ekonomicznych zwykle jest odzwierciedlona poprzez [7, s. 27-28]:
1) efekt rzeczowy, związany z lepszym wykorzystaniem czasu pracy pracowników, materiałów, zasobów i innych czynników wytwórczych,
2) efekt użytecznościowy, powstający w wyniku lepszej jakości świadczonych
usług lub oferowanych towarów czy produktów,
3) efekt ekonomiczny, związany z coraz lepszym zaspokajaniem określonych potrzeb odbiorców oraz dostosowaniem się do ich preferencji i zasobów finansowych.
W działalności przedsiębiorstwa wszystkie efekty odzwierciedlające gospodarowanie mają swój wyraz w różnych kategoriach monetarnych. Takie ujęcie pozwala
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na wyznaczenie pieniężnego efektu ekonomicznego działalności, za jaki uznawany
jest najczęściej wynik finansowy, będący różnicą między przychodami a kosztami,
oraz nadwyżka pieniężna (finansowa), stanowiąca różnicę między wpływami i
wypływami strumieni finansowych.
W artykule omówione zostały mechanizmy powstawania finansowych aspektów efektywności na płaszczyźnie współpracy podmiotów tworzących segment
rynku pośrednictwa finansowego, jakim jest niewątpliwie rynek tzw. systemów
ratalnych czy też systemów sprzedaży na raty. Niestety, podczas prac badawczych
okazało się, że przeprowadzenie szczegółowej analizy finansowej typu wskaźnikowego czy deterministycznego dla poszczególnych uczestników lub całego segmentu rynku nie jest możliwe z kilku zasadniczych powodów:
1. Podmioty nie publikują i nie udzielają informacji szczegółowych o uzyskiwanych przez siebie „rentownościach” poszczególnych produktów.
2. Upubliczniane informacje są podawane w formie zagregowanej (wyniki
łączne dla całego portfela oferowanych produktów), która nie pozwala na dokonanie analiz szczegółowych. Analizy ogólnej kondycji finansowej natomiast z punktu
widzenia problematyki niniejszego opracowania nie są konieczne.
3. Za najgłębiej chronione tajemnice handlowe uczestnicy tego rynku uznają
proporcje podziału prowizji, proporcje podziału marży odsetkowej, poziom prowizji dla przedsiębiorstw handlowych oraz politykę „motywowania” przedsiębiorstw
handlowych, stąd dane tego typu, nawet w ujęciu historycznym, są niedostępne.
Ze względu więc na wskazane ograniczenia zastosowana została analiza o charakterze miękkim, ukazująca jedynie mechanizmy powstawania „efektywności”
poszczególnych stron uczestniczących w systemie, bez wskazywania bezwzględnego lub względnego jej poziomu.

2. Efektywność a procesy realizowane przez systemy ratalne
Efektywność uzyskiwana przez uczestników rynku systemów ratalnych jest
nierozerwalnie związana z jakością, wartością oraz częstotliwością zawieranych
transakcji. Analizę mechanizmów powstawania wyniku finansowego oraz nadwyżki pieniężnej pośredników, kredytujących banków oraz przedsiębiorstw handlowych należy rozpatrywać w kilku typowych sytuacjach funkcjonowania rynku.
W większości systemów oferujących kredyty konsumpcyjne umowy zawierane są
w przedsiębiorstwach handlowych, które są kluczowym elementem kanału dystrybucji kredytów (patrz rys. 1).
W tak zorganizowanej strukturze rynku, przy obecnym natężeniu walki konkurencyjnej, przedsiębiorstwo handlowe ma bardzo uprzywilejowaną pozycję w łańcuchu
dystrybucji. Jest elementem, który może skutecznie „odizolować” pośrednika kredytowego od kredytobiorców. Powszechnie wiadomo, że to przedsiębiorstwo handlowe
(w osobie jego właściciela, osoby kierującej lub prowadzącej sprzedaż kredytowaną)
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Pośrednik
kredytowy

Bank

Przedsiębiorstwo
handlowe

Kredytobiorca

Rys. 1. Schemat kanału dystrybucji kredytów na rynku pośrednictwa
Źródło: opracowanie własne.

ma decydujący wpływ na wielkość obrotów w danym „systemie ratalnym”. Osoba
decyzyjna, nie godząc się na współpracę z danym pośrednikiem czy też bezpośrednio z bankiem kredytującym, ma możliwość częściowego lub całkowitego ograniczenia jego dostępu do „swojego” rynku kredytobiorców. Sytuacja taka wywiera
istotny wpływ na kształt strategii dystrybucyjnych firm pośredniczących i banków.
Walka konkurencyjna rozgrywa się przede wszystkim na płaszczyźnie budowy jak
najlepszych relacji z przedsiębiorstwami handlowymi. Większość akcji ma na celu
wejście do „nowych” przedsiębiorstw, silniejsze związanie „starych” i zwiększenie
udziału danego systemu w sprzedaży kredytowej przedsiębiorstwa handlowego.
Zarówno starym, jak i nowym przedsiębiorstwom handlowym oferowane są więc
bardzo atrakcyjne warunki współpracy, prezenty, gadżety oraz przede wszystkim
gratyfikacje od zawieranych umów. Pierwszy aspekt efektywności dotyczy więc
przedsiębiorstwa handlowego, które w zamian za udzielenie kredytu otrzymuje
wynagrodzenie ryczałtowe lub prowizyjne. Poziom gratyfikacji przedsiębiorstw
handlowych stanowi biznesową tajemnicę pośredników i kredytujących banków.
Z przeprowadzonych sondaży wywnioskować można jednak, że wynagrodzenia z
tego tytułu nie są jednostkowo duże, gdyż sięgają kilkudziesięciu złotych od zawarcia jednej umowy kredytowej. Jednakże przy znacznym, miesięcznym wolumenie sprzedaży z udziałem kredytu mogą stanowić istotną część premii pracownika lub właściciela przedsiębiorstwa handlowego.

3. Efektywność na rynku w ujęciu węższym
Mechanizmy kształtowania efektywności banków oraz pośredników kredytowych różnią się w zależności od formy rynku [11, s. 442-451] oraz stosowanych,
szczególnych instrumentów finansowych zabezpieczających spłaty kredytu.
Na rynku w ujęciu węższym1, gdzie dominującą rolę odgrywa bank kredytujący, podział korzyści finansowych uzyskiwanych dzięki obsłudze segmentu kredytów konsumpcyjnych jest stosunkowo prosty. Przedsiębiorstwo handlowe, wykonujące jednocześnie funkcję pośrednika kredytowego (rys. 2), otrzymuje gratyfika1

Według badań przeprowadzonych przez autora rynek szerszy tworzony jest przez cztery typy
podmiotów, tj.: banki kredytujące, pośredników, przedsiębiorstwa handlowe oraz kredytobiorców,
rynek węższy natomiast tworzą banki, przedsiębiorstwa handlowe oraz kredytobiorcy. W drugim
przypadku rola przedsiębiorstwa handlowego jest więc podwójna. Pełni ono pierwotne funkcje dystrybucyjne, a także realizuje pewne procesy charakterystyczne dla pośrednika kredytowego.
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cję z tytułu uruchomionych kredytów. Wynagrodzenie ustalone jest albo jako ryczałt, albo jako procent, wspomagany nierzadko okresowymi premiami finansowymi, gadżetami, prezentami oraz innego typu instrumentami marketingowymi.
Bank natomiast przejmuje większą cześć prowizji, opłaty za obsługę kredytu, opłaty przygotowawcze oraz marżę odsetkową. Bank kredytujący jest w takiej sytuacji
również organizatorem systemu ubezpieczeń kredytów, dlatego uzyskiwane z tego
tytułu prowizje stanowią w większości także jego przychód.
Prowizja
Prowizja pośrednika
(procent lub ryczałt)

Opłaty dodatkowe
Bank
Marża odsetkowa

Wynagrodzenie
dodatkowe
(premie, gadżety itp.)

Pośrednik
kredytowy
(przedsiębiorstwo
handlowa)

Prowizja
od ubezpieczenia
Rys. 2. Schemat podziału wynagrodzenia na rynku pośrednictwa w ujęciu węższym
Źródło: opracowanie własne.

Pośrednik kredytowy na tzw. węższym rynku pośrednictwa, poza „dystrybucją” kredytów, nie pełni żadnych szczególnych funkcji, stąd też nie występują
przepływy środków pieniężnych w kierunku przeciwnym niż wskazany na rys. 2.

4. Efektywność na rynku w ujęciu szerszym
Źródłem przychodów pośredników kredytowych, funkcjonujących w szerszej
formie rynku, są przede wszystkim opłaty i prowizje, które albo w całości, albo
w znacznej części stanowią ich wynagrodzenie w zamian za outsourcing niektórych czynności bankowych. Wysokość prowizji i opłat pobieranych na rynku pośrednictwa jest znacznie wyższa niż przy analogicznych kredytach zaciąganych w
oddziale banku. Przykładową różnicę w strukturze źródeł przychodów uzyskiwanych z tytułu „tradycyjnego” kredytu bankowego i kredytu zawieranego przez
agencję pośredniczącą, jaka występowała przed wejściem w życie „ustawy antylichwiarskiej” [8], podaje w swojej pracy P. Mleczak [4, s. 36].
Po wejściu w życie nowych przepisów, z formalnoprawnego punktu widzenia nastąpiło zbliżenie w strukturach przychodów uzyskiwanych przez banki i
pośredników. Jednakże po uwzględnieniu dodatkowych kosztów, jakimi obcią-
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żani są kredytobiorcy2, nie wystąpiła zasadnicza zmiana relacji wobec przedstawionej na rys. 3.

Rys. 3. Struktura kosztów kredytu udzielonego bezpośrednio przez bank
i przy udziale firmy pośredniczącej
Źródło: [4, s. 36].

Na rynku w ujęciu szerszym, gdzie rola pośrednika jest znacznie bardziej rozbudowana, przepływa również więcej strumieni pieniężnych związanych z jego
obsługą i podziałem „korzyści”. Dodatkowo jeszcze sprawa komplikuje się, gdy
podmioty stosują celowy rachunek pomocniczy jako źródło pokrycia finansowych
strat związanych z ryzykiem. Dlatego też dla szerszego rynku można wyróżnić
dwie ogólne sytuacje. W pierwszej z nich pomiędzy bankiem i pośrednikiem kre2 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie
niektórych innych ustaw [8] wartość kosztów związanych z kredytem konsumenckim nie może przekroczyć 5% wartości udzielanego kredytu. Do kosztów kredytu konsumpcyjnego ustawodawca nie
zaliczył:
• kosztów, które ponosi konsument w związku z niewykonaniem swoich zobowiązań wynikających z
umowy o kredyt konsumencki,
• kosztów, które w związku z nabyciem rzeczy lub usługi ponosi konsument, niezależnie od tego, czy
nabycie następuje z wykorzystaniem kredytu, czy nie,
• kosztów prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty, oraz kosztów przelewów i wpłat
na ten rachunek, chyba że konsument nie ma prawa wyboru podmiotu prowadzącego rachunek, a
koszty te przekraczają koszty dla rachunków oszczędnościowych stosowane przez podmiot prowadzący rachunek,
• kosztów ustanowienia, zmiany oraz związanych z wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczenia, z
wyjątkiem kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu – wraz z oprocentowaniem i pozostałymi kosztami – na wypadek śmierci, inwalidztwa, choroby lub bezrobocia konsumenta,
• różnic kursowych.
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dytowym istnieje porozumienie co do prowadzenia celowego rachunku bankowego, z którego pokrywane są negatywne skutki ryzyka kredytowego (rys. 5). W takim ujęciu przychody pośrednika wynikają z części prowizji, opłat przygotowawczych, opłat za obsługę, prowizji z ubezpieczenia kredytu lub innych instrumentów
towarzyszących kredytowi. Często też pochodzą z części marży odsetkowej.
Z przychodów tych pośrednik kredytowy zobowiązany jest, oprócz pokrycia kosztów własnej działalności, do ewentualnego uzupełniania środków pieniężnych na
rachunku zabezpieczającym negatywne następstwa ryzyka.

Rys. 4. Struktura kosztów kredytu 18-miesięcznego udzielonego przez bank
i przy udziale firmy pośredniczącej
Źródło: obliczenia własne.
Pośrednik kredytowy

Prowizja
od ubezpieczenia
kredytu lub innego
produktu
związanego

Opłaty
dodatkowe
(przygotowawcza,
za obsługę)

Marża
odsetkowa

Prowizja

Rachunek celowy,
finansowe
zabezpieczenie
ryzyka

Bank
Rys. 5. Strumienie przepływów pieniężnych na rynku pośrednictwa kredytów konsumpcyjnych,
z udziałem rachunku zabezpieczającego ryzyko finansowe
Źródło: opracowanie własne.
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W sytuacji, gdy nie występuje szczególna forma zabezpieczania ryzyka, funkcjonująca w formie rachunku celowego, powyższy schemat przepływów i podziału
„wynagrodzenia” upraszcza się o grupę przepływów związanych z obsługą tego
rachunku. Pozostałe strumienie pozostają niezmienne (rys. 6).
Pośrednik kredytowy

Prowizja od
ubezpieczenia
kredytu lub innego
produktu związanego

Opłaty dodatkowe
(przygotowawcza,
za obsługę)

Marża odsetkowa

Prowizja

Bank
Rys. 6. Strumienie przepływów pieniężnych na rynku pośrednictwa kredytów konsumpcyjnych,
bez udziału rachunku zabezpieczającego ryzyko finansowe
Źródło: opracowanie własne.

Pośrednik kredytowy działający na rynku systemów ratalnych w szerszej formuje wykonuje dodatkowe czynności, wśród których za główne można uznać:
1) zawiązanie formalnej współpracy z bankiem lub bankami,
2) pośredniczenie w zawieraniu umowy kredytowej między kredytobiorcą
a bankiem,
3) wzbogacanie pierwotnej oferty kredytowej banku, jak chociażby tworzenie
ofert wiązanych (np. klientowi kupującemu na kredyt produkt wybranej firmy oferowane są niższe prowizje).
Czynności te są typowe dla każdego pośrednika kredytowego, bez względu na
to, czy działa w formie węższego, czy szerszego modelu rynku. Pośrednik działający na rynku w szerszym rozumieniu (rynku składającym się z banków, pośredników kredytowych, przedsiębiorstw handlowych oraz gospodarstw domowych)
wypełnia znacznie więcej funkcji. I tak oprócz wskazanych powyżej do jego zadań
można zaliczyć:
1) zawieranie stosownych umów współpracy ze sklepami lub innymi podmiotami sfery rzeczowej gospodarki,
2) weryfikację zdolności kredytowej kredytobiorców,
3) administrowanie w imieniu banku zawartymi umowami kredytami,
4) prowadzenie monitoringu jakości portfela kredytowego,
5) prowadzenie działań prewencyjnych (np. przypominanie klientom o fakcie
występowania u nich opóźnień w spłatach kredytów),
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6) prowadzenie windykacji nie spłaconych kredytów zarówno w imieniu i na
zlecenia banku, jak i na własnych rachunek.
Wskazane powyżej funkcje nie wyczerpują oczywiście całego możliwego ich wachlarza. Stanowią jednak działania najbardziej istotne, towarzyszące w mniejszym lub
większym stopniu działalności każdego pośrednika kredytowego. Spośród nich najbardziej istotne są związane z administracją i zarządzaniem portfelem kredytowym
oraz zabezpieczaniem ryzyka finansowego przez prowadzenie rachunku celowego.
W takiej sytuacji schemat generowania wyniku finansowego (zysku netto) pośrednika,
a także generowania nadwyżki pieniężnej jest rozbudowany o operacje pozaewidencyjne (operacje nie ujęte w sprawozdawczości księgowej oraz operacje księgowe
wpływające na redystrybucję środków). Schematy powstawania finansowych miar
efektywności pośrednika kredytowego w tym ujęciu przedstawiają rys. 7 i 8.
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(np. ubezpieczenia)

Prowizja pośrednika
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Rys. 7. Schemat powstawania wyniku finansowego netto u pośrednika kredytowego
Źródło: opracowanie własne.
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[+/–]
[+/–]

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Operacje ewidencyjne

[=]
Przepływy pieniężne netto razem
[+/–]
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
[+/–]
Środki pieniężne na początek okresu
[=]
Środki pieniężne na koniec okresu
[–]
Środki na rachunku celowym
[=]
Nadwyżka pieniężna dyspozycyjna

Operacje ewidencyjne
wpływające na redystrybucję
środków

Rys. 8. Schemat powstawania nadwyżki pieniężnej u pośrednika kredytowego
Źródło: opracowanie własne.

W przypadku gdy rachunek celowy prowadzony jest przez bank, jako własny
rachunek pomocniczy, lub gdy instrument ten nie występuje, rys. 8 upraszcza się o
kategorię: „środki na rachunku celowym”, a środki pieniężne na koniec okresu
stanowią jednocześnie nadwyżkę dyspozycyjną.

5. Podsumowanie
Precyzyjna identyfikacja miejsc powstawania efektywności, zwłaszcza wyrażanej przez różnorodne kategorie finansowe, pozwala na zorganizowanie stosownego systemu zarządzania finansowo-operacyjnego. Odpowiednio przygotowany
zbiór procedur i działań powinien pozwolić z jednej strony na wsparcie źródeł niosących duży ładunek korzyści, z drugiej natomiast niwelować lub neutralizować
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procesy zbędne czy też nadmiernie kosztotwórcze. Analogiczna logika dotyczy
również systemów ratalnych, gdzie dodatkowo wielość występujących ogniw i
czynności znacznie komplikuje cały proces zarządczy. Pomimo jednak wielości
podziału efektów finansowych, a także mimo ograniczenia ustawowego poziomu
„żądanych” prowizji i odsetek, perspektywy dla podmiotów obsługujących rynek
ratalny są dosyć obiecujące, chociaż „najlepsze lata” segment ten ma już zapewne
za sobą. Obserwowane przemiany wskazują, iż klasyczne systemy ratalne są w
coraz większym stopniu wypierane przez inne produkty kredytowe oferowane w
sieciach pośredników, takie jak pożyczki gotówkowe, kredyty hipoteczne czy karty
kredytowe. W 2005 r. prognozowano, iż tempo rozwoju systemów ratalnych w
najbliższych latach będzie wynosiło 5,4% rocznie [10, s. 37]. Obserwacje empiryczne wykazały natomiast, że rynek wzrasta wolniej, niż wskazywały na to wyniki predykcji. Dla przykładu dynamika udzielanych kredytów ratalnych w latach
2003-2007 wyniosła średnio około 3,6% rocznie, dając wartość na koniec 2007 r.
14,8 mld zł [6], podczas gdy dynamika segmentu kredytów hipotecznych w tym
samym okresie wyniosła średniorocznie około 41%, przekładając się na wartość
prawie 124 mld zł w 2007 r.
Praktyka pokazuje także, że regulacyjne ograniczanie wysokości naliczanych
odsetek oraz pobieranych kosztów nie wpływa znacząco na rozwój rynku systemów ratalnych. Oprocentowanie przy bieżących relacjach rynkowych ustalane jest
przez podmioty dominujące na poziomie znacznie niższym niż zdefiniowane w
polskim prawie odsetki maksymalne. Ograniczone natomiast wpływy z tytułu opłat
i prowizji rekompensowane są za pośrednictwem innych produktów i operacji finansowych, które de facto służą „obchodzeniu” zapisów ustawy antylichwiarskiej
[8]. Niewielki także wpływ na rozwój rynku ratalnego wywierają kroczące wzrosty
stóp procentowych, będące wypadkową sytuacji rynkowej oraz polityki pieniężnej
państwa. Słabość ich oddziaływania wynika m.in. ze specyficznej formy komunikacji rynkowej klientów systemów ratalnych oraz pośredników. Otóż operatorzy
niezmiernie rzadko w przekazach posługują się pojęciem stopy procentowej czy
rzeczywistej rocznej stopy procentowej, a zastępują ją informacją o wysokości raty
przy danych warunkach kredytowych3. Tak sformułowana informacja odpowiada
również oczekiwaniom klientów, którzy podejmują decyzję nie na podstawie znajomości parametrów finansowych kredytu, lecz „przez pryzmat własnego portfela”,
tzn. oceniają, czy stać ich na wyasygnowanie określonej kwoty w dniu płatności
raty kapitałowo-odsetkowej. Łatwo zauważyć, że przy takim sposobie komunikacji
parametryczne informacje o produkcie kredytowym są odsuwane na plan dalszy i
nie odgrywają większej roli w procesach decyzyjnych klientów.
3 Oczywiście z mocy prawa informacja o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania musi być
zamieszczona na wszystkich materiałach informacyjnych związanych z danym produktem oraz na
umowach.
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Podmioty obsługujące segment systemów ratalnych muszą więc ze szczególną dbałością uwzględniać wszelkie egzogeniczne i endogeniczne parametry działania, gdyż
przy przeciętnej atrakcyjności rynku, jedynie zachowanie właściwych relacji w ramach
sieci rynkowych powiązań pozwoli na osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu.
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CENTRES OF EFFICIENCY CREATION
ON THE INSTALMENT SYSTEMS MARKET
Summary
The paper presents mechanisms of financial efficiency formation at the instalment systems segment of the financial brokerage market. Typical directions of the sector businesses effects distribution
are pointed out as well as directions of financial resources flows between firms. The paper also presents differences in cost structure (payments, commissions, interest rates) of typical bank credit and
instalment system credit.

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 15

2008
Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji

Beata Zaleska
Politechnika Koszalińska

WYKORZYSTANIE BENCHMARKINGU I OUTSOURCINGU
W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Wstęp
Benchmarking i outsourcing należą do metod zarządzania, które stosowane
w sposób systematyczny przyczyniają się do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, a także zakładów opieki zdrowotnej. Benchmarking jest
nieprzerwanym procesem porównywania wyników placówki służby zdrowia,
systemów zarządzania, procesów, produktów, usług z bezpośrednimi konkurentami oraz liderami poszczególnych branż [2, s. 79]. Przez porównanie z najlepszymi można określić te obszary funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej,
które wymagają zmian. Outsourcing oznacza wykorzystanie zasobów zewnętrznych [6, s. 7]. Polega to na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej realizowanych przez zakład funkcji i przekazanie ich
do realizacji innym zakładom opieki zdrowotnej lub innym podmiotom gospodarczym. Działanie takie umożliwia realizowanie przede wszystkim kluczowych procesów, które pomogą zakładowi opieki zdrowotnej w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej.

2. Istota i cel benchmarkingu
Benchmarking jest metodą poszukiwania wzorcowych sposobów postępowania, umożliwiających osiąganie najlepszych wyników przez uczenie się od innych
i wykorzystywanie ich doświadczeń [4, s. 53]. Wyróżnia się następujące rodzaje
benchmarkingu [3, s. 108-110]:
a) wewnętrzny, w którym proces porównywania zachodzi w obrębie organizacji, między poszczególnymi zakładami w przedsiębiorstwie wielozakładowym; w
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ZOZ można porównywać jednakowe oddziały na podstawie takich wskaźników,
jak liczba osobodni, liczba lekarzy przypadających na jedno łóżko itp.;
b) zewnętrzny, który jest zorientowany na konkurencję i na porównywaniu się
z najlepszymi spoza organizacji; w ZOZ analizie mogą być poddane różne komórki
organizacyjne, np. laboratorium, dział transportu, apteka szpitalna, jednakowe
odziały szpitalne;
c) funkcjonalny, który dotyczy prowadzenia analiz i porównań przebiegu procesu pracy, działań i metod realizacji funkcji w przedsiębiorstwach wzorcowych
działających poza branżą i nie będących konkurencją dla danego przedsiębiorstwa;
dla ZOZ można przeanalizować np. zasady funkcjonowania magazynów materiałów, stołówki przyszpitalnej, pralni.
Do jego zalet można zaliczyć poprawę produktywności, obniżenie poziomu
kosztów, zmianę zachowań i postaw pracowników zakładu opieki zdrowotnej.
Benchmarking wymaga szczegółowego planowania z podziałem na etapy, które obejmują [1, s. 83]:
– określenie przedmiotu benchmarkingu,
– określenie najistotniejszych zmiennych, które będą badane,
– określenie najlepszych przedsiębiorstw, tzw. benchmarków, będących punktem
odniesienia dla porównania,
– ocenę sprawności funkcjonowania tych przedsiębiorstw,
– własną ocenę sprawności funkcjonowania,
– określenie programu zniwelowania luki,
– wdrażanie i monitorowanie rezultatów,
– poszukiwanie nowych benchmarków.
Dane wykorzystywane w benchmarkingu mogą pochodzić z raportów wewnętrznych, prac badawczych, salonów wystawowych, cenników, ogłoszeń, prasowych, własnej bazy danych itp. Jego wprowadzenie w zakładzie opieki zdrowotnej powinno przebiegać w trzech głównych etapach, które przedstawiono w tab. 1.
Benchmarking można zastosować w każdej dziedzinie działalności zakładu
opieki zdrowotnej. Można też powołać zespół benchmarkingu, który będzie promował tę technikę i szkolił pracowników.
Wybór metody benchmarkingu zależy m.in. od wielkości placówki. Małe zakłady opieki zdrowotnej mogą wybrać do porównań dowolny zakład opieki zdrowotnej, który odnosi sukcesy na rynku usług medycznych. Duży szpital powinien
analizować kilka instytucji opieki zdrowotnej działających na rynku w zależności
od dziedziny porównań. Należy pamiętać o tym, że oprócz zalet benchmarking ma
też wady, do których można zaliczyć długie oczekiwanie na efekty, czasochłonność wykonania analiz, duży stopień zaangażowania nakładów i groźba stagnacji,
gdy dany zakład opieki zdrowotnej uzna się za najlepszy.

476
Tabela 1. Realizacja benchmarkingu w ZOZ
Etap benchmarkingu
Wstępny,
przygotowawczy

Właściwy

Wdrożeniowy

Opis etapu
Na podstawie wskaźników finansowych i niefinansowych jest przeprowadzana analiza słabych i mocnych
stron zakładu opieki zdrowotnej.
Kierownictwo wybiera przedmiot
benchmarkingu oraz inne zakłady
opieki zdrowotnej do dokonywania
porównań. Ustala się także metody
porównań.
Zbieranie i grupowanie informacji,
ustalenie najlepszych rozwiązań i odchyleń od stosowanych w zakładzie
opieki zdrowotnej rozwiązań (np. poziomu kosztów świadczeń zdrowotnych) w stosunku do porównywanych zakładów oraz analiza przyczyn
powstania odchyleń. Odchylenia negatywne wskazują słabe punkty stosowanych rozwiązań. Zapadają wówczas decyzje o konieczności kontynuowania etapu.
Opracowanie planu i okresu wdrożenia nowych ulepszeń, rozwiązań oraz
szacowanie wyników udoskonaleń.
Ustalenie kolejnych słabych obszarów w zakładzie opieki zdrowotnej,
dla których udoskonalenia powinien
być przeprowadzony benchmarking.

Informacje potrzebne
na danym etapie
Koszty rzeczywiste całego zakładu
lub poszczególnych komórek organizacyjnych, świadczeń zdrowotnych,
realizowanych funkcji, operacji
technologicznych, tabele kosztów,
które zawierają stawki kosztów zużycia materiałów medycznych, odczynników, leków, energii, kosztów wytwarzania itd.
Informacje o rozwiązaniach stosowanych w innych zakładach opieki
zdrowotnej pozyskiwane z różnych
źródeł: cenników na usługi medyczne, prospektów reklamowych, osobistych kontaktów z pracownikami
innych zakładów opieki zdrowotnej,
izb lekarskich, seminariów, Internetu,
szkoleń i konferencji, czasopism
profesjonalnych itd.
Kalkulacja kosztów szacowanych,
prognozowanych udoskonaleń, które
służą kierownictwu do podjęcia
decyzji o ich wdrożeniu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5, s. 413-414].

3. Metody outsourcingu
Outsourcing dotyczy wydzielenia ze struktury zakładu realizowanych przez
niego funkcji (działalności) i przekazanie ich do wykonywania przez podmioty
zewnętrzne (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych, laboratorium, wykonywanie
usług RTG, dozór mienia, sprzątanie). Rezultatem jego wykorzystania mogą być:
poprawa pozycji rynkowej zakładu, zwiększenie skali jego działalności i przychodów, redukcja kosztów, a co za tym idzie, poprawa wyników ekonomicznych i
ograniczenie ryzyka ekonomicznego prowadzonej działalności. W celu wyboru
usług przekazanych na zewnątrz dokonuje się analizy ponoszonych kosztów tych
usług i oferowanych cen przez wykonawców. Decyzja jest uzasadniona wówczas,
gdy koszty wytworzenia są wyższe od cen oferowanych przez konkurenta [5, s. 415].
Można wyróżnić outsourcing kontraktowy i kapitałowy. W pierwszym przypadku zakład wydziela funkcję (np. sprzątanie) ze swojej struktury i przekazuje ją do
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realizacji przez niezależny podmiot gospodarczy na zasadzie kontraktu. W drugim
przypadku zakład wydziela ze swej struktury działalność i przekazuje ją do realizacji przez podmiot powiązany. Porównanie outsourcingu kontraktowego i kapitałowego przedstawiono w tab. 2.
Tabela 2. Charakterystyka outsourcingu kontraktowego i kapitałowego w ZOZ
Kryteria
Funkcja

Outsourcing kontraktowy
Wydzielana z zakładu macierzystego
i przekazywana do realizacji niezależnemu podmiotowi.
Pracownicy
Pracownicy z zakładu macierzystego
zostają zwolnieni lub przeniesieni do
innej działalności, a funkcje realizują
pracownicy niezależnego podmiotu.
Majątek
Majątek zakładu macierzystego podlega sprzedaży, likwidacji albo jest wykorzystany do innej działalności. Funkcja
jest realizowana za pomocą majątku
niezależnego podmiotu.
Organizacja
Organizacje wewnętrzna i zewnętrzna
zostają zlikwidowane. Niezależny
podmiot stosuje własne rozwiązania
organizacyjne. Podporządkowanie
organizacyjne jest zastępowane podporządkowaniem kontraktowym.
Uprawnienia
Niezależny podmiot ma pełne uprawi odpowiedzialność nienia i ponosi odpowiedzialność za
realizację funkcji.
Zalety
Pełna swoboda wyboru wykonawcy,
efekty konkurencji, ograniczenie zaangażowania i odpowiedzialności za
realizację funkcji, uproszczenie struktury, redukcja problemów zarządzania,
efekty specjalizacji.

Wady

Konieczność zwolnień pracowników,
ewentualne straty z tytułu sprzedaży
i/lub likwidacji majątku, ograniczenie
możliwości kontroli, ograniczenie
możliwości planowania strategicznego
działalności, możliwe niedopasowanie
kulturowe.

Outsourcing kapitałowy
Wydzielana z zakładu macierzystego
i przekazywana do jego spółki córki.
Pracownicy z zakładu macierzystego przechodzą do spółki córki.
Majątek zakładu macierzystego zostaje
przekazany w formie zorganizowanej
do spółki córki.
Organizacja wewnętrzna jest przejmowana
przez spółkę-córkę. Wewnętrzne podporządkowanie organizacyjne jest zastępowane podporządkowaniem kapitałowym.
Spółka córka uzyskuje pełne uprawnienia
i ponosi odpowiedzialność za realizację
funkcji.
Unikanie zwolnień pracowników, utrzymanie majątku w zorganizowanej formie,
szersze możliwości kontroli, możliwość
odzyskania zainwestowanego kapitału
przez odsprzedaż udziałów (akcji) spółki
córki, możliwość planowania strategicznego działalności, większa swoboda
kształtowania cen, nie ma niebezpieczeństwa niedopasowania kulturowego.
Ograniczone możliwości radykalnej zmiany sposobu działania, odpowiedzialność
właścicielska za wyniki, ograniczona
swoboda doboru wykonawcy, ograniczenie konkurencji, dodatkowe nakłady na
wydzielenie działalności.

Źródło: [7, s. 49].

Warto dodać, że przebieg outsourcingu kapitałowego i kontraktowego jest taki
sam i obejmuje fazy analizy wstępnej, badań i opracowań szczegółowych oraz fazę
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wdrażania. W pierwszej fazie dokonuje się analizy i oceny uwarunkowań strategicznych wydzielenia i podatności działalności na wydzielenie. Następnie szczegółowo są badane i analizowane uwarunkowania wydzielenia oraz opracowywane
rozwiązania realizacyjne. W końcu przyjęte rozwiązania są wprowadzane w życie.

4. Zakończenie
Zastosowanie benchmarkingu i outsourcingu w zakładzie opieki zdrowotnej może przyczynić się do wzrostu efektywności jego działania, obniżenia kosztów, zwiększenia jakości świadczonych usług, a tym samym do poprawy w dziedzinie konkurencyjności. Należy podkreślić, że powodzenie w realizacji obydwu metod możliwe
jest tylko wtedy, gdy zostaną spełnione określone czynniki. Należą do nich:
– wparcie i akceptacja realizacji projektów przez kierownictwo zakładu i jego
pracowników,
– wybór właściwego partnera w outsourcingu i właściwego obiektu obserwacji
w benchmarkingu,
– właściwe planowanie działań i ich ciągłe monitorowanie.
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BENCHMARKING AND OUTSOURCING
IN MEDICAL HEALTH CENTRES
Summary
Benchmarking and outsourcing belong to management methods which, when applied systematically, improve functioning conditions of companies, including health care centres. These methods
have the following advantages: they improve effectiveness, lower costs, improve quality of services
provided and, at the same time, help achieve a better position on a competing market of medical
services. This paper presents the essence, aim, and methods of implementation of benchmarking and
outsourcing in health care centres.

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 15

2008
Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji

Joanna Zuchewicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

KONCEPCJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
W PROJEKCIE MSSF
DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
A FUNKCJA INFORMACYJNA RACHUNKU KOSZTÓW

1. Wstęp
W czerwcu 2004 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(IASB) opublikowała opracowanie zawierające tezy do dyskusji, dotyczące Wstępnych poglądów odnośnie do standardów rachunkowości dla małych i średnich
podmiotów, w którym zaproponowano opracowanie oddzielnego zestawu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla małych i
średnich przedsiębiorstw (MŚP). Rada doszła do wniosku, że istnieje wyraźne zapotrzebowanie na opracowanie MSSF dla MŚP oraz że w wielu krajach preferowano by przyjęcie ogólnoświatowych standardów. Po kilkuletnich pracach, w lutym 2007 r. ISAB poddała pod dyskusję projekt MSSF poświęconego sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw. W projekcie określa się MŚP jako
jednostkę nie będącą jednostką „prowadzącą sprawozdawczość publiczną”, a publikującą sprawozdanie dla użytkowników zewnętrznych. Projekt stanowi kompendium MSSF dla małych i średnich podmiotów o objętości 225 stron, które stanowi i tak niewielką część pełnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej.
Użytkownikami sprawozdań finansowych MŚP najczęściej są banki, właściciele i członkowie rodziny, a nie jak w przypadku dużych jednostek inwestorzy czy
analitycy. Celem artykułu nie jest ukazanie argumentów podnoszonych przez teoretyków i praktyków w zakresie przydatności projektu MSSF i spełnienia oczekiwań adresatów, lecz przeanalizowanie, czy informacje ujęte w proponowanym dla
MŚP projekcie rachunku zysków i strat mogą być przydatne w realizacji funkcji
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informacyjnej – wewnętrznej rachunku kosztów. Wewnętrzna funkcja informacyjna rachunku kosztów polega na dostarczaniu informacji kosztowych na potrzeby
zarządzania kosztami i innymi obszarami działalności przedsiębiorstwa na szczeblu
zarówno strategicznym, jak i taktycznym oraz operacyjnym [7, s. 343-344]. Może
ona uzupełnić niedostatki funkcji informacyjnej rachunkowości małego i średniego
przedsiębiorstwa.

2. Koncepcja i zasady sporządzania rachunku zysków i strat
małych i średnich przedsiębiorstw w projekcie MSFF
Według Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej za podstawową
cechę małego przedsiębiorstwa uważa się pełnienie funkcji właścicielskich i kierowniczych przez kilka osób lub jedną osobę, a jako dodatkowe cechy wymienia
się nieliczne źródła dochodu, prostą ewidencję księgową, przeprowadzanie nielicznych kontroli wewnętrznych z jednoczesną możliwością obchodzenia tych kontroli
przez kierownictwo [4, s. 142].
W Polsce i Unii Europejskiej MŚP to jednostki zatrudniające mniej niż 250 osób.
W krajach Unii Europejskiej funkcjonują 23 mln MŚP zatrudniających łącznie około
75 mln pracowników (w Polsce w 2004 r. czynnych było około 1,7 mln MŚP).
Narastające procesy globalizacji w sferze gospodarki światowej wymagają instytucjonalnych rozwiązań międzynarodowych, sprzyjających rozwojowi produkcji, handlu i przepływów finansowych na skalę światową [1, s. 26]. Do takich instytucjonalnych rozwiązań należą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości określane obecnie jako Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
Zdaniem A. Jarugowej standardy mają za zadanie ułatwić transakcje realizowane
na skalę globalną dzięki porównywalności i przejrzystości sprawozdań finansowych
spółek z różnych krajów, o różnych tradycjach kulturowych oraz uwarunkowaniach
społeczno-gospodarczych i systemach prawnych [2, s. 523]. Zwiększenie porównywalności sprawozdań finansowych może być zrealizowane przez wprowadzenie spójnego zestawu wzorców opartego na wspólnych założeniach i koncepcjach przy określonych granicach stopnia odmienności stosowanych rozwiązań w praktyce [3, s. 3].
Celem sprawozdań finansowych MŚP jest dostarczenie informacji na temat pozycji finansowej jednostki, wyników działalności i przepływów pieniężnych, przydatnych przy podejmowaniu decyzji. Na sprawozdanie finansowe jednostki, zgodnie z projektem MSSF dla MŚP, składają się:
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– zestawienia zmian w kapitale własnym,
– rachunek przepływów pieniężnych,
– informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości wraz z
innymi informacjami objaśniającymi [5, s. 4].
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Standard nie zawiera wzoru rachunku zysków i strat, który powinny stosować
małe i średnie jednostki. Definiuje jednak pojęcie przychodu i kosztu. Zgodnie z
projektem przychód jest to następujący w danym okresie wzrost korzyści ekonomicznych, przybierający formę wpływów lub zwiększenia aktywów albo zmniejszenia zobowiązań, który powoduje przyrost kapitału własnego jednostki, inny niż
przyrost spowodowany wpłatami właścicieli. Przychód obejmuje zarówno przychód z działalności gospodarczej, jak i zyski (np. zyski ze sprzedaży aktywów
trwałych), które są prezentowane zazwyczaj osobno. Do przychodów z działalności
gospodarczej standard zalicza w szczególności: przychody ze sprzedaży, składki,
odsetki, dywidendy i tantiemy.
Ujęcie przychodu wynika bezpośrednio z ujęcia aktywów i zobowiązań. Jednostka ujmuje przychody w rachunku zysków i strat wówczas, gdy wystąpiło zwiększenie korzyści ekonomicznych na skutek zwiększenia stanu składnika aktywów lub
zmniejszenia stanu zobowiązania, których wielkość można wiarygodnie ustalić.
Koszty zostały przedstawione jako następujące w danym okresie zmniejszenie
korzyści ekonomicznych, przybierające postać wypływów bądź zmniejszenia aktywów lub zaciągnięcia zobowiązań, które powoduje zmniejszenie kapitału własnego inne niż zmniejszenie związane z wypłatami na rzecz właścicieli. Koszty
obejmują zarówno wydatki, jak i straty poniesione w toku zwykłej działalności
gospodarczej, prezentowane oddzielnie. Wydatki poniesione w trakcie zwykłej
działalności gospodarczej obejmują np. koszty sprzedaży, amortyzacji, wynagrodzeń itp. Zazwyczaj mają one charakter wypływu lub zmniejszenia aktywów, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, zapasy czy środki trwałe.
Ujęcie kosztów związane jest bezpośrednio z ujęciem oraz wyceną aktywów i
zobowiązań. Jednostka wykazuje koszty w rachunku zysków i strat, jeżeli nastąpiło
zmniejszenie przyszłych korzyści ekonomicznych spowodowane zmniejszeniem
stanu aktywów lub zwiększeniem stanu zobowiązań, których wielkość, podobnie
jak w przypadku przychodu, można wiarygodnie ustalić.
Zgodnie z projektem rachunek zysków i strat powinien zawierać co najmniej
następujące pozycje za dany okres sprawozdawczy:
1) przychody,
2) koszty finansowe,
3) udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności,
4) obciążenia z tytułu podatków,
5) sumę:
– zysku lub straty po opodatkowaniu dotyczącą działalności zaniechanej oraz
– zysku lub straty powstałej przy wycenie za pomocą wartości godziwej, pomniejszonej o koszty sprzedaży aktywów lub grupy aktywów związanych z
działalnością zaniechaną,
6) zysk lub stratę.
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Ponadto jednostka powinna wykazać zysk lub stratę dotyczące udziałów mniejszości oraz zysk lub stratę przypadające udziałowcom jednostki dominującej w
ramach podziału zysku bądź pokrycia straty za okres sprawozdawczy.
Projekt standardu przewiduje konieczność zamieszczenia dodatkowych pozycji, grup pozycji oraz sum cząstkowych, jeśli jest to niezbędne do zrozumienia wyników działalności firmy. Koszty poniesione przez jednostkę mogą być
prezentowane w układzie rodzajowym lub kalkulacyjnym, w zależności od tego, która forma prezentacji dostarcza wiarygodnych i bardziej przydatnych
informacji. W układzie rodzajowym koszty grupuje się według ich rodzaju, jak
np.: amortyzacja, koszty zakupionych materiałów, koszty transportu, świadczenia pracownicze, koszty reklamy itp. Koszty w tym układzie nie podlegają rozliczaniu na poszczególne działy czy rodzaje działalności występujące w jednostce. Natomiast koszty w układzie kalkulacyjnym łączy się z ich funkcją i
przedstawia jako koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty
sprzedaży czy ogólnego zarządu. Przykładowy rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym przedstawia tab. 1. Proponowane w standardzie minimum to prezentacja kosztu własnego sprzedaży. Jednak autorzy standardu zachęcają jednostki do prezentowania bardziej szczegółowego podziału kosztów
w rachunku zysków i strat.
Tabela 1. Przykładowy rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) proponowany
w projekcie MSSF dla MŚP
Treść
Przychody ze sprzedaży
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk/strata brutto ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/strata brutto
Obciążenie z tytułu podatków
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej
Zysk/strata z działalności zaniechanej
Zysk/strata netto

Rok bieżący
(+)
(–)
(=)
(+)
(–)
(–)
(–)
(+)
(–)
(=)
(–)
(=)
(+/–)
(=)

Rok poprzedni
(+)
(–)
(=)
(+)
(–)
(–)
(–)
(+)
(–)
(=)
(–)
(=)
(+/–)
(=)

Źródło: opracowanie własne.

Jednostka, w myśl projektu standardu, wykazuje oddzielnie w rachunku zysków i strat bądź w informacji dodatkowej następujące pozycje:
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1) odpisy aktualizujące wartość zapasów do ceny sprzedaży pomniejszonej o
koszty doprowadzenia do sprzedaży oraz odwrócenie tych odpisów,
2) odpisy aktualizujące wartość środków trwałych do wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży oraz odwrócenie tych odpisów,
3) rezerwy na restrukturyzację działalności jednostki oraz odwrócenie rezerw z
tego tytułu,
4) sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych,
5) sprzedaż inwestycji,
6) działalność zaniechaną,
7) rozliczenia z tytułu spraw sądowych,
8) odwrócenie innych rezerw.
Natomiast nie wykazuje się w rachunku zysków i strat następujących danych:
1) skutków korekt błędów i zmian zasad (polityki) rachunkowości – są one prezentowane jako korekty zysku lub straty okresu, w którym nastąpiły,
2) nadwyżki z przeszacowania środków trwałych, niektórych zysków i strat
wynikających z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek działających za
granicą oraz pewnych zmian wartości godziwej instrumentów zabezpieczających –
są one prezentowane bezpośrednio w kapitale własnym w momencie powstania.

3. Informacja sprawozdawcza
proponowanego rachunku zysków i strat w MSSF
a funkcja informacyjna rachunku kosztów
w małych i średnich przedsiębiorstwach
Celem sprawozdań finansowych MŚP, a w szczególności rachunku zysków i
strat, jest dostarczanie informacji na temat pozycji finansowej oraz wyników działalności jednostki, przydatnych w podejmowaniu decyzji przez szerokie grono interesariuszy. Informacja powinna charakteryzować się pewnymi cechami, a mianowicie
powinna być: zrozumiała, przydatna, istotna, wiarygodna, porównywalna oraz zapewniająca równowagę między korzyściami i kosztami jej uzyskania. Ujęte w rachunku zysków i strat przychody nie mogą być zaniżone, a ujęte koszty zawyżone.
Istotną rolę w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem odgrywa rachunek
kosztów, szczególnie w warunkach gospodarki rynkowej oraz rosnącej konkurencji. W procesie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem niezwykle ważna
jest funkcja informacyjna – wewnętrzna rachunku kosztów1. Jak już w niniejszym
opracowaniu wspomniano, funkcja informacyjna rachunku kosztów polega na dostarczaniu informacji kosztowych na potrzeby zarządzania kosztami, np. przez
prezentację informacji kosztowych w formie sprawozdań umożliwiających inter1

Szerzej na ten temat w [8, s. 549-555].
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pretację i analizę kosztów [6, s. 20-21]. Prawidłowa organizacja rachunku kosztów
pełni funkcję kontrolną i analityczną wewnątrz przedsiębiorstwa. Stanowi jednocześnie narzędzie wspomagające kierownictwo w podejmowaniu właściwych decyzji. Rachunek kosztów powinien dostarczać danych liczbowych w przekrojach
przydatnych w danej jednostce na potrzeby analizy i oceny wyników prowadzonej
działalności gospodarczej.
Projekt standardu dla małych i średnich podmiotów przewiduje wiele uproszczeń, które powodują z kolei uproszczenie obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Informacja dostarczana przez rachunek zysków i strat, zawierający minimalny zestaw pozycji, będzie informacją dalece zsyntetyzowaną i w niewielkim
stopniu przydatną w procesie decyzyjnym czy sprawowaniu kontroli, chociażby
poprzez analizę i kontrolę kosztów. Wykorzystanie jednak możliwości, jaką ma
projekt MSSF dla MŚP, i rozszerzenie zakresu sprawozdania, jakim jest rachunek
zysków i strat, o wiele innych istotnych pozycji kosztowych, pozwalają na dopasowanie go do potrzeb interesariuszy. Opracowanie bardziej „odpowiedniego”
zakresu rachunku zysków i strat do potrzeb właścicieli MŚP czy osób zarządzających umożliwi realizację funkcji informacyjnej rachunku kosztów w nieco większym stopniu.
Na zawartość i wielkość wykazywanych w rachunku zysków i strat pozycji
mają wpływ również uproszczenia związane z samym systemem rachunkowości
MŚP, szczególnie wówczas, gdy podstawowym zadaniem systemu rachunkowości
w małych i średnich przedsiębiorstwach jest ustalenie obciążeń podatkowych i
związanych z tym rozrachunków. Jednak projekt MSSF dla MŚP nie przewiduje
wielu odstępstw od pełnego zakresu MSSF. Punktem wyjścia standardu dla MŚP
są zasady ujmowania i wyceny ujęte w założeniach koncepcyjnych opracowanych
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wobec tego, wydaje
się, że możliwa jest realizacja funkcji informacyjnej rachunku kosztów w szerszym
zakresie niż dotychczas w małych i średnich podmiotach. W efekcie analiza rocznych sprawozdań finansowych, a tym samym podstawowych wskaźników finansowych może być bardziej dostosowana do potrzeb interesariuszy.

4. Podsumowanie
Przydatność informacji sprawozdawczej rachunku zysków oraz strat małego
lub średniego przedsiębiorstwa, sporządzanego według postanowień ustawy o rachunkowości, ze względu na wiele uproszczeń nie tylko dotyczących samego sposobu sporządzania tego sprawozdania, ale także wynikających z systemu rachunkowości MŚP jest niewielka do potrzeb zarządzania tymi jednostkami. Podobnie
wygląda sytuacja w przypadku proponowanego układu rachunku zysków i strat w
projekcie MSSF dla MŚP. Prezentowane w nim dane są niewystarczające i wymagają wielu uzupełnień. Jednak elastyczność zapisów projektu i możliwość rozsze-
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rzenia zakresu pozycji ujmowanych w tym sprawozdaniu stwarzają szansę wykorzystania ich w procesie podejmowania decyzji i realizacji polityki określonego
przedsiębiorstwa przez zastosowanie odpowiednich narzędzi, jakimi mogą być
rachunek kosztów czy analiza finansowa. Wewnętrzne sprawozdania, generowane
przez system rachunku kosztów, dostarczają niezmiernie istotnych i potrzebnych
właścicielom oraz kierownikom małych i średnich jednostek informacji do podejmowania skutecznych decyzji, umożliwiających im efektywne funkcjonowanie na
rynku. Oczywiście system oparty jedynie na danych wynikających z raportu rocznego nie zaspokoi wszystkich potrzeb właścicieli czy osób zarządzających MŚP w
zakresie informacji kosztowej, a w szczególności nie umożliwi dokonania kalkulacji cenowych, określenia odpowiedniego asortymentu produkowanych wyrobów
czy świadczonych usług, określenia wysokości kosztów obsługi poszczególnych
zleceń itp. Pozwoli jednak na kontrolę działalności przedsiębiorstwa, ocenę rentowności oraz podejmowanie decyzji finansowych i ekonomicznych. Umożliwi
również porównanie kosztów rzeczywiście poniesionych z kosztami planowanymi,
a następnie z osiągniętymi wynikami.
Konkludując, można powiedzieć, że projekt MSSF dla MŚP w zakresie rachunku zysków i strat umożliwia opracowanie optymalnego sprawozdania, zawierającego kompletny zestaw informacji potrzebnych do zdiagnozowania sytuacji
finansowej małej i średniej jednostki gospodarczej oraz wykorzystanie go w odpowiednim systemie rachunku kosztów.
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THE CONCEPT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT
IN THE PROJECT OF IAS FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
VS. INFORMATIVE FUNCTION OF COSTS ACCOUNT
Summary
In February 2007 International Standards Accounting Board presented for discussion the project of
IAS referring to financial reporting of small and medium enterprises (SME). The project defines SME as
a unit “not keeping public financial reporting”, but issuing reports for external users. The project presents an IAS compendium for small and medium entities. It does not include ready samples of financial
reports, but only offers a minimal set of data which have to be revealed. The objective of the article was
to study the usefulness of information included in the profit and loss account project, offered for SME in
conducting costs analysis and an interpretation referring to overall functioning of a small and medium
entity. From the point of view of informative function implementation – internal costs account, dealing
in providing information related to costs in order to manage them and other areas of an enterprise activity at both strategic, tactic, and operational level, the data presented in the suggested profit and loss
account are insufficient and require many supplements in additional subsystems.

