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EWALUACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
INFORMACYJNEGO RACHUNKOWOŚCI
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
THE EVALUATION OF INVESTMENTS RELATING
TO THE FUNCTIONING OF THE ACCOUNTING
INFORMATION SYSTEM IN AN ENTERPRISE
DOI: 10.15611/pn.2015.399.09
Streszczenie: System informacyjny rachunkowości w każdej jednostce gospodarczej powinien funkcjonować w sposób efektywny. Oznacza to, że należy nim właściwie zarządzać,
by realizował wszystkie postawione przed nim zadania, generując możliwe najniższe koszty.
Z tego względu konieczne może okazać się podejmowanie decyzji o charakterze inwestycyjnym. W artykule zaprezentowano więc specyfikę tego rodzaju decyzji, opisano również metody, które mogą być wykorzystane do oceny przedsięwzięć inwestycyjnych odnoszących się
do sfery rachunkowości.
Słowa kluczowe: system informacyjny rachunkowości, przedsięwzięcie inwestycyjne, metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych.
Summary: The accounting information system in every entity should function effectively.
This means that it must be properly managed to meet all its tasks and to generate the lowest
cost possible. For this reason, it may be necessary to make an investment decision. That is
why the article presents the specifics of such a decision, and also describes methods that can
be used to evaluate investments relating to the sphere of accounting.
Keywords: accounting information system, investments, investment evaluation methods.

1. Wstęp
Zarządzanie jakimkolwiek podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą wymaga podejmowania szeregu różnorodnych decyzji. W przedsiębiorstwach produkcyjnych dotyczą one m.in. wyboru źródeł zaopatrzenia w materiały, technologii produkcji czy kanałów dystrybucji gotowych wyrobów. Jednostki handlowe muszą
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nawiązać współpracę z odpowiednią grupą dostawców, określić sposoby promocji
i reklamy oraz zasady polityki cenowej. Jednak podejmowane decyzje odnoszą się
również do innych sfer funkcjonowania podmiotów gospodarczych, także tych, które nie wykazują bezpośredniego związku z działalnością podstawową. Dotyczy
to np. wewnętrznych procedur obiegu informacji, zasad obsługi administracyjnej
czy sposobów komunikacji z otoczeniem. Z tego względu, analizując działania
podejmowane w przedsiębiorstwach, nie można pominąć również tego, co wiąże się
z prowadzeniem rachunkowości.
System informacyjny rachunkowości, dostarczający informacji zarówno odbiorcom zewnętrznym, jak i wewnętrznym, to specyficzna sfera funkcjonowania jednostek gospodarczych, która nierozerwalnie wiąże się z ponoszeniem kosztów. Wymienić wśród nich należy nie tylko wynagrodzenia pracowników działów
finansowo-księgowych czy zużycie materiałów biurowych, ale również amortyzację
sprzętu, czynsze za użytkowane lokale, czy choćby obsługę serwisową dokonywaną
przez producentów oprogramowania.
Ze względu na fakt, że system informacyjny rachunkowości generuje określone,
często relatywnie wysokie koszty, kadra zarządzająca przedsiębiorstw powinna
w odpowiedni sposób zarządzać tym systemem. W praktyce oznacza to konieczność
dostarczenia odbiorcom wszystkich wymaganych informacji przy najniższych możliwych kosztach. Realizacja tej zasady wymaga rozpatrywania wielu wariantów decyzyjnych i podejmowania różnych decyzji, zarówno powtarzalnych, o krótkim horyzoncie czasowym, jak i takich, które pojawiają się sporadycznie, ale wywierają
istotny wpływ na sposób prowadzenia rachunkowości w okresach przyszłych. Dlatego celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie specyfiki przedsięwzięć
inwestycyjnych dotyczących funkcjonowania systemu rachunkowości w przedsiębiorstwach, a także metod, które mogą być wykorzystane przez kadrę kierowniczą
podmiotów gospodarczych do oceny rozpatrywanych wariantów decyzyjnych
w tym zakresie.

2. Specyfika przedsięwzięć inwestycyjnych
odnoszących się do sposobu prowadzenia rachunkowości
Aby zdefiniować pojęcie przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego sfery
rachunkowości, konieczne jest dokonanie klasyfikacji decyzji, które związane są
z badanym systemem. W literaturze z dziedziny zarządzania prezentowanych jest
wiele kryteriów służących klasyfikacji decyzji [zob. np. Penc 2001]. Jednakże biorąc
pod uwagę zarządzanie systemem rachunkowości, za najważniejsze należy uznać
dwa z nich: pierwszym jest zakres czasowy oddziaływania skutków decyzji, drugim
natomiast charakter efektów, jakie w wyniku określonej decyzji mają być osiągnięte.
Biorąc pod uwagę horyzont czasu, którego dotyczą podejmowane decyzje, można wyróżnić decyzje strategiczne, taktyczne i operacyjne [Kardas, Wójcik-Augustyniak (red.) 2008]. Decyzje należące do pierwszej z wyodrębnionych grup wyznacza-
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ją sposób działania przedsiębiorstwa w długim okresie (nawet kilkunastu lat),
odznaczając się przy tym najwyższym poziomem ogólności. Przykładowo dotyczyć
mogą one określenia sposobu organizacji działów zajmujących się rachunkowością,
a więc czy będą one elementem struktury organizacyjnej danego podmiotu, czy też
prowadzenie rachunkowości powierzone zostanie jednostce zewnętrznej. Decyzją
strategiczną byłoby również sformułowanie konkretnych celów, jakie realizować ma
system rachunkowości. Może on bowiem służyć wyłącznie odbiorcom zewnętrznym, skupiając się na rejestracji zaistniałych operacji gospodarczych i sporządzaniu
sprawozdań finansowych, ale może również zaspokajać potrzeby informacyjne kadry kierowniczej, koncentrując się nie na zaszłościach gospodarczych, ale prospektywnej analizie działalności danego podmiotu.
Krótszego czasu, bo roku lub maksymalnie kilku lat, dotyczą decyzje taktyczne.
Służą one rozwiązywaniu problemów na średnim poziomie uogólnienia, bazując
oczywiście na decyzjach strategicznych. Jeśli więc w danym przedsiębiorstwie zdecydowano, że rachunkowość prowadzona będzie we własnym zakresie, bez angażowania jednostki zewnętrznej, rozstrzygnięcia wymaga problem umiejscowienia
w strukturze organizacyjnej właściwych komórek i stanowisk pracy, przydzielenia im
zadań do realizacji oraz zapewnienia niezbędnych zasobów majątkowych i kadrowych. Jeżeli natomiast kierownictwo wybrało model zewnętrzny – outsourcing rachunkowości, to należy ustalić zakres prac, jakie wykonywać ma biuro rachunkowe,
zasady wzajemnego przekazywania danych źródłowych oraz informacji wynikowych, konieczny jest również wybór odpowiedniego partnera, który byłby w stanie
sprostać postawionym wymaganiom. Ze specyfiki decyzji taktycznych wynika, że
mają one zasadniczy wpływ na długookresową efektywność systemów rachunkowości. Rozstrzygają bowiem o rodzajach wykorzystywanych zasobów, wyznaczają także poziom kosztów przesądzonych, które w perspektywie najbliższych kilku lat trzeba będzie ponieść.
Decyzje operacyjne podejmowane są na najniższych szczeblach zarządzania.
Cechują się więc powtarzalnością, znaczną szczegółowością oraz krótkim okresem
obowiązywania liczonym w miesiącach, dniach lub nawet godzinach. Decyzje tego
rodzaju powinny wynikać z decyzji podejmowanych na wyższych poziomach ogólności. Decyzje strategiczne ograniczają więc swobodę wyboru decyzji taktycznych,
te zaś wpływają na zakres możliwych do podjęcia decyzji operacyjnych. Prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwach wymaga podejmowania różnego rodzaju
decyzji zaliczanych do tej grupy. Mogą one dotyczyć m.in. przywracania dostępności czasowo niewykorzystywanych zasobów (napraw sprzętu komputerowego,
organizacji doraźnych zastępstw w przypadku nieobecności pracowników), zapewnienia ciągłości dostaw zużywanych materiałów i energii czy kontroli sprawności
realizowania procesów informacyjnych. Decyzje operacyjne, podobnie jak decyzje
taktyczne, wpływają na efektywność prowadzenia rachunkowości, z tą jedynie różnicą, że nie powodują powstawania kosztów przesądzonych, lecz jedynie koszty
bieżące.
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Decyzje dotyczące sposobu prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach
można również klasyfikować ze względu na charakter oczekiwanych efektów.
W zasadzie celem wszelkich podejmowanych decyzji, niezależnie od tego, czy dotyczą one krótkiego, czy długiego okresu czasu, powinno być albo dostosowywanie
zakresu dostarczanych informacji do wymagań odbiorców (wiążące się z zaspokajaniem nowo pojawiających się potrzeb informacyjnych lub eliminowaniem informacji, które uznane zostały za zbędne), albo ograniczanie kosztów funkcjonowania
badanego systemu. Oczekiwanie innego rodzaju efektów trudno uznać za działanie
racjonalne. Decyzje, które dotyczą zbioru generowanych informacji wynikowych,
można określić mianem proinformacyjnych, z kolei decyzje mające na celu redukcję
kosztów prowadzenia rachunkowości należałoby nazwać oszczędnościowymi.
Oczywiście decyzje tego rodzaju występują nie tylko wówczas, gdy kierownictwo
danego przedsiębiorstwa uzna kwotę ponoszonych kosztów za zbyt wysoką, ale
również jeśli ilość przygotowywanych informacji jest na tyle duża, że wykracza
poza oczekiwania odbiorców. Efektem ograniczenia zbioru dostępnych informacji
wynikowych powinna być bowiem obniżka kosztów.
Zakres decyzji, jakie dotyczą sposobu prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych, obejmuje również decyzje inwestycyjne, a więc decyzje związane z wyborem określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W literaturze przedmiotu inwestycją nazywa się np. długookresowe, obarczone ryzykiem alokowanie
zasobów ekonomicznych w celu osiągnięcia korzyści w przyszłości [Rogowski
2005], z kolei przedsięwzięciem inwestycyjnym określa się proces polegający na
angażowaniu kapitału, który ma na celu powiększenie majątku posiadaczy tego kapitału [Nowak (red.) 2011]. Pojawiają się również definicje, które akcentują aspekt
rzeczowy podejmowanych działań, stwierdzając, że przedsięwzięciem tego rodzaju
będzie inwestycja o pełnym zakresie rzeczowym i czynnościowym, zapewniającym
jej prawidłowe przygotowanie, realizację i eksploatacją podjętą w określonym celu,
miejscu i czasie [Michalak 2007].
Inwestycje dotyczące funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości
należy jednak rozumieć w nieco inny sposób. Ponieważ zadaniem rachunkowości,
jak już wspomniano we wstępie, jest dostarczanie wszystkich wymaganych informacji przy najniższych możliwych kosztach, przedsięwzięcia inwestycyjne odnoszące
się do sfery rachunkowości należałoby utożsamiać z podjęciem decyzji strategicznej
uszczegółowionej na poziomie taktycznym, jak również decyzji taktycznej podejmowanej w celu zmiany trybu już przyjętej strategii, jeśli decyzje te oddziałują na
sposób organizacji rachunkowości lub wykorzystywane w tym celu zasoby majątkowe i kadrowe. Oczekiwanym celem podejmowanych przedsięwzięć może być dostosowanie zakresu dostarczanych informacji do wymagań odbiorców (przedsięwzięcia
proinformacyjne) lub ograniczenie kosztów prowadzenia rachunkowości (przedsięwzięcia oszczędnościowe).
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3. Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych
związanych z prowadzeniem rachunkowości
w jednostkach gospodarczych
W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostaną proste metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących funkcjonowania sfery rachunkowości w przedsiębiorstwach. Cechą charakterystyczną tych metod jest nieuzwględnianie w obliczeniach czynnika czasu, a więc równoważne traktowanie każdej złotówki efektów
i nakładów, niezależnie od momentu ich uzyskania lub poniesienia. Zaleca się, by
metody te stosować przede wszystkim do wstępnej selekcji projektów [Sierpińska,
Jachna 2004], choć mogą być one wykorzystane również jako ostateczne przy ocenie przedsięwzięć o relatywnie krótkim horyzoncie czasowym, np. 2-3 lata, a nawet
zamierzeń dotyczących dłuższych okresów w warunkach niskiej inflacji.
Najprostszym sposobem wyboru jednego z rozpatrywanych wariantów działania
jest określenie przeciętnego rocznego poziomu kosztów całkowitych ponoszonych
po jego wdrożeniu ( Kr ), obliczanego według wzoru:
n

Kr =

∑ Kr

t

t =1

n

,

gdzie: t – rok okresu objętego analizą,
n – ilość analizowanych lat,
Krt – łączne koszty prowadzenia rachunkowości w roku t.
Im niższa jest przeciętna roczna wartość całkowitych kosztów prowadzenia
rachunkowości, tym korzystniej należy ocenić dane przedsięwzięcie. Dodatkowo
wyjaśnienia wymaga kwestia ustalania kosztów jako średniej arytmetycznej. Otóż
w kolejnych latach poziom kosztów nie musi być planowany na takim samym poziomie. Przykładowo w roku pierwszym pojawią się nakłady związane z rekrutacją
pracowników, ich szkoleniem, w kolejnych latach uwzględniać należy chociażby
wzrost płac zapewniający niezmienność składu osobowego działów rachunkowości,
zróżnicowanie kwot odsetek od zaciągniętych kredytów, a także różnego rodzaju
koszty wynikające z rozszerzenia skali działalności przedsiębiorstwa. Obliczenie
uśrednionej wartości kosztów pozwala ustalić ich normalny, typowy poziom, który
można bardzo łatwo porównać np. z kosztami poniesionymi w latach ubiegłych.
Metoda przeciętnego rocznego kosztu całkowitego ma charakter uniwersalny.
Może być stosowana zarówno przy rozpatrywaniu przedsięwzięć o charakterze
oszczędnościowym, jak i proinformacyjnym. Oczywiście w sytuacji, gdy koszt realizacji nawet najkorzystniejszego wariantu proinformacyjnego okaże się zbyt wysoki w stosunku do możliwości przedsiębiorstwa, na etapie oceny można jeszcze
podjąć decyzję o rezygnacji z jego wdrożenia, ewentualnie zmodyfikować sam wariant, aby generował mniejsze koszty.
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Kolejnym sposobem oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych jest obliczenie przeciętnej rocznej kwoty redukcji kosztów ( RKr ):
R=
Kr0 − Kr,
Kr
gdzie: Kr0 – przeciętne łączne koszty prowadzenia rachunkowości w latach poprzednich albo przewidywane roczne koszty prowadzenia rachunkowości, jakie wystąpiłyby, gdyby nie podjęto decyzji inwestycyjnej,
Kr – jak poprzednio.
Wartość zaprezentowanej formuły informuje, o ile średnio zmniejszą się roczne
koszty prowadzenia rachunkowości w wyniku podjęcia decyzji o realizacji określonego wariantu działania. Kwotę oszczędności można ustalać w oparciu o koszty
rzeczywiście poniesione w poprzednich latach lub o koszty, które wystąpią w przyszłości w przypadku niepodjęcia działań inwestycyjnych. Im bardziej uda się ograniczyć koszty, tym lepiej oceniać należy dane przedsięwzięcie. Metoda przeciętnej
rocznej kwoty redukcji kosztów pozwala od razu stwierdzić, jakie korzyści osiągnie
przedsiębiorstwo. Jeżeli zostaną one uznane za nieistotne, zbyt niskie w stosunku do
oczekiwań, celowe okazać się może nawet zaprzestanie prac nad wdrażaniem analizowanego przedsięwzięcia. Należy ponadto zaznaczyć, że zaprezentowana metoda
powinna być stosowana jedynie w przypadku przedsięwzięć o charakterze oszczędnościowym. Działania proinformacyjne nie zawsze bowiem powodują redukcję
kosztów, wręcz przeciwnie, często wiążą się z ich wzrostem. Dlatego w takich przypadkach należy korzystać z metody przeciętnego rocznego kosztu całkowitego, tym
bardziej że oczekiwany skutek decyzji proinformacyjnych to dostarczenie nowych
informacji, nie zaś zmniejszenie kosztów.
Alternatywnie, zamiast kwoty rocznej redukcji kosztów, możliwe jest użycie wielkości stosunkowej – przeciętnej stopy redukcji kosztów ( SRKr ) wyrażonej wzorem:
SR=
Kr

RKr
⋅ 100,
Kr0

gdzie: – wszelkie oznaczenia jak poprzednio.
Interpretacja i warunki stosowania zaprezentowanego wskaźnika są analogiczne
do tych, które dotyczą bezwzględnej kwoty redukcji kosztów.
Planowane oszczędności kosztowe wykorzystać można również w kolejnej metodzie oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Stanowi ją prosta stopa zwrotu (Sz) obliczana zgodnie z poniższą formułą [por. Sierpińska, Jachna 2004]:
Sz =

RKr
⋅ 100,
KR

gdzie: K R – kapitał zaangażowany we wdrożenie przedsięwzięcia inwestycyjnego,
RKr – jak poprzednio.
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W odniesieniu do typowych decyzji rozwojowych prosta stopa zwrotu określa
stosunek rocznego zysku osiąganego w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia do
wartości finansujących je nakładów kapitałowych. W przypadku decyzji dotyczących sfery rachunkowości sposób obliczania i interpretacja badanej wielkości są odmienne. Otóż prosta stopa zwrotu stanowi iloraz korzyści wyrażonych kwotą obniżki kosztów, jaka zostanie uzyskana dzięki wdrożeniu określonego wariantu
inwestycyjnego, i zaangażowanego w podejmowane przedsięwzięcie kapitału. Im
większa wartość, a więc większe oszczędności przy jak najmniejszym niezbędnym
kapitale, tym korzystniejsza jest ocena.
Jednak nie wszystkie projekty rozwojowe wymagają ponoszenia nakładów kapitałowych. Przykładem mogą być chociażby decyzje dotyczące organizacji rachunkowości wiążące się jedynie ze zmianą sposobu realizowania pewnych zadań, np.
powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotowi zewnętrznemu. W takim
przypadku nie uda się zastosować metody prostej stopy zwrotu, możliwe będzie
natomiast dokonanie oceny na podstawie kwoty redukcji kosztów. Prosta stopa
zwrotu, podobnie zresztą jak kwota redukcji kosztów, może być obliczana wyłącznie
dla przedsięwzięć oszczędnościowych.
Przedstawione dotychczas metody opierały się na kosztach, natomiast kolejna
odnosić się będzie do przepływów pieniężnych, przede wszystkim wydatków. Nosi
ona nazwę okresu zwrotu nakładów i polega na ustaleniu czasu, jaki jest potrzebny,
by nakłady poniesione na realizację danego przedsięwzięcia zostały w pełni pokryte
korzyściami netto generowanymi przez to przedsięwzięcie [Rogowski 2005].
W przypadku decyzji dotyczących sfery rachunkowości nadwyżkę należy rozumieć
jako różnicę pomiędzy wydatkami związanymi z prowadzeniem rachunkowości
przed i po wdrożeniu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jeżeli przyjęte zostaną założenia, że wszelkie koszty są uznane podatkowo i pokryte osiągniętymi przychodami1, a jedynym kosztem, który nie stanowi wydatku jest amortyzacja, to wartość
nadwyżek w kolejnych latach objętych analizą ( RWrt ) obliczana byłaby następująco:

(

)

RWrt = Kr0 − Ar0 −  Krt − Art + Kr0 − Krt ⋅ r  ,



gdzie: Ar0 – przeciętne koszty amortyzacji składników majątkowych wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia rachunkowości w latach poprzednich albo przewidywane koszty amortyzacji, jakie wystąpiłyby, gdyby
nie podjęto decyzji inwestycyjnej,
Art – koszty amortyzacji składników majątkowych wykorzystywanych na
potrzeby prowadzenia rachunkowości w roku t,
r
– stopa podatku dochodowego,
pozostałe oznaczenia jak poprzednio.
1
Przyjęcie tego rodzaju założeń powoduje, że konsekwencją zmniejszenia kosztów prowadzenia
rachunkowości jest wzrost kwoty płaconego podatku dochodowego.

110

Adam Bujak

Liczba lat, z których skumulowane nadwyżki pieniężne zrównają się z początkowymi nakładami, będzie okresem zwrotu. Z punktu widzenia efektywności najkorzystniej jest oczywiście, by był on jak najkrótszy.
W przypadku, gdy przewidywana kwota nadwyżek w kolejnych latach nie zmienia się, okres zwrotu można obliczyć dzieląc nakłady przez wartość rocznej nadwyżki [Sierpińska, Jachna 2004]. Odmienne zasady obliczania okresu zwrotu mogą być
zastosowane wtedy, gdy badany projekt finansowany jest w istotnej części kapitałem
obcym. W takiej sytuacji jako kwotę nakładów należy traktować wyłącznie zaangażowane własne środki, natomiast nadwyżki pieniężne powinny zostać dodatkowo
skorygowane o zmianę wartości płaconych rat i odsetek. Tryb dokonywania korekty
uzależniony jest od tego, czy raty wraz z odsetkami po wdrożeniu wariantu inwestycyjnego wzrosłyby czy zmalały. Jeśliby wzrosły, to nadwyżkę należy pomniejszyć
o kwotę obliczonej różnicy, jeżeli zaś zmniejszyłyby się, to nadwyżka powinna zostać zwiększona. Sposób ustalania okresu zwrotu nakładów ogranicza możliwość
zastosowania tej metody wyłącznie do przedsięwzięć oszczędnościowych.

4. Zakończenie
System informacyjny rachunkowości, podobnie jak każda inna sfera funkcjonowania jednostek gospodarczych, musi być efektywny. Powinien więc dostarczać
wszystkich wymaganych informacji przy najniższych możliwych kosztach. Konieczne jest zatem stałe dostosowywanie sposobu prowadzenia rachunkowości do
zmieniających się wymagań kierownictwa, a także innego rodzaju uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych (w tym do sytuacji rynkowej).
Biorąc pod uwagę zarządzanie systemem rachunkowości niezwykle istotne jest,
by decydenci znali specyfikę przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących analizowanego systemu oraz metodyczne podstawy oceny rozpatrywanych wariantów działania. Poprawa efektywności sposobu prowadzenia rachunkowości wpływa bowiem
na wzrost sprawności działania mierzony w skali całego przedsiębiorstwa.
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