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FORMY EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
A RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
W OBSZARZE MARKETINGU
W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
ACCOUNT AND TAX BOOKS VS. MANAGEMENT
ACCOUNTANCY IN THE AREA OF MARKETING
IN THE LIGHT OF EMPIRICAL RESEARCH
DOI: 10.15611/pn.2015.399.24
Streszczenie: Celem głównym jest przedstawienie relacji między formami ewidencji działalności gospodarczej a prowadzoną rachunkowością zarządczą na potrzeby działalności marketingowej w przedsiębiorstwach. Ujęto uwarunkowania stosowania rachunkowości zarządczej
w marketingu. Określono podstawowe źródła zaspokajania marketingowych potrzeb informacyjnych. W trakcie pisania artykułu zastosowano wybrane metody badawcze: studia literaturowe, analizę oraz wnioskowanie. Wsparto się także uzyskanymi w wyniku ankietyzacji
oraz PAPI wynikami badań empirycznych.
Słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, marketing, formy ewidencji działalności.
Summary: The main aim of the article is to present the connection between account and tax
books and management accountancy in the area of marketing. The determinants of using
management accountancy in the area of marketing are considered. Additionally the main
sources of satisfying marketing needs are identified. Considerations are based on the analysis
of literature, analysis, inference and empirical research.
Keywords: management accountancy, marketing, account and tax books.

1. Wstęp
Głównym celem artykułu jest przedstawienie relacji między formami ewidencji
działalności gospodarczej a prowadzoną rachunkowością zarządczą na potrzeby
działalności marketingowej w przedsiębiorstwach. Dodatkowo wyznaczono następujące cele pomocnicze:
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•• wskazanie uwarunkowań stosowania rachunkowości zarządczej w obszarze
marketingu,
•• określenie źródeł zaspokajania marketingowych potrzeb informacyjnych,
•• przedstawienie przydatności podstawowych form ewidencji działalności w kontekście generowania informacji o działalności marketingowej.
Dążąc do realizacji sformułowanych celów, wypracowano także hipotezę, zgodnie z którą formy ewidencji działalności odznaczają się różną przydatnością w zakresie generowania informacji na potrzeby prowadzenia rachunkowości zarządczej
w obszarze marketingu. W trakcie pisania artykułu zastosowano wybrane metody
badawcze: studia literaturowe, analizę oraz wnioskowanie. Wsparto się także uzyskanymi w wyniku ankietyzacji oraz PAPI wynikami badań empirycznych.

2. Przesłanki stosowania rachunkowości zarządczej
w obszarze marketingu
Rachunkowość zarządcza, określana jako rachunkowość menedżerska, ukierunkowana jest głównie na wspomaganie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie.
Chodzi o generowanie użytecznych informacji umożliwiających rozwiązywanie
problemów decyzyjnych w obszarze planowania, organizowania, motywowania
i kontrolowania. W literaturze istnieje wiele definicji rachunkowości zarządczej,
w których można znaleźć zarówno elementy wspólne, jak i odmienne. CIMA trafnie
definiuje ją jako integralną część zarządzania, zajmującą się: identyfikacją, prezentacją oraz interpretacją informacji wykorzystywanych do: formułowania strategii,
planowania i kontrolowania działalności, podejmowania decyzji, optymalizacji zużycia zasobów, ochrony zasobów majątkowych oraz ujawniania informacji akcjonariuszom, pracownikom i osobom trzecim. Należy podkreślić fakt znacznego powiązania rachunkowości zarządczej z systemem zarządzania oraz skoncentrowanie na
dostarczaniu użytecznych informacji umożliwiających rozwiązywanie problemów
decyzyjnych. Syntetyzując, należy stwierdzić, iż rachunkowość zarządcza stanowi
system informacyjny generujący zbiory informacji o przeszłych, teraźniejszych oraz
przyszłych zdarzeniach gospodarczych dla menedżerów przedsiębiorstw w celu rozwiązywania problemów decyzyjnych oraz realizacji funkcji zarządzania.
Marketing to obszar funkcyjny charakteryzujący się znaczną kosztochłonnością,
a także nadrzędną rolą w kontekście budowania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu. Rachunkowość zarządcza może pełnić rolę systemu zapewniającego kompleksowe zarządzania kosztami działalności marketingowej, powodując jednocześnie poprawę efektywności realizowanej działalności marketingowej.
Do podstawowych przesłanek wykorzystania rachunkowości zarządczej w obszarze
marketingu należy zaliczyć potrzeby m.in.:
•• kompleksowego zarządzania kosztami marketingowymi,
•• wsparcia marketingowych procesów decyzyjnych,
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•• określania optymalnych poziomów zasobów niezbędnych do realizacji działalności marketingowej,
•• wyeliminowania asymetrii informacji między marketingiem a rachunkowością,
•• badania efektywności działalności marketingowej.
Realizacja wskazanych potrzeb możliwa jest przez generowanie w wyniku stosowania w rachunkowości zarządczej wielowymiarowych, użytecznych informacji
marketingowych, sprzężonych z informacjami z innych obszarów funkcyjnych,
w celu realizacji marketingowych procesów decyzyjnych. Warto podkreślić, iż rachunkowość zarządcza realizuje wewnętrzną funkcję informacyjną, a jej wdrożenie
i prowadzenie na potrzeby działalności marketingowej zdeterminowane jest uwarunkowaniami o charakterze egzogenicznym oraz endogenicznym. Do pierwszych
z nich należy zaliczyć:
•• rynkowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej,
•• uregulowania dotyczące form ewidencji działalności w ujęciu bilansowym i podatkowym,
•• ugruntowane przez teorię i praktykę rozwiązania w relacji rachunkowość – marketing.
Wśród uwarunkowań endogenicznych szczególną rolę odgrywają:
•• prowadzona forma ewidencji działalności bądź jej outsourcing,
•• poziom świadomości menedżerskiej oraz dostrzeganie potrzeby zmian,
•• zidentyfikowane przez menedżerów potencjalne koszty i korzyści,
•• stopień zaawansowania rozwiązań marketingowych,
•• charakter struktur zarządczych,
•• dostępność niezbędnych zasobów, w tym przyjazne otoczenie informatyczne.
W najmniejszych przedsiębiorstwach rachunkowość ma zazwyczaj charakter
jednosystemowy, a większość informacji do zarządzania pochodzi ze stosowanej
formy ewidencji działalności. Przyczyniają się do tego stereotypy sprawiające, że
rachunkowość (w tym rachunkowość zarządcza) nie jest postrzegana jako użyteczny
system informacyjny, lecz jako obligatoryjna konieczność. Taki sposób myślenia
przejawia się głównie w rozpatrywaniu rachunkowości jako bezcelowego systemu,
który nie jest źródłem przydatnej informacji, narażającego przedsiębiorstwa na
zwiększenie zobowiązań podatkowych oraz intensyfikację działań kontrolnych, niewnoszącego żadnej wartości dodanej, wymuszającego poniesienie dodatkowych
kosztów [Accounting... 2000, s. 7]. W praktyce gospodarczej jednocześnie obowiązuje pogląd, że im większe przedsiębiorstwo, tym większe zapotrzebowanie na informacje z systemu rachunkowości zarządczej. Celowym działaniem jest więc zidentyfikowanie marketingowych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw oraz źródeł je zaspokajających.
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3. Marketingowe potrzeby informacyjne
a formy ewidencji działalności
Jak już wskazywano, działalność marketingowa odgrywa fundamentalną, służebną
rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Kompleksowe podejście do realizacji działalności marketingowej zdeterminowane jest posiadaniem odpowiednio dostosowanego systemu zapewniającego zaspokojenie potrzeb informacyjnych menedżerów
przez generowanie użytecznych zbiorów informacji o kosztach i kwantyfikowalnych
efektach w tym obszarze. Takie rozwiązanie zapewnia badanie efektywności działań
marketingowych, wypełniając jednocześnie funkcje zarządzania marketingowego,
w tym funkcję kontroli. Mowa tutaj głównie o analizowaniu kosztów i efektów
ex post, wskazywaniu odchyleń od przyjętych planów, ich interpretację o rozliczenie
właściwego ośrodka odpowiedzialności za taki stan.
Wśród dostępnych form ewidencji działalności w praktyce najczęściej wykorzystywana jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR). Omawiana forma
zapewnia informacje o dwóch rodzajach przychodów oraz czterech rodzajach kosztów. Dodatkowo obowiązkowo przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia
określonych ewidencji. Zasoby informacyjne generowane przez PKPiR nie są
tak obszerne jak te dostarczane przez księgi rachunkowe, stanowiące najbardziej
wielowymiarowy system informacyjny o charakterze finansowym i majątkowym,
natomiast są pełniejsze w stosunku do form ryczałtowych. Mowa tutaj o ryczałcie od
przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej, z tym że pierwsza ewidencja
podatkowa zapewnia informacje przede wszystkim o osiągniętych przychodach
w danym okresie, natomiast karta podatkowa jako forma najbardziej reglamentowana i jednocześnie najprostsza nie zapewnia praktycznie żadnych informacji o przychodach, kosztach, wpływach i wydatkach z uwagi na fakt, że podatek wyznaczony
jest kwotowo w oparciu o: rodzaj działalności, ilość zatrudnionych pracowników
oraz liczbę mieszkańców w danej miejscowości1.
Podstawowym, wartościowym odzwierciedleniem realizowanej działalności
marketingowej są koszty, które stają się ważną informacją do celów decyzyjnych.
Należy podkreślić fakt, iż kategoria kosztu jest wyodrębniana ewidencyjnie zarówno
w księgach rachunkowych, jak i w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
Pozostałe formy ryczałtowe jej nie uwzględniają. Co więcej, przepisy prawa powodują dysonans w zakresie ewidencjonowania kosztów. Przedsiębiorstwa prowadzące
księgi rachunkowe bowiem podlegają regulacjom prawa bilansowego i podatkowego, przy czym ustawy o podatku dochodowym przedstawiają pojęcie kosztu w sposób uproszczony, podkreślając ich bezpośredni związek z przychodami. Zgodnie
z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „kosztami uzyskania
przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania
1

Szerzej na temat ewidencji podatkowych w: [Pfaff (red.) 2012].
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albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych
w art. 23” [Ustawa z dnia 26 lipca 1991]. Ustawa określa pozycje kosztów, których
nie można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów [por. Czubakowska,
Gabrusewicz 2008, s. 37]. Powoduje więc pewne uproszczenie, zasadniczo ograniczając jednocześnie grupę kosztów uzyskania przychodów względem kosztów bilansowych. Prowadzący księgi rachunkowe mają więc obowiązek prowadzenia rachunku kosztów na potrzeby zarówno prawa bilansowego, jak i podatkowego.
Korzystający z podatkowej księgi przychodów i rozchodów podlegają natomiast
wyłącznie ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pożądanym działaniem jest podniesienie przydatności informacyjnej dostępnych form ewidencji. Syntetyzując, podstawowe prace w obszarze ksiąg rachunkowych w zakresie ewidencji księgowej powinny być ukierunkowane na dostosowanie
planu kont przez wydzielenie, głównie w zespole kosztów według rodzajów, kont
analitycznych bądź syntetycznych umożliwiających ewidencję operacji o charakterze marketingowym. W PKPiR prace powinny zostać ukierunkowane na stworzenie
katalogu kosztów działalności marketingowej, stanowiących koszty uzyskania przychodu oraz niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, a także przyporządkowanie ich do właściwych kolumn Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

4. Przydatność form ewidencji działalności
w zakresie generowania informacji
o działalności marketingowej w świetle badań empirycznych
Badania empiryczne przeprowadzono w MŚP handlowych województwa zachodniopomorskiego. Celem uzyskania kompleksowego obrazu badanego zagadnienia
opracowano dwa kwestionariusze ankietowe. Pierwszy z nich został skierowany do
MŚP handlowych prowadzących księgi rachunkowe, wytypowanych spośród sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego (pierwsza grupa badanych).
Respondentami drugiej ankiety były MŚP handlowe stosujące ewidencje podatkowe, wytypowane także spośród sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego (druga grupa badanych). Minimalna liczebność próby została obliczona
ze wzoru na wielkość próby przy populacji skończonej z założonym 93% poziomem
ufności i błędem na poziomie 6% – wyniosła 230 dla badanej zbiorowości. Posłużono się metodą doboru losowego prostego bez zwracania. Ze względu na wrażliwość
danych, jakie były pozyskiwane od badanej grupy oraz na czas realizacji badania
otrzymano zwrotność na poziomie 10,3% błędu szacunku.
Rozpatrywana przydatność form ewidencji działalności koresponduje bezpośrednio z podejściem do ujmowania podstawowych kategorii informacji marketingowych wyodrębnianych w przedsiębiorstwie. W pierwszej grupie badanych (rys. 1)
dwóch na trzech respondentów deklaruje wyodrębnianie informacji o kosztach i wydatkach działalności marketingowej. Dane o charakterze jakościowym ujmuje
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co czwarte przedsiębiorstwo. W drugiej grupie badanych (rys. 2) koszty i wydatki
marketingowe wyodrębnia się w co trzecim podmiocie, natomiast tylko 20% z nich
wyodrębnia marketingowe dane o charakterze jakościowym.

Rys. 1. Odsetek przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe, wyodrębniających informacje
dotyczące działalności marketingowej
Źródło: badania własne.

Rys. 2. Odsetek przedsiębiorstw stosujących ewidencje podatkowe, wyodrębniających informacje
dotyczące działalności marketingowej
Źródło: badania własne.

Pierwsza grupa badanych bardziej dojrzale podchodzi do wykorzystywania źródeł informacji pozwalających na wyodrębnianie kategorii marketingowych. Wynika
to zapewne także z użyteczności informacyjnej stosowanej formy ewidencji. Jednocześnie dokonanie oceny relacji: księgi rachunkowe a działalność marketingowa
w pierwszej kolejności obejmuje określenie:
•• czy w zakładowym planie kont wyodrębnia się konta przeznaczone do ewidencji
operacji gospodarczych dotyczących działalności marketingowej,
•• jeżeli tak, to w jakich zespołach kont są zgrupowane.
Wyodrębnianie w zakładowym planie kont dodatkowych kont przeznaczonych
wyłącznie do ewidencji operacji gospodarczych dotyczących działalności marketingowej wskazuje około dwóch na trzech respondentów. Ponadto 24% ogółu de-
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klaruje ujmowanie tych operacji w zespole 4, czyli w przekroju kosztów rodzajowych, 16% natomiast w zespole 5 – w przekroju kosztów według typów działalności
(rys. 3).

Rys. 3. Odsetek przedsiębiorstw wyodrębniających konta do ewidencji operacji gospodarczych
wynikających z prowadzonej działalności marketingowej
Źródło: badania własne.

W ramach oceny relacji między systemem rachunkowości a marketingiem niezbędne okazało się także postawienie pytania o ujmowanie w sprawozdaniach finansowych informacji o działalności marketingowej. W większości respondenci wypowiadali się negatywnie. Co istotne, dwie trzecie badanych przedsiębiorców
przyznała tym razem, że informacje dotyczące działalności marketingowej nie są
wyodrębniane w sprawozdaniach. Dwóch na trzech respondentów udzielających odpowiedzi twierdzących wskazywało informację dodatkową jako element sprawozdania finansowego, w którym odzwierciedla się działalność marketingową. Rys. 4
przedstawia ujęcie tego zjawiska, natomiast rys. 5 – elementy sprawozdań, w których działalność marketingowa ma swoje odzwierciedlenie.
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Czy w Państwa przedsiębiorstwie wyodrębnia się w sprawozdaniach informacje
dotyczące działalności marketingowej?

Rys. 4. Odsetek przedsiębiorstw wyodrębniających oddzielnie informacje dotyczące działalności
marketingowej w sprawozdaniach
Źródło: badania własne.

Rys. 5. Elementy sprawozdań, w których odzwierciedla się informacje dotyczące działalności
marketingowej
Źródło: badania własne.

W następnej kolejności omówione zostaną wyniki badań na drugiej grupie
przedsiębiorstw w celu poznania występujących sprzężeń między stosowaną ewidencją podatkową a realizowaną działalnością marketingową. Podobnie jak w przypadku pierwszej grupy badanych, dokonanie oceny omawianych sprzężeń obejmie
określenie:
•• czy w ramach stosowanej ewidencji podatkowej pozyskiwane są informacje dotyczące działalności marketingowej,
•• jeżeli tak, to w których miejscach są ujmowane.
W związku z tym postawiono pytanie o pozyskiwanie w ramach stosowanej ewidencji podatkowej informacji o działalności marketingowej. Okazuje się, że dwóch
na trzech respondentów z drugiej grupy nie wyodrębnia informacji marketingowych
w ramach stosowanej ewidencji podatkowej. Ponadto 60% respondentów w celu
wyodrębnienia omawianych informacji wykorzystuje kolumnę 6 Podatkowej Księgi
Przychodów i Rozchodów („Opis zdarzenia gospodarczego”). Kolejne 14% korzysta z kolumny 16 Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów („Uwagi”) oraz
tworzy dodatkowe opisy ewidencji środków trwałych bądź wyposażenia. Na rys. 6
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zaprezentowano odsetek przedsiębiorstw, które udzieliły odpowiedzi twierdzącej,
a na rys. 7 miejsca, w których te informacje najczęściej są przedstawiane.

Rys. 6. Odsetek przedsiębiorstw pozyskujących informacje dotyczące działalności marketingowej
w ramach ewidencji podatkowych
Źródło: badania własne.

Rys. 7. Miejsca w ewidencjach podatkowych, w których odzwierciedla się informacje dotyczące
działalności marketingowej
Źródło: badania własne.

W celu przeprowadzenia kompleksowej oceny przydatności form ewidencji
działalności sformułowano zbieżne dla obu grup pytania w zakresie podejmowania
decyzji marketingowych w oparciu o pochodzące z nich informacje. W obu grupach
respondenci krytycznie odnieśli się do tej kwestii (rys. 8 i 9). Co ciekawe, około
połowy badanych przedsiębiorstw z obu grup jest zgodna, iż stosowane formy ewidencji działalności dają ograniczone możliwości w procesie podejmowania decyzji
marketingowych. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy co trzeci badany respondent
niezależnie od grupy wskazuje, że stosowana forma ewidencji działalności nie zapewnia wystarczających informacji o efektach uzyskanych z działalności marketingowej (rys. 10 i 11). Co więcej, 24% respondentów z drugiej grupy wskazuje na brak
wystarczających informacji o kosztach działalności marketingowej (w pierwszej
grupie tego samego zdania jest 7% badanych).
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Rys. 8. Przydatność systemu rachunkowości finansowej w zakresie podejmowania decyzji
marketingowych
Źródło: badania własne.

Rys. 9. Przydatność prowadzonej ewidencji podatkowej w zakresie podejmowania decyzji
marketingowych
Źródło: badania własne.

Rys. 10. Ograniczenia systemu rachunkowości finansowej
Źródło: badania własne.
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Rys. 11. Ograniczenia ewidencji podatkowej
Źródło: badania własne.

Należy podkreślić fakt, iż weryfikacja przydatności stosowanych form ewidencji
działalności w zakresie generowania informacji o działalności marketingowej na
potrzeby prowadzenia rachunkowości zarządczej stanowiła wybrane zadanie badawcze w ramach zrealizowanych kompleksowych badań empirycznych. Niemniej
jednak pozwoliła na zidentyfikowanie sposobów i miejsc ujmowania informacji
o działalności marketingowej, a także postrzeganej przez przedsiębiorców względnej przydatności stosowanych form ewidencji działalności.

5. Zakończenie
Syntetyzując, przewidziane prawem formy ewidencji działalności odznaczają się
różną przydatnością w zakresie generowania informacji na potrzeby prowadzenia
rachunkowości zarządczej w obszarze marketingu. U podstaw pozytywnej weryfikacji postawionej hipotezy legły następujące wnioski:
1) Przedsiębiorstwa stosujące księgi rachunkowe w dwóch na trzech przypadkach ujmują w planie kont głównie konta do ewidencji kosztów działalności marketingowej. Jednocześnie tylko 32% badanych wyodrębnia w tworzonych sprawozdaniach informacje o działalności marketingowej, wykorzystując przede wszystkim
informację dodatkową.
2) W drugiej grupie dwóch na trzech ankietowanych wskazuje, iż w ramach stosowanej formy opodatkowania nie wyodrębnia informacji o działalności marketingowej. W przypadku odpowiedzi twierdzących najczęściej wykorzystywana jest
(60%) kolumna 6 Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów („Opis zdarzenia
gospodarczego”). Świadczy to o niskiej przydatności ewidencji podatkowych
w kontekście pozyskiwania informacji o działalności marketingowej.
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3) W obu grupach respondenci krytycznie odnieśli się do kwestii przydatności
informacyjnej stosowanej formy ewidencji w zakresie podejmowania decyzji marketingowych. Wśród zaistniałych ograniczeń prym wiedzie brak wystarczających
informacji o efektach uzyskanych z działalności marketingowej, następnie o kosztach i wydatkach środków pieniężnych związanych z tą działalnością.
Co ważne, respondenci obu grup wyraźnie dostrzegają potrzebę zmian w zakresie stosowanej formy ewidencji w kontekście generowania użytecznych informacji
o działalności marketingowej. Świadczy to o ich wysokiej świadomości menedżerskiej.
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