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Wstęp

Rachunkowość jednostek gospodarczych i instytucji jest zorientowana na dostarczanie informacji zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym użytkownikom.
Informacje te dotyczą procesów gospodarczych i rezultatów działalności
wykorzystywanych w dokonywaniu ocen i podejmowaniu decyzji. To czyni
rachunkowość najważniejszym elementem systemu informacyjnego jednostek
gospodarczych i instytucji.
Rachunkowość stanowi również podstawową bazę informacyjną dla controllingu. Rachunkowość ukierunkowana na controlling ma za zadanie informacyjne
wspomaganie procesu podejmowania decyzji i oceny działalności poszczególnych
jednostek organizacyjnych na poziomie całego przedsiębiorstwa czy instytucji. Rachunkowość ukierunkowana na controlling zapewnia obsługę informacyjną wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.
Miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym controllingu wynika z jej
zadania, którym jest pomiar rezultatów działalności organizacji oraz jej ośrodków
odpowiedzialności. Rezultaty tego pomiaru są prezentowane nie tylko w sprawozdaniach finansowych, ale także w wewnętrznych raportach sporządzanych okresowo oraz na bieżąco według potrzeb. Jakość informacji dostarczanych przez rachunkowość w dużym stopniu przesądza o skuteczności działań podejmowanych w
ramach controllingu.
Problemom rachunkowości traktowanej jako system informacyjny controllingu
jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. Zawiera on artykuły naukowe dotyczące różnych etapów procesu
informacyjnego rachunkowości. W części artykułów poruszono zagadnienia teoretyczne dotyczące koncepcji, zasad i procedur przetwarzania informacji w systemie
rachunkowości, w części zaś zaprezentowano problemy i przykłady praktycznego
prowadzenia rachunkowości ukierunkowanej na controlling w określonych jednostkach gospodarczych oraz instytucjach.
Pragniemy wyrazić nadzieję, że niniejszy tom będzie stanowić pewien przyczynek do doskonalenia sposobu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości,
która jest podstawową bazą informacyjną dla controllingu w różnych organizacjach.
Edward Nowak, Marcin Kowalewski, Maria Nieplowicz
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ANALIZA KOSZTÓW USŁUG SERWISOWYCH
ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
BRANŻY BUDOWLANEJ
SERVICE COSTS ANALYSIS PROVIDED
BY THE COMPANY IN CONSTRUCTION INDUSTRY
DOI: 10.15611/pn.2016.440.02
Streszczenie: W artykule zaprezentowano rozważania na temat kosztów usług serwisowych
oferowanych przez przedsiębiorstwo funkcjonujące w branży budowlanej. Celem artykułu jest
przeprowadzenie analizy kosztów usług serwisowych świadczonych przez przedsiębiorstwo
branży budowlanej. Usługi te są komplementarne do podstawowych działań podejmowanych
przez przedsiębiorstwa i wykonywane często jedynie ze względu na wymagania inwestorów.
Wyodrębniono oraz przeanalizowano koszty usług serwisowych. Dodatkowo oceniono znaczenie świadczenia usług serwisowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlanego.
Zostały przeprowadzone badania literatury przedmiotu. Zastosowano również studium przypadku i przeanalizowano wyniki, jakie osiąga wybrane przedsiębiorstwo branży budowlanej,
które świadczy usługi serwisowe. Serwis jest oferowany jedynie ze względu na wymagania
klientów, którzy oczekują tego rodzaju działań jako kompleksowej obsługi inwestycji.
Słowa kluczowe: branża budowlana, usługi serwisowe, koszty.
Summary: The article presents reflections on the cost of maintenance of services offered
by the company operating in the construction industry. This article aims to analyze the costs
of maintenance services provided by the firm from the construction industry. These services
are complementary to the core activities undertaken by the company and performed often
only due to the requirements of investors. The article separates and analyzes the costs of
services. Additionally, the importance of providing maintenance services is rated for the
operation of a construction company. Literature studies have been conducted. A case study
has been used and the results which are reached by the the selected building company, which
provides maintenance services analyzed. The service is offered only due to the requirements
of customers who want this kind of action as a comprehensive investment service.
Keywords: construction industry, maintenance services, costs.
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1. Wstęp
Głównym celem artykułu jest przeprowadzenie analizy kosztów usług serwisowych
świadczonych przez przedsiębiorstwo branży budowlanej. Określenie znaczenia
usług serwisowych dla przedsiębiorstw branży budowlanej wymaga scharakteryzowania specyfiki przedsiębiorstw działających w tym obszarze. Konieczne jest także
przeanalizowanie charakteru świadczonych usług serwisowych.
Dlatego też, aby osiągnąć zamierzony cel główny, w artykule wyznaczono następujące cele cząstkowe:
•• przeprowadzenie analizy specyfiki przedsiębiorstw branży budowlanej,
•• określenie istoty usług serwisowych,
•• przedstawienie znaczenia oraz analizy kosztów usług serwisowych świadczonych przez wybrany podmiot branży budowalnej.
Do napisania artykułu niezbędne były następujące metody badawcze: studia literaturowe, analiza i wnioskowanie. Przeprowadzono obserwacje funkcjonowania
przedsiębiorstwa budowlanego świadczącego usługi serwisowe.

2. Specyfika branży budowlanej
W branży budowlanej tempo postępu technicznego jest stosunkowo niskie. Rynek
usług budowlano-montażowych jest rynkiem o bardzo wysokim poziomie konkurencji, rynkiem silnie nasyconym. Branża ta jest wrażliwa na wahania koniunktury
gospodarczej. Budownictwo charakteryzuje się bardzo niskim stopniem koncentracji, który wynika z powiązań z lokalnymi zleceniodawcami, silnej regionalizacji
rynku, niewielkiej standaryzacji usług, wysokich kosztów transportu oraz ochrony
rynków krajowych przez władze. Silne wahania koniunkturalne i duża konkurencja
w branży budowlanej powodują, iż na rynku mogą działać jedynie najbardziej efektywne jednostki [Michalak 2006, s. 15-17].
Główne cechy produkcji budowalnej to:
•• zmienność miejsca produkcji (ciągłe przenoszenie środków i przedmiotów pracy
na miejsce wznoszenia budowli),
•• indywidualność produktów,
•• duża zależność od warunków zewnętrznych (atmosferycznych, klimatycznych,
wodnych itp.),
•• długi cykl produkcyjny (możliwość wystąpienia robót dodatkowych, zmiany cen
materiałów itp.) [Jagiełło 1979, s. 7-8],
•• nieruchomość wytwarzanego produktu,
•• fluktuacja zadań inwestycyjnych na terenie kraju lub za granicą,
•• zależność od wpływów atmosferycznych (wahania sezonowe),
•• znaczny stopień złożoności,
•• skomplikowany charakter czynnika ludzkiego [Bień 1977, s. 35-37].

Analiza kosztów usług serwisowych świadczonych przez przedsiębiorstwo branży budowlanej25

Cechy te nadają indywidualny charakter branży budowlanej. Wyróżniają ją spośród innych dziedzin gospodarki.
Koszty występujące w branży budowlanej można podzielić na koszty produkcji
własnej oraz koszty generowane przez podwykonawców. Koszty produkcji budowlano-montażowej są to wszystkie koszty składające się na całkowity koszt sprzedanej produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w ciągu roku na terenie kraju
siłami własnymi. Do kosztów tych zalicza się: materiały bezpośrednie, płace bezpośrednie, pozostałe koszty bezpośrednie, koszty zarządu, koszty zakupu, sprzęt
i transport technologiczny, koszty ogólne budowy, koszty nieprodukcyjne [GUS,
2015]. Struktura kosztów produkcji budowlano-montażowej w układzie kalkulacyjnym specjalistycznych robót budowlanych w latach 2005-2014 została przedstawiona na rys. 1.

Rys. 1. Struktura kosztów produkcji budowlano-montażowej w układzie kalkulacyjnym
specjalistycznych robót budowlanych w Polsce w latach 2005-2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS].

Materiały bezpośrednie stanowią ok. 50% kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa branży budowlanej. Kolejnymi dwiema pozycjami kosztowymi wyróżniającymi się ze względu na wielkość są płace bezpośrednie i pozostałe koszty
bezpośrednie. Przedstawiono zestawienie kosztów dla specjalistycznych robót budowlanych ze względu na fakt, iż to właśnie dla tego rodzaju działalności charakterystyczne jest świadczenie usług serwisowych.
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Kontrakty zawierane w branży budowlanej mają indywidualny charakter, jednak można wyróżnić w każdym z nich pięć etapów realizacji inwestycji: aktywizację kontraktu, przygotowanie oferty, negocjacje i podpisanie umowy, realizację
umowy, serwisowanie [Michalak 2006, s. 27]. W artykule skoncentrowano się na
ostatnim etapie realizacji kontraktu, czyli na serwisowaniu. Ostatni etap inwestycji
budowlanej można podzielić na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.

3. Istota usług serwisowych
Według ekonomicznego oraz technicznego znaczenia produkcja budowlano-montażowa dzieli się na roboty o charakterze [GUS, 2015]:
1) inwestycyjnym – realizowane w nowych obiektach, obejmujące: przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod budowę, budowę, odbudowę budynków, budowli, części budowlanej kotłów, maszyn i urządzeń technicznych trwale umiejscowionych, linii i sieci elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych
wraz z robotami wykończeniowymi i montażem wewnętrznych instalacji oraz konstrukcji metalowych tych obiektów, montaż maszyn i urządzeń trwale umiejscowionych, roboty górnicze dołowe i wiercenia związane z rozszerzaniem chodników w
czynnych kopalniach, wykonywane przez przedsiębiorstwa budowy kopalń, lub realizowane w istniejących obiektach roboty mające charakter przebudowy i rozbudowy, w wyniku których uzyskuje się przynajmniej jeden z następujących efektów:
zmiana charakteru przebudowywanego obiektu, istotne zwiększenie jego pierwotnej
wartości użytkowej, przystosowanie do zmienionych warunków użytkowania, wydłużenie okresu jego użytkowania, obniżenie kosztów eksploatacji bądź poprawa
jakości usług czy procesów produkcyjnych prowadzonych w tym obiekcie. O zaliczeniu tych robót do inwestycji decydują kryteria rzeczowe (techniczne), a nie finansowe;
2) remontowym – roboty budowlane polegające na odtwarzaniu pierwotnego
lub prawie pierwotnego stanu, wykraczające poza zakres bieżących konserwacji istniejących obiektów budowlanych, niepowodujące jednak zmian w konstrukcji ani
w użytkowaniu tych obiektów, oraz demontaż i ponowny montaż kotłów, maszyn
i urządzeń trwale umiejscowionych;
3) pozostałe roboty – roboty budowlano-montażowe związane z konserwacją,
tj. okresowym wykonywaniem robót niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujących likwidację
przyczyn i skutków uszkodzeń mogących spowodować przedwczesne niszczenie
obiektu lub jego elementów i urządzeń, a także roboty rozbiórkowo-porządkowe
prowadzone w celu uzyskania materiałów nadających się do dalszego użycia.
Usługi serwisowe zaliczane są do pozostałych robót budowlano-montażowych.
Dotyczą one głównie specjalistycznych robót budowlanych, gdyż to ich wykonanie może wymagać systematycznej konserwacji i okresowego usuwania skutków
uszkodzeń.
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Na rys. 2 została przedstawiona produkcja budowlano-montażowa w zakresie
specjalistycznych robót budowlanych w podziale na roboty o charakterze inwestycyjnym, remontowym i pozostałe w Polsce w latach 2009-2014. Pozostałe roboty
budowlano-montażowe stanowią kategorię uwzględniającą usługi serwisowe, które,
jak widać, w branży budowalnej są raczej marginalną wielkością, wraz z pracami
remontowymi stanowią ok. 30% specjalistycznych robót budowlanych. Skupiono się
na specyfice specjalistycznych robót budowlanych ze względu na fakt, iż to właśnie dla tego rodzaju działalności charakterystyczne jest świadczenie usług serwisowych.

Rys. 2. Produkcja budowlano-montażowa w zakresie specjalistycznych robót budowlanych
w podziale na roboty o charakterze inwestycyjnym, remontowym i pozostałe w Polsce
w latach 2009-2014
Źródło: opracowanie własne.

Prace serwisowe wykonywane przez przedsiębiorstwa branży budowlanej można podzielić na dwie kategorie: usługi konserwacyjne oraz usługi napraw. Usługi
konserwacyjne, czyli przeglądy, polegają na okresowej kontroli stanu i funkcjonowania obiektu budowlanego, instalacji, urządzeń i innych elementów obiektu budowlanego. Obowiązek dokonywania kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych został zapisany w ustawie Prawo budowlane w rozdz. 6 Utrzymanie obiektów
budowlanych [Ustawa z dnia 7 lipca 1994]. Dodatkowo obowiązek ten może wynikać z warunków gwarancji, jakie ustanowił wykonawca robót lub producent urządzeń, które stanowią element obiektu budowlanego. Może również istnieć wymóg
posiadania przez przedsiębiorstwo świadczące usługi serwisowe certyfikatu upraw-
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niającego do dokonywania tego typu czynności i jednocześnie potwierdzającego
przeszkolenie pracowników w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań konserwacyjno-serwisowych.
Usługi napraw świadczone są incydentalnie najczęściej w przypadku wystąpienia awarii. Można wyróżnić dwa rodzaje napraw: pilne – wymagające natychmiastowej interwencji serwisu lub planowane – dokonywane w ustalonym wcześniej
terminie w celu poprawy jakości lub funkcjonalności elementów obiektów budowlanych.

4. Koszty usług serwisowych świadczonych
przez wybrany podmiot branży budowlanej
W celu dokonania analizy kosztów usług serwisowych należy wyodrębnić koszty,
które dotyczą świadczenia usług serwisowych. W tabeli 1 zawarto przykłady kosztów według pozycji kalkulacyjnych zaproponowanych dla działalności serwisowej
w branży budowlanej. Jest to zestawienie pozycji kalkulacyjnych wyodrębnionych
przez GUS dla działalności w branży budowlanej i zmodyfikowanych na potrzeby
oceny działalności serwisowej.
Tabela 1. Przykłady kosztów według pozycji kalkulacyjnych zaproponowanych dla działalności
serwisowej w branży budowlanej
Pozycja kalkulaPrzykłady kosztów kwalifikowane do danej pozycji kosztowej
cyjna kosztów
Materiały bezpo- materiały podstawowe i pomocnicze, materiały niemające cech typowego surowśrednie
ca, których zużycie jest jednak ściśle związane z działalnością budowlano-montażową, inne materiały zużywane w związku z wykonaniem robót
Koszty zakupu
koszty transportu, przesyłki, spedycji, załadunku u dostawcy, przeładunku i rozładunku
Płace
wartość brutto wynagrodzenia, a także składki na ubezpieczenia społeczne oraz
bezpośrednie
odpisy ustawowe zaliczane w ciężar kosztów z tytułu utworzenia funduszu
świadczeń socjalnych
Sprzęt
wydatki z tytułu pracy maszyn oraz sprzętu, usług sprzętu, zakupu narzędzi,
i narzędzia
energii elektrycznej zużytej podczas pracy sprzętu
Pozostałe koszty koszty podróży służbowych pracowników serwisu, ekspertyzy
bezpośrednie
Koszty ogólne
koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, koszty transportu, koszty eksploatacji
serwisu
samochodów służbowych, koszty szkoleń i uzyskania uprawnień
Koszty zarządu płace i narzuty na płace personelu zarządu, koszty delegacji i przejazdów, koszty
eksploatacji służbowych samochodów osobowych, koszty biurowe i utrzymania
obiektów ogólnego przeznaczenia, koszty realizacji obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych, porady prawne, obce ekspertyzy, koszty bhp pracowników
zarządu
Koszty
koszty napraw gwarancyjnych, kary za nieterminową interwencję serwisu
nieprodukcyjne
Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS, 2015].
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W celu przybliżenia specyfiki obiektu badawczego należy określić podstawowy
zakres działalności serwisowej prowadzonej przez wybrany podmiot branży budowlanej. Przedsiębiorstwo świadczy usługi serwisowe w formie przeglądów oraz
napraw. Zdecydowanie bardziej rozbudowane i częściej przeprowadzane są usługi
konserwacyjne, na których koncentruje się przeprowadzone badanie empiryczne.
Jednostka serwisuje specjalistyczne instalacje funkcjonujące w ok. 50 obiektach
budowlanych. Przeglądy odbywają się z określoną częstotliwością ustaloną w przyjętym harmonogramie rocznym – zgodnie z prawem budowlanym nie rzadziej niż
raz w roku. Istnieje możliwość częstszego przeprowadzania przeglądów na życzenie
klienta.

Rys. 3. Struktura kosztów świadczenia usług konserwacyjnych wybranego przedsiębiorstwa
branży budowlanej w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne.

Na rys. 3 przedstawiono strukturę kosztów świadczenia usług konserwacyjnych
wybranego przedsiębiorstwa branży budowlanej w 2015 r. w układzie kalkulacyjnym. Świadczenie usług serwisowych nie bazuje na kosztach materiałów bezpośrednich. Serwis przede wszystkim generuje koszty wynagrodzeń bezpośrednich.
Wynika to z tego, że podejmowane działania bazują na interwencjach pracowników
serwisu. Wysokie są również koszty podróży służbowych, koszty eksploatacji samochodów służbowych i paliwa. Na niższym poziomie niż w przypadku produkcji
budowlano-montażowej kształtują się koszty materiałów bezpośrednich. Natomiast
w 2015 r. wcale nie wystąpiły w przedsiębiorstwie koszty nieprodukcyjne.
Po wyodrębnieniu kosztów i przychodów przypadających na działania serwisowe podjęto próbę oceny znaczenia świadczonych usług. Trudne byłoby wyodręb-
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nienie kosztów przypadających indywidualnie na każdy obiekt, dokonanie pewnych
umownych i koniecznych założeń mogłoby zniekształcić otrzymane wyniki. Jednocześnie nakład pracy potrzebny na wyodrębnienie takich informacji mógłby być
nieadekwatny do użyteczności uzyskanych informacji. Dlatego ustalono rentowność usług serwisowych zbiorczo dla wszystkich podjętych w danym roku działań
konserwacyjnych.
Podstawowym źródłem przychodów jednostek gospodarczych jest sprzedaż
produktów i towarów, dlatego wskaźnikiem rentowności sprzedaży osiąganej z podstawowej działalności operacyjnej jest wskaźnik będący relacją wyniku ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik ten informuje, jaka kwota wyniku
ze sprzedaży została wygenerowana przez jedną złotówkę przychodów ze sprzedaży [Nowak 2014, s. 203]. W przypadku określenia rentowności usług serwisowych wskaźnik rentowności usług serwisowych można przedstawić relatywnie
jako relację wyniku ze sprzedaży usług serwisowych do przychodów osiąganych ze
sprzedaży tychże usług. W analizowanym przedsiębiorstwie wskaźnik rentowności
sprzedaży świadczonych usług konserwacyjnych wynosi 16,36%. Natomiast w celu
określenia zyskowności usług serwisowych i tym samym ich znaczenia w kwestii
finansowej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa można porównać osiągnięty wynik ze wskaźnikami podobnych podmiotów zajmujących się działalnością serwisową ze średnią wypracowaną w branży lub z innego rodzaju produktem tego samego
podmiotu. W tym przypadku ze względu na brak ogólnodostępnego średniego branżowego wskaźnika rentowności oraz brak bliskiej kooperacji z inną jednostką, aby
można było uzyskać takie informacje, zestawiono wskaźnik rentowności sprzedaży
usług konserwacyjnych ze wskaźnikiem rentowności sprzedaży wszystkich usług
świadczonych przez podmiot gospodarczy. Wynosił on w 2015 r. w analizowanej
jednostce 34,95%. Porównanie dwóch wskaźników wyraźnie informuje o dwukrotnie niższej rentowności w przypadku świadczonych usług serwisowych. Na jedną
złotówkę przychodu wygenerowanego przez sprzedaż wszystkich usług świadczonych przez przedsiębiorstwo przypada ok. 35 groszy. W przypadku usług serwisowych jest to już tylko 16 groszy.
Przeanalizowanie wyników osiąganych przez jedną jednostkę nie obrazuje wyników wszystkich przedsiębiorstw świadczących podobne usługi, jednak daje możliwość zidentyfikowania problemów, jakie można napotkać przy próbie oceny znaczenia usług serwisowych. Podstawową barierą jest wyodrębnienie kosztów, które
dotyczą tylko i wyłącznie działań serwisowych. Są one zazwyczaj liczne, jest wiele obiektów, na rzecz których świadczy się usługi konserwacyjne i usługi napraw,
a podstawowe klasyfikacje kosztów, stosowane szczególnie w małych przedsiębiorstwach, nie są tak szczegółowe, aby wyodrębniać tego typu informacje. Wykonywane są przez różnych pracowników, czasami w kilku miejscach jednocześnie i trudno
to właściwie ewidencjonować dla celów zarządczych. W momencie, kiedy pracownicy jadą dokonywać przeglądów w obiekcie, nie przypisują oni każdego drobnego
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materiału do określonego obiektu, co uniemożliwia przypisanie dokładnych kosztów poniesionych na działania serwisowe do uzyskanych z tego tytułu przychodów.

5. Zakończenie
Usługi serwisowe stanowią mało rentowne przedsięwzięcie dla przedsiębiorstwa.
Podejmowane są jednak ze względu na wymagania stawiane przez inwestorów
względem wykonawców obiektów budowlanych. Klienci, którzy budują nowe
obiekty lub modernizują już istniejące, oczekują świadczenia usług serwisowych
jako kompleksowej obsługi inwestycji. W przypadku, kiedy jednostka gospodarcza
nie zdecyduje się na serwis wykonanych prac, często nawet nie jest brana pod uwagę
w przetargu. Już w ofercie składanej na wykonanie określonego elementu obiektu
budowlanego należy określić, za jaką cenę i z jaką częstotliwością będą dokonywane przeglądy konserwacyjne, jeżeli są one wymagane. Jest to również powiązane
z gwarancją, jaką obejmowane są oddawane do użytku obiekty. Żadne przedsiębiorstwo nie będzie odpowiadało za działania dokonywane przez inną jednostkę. Ingerencja obcego serwisu, zaistniała wbrew zapisom zawartej umowy budowlanej,
może wiązać się z utratą określonego okresu gwarancyjnego, do którego zobowiązał
się wykonawca.
Warto wyodrębniać chociaż zbiorcze koszty, które dana jednostka ponosi na
świadczenie usług serwisowych, gdyż może to być przydatne w dalszej działalności. Znając rentowność naszych usług, możemy zmienić cenę za wykonywane usługi, aby dążyć do zwiększenia przychodów z tytułu tego typu aktywności. Szczególnie do celów podejmowania decyzji długookresowych takie informacje mogą
okazać się bardzo użyteczne.
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