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Wstęp
Zmiany zachodzące na rynku, związane z coraz większą konkurencją, powodują, że
przedsiębiorcy szukają rozwiązań dotyczących nie tylko utrzymania się na nim, lecz
również rozwoju, co ma służyć poprawie ich pozycji względem innych jednostek
gospodarczych. Zarządzanie kosztami i pomiar dokonań stanowią istotny element
systemu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Są one stosowane w przedsiębiorstwach nie tylko dużych, ale również średnich i małych. Każda działalność
jednostki gospodarczej generuje koszty, które powinny być pod stałą kontrolą zarządzających. Jest to temat wciąż aktualny w artykułach naukowych publikowanych
w Polsce i na świecie, poruszany zarówno przez teoretyków, jak i praktyków.
Niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
jest poświęcony zagadnieniom zarządzania kosztami i pomiarowi dokonań.
W związku z tym zawarte w nim artykuły dotyczą dwóch odrębnych tematycznie
obszarów:
•• zarządzania kosztami,
•• zarządzania dokonaniami.
W obrębie każdego z nich zaprezentowano problemy zarówno teoretyczne, jak
i praktyczne dotyczące systemów kosztów w podejmowaniu decyzji, mierników dokonań, raportowania dokonań.
Artykuły poświęcone zarządzaniu kosztami mają głównie charakter praktyczny.
Ukazują przypadki jego zastosowania w szpitalu, podmiocie świadczącym usługi
komunalne, szkole wyższej oraz w organach administracji podatkowej. Skupiają się
również na rozważaniach poświęconych kontroli kosztów w jednostkach mikro,
wprowadzonych do ustawy o rachunkowości w 2014 roku.
Teksty związane z tematyką zarządzania dokonaniami są połączeniem rozważań
teoretycznych z empirycznymi. Dociekania teoretyczne dotyczą zagadnień pomiaru
dokonań, raportowania dokonań, zastosowania narzędzi, jakimi są zrównoważona
karta dokonań, budżetowanie, oraz kreowania wartości przedsiębiorstwa. Artykuły
związane z wdrożeniem zarządzania dokonaniami w jednostkach gospodarczych dotyczą takich podmiotów, jak: zakład gospodarowania odpadami, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze, banki.
Redaktorzy zeszytu mają nadzieję, że opublikowane w nim artykuły będą inspiracją do poszukiwań nowych rozwiązań w obszarze zarządzania kosztami i dokonaniami, a jednocześnie pomogą rozwiązać problemy związane z ich wykorzystaniem
w wybranych organizacjach.
Robert Kowalak, Marcin Kowalewski, Piotr Bednarek
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Streszczenie: Celem artykułu jest próba wskazania możliwości i uwarunkowań wykorzystania rachunkowości finansowej jako źródła informacji na potrzeby pomiaru dokonań. Wyznaczony cel zdeterminował wybór metod badawczych. Jako podstawowe metody badawcze
zastosowano przegląd literatury i analizę regulacji prawnych, a wnioski sformułowano,
wykorzystując metody dedukcji i rozumowania przez analogię. Przedstawione rozważania
wykazały, że rachunkowość finansowa jest kluczową bazą wiarygodnych informacji na
potrzeby mierników finansowych stosowanych w pomiarze dokonań.
Słowa kluczowe: rachunkowość finansowa, pomiar dokonań, mierniki dokonań.
Summary: The aim of this paper is to identify the opportunities and conditions of using
financial accounting as a source of information for performance measurement.The purpose
determined the choice of research methods. The paper analyses literature and legal regulations
as basic research methods. The conclusions are based on the methods of deduction and
reasoning by analogy. The results of the research depicted in the article show that financial
accounting is a key base of reliable information for financial measures, which are used in
performance measurement.
Keywords: financial accounting, performance measurement, performance measures.

1. Wstęp
Zarządzanie dokonaniami (w węższym znaczeniu pomiar dokonań) jest we współczesnym przedsiębiorstwie jednym z filarów systemu zarządzania. Opiera się na pozyskiwaniu, transformowaniu, selekcjonowaniu i raportowaniu informacji w celach
wspierania realizacji strategii, procesów podejmowania decyzji, planowania i kontroli w przedsiębiorstwie.
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W pomiarze dokonań kluczową rolę odgrywają mierniki dokonań, w wśród nich
najistotniejsze z punktu widzenia rachunkowości są mierniki finansowe.
Celem artykułu jest próba wskazania możliwości i uwarunkowań wykorzystania
rachunkowości finansowej jako źródła informacji na potrzeby pomiaru dokonań.
Wyznaczony cel zdeterminował wybór metod badawczych. Jako podstawowe metody badawcze zastosowano przegląd literatury i analizę regulacji prawnych, a wnioski sformułowano na podstawie metod dedukcji i rozumowania przez analogię.

2. Rachunkowość finansowa jako system informacyjny
Rachunkowość finansowa jest zasadniczym, obligatoryjnym i uregulowanym prawnie podsystemem rachunkowości, funkcjonującym w jednostce jako trwale zintegrowany system ewidencyjny i informacyjny, którego celem jest rzetelne i jasne przedstawianie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
Polskie prawo bilansowe wskazuje, że rachunkowość jednostki obejmuje swym
zakresem [Ustawa z 29 września 1994 r. …]:
1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych,
ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
3) okresowe ustalanie lub drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów
i pasywów,
4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych,
6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej prawem,
7) poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach
określonych prawem.
Zasadniczym zadaniem rachunkowości finansowej (określanej również jako rachunkowość transakcyjna) jest dostarczanie informacji głównie o charakterze finansowym interesariuszom zewnętrznym. Informacje te pochodzą przede wszystkim
ze zestandaryzowanych przez prawo bilansowe sprawozdań finansowych i dotyczą
obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyników finansowych jednostki.
Do interesariuszy zewnętrznych zalicza się osoby oraz instytucje, które znajdują
się w otoczeniu przedsiębiorstwa i wykonują na jego rzecz różnego rodzaju świadczenia oraz odbierają świadczenia (właściciele, inwestorzy, wierzyciele, organy publiczno-prawne, agendy rządowe, agencje ratingowe). Ich wpływ na przedsiębiorstwo
jest ograniczony prawem lub umową.
Funkcjonujący w przedsiębiorstwie system rachunkowości finansowej spełnia
na bieżąco lub okresowo funkcje informacyjną, kontrolną, sprawozdawczą, analityczno-interpretacyjną, statystyczną [Messner, Pfaff 2010, s. 13].
Funkcja informacyjna rachunkowości polega na gromadzeniu i przetwarzaniu
danych z równoczesnym ich komunikowaniem interesariuszom.
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Funkcja kontrolna jest realizowana przez rachunkowość w dwóch formach: jako
kontrola działalności przedsiębiorstwa przez pryzmat wykonywania zadań związanych z realizacją wyznaczonych celów oraz jako kontrola zgodności rejestrowanych
zdarzeń gospodarczych z obowiązującymi przepisami.
Funkcja sprawozdawcza polega na generowaniu przez rachunkowość różnego
rodzaju sprawozdań. Rachunkowość finansowa dostarcza sprawozdań zgodnych z
zasadami prawa bilansowego.
Funkcja analityczno-interpretacyjna rachunkowości realizowana jest przez wykorzystywanie danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach do bieżącej i okresowej oceny działalności przedsiębiorstwa, a także wspomagających kierowników
niższych szczebli zarządzania w podejmowaniu optymalnych decyzji. Funkcja ta
pozwala nie tylko na ustalanie stanów i zdarzeń rzeczywistych, ale również na analizę ich przyczyn.
Funkcja statystyczna polega na zaspokajaniu potrzeb informacyjnych Głównego
Urzędu Statystycznego i innych organów centralnych.
Kluczową funkcją jest funkcja informacyjna rachunkowości, polegająca na tworzeniu zbiorów informacji, odpowiednim ich przetwarzaniu i przekazywaniu interesariuszom. Jednym z warunków prawidłowej realizacji tej funkcji, czyli dostarczania
interesariuszom przez rachunkowość przydatnych informacji, jest właściwe ich przygotowanie i komunikowanie, co osiąga się między innymi przez stosowanie do przedmiotu rachunkowości finansowej odpowiedniej klasyfikacji [Nowak 2015, s. 374].
Realizując swoje funkcje, rachunkowość jest przede wszystkim systemem informacyjnym, w którym zasadniczą rolę odgrywa informacja ekonomiczna (w szerszym znaczeniu) lub informacja finansowa (w węższym kontekście) oraz którego
podstawowym przeznaczeniem jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników (interesariuszy) [Karmańska 2006, s. 151].

3. Rachunkowość finansowa zorientowana na dokonania
Jednym z podstawowych zadań systemu rachunkowości finansowej zorientowanej
na dokonania jest dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania
dokonaniami, w którym wykorzystuje się zarówno mierniki finansowe (wyrażone
w jednostkach pieniężnych), jak i mierniki niefinansowe (które nie są wyrażone
w jednostkach pieniężnych). Rachunkowość finansowa dokonuje tego w sposób
bezpośredni i pośredni.
System rachunkowości finansowej ze swej natury służy tworzeniu informacji
niezbędnych do budowy mierników finansowych. Kategoriami tworzącymi kluczowe dla pomiaru dokonań mierniki finansowe, podlegającymi bezpośrednio pomiarowi w ramach rachunkowości finansowej, są:
•• zasoby majątkowe,
•• rezultaty (efekty) działalności,
•• przepływy pieniężne.

462

Alfred Szydełko

Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa rachunkowość przedstawia w formie rachunku bilansowego określającego ich stan na dany dzień w przekrojach przedmiotowym (aktywa) i podmiotowym (pasywa – kapitały), z równoczesnym wyeksponowaniem zmian w kapitałach (funduszach) własnych w odrębnym sprawozdaniu.
Rezultaty działalności przybierają postać przychodów i kosztów tworzących poszczególne kategorie wyniku finansowego (wszystkie jednostki prowadzące księgi
rachunkowe) oraz elementów obciążających (wszystkie osoby prawne), a także korygujących (osoby prawne zobowiązane do badania sprawozdania finansowego) wynik finansowy brutto.
Przepływy pieniężne ukazywane są przez pryzmat strumieni wpływów i wydatków z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
Poza miernikami finansowymi, na wielkość których wyłączny i bezpośredni
wpływ wywierają kategorie ustalane w ramach rachunkowości finansowej, występują jeszcze mierniki finansowe, w których dane z systemu rachunkowości finansowej
są pośrednio wykorzystywane do szacowania innych miar finansowych dokonań
(np. wartości przedsiębiorstwa i mierników kreowania wartości).
Mierniki finansowe, tworzone na potrzeby pomiaru dokonań przez rachunkowość finansową, są pochodną jej niekwestionowanego paradygmatu, jakim jest wartość (zob. [Kwiecień 2013, s. 332; Kwiecień 2014, s. 305]). Pomiar działalności
przez pryzmat dokonań postrzeganych z uwzględnieniem poprawnej kwantyfikacji
w wartości ich miar jest jednym z uwarunkowań wyceny we współczesnej rachunkowości.

4. Sprawozdawczość na potrzeby zarządzania dokonaniami
Rachunkowość finansowa dostarcza rocznych, okresowych i bieżących informacji
na potrzeby pomiaru dokonań za pomocą sprawozdań finansowych, sprawozdań
operatywnych i systemów umożliwiających monitoring.
Powiązania między sprawozdaniami w przekrojach czasowym i rodzajowym
przedstawiono w tab. 1.
Tabela 1. Raportowanie z systemu rachunkowości finansowej
Sprawozdania (raporty)
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie operatywne
Systemy monitoringowe

Roczne

Okresowe

Bieżące

x
–
–

x
x
–

–
x
x

Źródło: opracowanie własne.

Najlepsze jakościowo informacje finansowe wykorzystywane w zarządzaniu
dokonaniami przedsiębiorstwa (służące do tworzenia mierników finansowych, a następnie wykorzystywane do pomiaru dokonań), zawiera roczne sprawozdanie fi-
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nansowe. Sprawozdanie to prezentuje dane liczbowe wyrażone w jednostkach pieniężnych, które w sposób syntetyczny charakteryzują stan majątkowy i finansowy
oraz wyniki osiągane przez daną jednostkę.
Sprawozdanie finansowe odzwierciedla globalne zdarzenia gospodarcze związane z działalnością danego przedsiębiorstwa, które są przekształcane w liczby i ujmowane (przetwarzane) w księgach rachunkowych będących bazą danych do jego
sporządzania. Poznanie i zrozumienie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym daje całościowy (majątkowy, finansowy i wynikowy) obraz przedsiębiorstwa [Sawicki 2001, s. 144].
Sprawozdania finansowe mogą być wykorzystane w zarządzaniu dokonaniami
przedsiębiorstwa w różnych obszarach i na różnych poziomach zarządzania. Typowe możliwości zastosowań to:
•• wykorzystanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdań jednostkowych w zarządzaniu dokonaniami grupy kapitałowej,
•• wykorzystanie sprawozdań finansowych samobilansujących zakładów (oddziałów) do ich oceny jako ośrodków odpowiedzialności,
•• wykorzystanie sprawozdania finansowego do analizy ekonomiczno-finansowej
na etapie tworzenia budżetów (planowanie dokonań), w trakcie realizacji (okresowo) i po zakończeniu (ocena dokonań),
•• zastosowanie rachunku zysków i strat (sprawozdanie jednostkowe, sprawozdanie samobilansującego zakładu) oraz jego uproszczeń (ośrodki odpowiedzialności za wynik) do pomiaru rezultatów w ośrodkach odpowiedzialności,
•• zastosowanie rachunku przepływów pieniężnych w ocenie realizacji założonych
relacji pomiędzy przepływami z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,
•• wykorzystanie bilansu do kreowania optymalnej struktury źródeł finansowania.
Informacje w sprawozdaniu finansowym, poza wielkościami z okresów bieżącego i poprzedniego, dla celów zarządczych powinny również uwzględniać informacje
z budżetów.
Sprawozdania finansowe w polskim prawie bilansowym mają ściśle określone
wzory, w których prezentuje się również określone tym prawem kategorie. Do
zwiększenia ich przydatności na potrzeby pomiaru dokonań można dostosować –
w ramach dopuszczalnych możliwości – politykę rachunkowości, szczególnie w obszarze metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
a także sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych.
W zarządzaniu dokonaniami szczególnie istotne są również sprawozdania (raporty) operatywne, które informacyjnie mogą być zasilane w dane pochodzące z
rachunkowości finansowej. Źródłem tych informacji mogą być dane bezpośrednio
pochodzące z ksiąg rachunkowych. Dotyczy to zwłaszcza informacji uzyskiwanych
okresowo (co miesiąc, kwartał) z zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz
zestawień sald (w praktyce także obrotów) kont ksiąg pomocniczych (również miesięcznie i kwartalnie).
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Księgi rachunkowe są nie tylko miejscem, gdzie tworzy się informacje na potrzeby okresowych sprawozdań finansowych i operatywnych, ale również pozwalają
na monitoring zachodzących procesów gospodarczych. Dotyczy to szczególnie zapisów w dzienniku lub dziennikach tematycznych (tzw. rejestrach), dokonywanych
w porządku chronologicznym. Ich przegląd umożliwia przeanalizowanie następstw
czasowych określonych operacji gospodarczych w wybranym okresie z możliwością
odniesienia się do dokumentacji źródłowej1.
Na potrzeby pomiaru dokonań w zakresie tworzenia informacji dla finansowych
mierników dokonań innych niż standardowe kategorie zgodne z prawem bilansowym w polityce rachunkowości i w ramach ksiąg rachunkowych można dokonać
działań dostosowawczych podobnych jak przy dostosowywaniu ksiąg rachunkowych i polityki rachunkowości do potrzeb controllingu (zob. [Szydełko 2013, s. 129-136]).

5. Księgi rachunkowe a pomiar dokonań
Tworzenie informacji (gromadzenie danych, przetwarzanie danych, prezentacja wyników) w systemie rachunkowości finansowej dokonuje się przez prowadzenie ksiąg
rachunkowych, które obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald.
W skład tych ksiąg wchodzą [Ustawa z 29 września 1994 r. …]:
1) dziennik,
2) księga główna,
3) księgi pomocnicze,
4) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
Możliwości wykorzystania informacji z ksiąg rachunkowych na potrzeby zarządzania dokonaniami sprowadzają się do wykorzystania danych z dziennika, księgi
głównej, ksiąg pomocniczych, zestawień obrotów sald kont księgi głównej oraz zestawień sald kont ksiąg pomocniczych.
Dziennik na potrzeby zarządzania dokonaniami może być wykorzystany:
•• do monitorowania zapisów tworzących kategorie zgodne z prawem bilansowym,
bezpośrednio uwzględniane w finansowych miernikach dokonań,
•• przez stworzenie i wykorzystywanie na wzór dziennika księgowego pozaewidencyjnych dzienników (rejestrów) pomiaru dokonań, których mierniki nie spełniają wymogów prawa bilansowego,
•• do analizy kolejności monitorowanych transakcji w tych rejestrach.
Tworzenie informacji na potrzeby zarządzania dokonaniami w księdze głównej
sprowadza się przede wszystkim do wzbogacenia zakładowego planu kont o kolejne
Zapisy księgowe dokonywane z opóźnieniem oddalają w czasie tę możliwość, jednak coraz
więcej systemów F-K stosuje księgowania automatyczne w dacie wystawienia dokumentu (dotyczy to
szczególnie dokumentów własnych).
1

Rola rachunkowości finansowej w pomiarze dokonań

465

konta w celu zwiększenia ilości informacji i równoczesnego zmniejszenia stopnia jej
ogólności. W tym celu należy wprowadzić nowe konta syntetyczne, wykorzystując
pionowy i poziomy podział kont, jak również poszerzyć zakres księgi głównej
o dodatkowe zespoły kont (por. [Szydełko 2000]), „samozamykające się”, tj. neutralne do zapisów księgowych na pozostałych zespołach kont, realizujących zadania
rachunkowości finansowej zgodne z zasadami prawa bilansowego.
Księgi pomocnicze są szczególnie przydatne do tworzenia informacji zarządczych, w tym również na potrzeby zarządzania dokonaniami. Księgi pomocnicze
można stosować w ujęciu wielopoziomowym, co pozwala na uzyskiwanie bardzo
szczegółowych informacji, dzięki którym można dokonywać pomiaru dokonań
na poziomie analitycznym. Umożliwia to również analizę przyczynową wielkości
pochodzących z syntetycznych mierników dokonań.
Księgi pomocnicze można również wykorzystać do pozyskiwania informacji
o wielkościach rzeczywistych za pomocą danych z budżetu i odchyleń (identyczny
rezultat na wielkościach syntetycznych można uzyskać za pomocą podziału pionowego kont księgi głównej) [Szydełko 2004, s. 112-113].
Okresowo (w praktyce co miesiąc) w ramach ksiąg rachunkowych sporządza się
zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych oraz zestawienia sald ksiąg pomocniczych (wymagane prawem bilansowym na koniec roku obrotowego). Na potrzeby
zarządzania dokonaniami wskazane jest, by zestawienia sald dla kont analitycznych
rozbudować o obroty, umożliwić ich tworzenie w każdej sytuacji pojawienia się
zapotrzebowania na informacje oraz stworzyć dostęp dla zainteresowanych osób.
Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej umożliwiają sporządzanie miesięcznych raportów na temat dokonań, a zestawienia sald (poszerzone ewentualnie
o obroty) mogą być wykorzystane do okresowego pomiaru dokonań i/lub bieżącego
monitorowania dokonań.

6. Polityka rachunkowości na potrzeby pomiaru dokonań
Przy tworzeniu polityki rachunkowości uwzględnia się potrzeby informacyjne dotyczące interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Informacje dla celów zarządzania dokonaniami to przede wszystkim informacje tworzone dla odbiorców wewnętrznych, ale wykorzystuje się również do realizacji tych celów informacje
przygotowywane przez rachunkowość dla odbiorców zewnętrznych.
Polityka rachunkowości dotyczy w szczególności:
1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych,
4) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów.
Na potrzeby pomiaru dokonań należy dostosować zwłaszcza metody wyceny
aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i dokonać optymalnego
określenia sposobu prowadzenia ksiąg.
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Zasadniczym kierunkiem przy doborze metod i zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego dla celów zarządzania dokonaniami jest
wprowadzenie do wyceny bieżącej produktów kosztów ich wytworzenia zgodnych
z zasadami wyceny bilansowej. Pozwoli to okresowo (miesięcznie) przeprowadzać
pomiar stopnia wykorzystania normalnych zdolności produkcyjnych, a w sytuacji
ich niewykorzystania pojawi się miernik kosztowy w postaci kosztów stałych niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych [Szydełko 2014, s. 534-536].
Ponadto pomiar wielu dokonań jest wiarygodniejszy, jeśli jednostka:
•• unika bezpośredniego zaliczania w koszty w dacie zakupu materiałów i towarów
oraz produktów gotowych w dacie ich wytworzenia,
•• stosuje ceny transferowe do rozliczeń procesów wewnętrznych,
•• stosuje poprawny metodycznie rachunek kalkulacyjny w konwencji sprawozdawczego rachunku kosztów,
•• ustala koszty stałych niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych
w obrębie poszczególnych wydziałów (procesów),
•• ustala stratę na brakach i koszty przestojów.
Określając sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, należy ustalić przynajmniej zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych oraz opis systemu przetwarzania danych.
Na etapie tworzenia zakładowego planu kont należy uwzględniać potrzeby informacyjne wszystkich interesariuszy, którzy oczekują informacji na potrzeby zarządzania dokonaniami. Niektóre z nich mogą być zaspokojone na podstawie obowiązującego prawa bilansowego, część informacji będzie tworzona na zasadzie
dobrowolności przy braku sprzeczności z prawem bilansowym, a części informacji
nie można uzyskać w ramach rachunkowości finansowej przez ograniczenia natury
technicznej, ekonomicznej, metodologicznej i prawnej.
Dostosowując plan kont do wymogów zarządzania dokonaniami, należy powszechnie stosować podzielność kont i dostosować analitykę do potrzeb mierników
pomiaru dokonań. Są to typowe kierunki działań w systemie rachunkowości. Dla
zwiększenia zakresu informacji na potrzeby zarządzania dokonaniami można podjąć
próbę wprowadzenia do zakładowego planu kont dodatkowego zespołu (lub zespołów) kont o charakterze wewnętrznie samozamykającym [Szydełko 2000], pozwalającym na uzyskiwanie informacji niezgodnych z prawem bilansowym w ramach
systemu ksiąg rachunkowych.
Drugim elementem określającym sposób prowadzenia ksiąg jest wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych, stanowiący w praktyce zamknięty katalog wynikający
z potrzeb informacyjnych zgodnie z wymogami prawa bilansowego. Dla celów zarządzania dokonaniami można wykorzystać dane ujęte w zapisach w dzienniku, nie
tylko do kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych, ale również do innych
ksiąg o charakterze zarządczym (rejestrów lub buforów dotyczących finansowych
mierników dokonań), które nie muszą spełniać wymogów prawa bilansowego.

Rola rachunkowości finansowej w pomiarze dokonań

467

7. Zakończenie
Na potrzeby pomiaru dokonań niezbędne jest tworzenie wieloprzekrojowych informacji o działalności przedsiębiorstwa. Informacje te są wykorzystywane przez różnorodne mierniki pomiaru. Zasadniczą grupę tych mierników stanowią mierniki finansowe.
Jedną z kluczowych baz informacyjnych na potrzeby pomiaru dokonań jest system rachunkowości finansowej. Dostarcza on zagregowanych informacji zawartych
w sprawozdaniach finansowych. Jednak system ten może być również wykorzystywany informacyjnie pod kątem przydatności dla mierników finansowych na etapie
bieżącego tworzenia informacji finansowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze) i okresowego ich zestawiania (zestawienie obrotów i sald kont księgi
głównej, zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych). Wykorzystywanie danych
wprost z ksiąg rachunkowych pozwala skracać czas pomiędzy zdarzeniem gospodarczym a jego ujawnieniem i wykorzystaniem przy pomiarze dokonań.
Warunkiem zwiększenia zakresu wykorzystywanych informacji z systemu rachunkowości finansowej na potrzeby pomiaru dokonań jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań w polityce rachunkowości, ukierunkowujących stosowane zasady
rachunkowości, funkcjonowanie ksiąg rachunkowych i rozwiązania w zakładowym
planie kont pod względem przydatności dla mierników dokonań.
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