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PRZEDMOWA
Przesłaniem -tegorocznej konferencji INFRA'88 jest zbliże
nie mikrokomputera do stanowiska pracy księgowej.
Mikrokomputer nie tylko trafia na biurko księgowego, ale umo
żliwia budowę przyjaznego prowadzenia na nim przetwarzania
danych księgowych. Użytkownik mikrokomputera może być na
bieżąco instruowany w toku pracy księgowej za sprawą coraz
większych możliwości programowych.
W referatach podejmujemy tematy do natychmiastowej reali
zacji ale również zamierzenia perspektywiczne.
Odmiennie niż dotychczas prezentację referatów tym razem
organizujemy w grupach dyskusyjnych o podobnej problematyce.
Apelujgmy przy tym o aktywny udział w toku spotkań z referen
tami żeby ukształtować dyskusję zgodnie z Państwa oczeklwania-

Części referatowej będzie towarzyszyć prezentacja sprzętu
i oprogramowania . Zwyczajem dotychczasowym głównym wystawcą
pozostaje IlfPOBIURO z Wrocławia.
Życzymy owocnych obrad i miłego pobytu w Kołobrzegu.

Ignacy Dziedziczek
Prezes Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Księgowych
w Szczecinie
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Bytr.iewski Andrzej
Akademia Ekonomiczna
we Wrocławiu

Przyczynek do robotyzacji rachunkowości

1. Istota robotyzacji
Rozwój technologii informatycznych coraz częściej wpływa
na zmiany konstruowania, organizacji i funkcjonowania systemów
informacyjnych. Jednym z takich systemów jest także system
rachunkowości. V świetle współczesnych technologii informa
tycznych, organizacja' i funkcjonowanie tego systemu wydaje się
być mało nowoczesne, pomimo stosowania środków technicznych
informatyki.
Nowoczesne środki techniczne informatyki i jej współczes
ne metody stwarzają szanse niekonwencjonalnej realizacji rachun
kowości w praktyce przedsiębiorstw i instytucji. Ta niekonwen
cjonalna realizacja rachunkowości wiąże się z jej robotyzacją,
a zatem wykonywaniem szeregu powiązanych ze sob^ złożonych czyn
ności automatycznie, bez bezpośredniego udziału człowieka,
czyli za pomocą "robota księgowego". Pojęcie to do rodzimej
literatury wprowadził I. Dziedziczak (bziE 85, s.7] .
V,' świecie techniki robot to maszyna samosterowana, zawiera
jąca receptory, obwody sterujące i układy wykonawcze /LekS 72,
R030 87/ .
Natomiast w świecie systemów informacyjnych można
powiedzieć, że robot to taki system informatyczny, który

jest
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zdolny automatycznie rejestrować

rozpoznawać napływające

informacje. Interpretować Je oraz emitować do otoczenia, czyli
rówr.lei musi posiadać pewnego rodzaju receptory, obwody steru
jące i układy wykonawcze.
Zbudowanie robota księgowego, bo o takiego tu chodzi, nie
Jest sprawą łatwą i prostą, natomiast zastosowanie Jego w prak
tyce będzie określało się mianem robotyzacji [ ? o r . R030 87,s,6 J
Przez pojęcie rachunkowość zrobotyzowana rozumie się taką
realizację rachunkowości, w której operacje gospodarcze inter
pretowane są i odnoszone na systematykę kont 1 inne przekroje
ewidencyjne automatycznie oraz automatycznie realizowane są
czynności manipulacyjne. Przy czym przez czynności manipulacyj
ne rozumie się tu badania atomów informacvJnych czy znajdują
się w stanie homeostazy, a także realizacja prostych czynności
porocnlczych mających za zadanie np: wydruk polecenia pobrania,
faktury itp.
przypadku, gdy operacje gospodarcze powodują zaistnienie
i .ych operacji gospodarczvch, wówczas czynności tworzące te
0 'racje Jak 1 same Już operacje wywoływane są automatycznie
automatycznie są księgowane. W tej sytuacji następuje
łańcuchowe samoczynne wykonanie licznych operacji. Skutkiem
t'-go rozwiązania podstawowe kartoteki zbudowane z atomów
1 przekroje ewidencyjne na dowolny moment czasowy odzwiercierzeczywisty obraz księgowy jednostki

gospodarczej, in-

przypndku systemów zarządzani", którego elementem skłndo■ya Jest rachunkowość, pierwotne rejestrowanie danych doko
nuje najczęściej człowiek, co nie jest konieczne np: w syst-nach sterowania procesami technologicznymi, gdyż mogą tu
być stosowane automatyczne urządzenia pomiarowe i rejestru'ice.
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Jako przykład ilustrujący automatyczne wykonanie łańcucha
operacji gospodarczych można podać operacje zapłaty przeter
minowanej faktury za sprzedane towary, gdyż spowoduje ona
księgowanie na koncie W b - Rachunek rozliczeniowy i Ma - Należ
ności inkasowe, ponadto spowoduje automatyczne naliczenie od
setek1^ z tytułu nieterminowej zapłaty 1 automatyczne zaksię
gowanie kwoty odsetek na koncie Wn - Pozostałe rozrachunki
z odbiorcami i dostawcami i Ma - "Dochody przyszłych okresóv/" .
Kolejną czynnością w tym łańcuchu Jest automatyczne wystawienie
noty odsetkowej.
Oczywiście, długość łańcucha realizowanych czynności
zależna Jest od rodzaju pierwotnej, inicjującej operacji gos
podarczej. Jednak, aby tę robotyzację nożna było wprowadzić
do praktycznej realizacji rachunkowości Konieczne Jest dokona
nie szeregu zmian wł
1/ metodologii rachunkowości;
2/ konstrukcji bazy danych księgowych /rozbicie rachun
kowości na atomy/;
3/ funkcjonowaniu tychże zasobów danych;
4/ rodzaju wykorzystania środków technicznych informatyki
/Por. SAWI 86,s.6, DZIE 83, ss.7-1l7 .
Bliższe naświetlenie powyższych zagadnień dokonano w nas
tępnych punktach niniejszego opracowania.

1/ Podkreślić należy fakt, że w rachunkowości zrobotyzowanej
zneczna część czynności, których zadaniem jest generowanie
operacji gospodarczych również jest wykonywana automatycz
nie; w naszym przypadku jest to czynność naliczenia odsetek.
Ponadto 'wykonywane są inne czynności pomocnicze takie, Jak
wydrukowanie noty odsetkowej.
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2; Wybór rozwiązań metodologicznych rachunkowością

Pierwszym podstawowym problemom, który należy wziąć pod
uwagę w trakcie procesu robotyzacji rachunkowości jest właściwy
dobór jej rozwiązań metodologicznych. W tej materii istnieje
niewiele rozwiązań nadających się do robotyzacji. Jednak naj
bardziej odpowiednią z punktu widzenia informatycznej techno
logii jest rachunkowość zdarzeniowa, której twórcą założeń
ideowych Jest Sorter /SORT 6 9 , ss,12-197
Rachunkowość zdarzeniowa ujmuje odpowiednio zasymbolizo1/
2/
wane zdarzenia ' /zaszłe i przyszłe / w bazie danych w postaci
elementarnej. Każde zdarzenie opiseine Jest za pomocą trzech
podstawowych wymiarów;' debet /aktywa/, credit /pasywa/, czas
/STęP 87, 8.457 • Ujęciu podlegają również wielkości fizyczne;

1/ Zdarzenie to każde zjawisko w przedsiębiorstwie, które wy
wołuje operacje kreujące nowe atomy, modyfikujące atomy
lub tai wstrzymujące ich modyfikację; Zdarzenie-zachodzi
zawsze w określonym miejscu 1 w danym momencie czasu.
Trwanie jego żyola jest ograniczone czasem od momentu od
kiedy ono zaczyna następować do momentu, w którym konsekwen
cje Jego wystąpienia są rzeczywiste; Wyróżnia się w zasa
dzie dwa rodzaje zdarzeń; 1 / zewnętrzne - powstają na skutek
np; otrzymania faktury obcej, czyli w tym przypadku nie mu
siał Wystąpić lub być spełniony żaden warunek, 2/ wewnętrzne
e podziałem na; a/ homeostatyczne - związane z badaniem
stanu równowagi powiązanych ze sobą atomów np: spadek zapasu
magazynowego poniżej założonego minimum powoduje, powstanie
zdarzenia wywołującego emisję zamówienia na brakujący matei-ał; b/ czasowe - których definicje związane są z czasem,
a wystąpienia zdarzeń są skutkiem czasu /np; zmianę daty/,
CPor. BYTN 88, s.ąj;
2/ Ko gruncie polskim przykładowo, za ujmowaniem zdarzeń zaszłych i przyszłych Jest T.Kizluklewicz patrz -/§AWI 86, s.94J

- 7 -

Funkcjonowanie rachunkowości zdarzeniowej polega na tym, te
powstanie jakiegokolwiek zdarzenia wywołuje natychmiastowe
/rząd sekund/ zmiany w obrazie rzeczywistości księgowej
włącznie z bilansem. Podkreślić należy, że zakres rachunkowości
zdarzeniowej jest znacznie szerszy, niż rachunkowości klasycz
nie rozumianej. Do elementów będących spoza tradycyjnej rachun
kowości można wymienić rachunkowość planową ¿SAWI 86, s.99J ,
czyli wszystkie zagadnienia związane np: z planowaniem kosz
tów /preliminowaniem, normowaniem/ planowaniem zaopatrzenia
materiałowego, planowaniem zużycia robocizny, planowaniem zo
bowiązań, należności itp.
Wymienione założenia rachunkowości zdarzeniowej wyraźnie
poszerzają jej zakres i umożliwiają pełnienie przez nią funkcji
systemu operatywnego zarządzania, bądź też funkcji rachunkowo
ści zarządczej1^. Akcentuje się, że rachunkowość zarządcza jest
trzonem systemu informacyjnego zarządzania /jARU 86, s .16_/ ;

1/ Wprowadzenie pojęcia "rachunkowość zdarzeniowa" w literatu
rze światowej wynika przede wszystkim z podejścia technolo
gicznego do procesów przetwarzania danych realizowanych w
systemie rachunkowości, natomiast rachunkowość zarządcza eksponuje podejście przede wszystkim wydobywania informacji
z systemu rachunkowości dla potrzeb podejmowania decyzji.
Jednak należy przewidywać, że wkrótce rachunkowość zdarze
niowa i rachunkowość zarządcza staną się jednością, gdyż
będą realizowały ten sam system rachunkowości, z tym, że
rachunkowość zdarzeniowa będzie realizowała aspekt techno
logiczny tworzenia informacji, natomiast rachunkowość
zarządcza będzie realizowała aspekt merytoryczny tworzenia
informacji wynikowych [Por. JARU 86, ss.11-31J .

_ a -

3. Atomizacja_struk^_danvch_ksiegowo£cl

Wybór właściwe;} metody rachunkowości - w naszyn przypadku
rachunkowości zdarzeniowej daje podstawy przystąpienia do roz
wiązywania następnego problemu, którym jest konstrukcja bazy
danych księgowych, czyli rozbicie jej na atomy i odpowiednie
ich połączenia. Problem ten jest nowy, wymaga licznych badań,
zadaniem których byłoby wypracowanie ostatecznej konstrukcji
budowy struktur atomów księgowych, gdyż to one w efekcie koń
cowym stanowią odwzorowanie obrazu rzeczywistości księgowej
jednostki gospodarczej.
Wg I. Dzledziczaka "baza danych księgowych to zasoby
danych księgowych, uniwersalne oprogramowanie, możliwie nienadmlarowe, modelujące księgowo rzeczywistość gospodarczą, -fizy
cznie wspólne dla różnych.użytkowników; są połączone logicznie
relacjami systematyzującymi je, niezależnie od sprzętu kompu
terowego 1 programów użytkowych, utrzymywane dla spełnienia
wszystkich potrzeb informacyjnych" /DZIE 83, s.1A 7.
i/
Utrzymywanie atomów1' księgowych w bazie danych wymaga
opracowania odpowiedniej jej konstrukcji a także sposobu loko
wania i przechowywania danych w pamięciach zewnętrznych maszyn
liczących.
Rozbicie rachunkowości na atomy stanowi fundamentalny
problem jej robotyzacji. W związku z powyższym ten aspekt
zagadnienia rozwiniemy szerzej.

1/ Atom to najmniejsza i niepodzielna jednostka informacji
z junktu widzenia logiki użytkowej ¿BYThJ ; wyraża dowolny
element rzeczywistości przedsiębiorstwa, posiadający
własne życie;
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Podstawowym założeniem ideowym rachunkowości zdarzeniowej
jest przechowywanie danych w postaci elementarnej, czyli w
postaci faktów księgowych odzwierciedlanych przez dokumenty
/źródłowe, jak l-w części wtórne np: polecenie księgowania/.
Podkreślić należy, że informacje zawarte w dokumentach odwzo
rowują stan różnych atomów /obiektów atomicznych/.
Przykładowo do sporządzenia dokumentu "Faktura" za sprzedane
1/
wyroby niezbędne są następujące atomy :
1/ NAZY/A - atrybuty: nr odbiorcy, nazwa odbiorcy, data
nadania nazwy,
2/ LOKALIZACJA - atrybuty: nr odbiorcy, adres, data
powstania adresu,
3/ RACHUNEK BANKOY/Y - atrybuty: nr odbiorcy, siedziba
banku, nr konta bankowego, data nadania numeru konta.
4/ CENA - atrybuty: nr wyrobu, cena jednostkowa, data
powstania ceny.
5/ WYR0B - atrybuty: nr wyrobu, nazwa wyrobu, data nadania
nazwy.
6/ JEDNOSTKA MIARY - atrybuty: nr wyrobu, nazwa jednostki
miary, data nadania nazwy jednostki miary.
7/ ZAMÓWIENIE - atrybuty: nr zamówienia, nr wyrobu, ilość, •
data otrzymania zamówienia..
Atrybuty wyżej wymienionych atomów znajdują odzwiercie
dlenie na fakturze. Ponadto w trakcie sporządzania faktury
powstają nowe rodzaje atomów, takie jak:
1/ FAKTURA - atrybuty: nr faktury, nr odbiorcy, nr zamówie
nia, data wystawienia faktury, wartość faktury, procent

1/ Atomy winny być konstruowane w 4 postaci normalnej
/Patrz - DATE 81, s.1687, a tylko w niektórych przypadkach
można przedstawić inaczej jeśli się uwzględnia przede
wszystkim aspekt pragmatyczny rozwiązania.
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marży.
2/ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY - atrybuty: nr faktury, nr wyrobu
ilość sprzedana} dla jednego atomu FAKTURA wystąpić
może kilka atomów PRZEDMIOT SPRZEDAŻY,
Każdy z atomów powiązany jest z innymi poprzez włeściwe
atrybuty. Przykładowo, atom FRZEDMIOT SPRZEDAŻY Jest powiązany
z atomem CENA poprzez atrybut "nr wvrobu". Powiązanie to jest
wykorzystywane do wyceny sprzedanych wyrobów. Atom FAKTURA
Jest powiązany z atomem NAZWA poprzez atrybut "nr odbiorcy".
Powiązanie to służy do wypisania nazwy odbiorcy na fakturze.
Powiązania pomiędzy poszczególnymi atomami.przedstawia rys.1.
Oczywiście, można byłoby wyspecyfikować wszystkie powiązania
pomiędzy wyżej wymienionymi atomami, jednak Już te pozwalają
zorientować się, że wyodrębnianie atomów, a następnie ich łą
czenie za pomocą atrybutów w skali całej rachunkowości jest
problemem złożonym. Jednak Jego rozwiązanie będzie stanowiło
klucz do pełnej robotyzacji rachunkowości. Zwraca się uwagę,
że każdy atom posiada datę Jego powstania1^; Pozwala ona ująć
w sposób dynamiczny procesy zachodzące w bazie danych, czyli
w odwzorowywaniu w czasie rzeczywistym obrazu księgowego.
Dotychczasowe ujęcia nie uwzględniały"wymiaru cząsu" w takim
zakresie, jak to postuluje się w rachunkowości zdarzeniowej.

1/ Wskazane je3t tu poczynienie pewnego' zastrzeżenia, a
mianowicie: gdy datę powstania jakiegoś atomu można
uzyskać z innego atomu, wówczas niecelowe jest fizyczne
umieszczanie tej daty w atomie BYTN . W naszyn przy
padku atom FRZEDMIOT SPRZEDAŻY nie posiada atrybutu "data",
ale ją można uzyskać z atomu FAKTURA. Rozwiązanie takie
pozwala.na oszczędność pamięci.

-
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V

podobny sposób należałoby rozbić na atony pozostałą

część rachunkowości, przy czym należy sobie zdać sprawę, że
tych atomów będzie znaczna liczba. Takie podejście do rozwią
zywania probierca powoduje znaczny rozrost struktur danych, a
to

z kolei wzmaga zapotrzebowanie na ogromne pamięci zewnę

trzne komputerów. Jednak zaletą takiego rozwiązania będzie
obiektywna podaż informacji /BYTN/ a także powstanie możliwość
technologicznej standaryzacji rachunkowości. Ciągła

aktualność

atomów tworzy z nich półprodukty informacji, gdyż są one przy
gotowane do dalszej łatwej agregacji, klasyfikacji, selekcji
przez bezpośredniego użytkownika.

4. Funkcjonowanie bazy danych księgowych.

Wyszczególnione w poprzednim punkcie przykładowe atomy
stanowią strukturę bazy danych księgowych. Natomiast jej funk
cjonowanie przejawia się w nieustannym aktualizowaniu tejże
bazy na skutek zdarzeń zewnętrznych i wewnętrznych.
Przykładem ilustrującym funkcjonowanie bazy danych księgo
wych będzie zaksięgowanie faktury. Używając terminologii infor
matycznej można to zinterpretować następująco: pojawienie się
faktury dla bazy danych księgowych jest zdarzeniem. Zdarzenia
mogą powodować, gdy są spełnione warunki, powstawanie operacji,
których wynikiem jest utworzenie nowych atomów, bądź te i nowej
1/
klasy /rodzajów/ atomów , W naszym przypadku na skutek
zdarzenia sprzedaży została zainicjowana operacja fakturr w.ia
1/ Pojawienie się nowej klasy /rodzaju/ atomu jest strukturotwórcze i determinuje rozwój bazy danych lub jej reorganiza
cję. Decyzja o utworzeniu nowej klasy /rodzaju/ atomu należy
do administratora bezy danych księgowych, natomiast wystą
pienia atomów istniejących już klas mogą być kreowane auto
matycznie poprzez odpowiednie mechanizmy rachunkowości
zrobotyzowanej.

w wyniku której powstały dwa atomy FAKTORA, FRZEDMIGT SFRZEDAŻY,
Zgodnie z założeniami rachunkowości zdarz eniov,ej wymienione
powyżej atomy aktywne powinny natychmiast zaktualizować atomy
pasywne wchodzące w skład struktury hazy danych.
Atomy pasywne odwzorowują stałą strukturę bazy danych
księgowych /nps KONTO, KONTOWN, KONTOMA1^, a w tradycyjnym
ujęciu jest to po prostu kartoteka kont/. Natomiast atomy
aktywne odwzorowują zmienną strukturę bazy danych księgowych,
czyli są to najczęściej różnego rodzaju operacje ujęte w doku
mentach źródłowych.
Proces księgowania faktury będzie przebiegał następująco:
1/ dane z aktywnego atomu FAKTURA /wartość faktury/ zos
taną pobrane do zaktualizowania odpowiednich atomów pasywnych
KONTOWN i KONTOMA /atrybuty: stan, data powstania stanu/.
2/ dane z aktywnego atomu PRZEDMIOT SPRZEDAŻY zostaną
pobrane do zaktualizowania atomu pasywnego ¥YRROZ /atrybuty:
rozchód w ujęciu ilościowym, data rozchodu/.
Powyższy proces odbywać się może tylko wtedy, gdy będziemy
posiadali "zaszytą" wiedzę w oprogramowaniu, które w odpowiedni
sposób będzie rozpoznawało, analizowało i interpretowało zda
rzenia pojawiające się na wejściu do systemu rachunkowości zda
rzeniowej, a konkretnie na wejściu do bazy danych księgowych.

1/ W celu pełnego zaprezentowania zmian, jakie wywołują atomy
FAKTORA i PRZEDMIOT SPRZEDAŻY konieczne jest użycie nastę
pujących atomów pasywnych: KONTO - atrybuty: r.r konta,
nazwa konta, data nadania nazwy; KONTOWN - atrybuty: nr
konta, data powstania stanu, stan; KONTOMA - atrybuty: nr
konta, star., data powstania stanu; WYRROZ - atrybuty: nr
wyrobu, rozchód ilości, data rozchodu. Atom ten odwzorowuje
fragment kartoteki wyrobów gotowych.
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Do reprezentacji wiedzy .księgowej można wykorzystywać
oprogramowanie narzędziowe z zakresu sztucznej inteligencji,
bądź w postaci tradycyjnie realizowanego oprogramowania, które
wiedzę przedstawiałoby w sposób w pełni zalgorytmizowany.
Pierwszy sposób ujmowania wiedzy Jest bardziej elastyczny,
ale trudny do realizacji w obecnej chwili

1/

. Natorcisst drugi

sposób - algorytmiczny - Jest prostszy, ale znacznie utrudnia
proces wprowadzania zmian na skutek ewolucji informacyjnej
otoczenia /zasad prowadzania ewidencji księgowej/.
Aby było możliwe funkcjonowanie rachunkowości zrobotyzo•-•anej konieczno Jest skonstruowanie następujących mechanizmów
/programów/, które by realizowały proces'/ zachodzące w bazie
danych /atomach pasywnych i aktywnych/ na skutek zdarzeń /zew
nętrznych, wewnętrznych/. Do tych mechanizmów należy zaliczyć:,
1, Analizator zdarzeń - zadaniem tego mechanizsru Jest rozpoz
nawanie zdarzeń, rozczłonkowanie ich na atomy i przyporzą
dkowanie im nazw.
2, Interpreter atomów - identyfikuje atomy, klasyfikuje je na
atomy pasywne i aktywna, przeprowadza operacje modyfikujące
w atomach pasywnych poprzez atomy aktywne. Nazwa atomu Jest
podstawą Jego klasyfikacji,
3, Tester atomów - bada stan homeostazy powiązanych ze sobą
atomów* gdy jest zachwiany emituje zdarzenie wewnętrzne,
np: gdy kwota przewidywanego do sporządzenia polecenia
przelewu jest wyższa niż stan rachunku rozliczeniowego,
wówczas następuje wstrzymanie sporządzania /wydruku/ tego

1/ Tr -dność ta wynika z braku uniwersalnego, ogćlnie-dostępneg:
oprogramowani? narzędziowego ze sztuczną inteligencją.
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przelewu, pomimo, te termin płatności upływa.
Schemat ideowy mechanizmów funkcjonowania rachunkowości
zrobotyzowanej przedstawia rys, 2,

5. grodki informatyczne rachunkowości zrobotvzowane^.

Idea realizacji rachunkowości zrobotyzowanej wymaga
przechowywania danych w postaci elementarnej. Sprostanie tej
idei implikuje konieczność utrzymywania dokumentów obrotowych
z długiego okresu czasu / co najmniej roku, dwu lat/ w pamię
ciach zewnętrznych komputerów. Średnie przedsiębiorstwo
średnio w roku emituje od kilkudziesięciu do stu kilkudziesię
ciu tysięcy dokumentów źródłowych. Każdy dokument źródłowy
odzwierciedlany jest często przez kilka atomów aktywnych.
Przeciętnie licząc zapamiętanie danych z jednego dokumentu
wymaga od kilkudziesięciu do kilkuset bajtów, a nawet kilku
cysiecy.
V' celu zwiększenia szybkości' dostępu do danych utrzymuje się
zbiory indeksowe, które dość często - w zależności od ilości
powiązać pomiędzy dokumentami 1 kartotekami - zajmują co naj
mniej taką samą ilość pamięci jak dokumenty źródłowe. Ponadto,
r.- skutek "małych szybkości" komputerów konieczne jest utrzy
mywanie zbiorów pośrednich. Takimi zbiorami pośrednimi są w
■tradycyjnym ujęciu wszelkiego rodzaju kartoteki /kartoteką
•'Cirt syntetycznych, kontrahentów, materiałów, wyrobów itp./,
natomiast w rachunkowości zrobotyzowanej są to atomy pasywne.
Jak wynika z powyższego, zapotrzebowanie na pamięć
zewnętrzną

o.szybkim dostępie dla przeciętnego przedsiębior

stwa można oszacować od kilkudziesięciu milionów bajtów do
kilkudziesięciu miliardów. Z punktu widzenia technicznego
funkcję takich pamięci mogą spełniać dyski magnetyczne o dużych
pojemnościach i dyski optyczne /laserowe/. Natomiast jeśli

2aorzgnio~

I n t e r p r e t e r atomów

Le gen do .
—

in t e r p r e t a c p atomów i p r z e p r o w a d z e n ie o p e r a c j i m o d y f i k u
na o tom ach p a s y w n y c h a t o m a m i a k t y w n y m i
t e s t o w a n i e h o m e o s t a z y atom ów i e m i t o w o n i e z d a rz e ń .

R ys.2. S c h e m a t id e o w y m e c n a n iz m ó w f u n k c j o n o w a n i a r a c h u n k o w o ś c i
zrobotyzow anej
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chodzi o szybkość procesora, to wymagania uzależnione są od
sposobu pracy komputerów. Gdy są ze sobą połączone siecią,
wówczas obciążenie można rozłożyć na kilka maszyn i problem
szybkości przestaje być tak ostrym ograniczeniem, ale pomoao
to operacja winna być wykonywana w ciągu nanosekund.
Natomiast jeśli chodzi o oprogramowanie narzędziowe, Win
no odpowiadać ono najnowszym rozwiązaniom w ty® zakresie,
czyli systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych. Języki
manipulacji danymi oraz wysokiego poziomu Języki zapytań;
Reasumując, robotyzacja rachunkowości ma na celu dalsze
jej zautomatyzowanie w porównaniu do współczesnych informaty
cznych systemów rachunkowości. Artybutem rachunkowości zrobotyzowanej jest znaczne wyeliminowanie dokumentów źródłowych i
całkowite dokumentów wtórych jak, np: poleceń księgowania.
Znaczne zautomatyzowanie księgowania dokumentów zewnętrznych,
całkowicie automatyczne prowadzenie rozliczeń wewnętrznych
kosztów, automatyczne rozliczanie rozrachunków z kontrahentami,
automatyczna emisja większości dokumentów księgowych wysyłanych
na zewnątrz przedsiębiorstwa Jak, np! poleceń przelewu-, pobra
nia, not odsetkowych, upomnień z tytułu przeterminowanych pła
tności, itp; Utrzymywanie kartotek /kont, wyrobów, materiałów,
środków trwałych/ w pamięciach zewnętrznych umożliwia natych
miastową automatyczną selekcję informacji poprzez wykorzystanie
wysokiego poziomu języka zapytań przez bezpośredniego użytkowni
ka informacji, co czyni z systemu rachunkowości system ogólno
dostępny.
Przedstawiona w zary3ie istota robotyzacji rachunkowości .
będzie uszczegóławlana i rozbudowywana w następnych opracowa
niach;
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dr Agnieszka Ciche
Instytut iTzetnarzania Danych
i Rachunkowości 10111
v. Warszawie
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jr2i-2;:5r n.c:r-":a;oici

** Hola mikrokomputerów w procerięu przetwarzania danych
¿£i££2 S2 £Si‘.
Rrzetwarzanie darach księgowych na zlecenie w ośrod.kuck obliczeniowych,stanowiących odrębne od zlecającego apa
ratu księgowości jednostki organizacyjne, 'urażane- było do
ni;::av;na za dominujący sposób realizacji rachunkowości infor
matycznej v: naszym kraju. ~ ostatnich latach nastąpił gwałto
wny rozwój systemów iia potrzeb rachunkowości. Sytuacji

tej

sprzyja rosnące ciągle zapotrzebowanie ne nowoczesny sprzęt
informatyczny oraz oprogramowanie, wspomagające bardzo praco
chłonny / przy ogromnym niedoborze kzdr w służbach

finansowo-

księgowych/ proces przetwarzania danych r; rachunkowości.
Rosnący popyt na ten sprzęt jest uwarunkowany niepodważalnymi
zaletami mikrokomputerów, do których należą n.ia*:
1/ stosunkowo niska cena przy dużych możliwościach funkcjonal
nych;
2/ duża niezawodność i prostota eksploatacji;
3/-:.:ożliwoćć instalacji w pomieszczeniach'biurowych, bezpo
średnie na stanowiskach pracy itp.
Duże zainteresowanie służb finansowo-księgowych możliwością
wykorzystania mikrokomputerów wynika także z konieczności
stopniowego wycofywania.z eksploatacji maszyn średniej mecha
nizacji/ środki te są już bardzo wyeksploatowane i przesta
rzałe/.

.¡spoiną cechą obu grup środków, tj. mikrokomputerów i

maszyn średniej mechanizacji, jest zdecentralizowany

sposób

ich użycia, łym samym staje się możliwe zastosowanie mikro komputerów w jednostkach małych i średnich, które z różnych
przyczyn nie mogą korzystać z usług ośrodków

obliczeniowych.
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Zdecentralizowane użycie mikrokomputerów do' prowadzenia
rachunkowości informatycznej różni się zdecydowanie od zdecen
tralizowanego użycia do prowadzenia ksiąg
maszyn średniej
mechanizacji, a także ich elektronicznych odpowiedników. \nalogią cbu typóv;'urządzali jest realizacja całego procesu
twarzania danych •/; dziale księgowości. 0 ile możliwości

prze
tech

nologiczne maszyn średniej mechanizacji są bardzo ograniczone
i produkty procesu przetwarzania danych pranie tdontyez- -, jr.k
przy ręcznym, przetwarzaniu, to możliwości technologie.:; .

-

ozeenych mikrokomputerów można porównać z komputerami ór-dr.iej
wielkości, eksploatowanymi weśrodkach obliczeniowych.
y odróżnieniu od systemów eksploatowanych w wydzielonych,
ośrodkach, obliczeniowych n trybie wsadowym /najczęściej

w

cyklach miesięcznych/, .systemy 'r ii.rckcL.putsrew•; umożliwiają
..c i l i z z - .

..lego procesu przetwarza :ia;danych v. dzieł« ’:«*•?ę-

goności , w trybie •bieżący?.!. •Zdeceu -ulizctany sposób użycia
mikrokomputerów pozwala na wyeliminowanie'czynności: przekazy
wania dowodów źródłowych dc ośrodków obliczeniowych oraz pro- .
sentację wyników procesu przetwarzania danych, poza zoo bawie
niami w formie tabulogramów /produkty końcowe procesu nrzetwarzenie danych •« ośrodku obliczeniowym prsśkasyy.v.nc są dc

-

'•eniodŁWpy głównie w postaci tabulogramów/, także « innej der
mie, np. wyświetlanie na ekranie -monitora wyselekcjonowanych
danych na żądanie użytkownika. Kożliwe staje się tależo usprnnnienie o m e g o procesu przetwarzania danych, poszerzenie za
kresu przetwarzenych danych oraz szybkie uzyskanie

informacji,

wynikowych.

- * &UZ2 w'i4iiŚ2S2SfiSi2£22i^&i2^£2Ś2-£8^}ffiii£224£i *
■.Vepó>czeene mikrokomputery profesjonalne oraz pro grozy
'podstawowe -spełniają niezbędne warunki icb: efektywnego wyko royetani-s •• procesie przetwarzcąłia danych księgowych, ircjwię-'
.Jćsżą h-urlc-rr. efektywneg*- vykcrzystnnia mikrekerputerów przez
f*

finanucwo-księgcwc jest oprogramowań '
użytkowe.
Producenci sprzętu mikrokomputerowego cferują bogatą listę

i ł y

'pakietów użytkowy"::, nadających się

hszp..ś/w■intsgo ¿¡'.stoso

wania u użytkowników eksploatujących sprz,

...i

.• c v. ■-rowy .

-
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Częó* takich pakietów znalazła zastosowanie takie u naszych
użytkowników. Kśród nich tnajduią się pakiety orginaine

oraz

ich modyfikacje / hp. wprowadzanie polskich liter/. Przykładem
nocą być: pakietv statystyczne, edukacyjne, programy refiagonania -tekstów’
, 3ymulacv.1ne itp. Oferowane pakiety programów dla
księgowości przez producentów sprzętu mikrokomputerowego
wyspecjalizowane firny zachodnie są niezgodne z

lub

obowiązującymi

znsadoni prowadzenia rachunkowości w naszym kraju, stąd powsta
je konieczność przeprowadzenia prac projekTOwo-progranistycz
nych od podstaw.
Opraćownnicri oprogramowania użytkowego dla potrzeb

służb

finansowo-księgowych zajmują się w naszym kraju przede wszyst
kimi
'/

nyspecjalizowane firmy komputerowe;

2/

zespołv własne / księgowych i informatyków/;

3/

zespoły mieszane / w ich skład wchodzą pracownicy dnnej

instytucji oraz specjaliści zatrudnieni na podstawie umowy zleoenia/.
Zdecydowana większość wy3pecj&lizowanych firm komputero
wych włąozyła do swojej działalności, poza sprzedażą

sprzętu

mikrokomputerowego i oprogramowania systemowego, także pakiety
programów z zakresu rachunkowości / świadectwem tego była m.iń.
wystawa "Mikrokomputer ^3" zorganizowana w Pałacu Kultury i
Kauki w '.‘/nrszawie w lutym br./. Pirmy oferują pakiety oprogra
mowania standarowego /powielarnego/ lub wykonują oprogramowa
nie indywidualne na żądania użytkownika. '.Tśród oferowanego
oprogramowania z zakresu rachunkowości dominują systemy :
1 / finansowo-księgowy /PK/;
2/

księgowości materiałowej;

3/

księgowości środków trwałych.
Opracowane palciety oprogramowania użytkowego są wzorowa

ne na klasycznym podziale systemu informatycznego przedsiębior
stwa, którego częściami składowymi są systemy dziedzinowe- ,
odpowiadające poszczególnym dziedzinom działalności przedsię
biorstwa i ich administracji. Podejście taicie jest odwzorowa
niem rozwiązań stosowanych w latach 6C~tych i "ł-tychy- trzy
projektowaniu systemów informatycznych

w wydaliłery oh ośrod

kach obliczeniowych. Każdy z systemów dziedzinowych może byś
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'ojektc-uny i eksploatowany niezależnie od ciebie, czesani
pesz:zególnyni modułami. Powoduj? tc konieczność two
ru:-.;.: \ każdym. systeni--. -5ziedzir.o.-yr.'odrębnych zbiorów danych’,
powoduje znaczną rc
■

;

lanej; w tyci: zbierze'.:, z- także -

Ytarunkach ty cl: systemów :;tar.cwi większe zbo - brak

zdefiniowanych powiązań informacyjnych pomiędzy soszcze;ól.'.yr.i systenami.Całość iowy informatyczny systen rachunkowości
- tych okolicznościach stao się nie żyle spójnym zestawem
gois/stenów składowych, .-.la doić bezładnym i niekompletnym
ab i.'rem systemów funkc jonujących niezależnie cd siebie, liiesbęćr.c sta; s się wtedy ',vielohro ::‘
.e wprowadzanie / najczęściej za
p e r

klawiatury / dla potrzeb różnych systemów dziedzino

tych scnych danych z dokumentów irź.;l-r...ych oraz r ;wtórne re'-strewonie danych wynikowych ..mitewanych - formie to'

-

dla potrzeb innych systemów, np. systemu ~N, systemu racaur.hu
kosztów i:t.
Niedostatki w/w nie dotyczą wszystkich eksploatowane’-::;
noszy, kraju mikrokomputerowych systemów rachunkowości.
Niektóre przedsiębiorstwa,przed podjęciem decyzji c
komputeryzacji, przeprowadzają analizę potrzeb i
co jest punktem wyjścia do opracowania ogólnych

jego

możliwości,
założeń pro

jektowych mikrokomputerowego' systemu rachunkowości, z podzia
łem r.a podsystemy dziedzinowe oraz ich powiązania informacyjne.
Opracowane w poszczególnych etapach systemy dziedzinowe tworzą
wtedy spójną całość. Dotyczy tc głównie systemów realizowanych
dla potrzeb konkretnego użytkownika. Najbardziej kłopotliwe
okazuje się scalenie oprogramowania stanowiącego

niezależne

pakiety, częste opracowane przez różne zespoły i

zawierające

ąifhierme rozwiązania projektowo-pregramistyczne.
Zastosowanie mikrokomputerów w rachunkowości stwarza real
ne szanse wykorzystania danych księgowych w procesie podejmo
wania decyzji, co ma obecnie szczególne znaczenie przy odcho
dzeniu od scentralizowanego nakazowo-rozdzielczego systemu za
rządzania. Gros projektowanych systemów ma poza funkcjami tra
dycyjnymi / np.emisja okresowych zestawień zbiorczych /, także
funkcje umożliwiające uzyskanie na żądanie informacji zawartych
w zbiorach danych, w różnych przekrojach i za dowolne przedzia
ły czasowe.
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Historyczny charakter danych księgowych oraz sztywne prze
kroje klasyfikacyjna, dostosowane głównie dla potrzeb sprawo
zdawczości zewnętrznej, mają ścisły związek z techniką i tech
nologią przetwarzanie danych. Tworzenie sieci mikrokemputero
wych oraz wspólnej bazy danych księgowych daje praktycznie
możliwość przełamania tej bariery i uwzględnienia potrzeb in
formacyjnych głównych decydentów w przedsiębiorstwie.

Zalety

te nie są jeszcze doceniane przez samych użytkowników,

łzsstc

użytkownicy r.ie potrafią zdefiniować listy potrzeb red adre
sem systemu informatycznego, stąd zakres tych systemów ogra r.ie zony jest wtedy do tradycyjnie realizowanych funkcji.
;.

Ochrona danych.
Stosowanie mikrokomputerów v; trybie zdecentralizowanym

stwarza nowe problemy w rachunkowości, ze względu na bezpo średni dostęp operatora do zbiorów zapisanych na nośnikach ma
gnetycznych i względną łatwość modyfikacji tych zbiorów

bez

pozostawiania wyraźnych śladów. Niecelowe staje się także sy
stematyczne, tzn. po każdym etapde procesu przetwarzania da
nych, emitowanie tabulogramów kontrolnych. Pojawienie

się błę

du jest zazwyczaj natychmiast-sygnalizowane., poprzez wyświe 
tlenie komunikatu na monitorze / jeśli dc programu użytkówsg;
włączono procedur;/ kontrolne /. Sposób korygowania błędnych
danych może być w każdym systemie rozwiązany odmiennie,

np.

poprawienie błędu bezpośrednio' pc jego ujawnieniu, zapisanie
błędnych

danych

do "zbioru błędów" w celu dalszego 'wyjaśnie

nia, usunięcie informacji błędnej ze zbioru danych dtp .
Projektanci mikrokomputerowych systemów rachunkowości w na
szym kraju nie przywiązują szczególnej uwagi do problemu kon
troli i zabezpieczenia zbiorów danych. Najczęściej stosowanym
sposobem zabezpieczenia systemu przed ucso»pen osób nieupowa
żnionych jest wprowadzenie do programów haseł, określających
poszczególne osoby, bez których uruchomienie systemu jest nie
możliwe. Innym sposobem jest zamykanie zbiorów, bez możliwo doi zmiany ich zawartości. Zabezpieczenia taicie chronią zbiory'
danych głównie przed ich świadomym zniszczeniem lub zmianą ich
zwartości. Przyczyny zniszczenia zbiorów danych mogą być
tok bardzo różne, liczba przyczyn znacznie się zwiększa przv

er. mikrokomputerowych. Kajważnicjsze z nich tc :
'/

b”nk dopływu prądu v; czasie pracy systemu mikrokomputero

wego / większość systemów mikrokomputerowych instalowanych w
czczer.iach biurowych nie me zasilania awaryjneso oraz ne.. .i: .ń zabezpieczających proces orzetwarz*nia danych
nrgły:

przed

jego przerwaniem/;

2/
błąd obsługi operatorskiej ap. formatowanie nośnika zawie
rającego zbiory danych;
;/
niewłaściwe przechowywanie nośników magnetycznych z zare
jestrowanymi zbiorami denych itp.
Jkutecznym sposobem zabezpieczenia zbiorów danych jest
sukcesywne tworzenie kopii tych zbiorów i przechowywanie

ich

v. bezpiecznym miejscu. Mikrokomputery profesjonalne morą być
dodatkowo wyposażone w specjalne urządzenie kopiujące zawar
tość dysku r.a taśmę - tzw. back - up lub streamer, co ułatwia
tworzenie i przechowywanie kopii zbiorów danych.
procesie przetwarzania danych największa część błędów
powstaje w trakcie rejestracji danych / przenoszenia danych
za pomocą klawiatury z dokumentu źródłowego na nośnik maszy
nowy /. ./ stacjach przygotowania maszynowych nośników danych
wypracowano szereg metod kontroli i korygowania błędnie wpro
wadzonych denych. Autorzy mikrokomputerowych systemów rachun
kowości często zapominają o tym niebezpieczeństwie i nie sto
sują skutecznego sposobu zabezpieczenia.przed przekazaniem do
właściwego przetwarzania błędnych danych. Zdarza się nawet ,
że dane wprowadzone z dokumentów źródłowych, nie są w ogóle
sprawdzane przez system, -7 księgowości tradycyjnej mechaniz mcm kontrolnym jest n.in. podwójny zapis każdej’ operacji, po
stronie

i M M . „’iększość mikrokomputerowych systemów rachun

kowości / dotyczy to głównie systemów j?K / stosuje następujący
fermat rejestracji danych:
•
•

•• s•

;
*
•

Konto

Konto

ii:i

i-i

•
Wartość

•

kontrola bilansowania dbrotów strony

•
i MA mija się

z

celem, gdyż przy takim rozwiązaniu obroty zawsze się zbilansu
ją. Zależy w tej sytuacji stosować inne procedury kontrolne ,
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np. liczby kontrolne.
4.

Systemy mikrokomputerowe a przepisy prawne dotyczące
zasad prowadzenia_rachunkowości.
Głównym celem procesu przetwarzania danych jest otrzy

mywanie z komputera informacji wyjściowej, zawierającej koń
cowe rezultaty tego przetwarzania. Rezultatem przetwarzania
danych księgowych są m. in. zestawienia zbiorcze / np. zesta
wienie obrotów i sald kont analitycznych, rozdzielnik kosz tów itp./ i księgi rachunkowe mają formę tabulogramów.
Do dnia dzisiejszego nie ma opracowanych standardów w'
zakresie ilości, rodzajów oraz zawartości informacyjnej tabu
logramów emitowanych przez system rachunkowości informatycznej
nawet dla najczęściej komputeryzowanych systemów dziedzinowych,
tj. systemu FK oraz systemu ewidencji analitycznej materiałów.
Projektanci mikrokomputerowych systemów rachunkowości czerpią
wzorce z rozwiązań stosowanych w systemach eksploatowanych w
ośrodkach obliczeniowych w trybie wsadowym. Takie podej-ście ,
wymuszone głównie obowiązującymi przepisami, rodzi szereg ne-_
gatywów:
1/

rachunkowość mikrokomputerowa nie jest praktycznie narzę

dziem wspomagającym proces podejmowania decyzji;
2/

bieżące przetwarzanie danych ogranicza się do rejestracji

danych z dokumentów źródłowych i aktualizacji niektórych zbio
rów ,
3/

wyniki przetwarzania są emitowane najczęściej po zakończe

niu okresu sprawozdawczego / np. miesiaca /,
4/

wąskim gardłem systemów mikrokomputerowych w naszym kraju

są drukarki, gdzie proces wprowadzania danych trwa bardzo dłu
go, występuje ponadto konieczność ich częstej konserwacji / np.
wymiana taśmy barwiąoej, głowic itp./.
7.'ynika stąd konieczność zmiany obowiązujących w . tym
zakresie przepisów. Należałoby ograniczyć emisję tabulogramów
do niezbędnego'minimum oraz uznać dane. zarejestrowane na maszy
nowych nośnikach informacji za księgi rachunkowe i dowody księ
gowe. Takie podejście wymaga precyzyjnego zdefiniowania

zasad,

jakim powinny odpowiadać systemy informatyczne mohunkoTiodci.
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Bez zapewnienia dcstatechnych zabezpie'czeu i kontroli syste
mów, rozwiązanie takie mogłoby prowadzić do tzw. nadużyć kom
puterowych, a tym samym do likwidacji kontrolnej funkcji ra
chunkowości.
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we Wrocławiu

KONSTRUKCJA I CHARAKTERYSTYKA PODSYSTEMU KSIĘGOWOŚCI
FINASNOWEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWO WDROŻENIOWEGO "KSIĘGOWOŚĆ MIKROKOMPUTEROWA-KM"

.

1, Wprowadzenie
Niedoskonałości funkcjonujących systemów informatycznych
rachunkowości wpłynęły na decyzję Stowarzyszenia Księgowych w
Polsce o podjęciu prac projektowo - wdrożeniowych "KSIĘGOWOŚĆ
KIKROKOMRJTERCY/A KM® przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu
w ramach Centralnego Programu Badawczo - Rozwojowego nr.8,10;
Rozwiązanie to ma sprzyjać udostępnieniu potencjalnym użytko
wnikom w dziedzinie rachunkowości jednolitych opracowań, a jed
nocześnie elastycznych, umożliwiających ich przystosowane do
indywidualnych życzeń.
W ramach prac projektowo - wdrożeniowych "KSIĘGOWOŚĆ
MIKROKOMPUTEROWA KM" wyszczególniono następujące podsystemy:
- księgowość finansowa,
- księgowość analityczna materiałowa,
- księgowość analityczna środków trwałych,
- księgowość analityczna przedmiotów nietrwałych,

'

- księgowość analityczną wynagrodzeń i sporządzanie listy płac;
Podstawą ustalenia wewnętrznej struktury systemu mikrokom
puterowej rachunkowości jest aktualnie występujący w praktyce
podział rachunkowości na tematyczne części składowe. Rozwiązanie
projektowe opracowano w dwóch wersjach Jako autonomiczne i kom
pleksowe. Pierwsze z nich cechuje odrębność we wdrażaniu i eks

ploatacji podsystemów; Natomiast wariant kompleksowy nakłada
konieczność funkcjonowania "Księgowości finansowej” oraz
wybranych lub wszystkich podsystemów. Rola i zadania poszcze
gólnych

podsystemów w tym rozwiązaniu są różne. Funkcje ukła

du centralnego spełnia rachunkowość finansowa. Ujmuje ona w
swoich zbiorach wszystkie operacje gospodarcze wprowadzani
bezpośrednio z dokumentów księgowych i w postaci zagregowanej
jako wyniki przetwarzania innych działów rachunkowości. Zada
niem pozostałych podsystemów jest analityczna ewidencja skła
dników majątkowych i kosztów działalności. Spełniają one zatem
funkcje analityczne, a

ich celem jest dostarczenie informacji

szczegółowych oraz tworzenie zagregowanych informacji umożli
wiających ujęcie

określonych zjawisk w zbiorach księgowości

finansowej. Ze względu na ograniczone ramy artykułu oraz ważno
podsystemu w referacie zostanie scharakteryzowany podsystem
księgowości finansowej;

2, Charakterystyka •podsystemu Księgowość finansowa.
Przedmiotem prezentowanego podsystemu jest informatyzacja
procesów przetwarzania danych w zakresie rachunkowości w czerc
realizowanej w tradycyjnej technice przetwarzania przez służbę
księgowości finansowej.
Obejmuje ona:
- pełną ewidencję bilansową i pozabilansową prowadzoną
zgodnie z wymogami planu kont na podstawie dokumentów
źródłowych,
- analityczną ewidencję rozrachunków,
- analityczną ewidencję kosztów w zakresie dokumentów
źródłowych przetwarzanych w podsystemie i podsystemach
stycznych,
- opracowanie informacji wynikowych w układach dostosowanych
do krótkich bieżących prezentacji na ekranie oraz zestawień

- 30 -

liczbowych do potrzeb analizy i sprawozdawczości.
Głównym zadaniem podsystemu jest bieżące /dobowe/, chrono
logiczne i £ystemat;.czne ewidencjonowanie operacji gospodar
czych oraz dostarczenie na bieżąco w różnych układach szybkich,
rzetelnych i wyczerpujących informacji zarówno dla bezpośred
niego użytkownika, tj. służby finansowo-księgowej jak i dla
kierownictwa jear.cstki gospodarczej umożliwiających podejmowa
nie właściwych decyzji ekonomicznych. Uzyskiwane bieżące infor
macje o stanie zapisów pozwolą czuwać nad prawidłową i komple
ksową ewidencją operacji gospodarczych, bieżąco kontrolować i
analizować stan zobowiązań i należności, terminowo dokonać
rozliczenia kosztów oraz bieżąco kontrolować i analizować pozo
stałe zjawiska i procesy gospodarcze. Ponadto zabezpieczą ter
minowe sporządzanie sprawozdań, a także umożliwią szybsze sy
gnalizowanie nieprawidłowości.
3. Konstrukcja podsystemu Księgowość finansowa.
Podsystem księgowości finansowej jest podsystemem dialo
gowym. Cały proces przetwarzania danych sterowany

jest przez

użytkownika na podstawie katalogu zadań, dozwolonych funkcji
oraz kómunikatów ukazujących się na ekranie monitora. Realizacja
procesu przetwarzania przebiega w trzech fazach tj.:
1 faza - ewidencja przedmiotowa i podmiotowa, która realizu
je się poprzez sekwencję programów umożliwiających
wprowadzenie danych związanych z zakładaniem pod
stawowych zbiorów oraz bieżących zapisów operacji
gospodarczych wraz z kontrolą ich poprawności.
2 faza - ewidencja przedmiotowa i podmiotowa polegający na
wykonywaniu operacji dotyczących zwiększenia warto
ści obrotów miesięcznych na właściwych kontach
przedmiotowych i podmiotov/ych, rozliczaniu operacji
rozrachunkowych oraz okresowym zamknięciu kont p r f >
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młotowych i podmiotowych;
3 faza - udostępnianie informacji wynikowych.

Dokumenty Wejściowe stosowane w podsystemie.
W podsystemie występują dwa rodzaje dokumentów wejścio
wych, a mianowicie:
- źródłowe, zawierające dane do przetwarzania sensu
stricto,
- systemowe, służące do wdrażania podsystemu i bieżącej
obsługi podstawowych zbiorów danych.
Dokumenty źródłowe są to obiegowe dokumenty aktualnie funkcjo
nujące w tradycyjnym systemie rachunkowości. Są to dokumenty
obce i własne, które spełniają warunki wymagane dla dowodów
księgowych. Podlegają one ewidencji w rachunkowości i są pod
stawowym źródłem danych wejściowych do podsystemu. Automatyczne
przetwarzanie wymaga ich usystematyzowania według charakteru 1
rodzaju operacji gospodarczych. Można wśród nich wyróżnić kilka
grup rodzajowych o wspólnych cechach, mogących stanowić kryte
rium ich.podziału. Na tej podstawie w podsystemie wyodrębniono
następujące grupy rodzajowe dokumentów źródłowych:
1 dowody kasowe,
2 dowody bankowe,
3 faktury własne,
l*

faktury obce,

5 polecenia księgowania,
6 dowody inwestycyjne,
7 pozostałe,
8 automatyczne dekrety z podsystemów stycznych.
Podstawą wprowadzenia danych do podsystemu będą wyłącznie
te dowody, które zostały sporządzone w sposób określony prze
pisami oraz zadekretowane, sprawdzone pod względem formalnym,
merytorycznym i rachunkowym.
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Do wprowadzania i aktualizacji danych typu: symbol konta
przadmiotowego lub podmiotowego, jego nazwa, adres podmiotu,
nazwa i siedziby banku, numer konta bankowego oraz stanów po
czątkowych poszczególnych kont przedmiotowych i podmiotowych
będą wykorzystywane dokumenty s'ystemowe. Należy zaznaczyć, te
stosowanie dokumentów systemowych nie jest wymuszone przez
podsystem. Wprowadzono je w celu uporządkowania Wykazu kont
przedmiotowych i podmiotowych oraz sprawdzenia poprawności
przenoszonych stanów początkowych tych kont. Stosowanie dokumentÓY.' systemowych zależy oa użytkownika i jego doświadczeń w
zakresie Informatyzacji rachunkowości.

5. S y m b o l i k a s tosowana w p o d s y s t e m i e .

Całość zaprojektowanej symboliki w podsystemie można
podzielić na trzy grupy:
1; Symbole, które stosuje się w podsystemie jako elementy
stałe nie wymagające zmian, przeznaczone do identyfi
kacji: dokumentów źródłowych i systemowych, zbiorów
danych, wydawnictw /tabulogramów/, aktualizacji danych
oraz programów użytkowych.
2. Symbole stosowane w procedurach ewidencjonowania, rozli
czania lub ag.'egov.’ania operacji księgowych, stanowiące
bazę indeksową podsystemu. Do grupy tej zalicza się:
sześcioznakowy symbol konta przedmiotowego według Zakła
dowego Planu Kont, zgodnego z Typowym Planem Kont; siedmioznakowy symbol konta podniotowegc określający kon
trahentów /dostawcy, odbiorcy/, instytucje, pracowników
■ -i

i

osodv

fizyczne

oraz siedmioznakowy symbol nośnika

1/ są to takie osoby, które posiadają zobowiązania lub nale
żności wobec prz ćsiębiorstwa, ale nie sa jego oracownikami.
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2
kosztów , który pełni taką samą rolę dla kont
zespołu "5" jak symbol konta podmiotowego dla kort
ro zrachunkowy ch;
3. Symbole porządkowe, do których zalicza się: odm.icznakowy numer dowodu źródłowego identyfikujący
pojedynczą operację gospodarczą i stanowiący łą
cznik umożliwiający konfrontację dokumentu księgowe
go z zapisem na tabulogramach użytkowych, ośmlozrskowy numer transakcji, który idc .tyfiku je i wiąże
operacje gospodarcze ujęte w różnych dowodach

źród

łowych /faktury, dowody zapłaty, noty, polecenia
księgowania/ v ramach jednego symbolu podmiotu oraz
data,

6,

Charakterystyka zbiorów funkcjonujących w podsystemie.

W charakteryzowanym podsystemie dane ujmowane są w arie
różnego tyjw zależnie od wyznaczonego celu i funkcji informa
cyjnej, a mianowicie: podstawowe, transakcyjne, robocze, sys
temowe i indeksowe. Dwa pierwsze typy zbiorów ujmują dano
niezbędne do realizacji procedur przetwarzania, a pozo-tzłe
uwarunkowane są procesem technologicznym, !■'.?.ją one zabezpie
czyć sprawne funkcjonowanie podsystemu,
Do zbiorów podstawowych należą:
- "Indeks kor.t przedmiotowych", który zawiera dane
ider.tyfikujące konto przedmiotowe tj. symbol i r.r.r-’
konta,
- "Indeks kont podmiotowych", który zawiera charaktery
stykę kontrahenta tj. symbol kontrahenta, jego nazwę
1 dane dotyczące jego banku i konta barkowego,
2/symbol nośnika kosztów służy do właściwego określenia i od
niesienia kosztów według obowiązujących w przedsiębiorstwie
kryteriów klasyfikacyjnych.
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- "Obroty kor.t przedmiotowych" obejmujące: symbol
kor.ta przedmiotowego, bilans otwarcia Wn i Ka,
obroty bieżące kr. i ".a, obroty narastające Wn i
Ma,
- "Obroty kor.t podmiotowych'' ujmujące: symbol konta
przedmiotowego i podmiotowego, bilans otwarcia Wn
i Ma, obroty bieżące. Wn i Ha, obroty narastające
Wn 1 Ha,
- "Analityka kont przedmiotowych" obejmuje zestaw
wszystkich operacji prowadzonych na każdym koncie
przedmiotowym,
- "Analitvka kont podmiotowych" składająca się z
wszystkich operacji rozrachunkowych zaewidencjono
wanych na kontach podmiotowych.
Zbiory typu transakcyjnego stanowią:
- "Operacje gospodarcze" na które składają się poje
dyncze dekrety z zakresu ewidencji bilansowej i
po z ab 11 ar.sowe j .
- "Operacje rozrachunkowe" zawierające pojedyncze
dekrety związane z rozrachunkami.
Do zbiorów roboczych zalicza się:
- "Bieżące operacje gospodarcze" który ujmuje wszystkie
dekrety księgowe bieżąco wprowadzane do podsystemu.
Zbiory systemowe zawierają parametry, które każdy
użytkownik może zdefiniować i dostosować do własnych potrzeb.
Parametry te obejmują nazwę przedsiębiorstwa, bieżący okres
obrachunkowy, specyfikycję kont rozliczeniowych, symbole kont
zespołu "6" ujmujące dane księgowane w korespondencji z'konta
mi zespołu

"A", numery i nazwy grap dowodów księgowych oraz

dar.e statystyczne o poszczególnych dowodach źródłowych.
Zbiory indeksowe tworzone są do wyżej wymienionych
zbiorów typu podstawowego, transakcyjnego i roboczego. Celem
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ich jest porządkowanie rekordów zbiory w układzie rosnącym
oraz zapewnienie bezpośredniego dostępu do danych tzn. wybie
ranie rekordów ze względu na zadaną cechę,

7. Charakterystyka wydawnictw;
Informacje wynikowe podsystemu mogą być prezentowane w
dwóch formach:
- doraźnej przy utyciu monitora,
- trwałej w postaci tabulogramu.
Zadaniem formy doraźnej - na żądanie - z jedr.ej strony
będzie sprawdzenie prawidłowości dokonanych zapisów w zbio
rach danych, a w przypadku stwierdzenia błędów lub konieczno
ści uzupełnienia zbioru, będą podstawą działania interwencyj
nego; Z drugiej zaś', szybkie dostarczenie wyselekcjor.c. _r.c
informacji dla potrzeb zainteresowanego użytkownika, la forma
prezentacji informacji wynikowych powinna obejmować:
- stan konta przedmiotowego - syntetycznego,
- stan konta przedmiotowego - szczegółowego,
- zestawienie operacji gospodarczych zaksi:-cwanych n?
koncie przedmiotowym za bieżący miesiąc,
- zestawienie operacji gospodarczych

zaksięgowanych

na koncie przedmiotowym za ubiegły miesiąc lub
miesiące,
- stan konta podmiotowego,
- zestawienie operacji gospodarczych zaksięgowanych
na koncie podmiotowym za bieżący miesiąc,
- zestawienie operacji gospodarczych zaksięgowanych
na koncie podmiotowym za ubiegły miesiąc lub miesiące,
- zestawienie dotyczące poniesionych kosztów /na stano
wisko kosztów lub nośnik kosztów/ za bieżący miesiąc
lub za bieżący kwartał.
Wyżej wymienione zestawy informacji wynikowych powinny
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być wyprowadzane na monitor z możliwością powielenia ich w
tym samym układzie nr. tabulogramie;
Przy formie trwalej w postaci tabulogramów wyróżnić można
dwa rodzaje wydawnictw, a mianowicie:
- podstawowe /użytkowe/,
- kor.torlno - użytkowe.
Tabulogramy podstawowe o charakterze dokumentalnym zape
wniają pełr.y zestaw informacji o stanach kont przedmiotowych,
podmiotowych i operacjach gospodarczych. Powinny być sporzą
dzane na koniec okresu obrachunkowego /okresy miesięczne/ oraz
ich wersje skrócone na żądanie.
Treścią tych zestawień są:
- obroty i salda kont przedmiotowych /osobno dla kont syn
tetycznych i analitycznych/, czyli wydruk kartoteki kor.t,
~ zestawienie operacji gospodarczych zaksięgowanych w da
nym miesiącu obrachunkowym w układach: wydruk operacji
zaksięgowanych na wybranym koncie, bądź wybranym zespole
kor.t lub też wszystkich operacji dla wszystkich kont,
- obroty i salda kont podmiotowych, tj, wydruk kartoteki
kor.t kontrahentów, pracowników, osób fizycznych i insty
tucji,
- zestawienie operacji rozrachunkowych zaksięgowanych na
kontach podr.iotov.7 ch w danym miesiącu z możliwością
wydruku /za miesiąc/ operacji dotyczących jednego kenta,
bądź też wyróżnionej grupy indeksowej kor.t pofesiotowych
lub wszystkich operacji dla całego zbioru kor.*, podmio
towych,
- wykaz kontrahentów /wykaz kont osobowych/, r rosoT.u i
na żądenie,
- vyte: kont przedmiotowych, okresowo i r.s żedaris.
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cych potrzeb informacyjnych służb księgowych i Operatywnego
zarządzania; Informacje w nich zawarte stanowią podstawą do:
- ustalenia poprawności i zupełności wprowadzenia
danych źródłowych /dekretów/,
- stwierdzenia prawidłowości i zgodności zapisów na kon
tach podmiotowych oraz na kontach przedmiotowych.
Do tej grupy wydawnictw zalicza się:
1. Dziennik, który sporządzany jest dla każdej grupy
dowodów źródłowych. Umożliwia on kontrolą poprawności
i zupełności danych i informuje o dziennych operacjach
•finansowo - księgowych;
2, Wykaz kont przedmiotowych i podmiotowych oraz Stany
początkowe kont przedmiotowych 1 podmiotowych. Pełnią
one funkcje rejestru czynnych kont przedmiotowych 1
podmiotowych oraz służą do jednoznacznego ich identy
fikowania i przeznaczone są dla komórek księgowości
zajmujących sią dekretacją operacji gospodarczych.
Ujmują one również stany początkowe kont przedmioto
wych i podmiotowych i służą do sprawdzenia poprawność i
wprowadzania stanów początkowych;
8; Technolog-»'i przetwarzania danych.

Proces przetwarzania danych w podsystemie oparty jest na
następujących założeniach:
a/ dla wszystkich operacj.' gospodarczych

stosowany jest

jeden typ rercordu, w którym uwzględnione są 'wszystkie
niezbędne dla przetwarzania identyfikatory,
b/ głównym identyfikatorem w zbiorach podstawowych tj.
kartoteki kont przedmiotowych i kartoteki kont podmio
towych są.symbol kor.t2 przedmiotowego lub s-.mbol konta
przedmiotowego i podmiotowego,
c/ w zakresie przechowywania danych w zbiorach stosuje się
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rozwiązanie!
- dla analitycznej ewidencji operacji gospodarczych
i rozrachunkowych, okres roczny,
- dla zbiorczej ewidencji obrotów, okres dwuletni z
możliwością dowolnego przedłużenia.
Proces przetwarzania danych składa się z następujących grup
czynności:
Zakładanie zbioru systemowego na podstawie ustalonych
przez jednostkę gospodarczą właściwych dla niej parame
trów.
2,

Zakładanie zbiorów podstawowych, Polega oho na jednorazo
wym przeniesieniu danych z dokumentów systemowych do
dwóch zbiorów: "Indeks kcr.t przedmiotowych" i "Indeks
kont podmiotowych".

3, 2akładanie zbiorów podstawowych typu kartotekowego, które
polega na jednor

wym przeniesieniu danych z bilansu

otwarcia przy pomocy tradycyjnych urządzeń ewidencyjnych
/IK/ do dv:óch zbiorów: "Obroty kont przedmiotowych" oraz
"Obroty kont podmiotowych".
U.

Zakładanie zbiorów transakcyjnych i roboczych. Następuje
ono na podstawie rejestrowanych bieżących operacji gospo
darczych, Dane te są podstawą do przeprowadzenia aktuali
zacji zbiorów podstawowych, V tej fezie następuje roz
dział danych i ujęcie ich w dwa zbiory: "Operacje gospo
darcze" i "Operacje rozrachunkowe",

5; Księgowanie polegające r.a chronologicznym 1 systematycznym
rejestrowaniu udokumentowanych zdarzeń.nt właściwych kon
tach według zasad i reguł obowiązujących w rachunkowości
- czyli zapis w dwóch zbiorach podstawowych "Obroty kont
przedmiotowych" i "Obroty kont podmiotowych", Kolejna
czynnością w tej idzie jest tworzenie zbiorów analitycz
nych

gromad::.-, wch

operacje

gospodarcze

osobno w ukła-
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dzie kont przedmiotowych oraz w układzie kont

przedmiotcwyc'.

i podmiotowych;
Zadaniem tej grupy czynności jest równie* cutcm-c- y t. - .r .e
rozliczanie operacji rozrachunkowych,
6. Procedury okresowe. Zalicza siej -o nich:
- zamknięcie miesiące tj, ustalenie

tterów

przedmiotowych i podmiotowych r.a V:
miesiąca,
- zamknięcie roku tj. obliczenie

. .ar.ów ho \

szczególnych kont przedmioto y r. i r •
dzień 31 grudnia,
- założenie bilansu otwarcia dle

~

i podmiotowych na dzień i styczr ..,
- przeprowadzenie korekty bilansu

ci ,

- rozliczanie nieautomatyczne cper
7. Emisja wydawnictw w formie dcr-śr.sj :
8. Kopiowanie wszystkich zbiorów polegają-

~

,
rr. o .......

przepisywaniu zawartości dysku twartego i

■

dyskietki;
Wyżej wymienione czynności ująć można ■ pi?,: t.o- ł.‘

- -V

których następuje realizacja podsystemu.
Moduł I - inicjacja podsystemu do którego zali z1,2

ię

i 3 grupę czynności.

Moduł II - wprowadzanie dekretów, danych char .-'".er.,
cych zbiory podstawowe crsz bieżące — -r.-• • rnie danych - U 1 5 grupa czynno'ci.
Moduł III - okresowe przetwarzanie ćar.ych pole

' ące r:

wykonywaniu 6 grupy czynności.
Moduł IV - udostępnianie informacji użytkownikowi, które
realizowane Jest poprzez wykonywanie 7 grupy
czynności,
Moduł V - zabezpieczenie podsystemu polegające ri -wykona-
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r-.: czynności grupy 8.
Realizacja założonych w podsystemie zadań poprawi
warunki pracy księgowych, a w szczególności ułatwi wykonywa
nie obowiązków księgowych w zakresie:
- lepszego zorganizowania i doskonalenia prowadzenia
księgowości i sprawozdawczości finansowej,
- bieżącego prowadzenia ewidencji w księgowości,
- terminowego dokonywania rozliczeń oraz zabezpieczenia
informacji do ściągania należności,
- ujednolicenia i doskonalenia form pracy służb
finansowo - księgowych;
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KIERUNKI STOSOWANIA
RACHUNKOWOŚCI

MIKROKOMPUTERÓW

1. Dylematy zastosowań informatycznych w rachunkowości.
Wejście na rynek krajowy w latach osiemdziesiątych nowej
klasy sprzętu komputerowego - głównie mikrokomputerów o stan
dardzie światowym wyszło naprzeciw wielu oczekiwaniom, w tym
także w rachunkowości.
Z jednej strony była to szansa ozęściowego wypełnienia
wciąż rosnącej luki w mechanizacji i automatyzacji procesów
ewidencyjnych. Z drugiej zaś możliwości większego wsparcia
kierownictw przedsiębiorstw urządzeniami i narzędziami infor
matycznymi w procesach reformatorskich.
Jak się wydaje, tempo wzrostu zapotrzebowania przedsię
biorstw na narzędzia informatyczne, bezpośrednio wspomagające
procesy decyzyjne, wykazuje silną korelację z wdrażaniem praw
ekonomieznych do gospodarki. Przedsiębiorstwa kierujące się
rachunkiem ekonomicznym, chcące braó czynny udział w rynku
światowym, odczuwają coraz większy głód bieżącej i użytecznej
informacji ekonomicznej, tak o prooesach zachodzących w przed
siębiorstwie jak i w otoczeniu.
W zdecydowanej większości obecne zastosowania informa tyczne w rachunkowości znaoznie odbiegają poziomem od rozwią
zań eksploatowanych w krajach wysokorozwiniętych. Nie podejmu
ją problematyki rachunkowości kompleksowo. Nie widzą rachunko
wości jako " serca" systemu informacji ekonomicznej w przedsię
biorstwie. Są to produkty dziedzinowe, najczęściej realizujące
procesy ewidencyjne. Można zatem mówić tylko o częściowym wspo
maganiu informatyką systemu informacji ekonomicznej przedsię
biorstwa.
Należy przyznać, że,podejmowano próby, nawet zakończone
użytkowymi wdrożeniami, opracowania systemów kompleksowych ,
otwartych o wyższej efektywności informacyjnej. Z różnych przy
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czyn nie zostały one rozpowszechnione bądź napotykają na duże
trudności przy wdrożeniach użytkowych, np : System informaty czny rachunkowości, / skrót SIR / czy Zautomatyzowany system
rachunkowości / skrót ZSR /.
0 przyczynach stanu rodzimych zastosowań informatycznych
Już wiele napisano i powiedziano. Sądzę, źe są to problemy
ogólnie znane, zwłaszcza rachunkoweom i zasadne będzie tylko
ich syntetyozne zasygnalizowanie.
Jak się wydaje najistotniejsze z nich to :
- brak krajowego przemysłu komputerowego / sprzęt, narzędzia
programistyczne i programowania użytkowe / koordynującego przeduięvizięcia informatyczne i zapewniającego ciągły ich rozwój,
- stan organizacyjny systemów informacyjnych nie sprzyja efe
ktywnym zastosowaniom informatycznym, / duże zróżnicowanie w
słowniku zdarzeń gospodarczych i finansowych pomiędzy rachunkowcami, finansistami, statystykami itd. /,
- w organizacji rachunkowości od szeregu lat nie obserwuje się
istotnego postępu, / np. utrzymuje się wciąż istotne zróżnico
wanie zasad ewidencji pomiędzy branżami, mnożenia liczby i ro
dzajów urządzeń ewidencyjnych, brak standaryzacji algorytmów i
procedur itd. /,
- zmiany systemu ekonomiczno - finansowego przeprowadza się
ignorując podstawowe zasady systemów ewidencyjnych oraz ludzi
obsługujących ten odcinek rachunkowości,
- pozorowanie zastosowań informatycznych1 wobec braku przymusu
ekonomicznego.
Analizując tylko w/w bariery efektywnych zastosowań in
formatycznych, można postawić tezę, że powszechna informatyza
cja rachunkowości, a zwłaszcza społecznej jest w naszych wa runkach jeszcze sprawą przyszłości. Natomiast nie ma większych
przeciwwskazań do racjonalizacji informatycznych zastosowań w
o
konkretnych przedsiębiorstwach .
Uwzględniając stan i poziom krajowego sprzętu komputero
wego, należy podkreślić, że szansę taką stworzyły mikrokomputery
odpowiadająoe standardom światowym z serii IB4! BC.
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Dotychczasowe doświadczenia z zakresu zastosowań mikro komputerów w rachunkowości w zasadzie w niczym nie odpowiadają
a często nawet nie dorównują zastosowaniom na średnich i mini
komputerach. Przy czym powstało szereg kontrowersyjnych poglą
dów wokół problemu zastosowań mikrokomputerów w rachunkowości.
Jedni twierdzą, że mikrokomputery personalne z racji swe
go charakteru nie są przystosowane do obsługi systemów ewiden
cyjnych. Inni zaś podejmują próby kopiowania rozwiązań z śre
dnich i minikomputerów.
Podzielamy tu pogląd, że przy realnej możliwości stopnio
wego zaspakajania potrzeb rynku, właśnie w sprzęt mikrokompu
terowy / innych perspektyw w najbliższej przyszłości nie widać/
należy racjonalnie wykorzystać sprzęt w miarę dostępny, uwzglę3

dniając jego .specyfikę .
2. Nowa organizacja rachunkowości na mikrokomputerach.
Dominującą ;.rupę mikrokomputerów, znajdujących się na na
szym rynku, stanowią 16 - bitowe z serii IBM PC i kompatybilne.
Jest to klasyczny' komputer personalny przeznaczony na t .ano wisko pracy z możliwością rozbudowy pamięci typu dysk twardy.
A zatem sprzęt ten nie może spełniać funkcji urządzeń WEJŚCIA
do masowego wprowadzania danych / na wzór np : MERA - 9150 /,
nie jest też przystosowany do przetwarzania dużych zbiorów in
formacji czy też emisji potokowycn wydawnictw typu kartoteka.
Yiobec braku możliwości wyboru sprzętu.komputerowego należało
organizację rachunkowości informatycznej na mikrokomputerach
przystosować do w/w ograniczeń. Działania powyższe poszły w
następujących kierunkach :
2.1.

Redukc^ą_dękręt&c^i_r£cznej_orąz_w£rowadzania_dMT2ęh

zadekretowanych.
Zadanie powyższe zostało ekspertowskim systemem auto matycznej dekretacji - akronin s R-D/88, R-H/88 i R-U/88.
Idea działania tego pakietu programowego nawiązuje do teorii
zdarzeń naukowców amerykańskich'1, z tym że n przeciwieństwie
do nich, bazuje na teorii wartości i nie ogranicza się tylko ■
do trzeciego wymiaru zdarzenia.
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W przeoiwieństwie do amerykańskiej szkoły rachunkowości
zdarzeniowej, w przedmiotowym systemie zdarzeniom okreśia się
logiozny ciąg dekretów dający się wyodrębnić, skwantyfikować
i opisać. Opis ten to między innymi początek i koniec ciągu
ale także informacje identyfikujące, takiej jak jakość, asorty
ment itd. Taki logiozny oiąg dekretów nazwano n zdarzeniem
księgowym" zaś każdy pojedynczy dekret należący do zdarzenia
księgowego przyjęto nazywać " zdarzeniem elementarnym "
Z powyższego wynika, że każde zdarzenie księgowe obejmuje dwa
lub więcej zdarzeń elementarnych. Identyfikator zdarzenia
księgowego zawsze wskazuje zdarzenie elementarne początkujące
zdarzenie księgowe.
Ha przykładzie obrotu towarowego wyodrębnienie zdarzeń
księgowych przedstawia

niżej zamieszczony przykład.

¡1 Indeks
1 Zdarzenie
\
eleraentar- i
[zdarzenia
ne począt- \
księgowego
kujące
\
W IZK /
ZK

Pozostałe zdarzenia elemen - ji
torae / ZE /
jj
7T? ZE 2.
ZE
3
.
5
* * 1#

- _____

3.

102

|

732

5-

737
r--- 1
I
I

513

4.

]|
i!

333

I

|

CU
tI■
i
I

202

•H

r .

209

13

! 15
fe,.™

|

!
!o

12

U

11

t

2.

r*~

737
—
737

i
j
t

732

}
i

737

737

i
732
--- -I----

737

f-

333 ' J
333

,
333

■

»

ij
¡1
i;
V

i

itd.
S? zamieszczonym przykładzie widać, że różnice pomiędzy
zdar.„aiami księgowymi występują najczęściej w zdarzeniu ele
mentarnym, początkującym zdarzenie księgowe. Zdarzenie początkująoe można utożsamić z rodzajem operacji finansowej lub jej
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udokumentowaniem, np: utarg gotówkowy, czek, przelew, inkaso
itd. Jest to bardzo ważny aspekt tego rozwiązania z punktu
widzenia możliwości jego zastosowań użytkowych.
Podstawowym zadaniem systemu jest wykonanie dokumentu
/ faktury, rachunku raportu lub zestawienia dokumentów /.
W czasie realizacji tych czynności system zbiera / na zasadzie
czynności ubocznej / informacje o zdarzeniach księgowych do
bazy danych /BD/. Z drugiej strony system posiada bazę wiedzy,
/ głównego księgowego - BW /, na temat jak należy dekretować
każde zdarzenie księgowe. Dalsza procedu-.. polega na progra
mowym zapisaniu dekretów poszczególnych zdarzeń elementarnych,
wykorzystując do tego celu BD i BW.
Należy tu dodać, że baza danych fizycznie jest ograniczo
na zawsze do jednego zdarzenia księgowego, natomiast baza wie
dzy ma charakter względnie stały. Przy czym baza wiedzy jest
bardzo podatna na standaryzację i to nie tylko w skali jednego
przedsiębiorstwa. Stanowi niezawodny instrument dyscyplinowania
pracy w ręku głównego księgowego. Pozwala na obsługę tylko tych
zdarzeń, na które wyraził zgodę główny księgowy. Ponadto każde
zdarzenie zawsze je3 t zadekretowane zgodnie z zapisem w

3W .

2 .2 . Integracja zasilania poszczególnych rodzajów ewidencji.
Konieczność zreedukowania do minimum obciążenia klawia
tury mikrokomputera wprowadzaniem danych / w tradycyjnym rozu
mieniu / skłoniła autorów do rozważenia możliwości całkowitej
integracji WEJŚCIA do wszystkich rodzajów ewidencji w rachun
kowości.
Zasadnicze różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami
ewidencji polegają na sposobie opisania zdarzenia, np :
- ewidencja ilościowa /I/ - na ujęciu tylko ilościowym,
- ewidencja ilościowo - wartościowa /C/ - opis zdarzenia
obejmuje między innymi ilość, cenę i wartość,
- ewidencja finansowa /W/ - na ujęciu tylko wartościowym.
Jeżeli zważyć, że każdy z wyżej wymienionych rodzajów ewiden
cji opisuje to samo zdarzenie to jest rzeczą oczywistą, iż
trzykrotne wprowadzanie danych o tym samym zdarzeniu należało
uznać za wysoce nieracjonalne działanie.

" 4-6 -

Sykorzystano ts rozwiązaniu silną zależność pomiędzy posz
czególnymi rodzajami ewidencji, którą nożna przedstawić w po
staci następującego równania:
I z C « I
gdzie:
I - ilość,
C - cena,
W ~ wartość.
Pakiet programowy R-H/8 8 ma za zadanie zebrać wszystkie
informacje o zdarzeniu księgowym /I, C, W itd./ i zapisać w for
mie i urządzeniach żądanych przez użytkownika systemu.
Programy WEJŚCIA R-H/88 stanowią dalsze rozwinięcie pakie
tu R-D/8S. 2adaniera ich jest tworzenie dokumentów, zbieranie
standardowego opisu zdarzeń na użytek ewidencji I, C i 7i oraz
automatyczna dekretacja zdarzeń do ewidencji finansowej.
Autorzy systemu zastosowali alternatywne rozwiązanie pro
cesów ewidencyjnych. V/ pierwszej fazie realizowany jest model
zdecentralizowanych baz danych / rodzajów ewidencji /, Kie
mniej prowadzone są prace nad scentralizowaną bazą denych, któ
ra zaletami znacznie wyprzedza model zdecentralizowany. Przede
wszystkim scentralizowana baza danych jest paraięcióoszczędna
co odgrywa istotną rolę przy stosowaniu mikrokomputerów. Naj
ważniejszą jej zaletą jest możliwość transmisji /zasilania/
danych do podsystemów bezpośrednio wspomagających procesy de
cyzyjne. Jest to realna szansa użytkowego zastosowania nauko
wych metod matematycznych w analizach, planowaniu i prognozo
waniu procesów gospodarczo-finansowych przedsiębiorstwa.
W przeciwieństwie do scentralizowanej formy ewidencji zda
rzeń, bazy zdecentralizowane są organizowane przez program
dyslokacji informacji /danych/ dc poszczególnych rodzajów ewi
dencji. Dyslokacja jest parametrycznie sterowana przez użytko
wnika systemu na poziomie zdarzenia księgowego.
Zintegrowany sposób zbierania opisów zdarzeń księgowych,
umożliwił rozszerzyć zakres informacyjny opisu stosownie do
potrzeb przedsiębiorstwa. Na przykład, zdejmując informacje
o zdarzeniu takim jak "sprzedaż wyrobów", podczas wystawiania
dowodu "Slagazyn wyda" /WZ/ można opis zdarzenia poszerzyć o
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czas zdarzenia lub jakość wyrobów. Zebrane informacje dodatko
wo program dyslokacji winien umieścić w wyspecjalizowanej, ba
zie danych, np. "banku danych".
Możliwości rozszerzania wymiarów zdarzenia księgowego win
ny sprzyjać szerszemu stosowaniu analiz opartych o badania
przyczynowe oraz bieżącego rachunku ekonomicznego.
2.3- Kompresja zbiorów
Jak już wspomniano,kopiowanie metod przetwarzania danych
księgowych z średnich komputerów na mikrokomputerach, skute
cznie ogranicza ich możliwości. Bowiem miesięczna liczba "tran
sakcji" w średniej wielkości przedsiębiorstwie waha się od "•
do 20 tysięcy tylko w samej ewidencji finansowej. Jest tc a:';,
tylko duża liczba danych do wprowadzenia, ale także probl;
przetwarzania.
Analiza dotychczasowych rozwiązań organizacyjny on
ił a,
że zbiór danych rzeczywistych /inaczej zbiór transakcji ciężą
cych/, w zasadzie służył do systemowych funkcji kontrolnych
i emisji DZIENNIKA /kartoteki bieżącej/. Nie 3 posób było ■ sy
stemie na mikrokomputerach powyższe zader.ia w ogóle pomiń

'.

Z tą różnicą, że realizowane są w czasie rzeczywistym, to zaś
pozwala zredukować potrzeby zbiorów :zeczywistych do co najwy
żej liczby zdarzeń z jednego dnia roboczego. W przedsiębior stwach średniej wielkości liczebność tych zbiorów nie powinna
przekraczać jednego tysiąca zdarzeń elementarnych /ca 1 0 C0 po
jedynczych dekretów/.
Ten "jednodniowy" zbiór transakcji bieżących jest ponadto
ćrćdłen aktualizacji podstawowych baz danych. Z. tym, że ich
struktura organizacyjna posiada wyłącznie postać wynikowa.
Powyższe oznacza, że zbiór główny /GBD/ nie zawiera więcej re
kordów od liczby kont syntetycznych używanych'przez użytkowni
ka systemu. Liczebność tego zbioru, bez względu na wielkość
przedsiębiorstwa, nie ulega istotnym zmianom. Dodać należy, że
jedynie GED spełnia wymogi zbioru właściwego dla ewidencji fi
nansowej, to znaczy spełnia wymóg bilansowania się. Natomiast
dalsze zbiory /bazy danych/ mają charakter zbiorów wyspecjali
zowanych i także postać wynikową.
Powyższe zabiegi organizacyjne pozwoliły na redukcję w/.,:’-
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kośoi zbiorów w stosunku do zastosowań tradycyjnych o ponad
90 prooent a tym samys na racjonalizację przetwarzania przy
zastosowaniu mikrokomputerów. Działania powyższe otworzyły
też drogę da szerszych zastosowań mikrokomputerów 8 -bitowych,
zwłaszoza w jednostkach organizacyjnych o małej liczbie zda
rzeń księgowych^.
2 *4 * Przetwarzanie danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego
można określić jako skutek kompresji zbiorów. Bowiem sama kom
presja nie ma charakteru ozysto organizacyjnego czy też technioznego. Polega na przystosowaniu struktur poszczególnych bazdanych do potrzeb informacyjnych użytkownika systemu. Jako
przykład może posłużyć struktura bazy danych o rozrachunkach
z dostawcami i odbiorcami. Jej zawartość merytoryczna odpowia
da ściśle specyfikacji salda należności i zobowiązań. Ma zatem
charakter bezpośrednio użyteczny. Podobnie przedstawia się
organizacja bazy danych pn. "Rachunek kosztów i wyników".
Struktura rekordu w bazie RKiW jest następująca:
1 / indeks konta syntetycznego,
2/ analltyozna ozęść indeksu konta,
3 / stan wg bilansu otwarcia po stronie Vfn,
4/ stan wg bilansu otwarcia po stronie Ma,
5 / obroty fcieiąoego miesiąca po stronie Rn,
6/ obroty bieżącego miesiąca po stronie Ma,
7/ obroty narastająoa po stronie Rn,
8 / obroty narastające po stronie Ma,
9/ saldo Sn,
10/ saldo Ma.
Jeżeli zważyć, iż wszystkie bazy danyoh są aktualizowane
w cyklu dziennym, to niniejszy system należy uznać za pierwszy,
który dostarcza., użytnikowi informacji użytecznych w czasie
zbliżonym do rzeczywistego.
Całe przedsięwzięcie informatyczne nazwane " Rachunkowością
informatyczną na mikrokomputeryn - RIH jest realizowane przez
Esukową Agencję Informatyki Stosowanej i Wdrażania Innowacji
"PROGRES" w Szczecinie.------------------------- ----Pierwsze wdrożenia użytkowe zostały zaplanowane na
1989-01-01.
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3. Spodziewane efekty
Ocena efektywności systemów informatycznych w fazie proje
ktowania i programowania jest zadaniem trudnym. Zwłaszcza gdy
proponowane rozwiązania zasadniczo odbiegają od znanych rozwią
zań. Czynności te wymagają dużego doświadczenia praktycznego
w rachunkowości oraz na odcinku eksploatacji systemów informa
tycznych.
Zasadniczo efekty zastosowań informatycznych w przedmioto
wym rozwiązaniu należy rozpatrywać w dwu p'aszczyznach a mia
nowicie:
- ekonomicznej,
- pozaekonomicznej.
Kwantyfikacja efektów wymaga punktu odniesienia jak też zdefi
niowania, obszaru zastosowań.
Powyższe czynniki wskazują, że każde przedsiębiorstwo musi
do określenia efektów ekonomicznych wykonać obliczenia własne.
Dla uwypuklenia rzędu tych efektów przyjęto, iż sy3 tem RIM zo
stał wdrożony w przedsiębiorstwie, które dotychczas eksploato
wało system FK na komputerach MERA 9150 i Odra 1305. Przecię
tna liczba rekordów /właściwych dla systemów FK/ w miesiącu
kształtowała się na poziomie dwudziestu tysięcy. Przy założe
niu, że obciążenie stanowisk praoy jest maksymalne, dekret rę
czny musiało realizować pięciu pracowników.
Fazę kompletowania i opisywania dokumentów /paczek/ reali
zowała jedna osoba. Zaś do wprowadzenia i korekty błędów zbio
ru 20 tyś. rekordów niezbędny był również jeden etat. Sam czas
efektywnego wprowadzania dekretów szacuje się na 10 - 12 roboczodni. Można też przyjąć, iż cena usług informatycznych za
wprowadzenie i przetworzenie jednego rekordu z FK kształtuje
się na poziomie 10 złotych. Z powyższego wynika, że przedsię
biorstwo płaciło ośrodkowi obliczeniowemu za eksploatację sy
stemu FK ca 200 tys. zł. miesięcznie, oo w skali roku stanowi
koszt rzędu 2,4 min zł. Dodatkowe założenie

to, iż przedsię

biorstwo eksploatujące RIM, przedmiot niniejszej pracy, zasto
sowało zintegrowany 3ystem WEJŚCIA /R-D/8 8 , R-H/8 8 i R-U/8 8 /
dla 80 procent dokumentów, zaś pozostałe dekretuje i wprowadza
techniką manualną.
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Przy zastosowaniu "Rachunkowości informatycznej na mikro
komputerach" przedsiębiorstwo operuje zdarzeniami księgowymi
co w omawianym przykładzie wyniesie oa 7 tysięcy. Z czego 5,6
tys. zdarzeń, nie będzie przedmiotem dekretu ręcznego a zatem
nie wystąpi też proce3 wprowadzania danych. Oszczędności z te
go tytułu wynoszą cztery eta y na stanowiskach dekrecistów
oraz oa pół etatu na stanowisku operatora wprowadzania danych.
Koszty usług informatycznych / w porównaniu z opłatami na rzecz
ośrodka obliczeniowego/ winne uleo obniżeniu o /5600 x 3 x 1 0 /
16 8 tys. zł. miesięcznie, co u skali roku daje kwotę ponad
2 min zł.
Do powyższego rachunku należy dodać jeszcze oszczędności
z tytułu automatycznej emisji dowodów wewnętrznych i wychodzą
cych, bowiem zastosowanie na tym odcinku techniki komputerowej
jest najbardziej czaso i kosztooszczędne. Jednak dla zobiekty
wizowania prowadzonego rachunku powyższe oszczędności należy
skorapen3owaó z kosztami amortyzacji i eksploatacji mikrokompu
terów. Dodać tu należy również oszczędności z tytułu zmniejsze
nia zużycia papieru komputerowego.
Reasumując oszczędności proste, dające się wymierzyć,
w przypadku podanego wyżej przedsiębiorstwa, w skali roku win
na wynieść ca 4,7 min złotych /koszty robocizny wraz z narzu
tami przyjęto w wysokości 50 tys. zł na jednego pracownika
miesięcznie/. A zatem suma rocznych oszozędności odpowiada nie
omal oenie zakupu podstawowej konfiguraoji mikrokomputera IBM
PC z dyskiem 20 MB.
I dodać tu należy, żo przy szacowaniu wyżej wymienionych kwot
oszczędności całkowicie pominięto zagadnienie
silania poszczególnych rodzajów ewidencji.

integracji za

Efektem bodajże najważniejszym przedmiotowego produktu
jest stworzenie możliyfości racjonalnego zastosowania

mikrokom

puterów w rachunkowości. Powyższe nabiera szczególnego znacze
nia przy obeonym stanie,/, zwłaszcza jego jakości/ komputerowego
sprzętu krajowego.
Inną grupę stanowią efekty 'rudnowymieme, aczkolwiek bar
dzo istotne. Zaliczyć do nich należy:
- stworzenie możliwości dostępu do informacji ekonomicznej
w czasie zbliżonym do rzeozywistego / efekty ekonomiczne
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zależeć będą w tym przypadku od trafpoścl podejmowanych decy
zji gospodarczych przez kierownictwo przedsiębiorstwa /,
- wzrost poziomu kontroli i zabezpieczenia mienia,
- zwiększenie możliwości bezpośredniego i bieżącego zaspaka
jania, / zasilania danymi / takich procesów jak rachunek
ekonomiczny, planowanie i prognozowanie oraz analiza ekono
miczno-finansowa,
- wzrost dyscypliny finansowej, warunków i kultury pracy
w rachunkowości.
Należy przypuszczać, iż liczna grupa użytkowników sprzętu
mikrokomputerowego z zainteresowaniem odniesie się do prze
dłożonej propozycji.
LITERATURA:
1. J. Szperkowicz - "Skąd się biorą komputery"?
H.T./87 - s.od 32 do 37.
2. E. Depa - "System finansowo-ko3 ztowy na mikrokomputerach"
materiały na "Forum Księgowych" - Gdańsk 1988,
s. 22 - 30.
3. I. Dziedziczek - "Rachunkowość przy zastosowaniu mikrokom
puterów"
materiały na "Forum Księgowych" - Gdańsk
1 9 8 8 , s. 31 do 41.
4. A. Bytniew3 ki i J. Stępniewski - "Księgowość zdarzeniowa"
- op.cit.s. 1 - 9 .

- 52 -

Ignacy Dziedziczą!:
Uniwersytet Szczeoińskij
ZASTOSOWANIE MIKROKOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI

MAŁYCH

FRZEDS ię31ORS TW
1; Podatność mikrotomputeró^na_zastosowanie_w
rachunkowości
Szczególnie właśnie małe mikrokomputery są kameralnym narzę
dziem pracy księgowej. Można mówić o komputeryzacji za ich pomocą
stanowisk pracy księgowej. Rozwinęło się przyjazne oprogramowa
nie mikrokomputerów. Umożliwia ono użytkownikowi operowanie
prostą techniką tablicową, ujmowania danych -wg kolumn i wier
szy. Mikrokomputery można koncentrować i rozpraszać. Działać
na nich bieżąco i okresowo. Można je łączyć ze sobą i z kom
puterami. Opracowuje się coraz doskonalsze oprogramowanie
mikrokomputerów, czego przykładem może być oprogramowanie baz
danych. W tym wszystkim tkwi źródło możliwości wpływu mikro
komputerów na system rachunkowości,szczególnie w zakresie org-‘
anizacyjnym, technologicznym i prawnym.
W zakresie organizacyjnym mikrokomputery z jednej strony
wpływają na decentralizację pracy księgowej zwłaszcza związa
nej z wprowadzaniem danych źródłowych ale również umożliwiają
ich centralizację, 'rfęzłowym zagadnieniem problematyki organiza
cyjnej przy tym jest podział pracy między służbą finansowoksięgową a pozostałymi służbami, zwałszcza eksploatacyjnymi w
przedsiębiorstwie transportu samochodowego. Będzie on zależał
od szerokiego bądź wąskiego

rozumienia samego pojęcia systemu

rachunkowości; W szerokim ujęciu system ten utożsamia się z
systemem informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, W wąskim
natomiast rozumieniu powstaje problem zakresu ewudencji anali
tycznej. Należy przy tym zauważyć, że im większe jest przedsię
biorstwo tym bardziej racjonalna staje się tendenoja decentra
lizacji niektórych analityk. Przykładem tego może być analityka
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finansowych rozliczeń z usługobiorcami w przedsiębiorstwie
transportu samochodowego.
V zakresie technologicznym mikrokomputery w rachunkowości
sprzyjają tak koncentracji Jak i specjalizacji organizowanych
zbiorów danych, automatyzacji złożonych procedur finansowych
/"parowania" transakcji rozrachunkowych/, kosztowych /rozli
czeń, kalkulacji i przeniesień/, księgowych /dekretacji/ a
także wprowadzeniu księgowego śledu kontrolnego. Problem orga
nizacji zbiorów danych to przede wszystkim wybór między Jedną
a wieloma bazami danych. Zakres automatyzacji procedur zwię
kszając udział pracy uprzedmiotowionej zawęża zakres organizacji
pracy księgowej 1 uwalnia księgowych od żmudnych i skompliko
wanych działań zwiększając ich niezawodność. Księgowym śladem
kontrolnym jest natomiast zapewnienie możliwości systematycz
nej i chronologicznej dezagregacji zbiorów danych prowadzonych
na nośnikach magnetycznych. Dezagregacja systematyczna to wy
kazanie z jakich zapisów cząstkowych /źródłowych lub anality
cznych/ składa się dany zapis złożony

/zagregowany analityczny

lub syntetyczny/. Dezagregacja chronologiczna to wykazanie
następstwa czasowego powstawania zapisów złożonych.
W zakresie prawnym mikrokomputery wzmagają potrzebę nowych
działań legislacyjnych dla uznania ksiąg rachunkowych na nośni
kach magnetycznych /co wiąże się z problematyką zabezpieczenia
zbiorów: danych/, atestowania programów oraz wprowadzenia
standardów ochrony i kontroli ksiąg. Rozsądnego uregulowania
wymaga redukcja przepisów nakazujących stosowanie skomplikowa
nych procedur finansowych, kosztowych i księgowych, przepisów
nakazujących drobiazgową obserwację procesów gospodarczych i
obiektów majątku zwłaszcza JGU,
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2, Ogólne zał°*enla_mil^okomputeryzacJi_rachunkowości
małych przedsiębiorstw i instytucji
Spróbujmy wspierać systemy rachunkowości mikrokompu
terami 8-bltowymi tam, gdzie jest,to możliwe i pożyteczne,
żeby dostosowywać narzędzie do zadań Jak klucz do zamka, żeby
"nie wbijać gwoździa kafarem". Do pomyślenia jest zastosowanie
małego /8-bltowego/ mikrokomputera jako urządzenia peryferyj
nego do wprowadzenia danych źródłowych w średnich i dużych
jednostkach gospodarczych oraz również do kompleksowego ujęcia
prac ewidencyjno-obliczeniowych w małych jednostkach gospodar
czych /w których miesięczna liczba pozycji dekretowanych nie
przekracza kilkunastu tysięcy, któremu to kryterium odpowiada
ją niektóre ćddzlały KFKS, nie mówiąc o mniejszych gospodarstwach
samochodowych.
Rachunkowość na małym mikrokomputerze typu AKS TRĄD/SCHNEIDER
dla małego przedsiębiorstwa lub instytucji 'jest do pomyślenia
przy zasadzie redukcji analityk dużych zbiorów i wyodrębnieniu
dla nich osobnych baz danych. Jeśli więc dany zbiór analityki
takiej jak - rozrachunków z kontrahentami,
- rozliczeń zakupu materiałów,
- kosztów i dochodów
przekracza orientacyjną liczbę 1000 pozycji to wyodrębniamy:
PAZ? DANYCH FINANSOWYCH /BDF/
BAZę DANYCH ROZLICZENIOWYCH /BDR/
BAZ? DANYCH WYNIKOWYCH /BDW/
w zakresie ewidencji wartościowej.
Można również wyodrębnić BAZę DANYCH PŁACOWYCH, BAZę
DANYCH SRODK0W TRWAŁYCH, BAZę DANYCH MATERIAŁOWYCH, 3AZĘ DANYCH
FRZEDMIOTCW NIETRWAŁYCH W UŻYTKOWANIU czy też BAZę

DANYCH

FR.ODUKTCW w zakresie ewidencji llościowo-wartościowej.
Wydaje się, że w małej jednostce wystarczy wyodrębnić w
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zakresie ewidencji ilościowo-wartośclewej cztery bazy, a
mianowicie:
1/ bazę danych księgowych /BDK/ o charakterze "DZISNHIK-GŁiWNA",
w której znajdą się wszystkie konta syntetyczne oraz konta
analityczne o małej liczebności pozycji, nie wyodrębnione
w osobne bazy
2/ BDF obejmująca konta zespołów 1 1 2

planu kont,

3/ BDR zawierająca konta 301, 302, 303,
4/ BDY/ grupująca konta kosztów, dochodów, strat nadzwyczajnych
i zysków nadzwyczajnych /zespołów 4,5,7/i
Spróbujmy nakreślić ogólne założenia baz danych rachunko
wości małych Jednostek w technologii dBASE IX na mikrokomputer
Schneider CFC 6128 z dodatkową stacją dyskietek 3" /jeszcze
lepiej 5,25" np, VORTEX/, które są standardowo podłączane do
jednostki centralnej pod systemem operacyjnym CP/K wersja 3Plus.
Najpierw wyodrębnimy FROCESY przetwarzania danych, nastę
pnie STRUKTURY zbiorów danych wejściowych, transakcyjnych i
wyodrębnionych baz danych aby w końcu zarysować założenia do
kilku pierwszych procesów,

3. ’
Wyodrębnienie głównych procesów
1. Założenie 1 modyfikacja tablic danych stałych.
2. Zakładanie i modyfikacja bilansu otwarcia /BO/
- dla pierwszego inicjowania baz danych rachunkowości
- dla

ew. /corocznej/ korekty BO po weryfikacji

bilansu
a/ bazy danych księgowych /BDK/
b/ bazy danych finansowych /BDF/
c/ bazy danych rozliczeniowych /BDR/
d/ bazy danych wynikowych /BDV,’/
3 . Uprowadzenie do mikrokomputera danych z dokumentów
źródłowych z kontrolą 1 założeniem zbioru transakcy-
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jnego /TR/.
4, Wydruk TR wg pełnego symbolu konta /syntetyczno-analitycznego/,czy11 tworzenie DZIENNIKA dla potrzeb kontro
li następnej i potrzeb organizacji archiwowania.
5; Aktualizacja w pierwsze j'fazie wszystkich baz danych
a/' sumowania końcowe per saldo w BDK
b/ parowanie zapisów z ich ewentualną eliminacją
w BDF
c/ rozliczanie transakcji z tworzeniem, dokumentowaniem
/w formie DZIENNIKA/ i księgowaniem automatycznych
dekretów w BDR
d/ sumowanie tymczasowe por saldo w feDW
6 . .Rozliczenia miesięczne kosztów i dochodów w BDW
7. Druga faza aktualizacji BDK

wynikami poprzednich

rozliczeń
8 . Selektywne zasięganie informacji
9. Zestawienie obrotów i sald
10, Statystyczny rachunek wyników
11, Księgowy rachunek wyników
12, Przekształcenie BZ w BO.

4.

Struktury baz danych rachunkowości
a.
Czgść
1.
2.
3.
4.
5.
6.

D a n y c h

ź r ó d ł o w y c h

wspólna dla paczki’dokumentów:

Rodzaj dokumentu '
Nr paczki /v|łD i w roku/
Data bieżąca /systemowa/paczki
Liczba dokumentów w paczce
Liczba dekretów w paczce
Osoba dekretująca paczkę

Część indywidualna każdego dekretu:

RD
NRPACZ
DATPACZ
IDOK
IDEKR
OSDEKR

c,1
n,3
c, 8
n,2
n,3
c , 2 /inicjały/
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------------------------7, Nr kolejny dokumentu w paczce
8 ,'Dęta zdarzenia /'dokumentu/
9, Nr kolejny dekretu w paczce
1 0 , Stronę konta /Wn lub Ma/
11, Typ zapisu
12, Konto syntetyczno-ar.alityczne
13, Wartość •

NRDOK
DATDOK
uH-.-KR
SlEiZCJ
TYPKA?
K.y ;TO
XV.0TA

n,2
c,5 /dzień/mięsSf.c/
r.,3 /automat. od 1/
c,S/storno: d'-,SK/
c, /numer, dla rozr./
c,12
n,15,2 /storno!minus/

Dokumenty organizuje się po kilkadziesiąt v paczce i
paczkę opisuje jak to podano w poz, 1-5 dokumentu WE, Przy
wprowadzaniu danych najpierw wprowadza się ten opis paczki,
Wyświetlają się formatki wejścia zapełniając automatycznie
danymi zopisu paczki /z poz, 1,2,3,5/. Należy natomiast
wprowadzić dane kolejno do pozycji 7-13. Jak widać przewiduje
się tu tradycyjny dekret jednostronny,_ który stwarza podstawę
do kontroli bilansowania się kwot Wn i Ma, Przewiduje się też
kontrolowany przebieg wypełniania pola KONTO. Otóż, zależnie
od wartości trzech pierwszych znaków /symbolu konta syntety
cznego/, dopuszczalne do wypełnienia po kolei

zostaną pola

analityki stosowne do szczegółowości zapisu na danym koncie
/co widać w strukturach poszczególnych bez danych/,
b. ZBIORU TRANSAKCYJNEGO /ER/
1. KONTO
2. STRKON
3. TYFZAP
b . DATPACZ
5. OSDEKR
6 . RD
7. NRPACZ
9. Nr©OK
9. NRDEKR
10, DATDOK
11, KWOTA
W zbiorze TR muszą być odnotowywane ostatnie numery pcćzek
/wg RD/.
-i
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C. BDK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11.
12 .

o,3
Konto syntetyczne
i
Analityka /pozycje analityczne/ A3
c,3
n,15,2
BOWn
Bilans otwarcia Wn
n,15,2
BOMa
Bilans otwarcia Ha
OBRBWn n, 15,2
Obroty bieżące Wn
OBRBMa n, 15*2
Obroty bieżące Ma
n,15,2
OBNWn
Obroty narastające Wn
n* 15,2
OBNMa
Obroty narastające Ma
PERSALWn n,15,2
Saldo sald Wn
FERSAIMa n,15,2
Saldo sald Ma
SALDOWn
ń,15,2
Saldo Wn
SALDOMa
n,15,2
Saldo Ma
Pozycje 9 i 10 będą wypełnione w pierwszej fazie

aktualizacji BDK na podstawie zapisów źródłowych operacji
gospodarczych a pozycje 1 1

1 12 - w drugiej fazie, na podsta

wie sald kont analitycznych. Konfrontacja sald z w/w pozycji
jest dodatkowym układem kontrolnym.
d. BDF
1 .Synt.wybr.kont zesp. 1 i całego 2
2 .Analityka /kontrahentów/
3 .Analityka /wiązanie zapisów/
A,Strona konta
5 .Typ zapisu /dekrety ozn. cyframi/.
6 .Rodzaj dokumentu
7 .Nr paczki
8 .Nr dokumentu
9 .Data zdarzenia
•1 0 .Wartość /minus dla storna/

S
AF5
AF4
STRKON
TYEZAP
RD
NRPACZ
NRDOK
DATDOK
KWOTA

0,3
c,5
0,4
c, 2
c, 1
c, 1
n,3
n ,2
n,4
n,15,2

Ujmuje się tu tylko otwarte, nie rozliczone transa
kcje, Wiązanie ze sobą zapisów odbywa się przez nr dokumentu;
e. BDR
1.Synt.wybr.kont zesp. 3 /301..,/
2.Magazyn
3 .Analityka /wlązanfe zapisów/
4.-9, jak w BDF

S
AR3
AR4

c,3
c,3 .
c,4 .
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t. BDW
1. Konto syntetyczne zesp. ¿*,5,6,7
S
c,3
2. Miejsce powstawania kosztów
AK6
c ,6
3. Pozycja kosztów
AK3
c,3
¿♦.-13. jak w BBK począwszy od zmiennej B01 ale bez
FERSAL

1 ° P£°£es<$w ewidencji miesięcznej
a.
a.

Założenia do zakładania baz danych

Zestawienie BO dla BDK
-

_

! s

! A3

j

T

i B01

l302

i
I

Kontrola: podsumowania rubryk strony 'rfn i strony Ma
oraz sprawdzenie ich zgodności ze sobąj' ewentualnie spawdzenie
czy suma zapisów analitycznych daje per saldo danego konta
syntetycznego.
b; Zestawienie BO dla BDF
--------------------

\

.j.------------ -------------------- j -

,------------------- - p ---------------- j --------------- T ------------

2 j AF5 j AF4 \ STRKON [TYPZAF {RD | NRPACZ { NRDOK• ¡DATOCK {Kr.OTA
Kontrola: bilansowanie sald Wn i Ka oraz analitycznych

z syntetycznymi /w tym porównanie z BDK/.
c. Zestawienie BO dla BDR
Analogia do BDF
d. Zestav;icnie BO dla BBW
Analogia do BDK

b.

Założenia do wprowadzania danych
Przy budowie .formatki

podkreślmy to jeszcze r .?,

tizależnić pojawianie się po kolei każdego rodzaju analityki od
rodzaju konta syntetycznego czyli rodzaju bazy danych rachun
kowości na która trafia dane konto. Każda bowiem baza ma
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swoiste kompozycje struktury analityki, Należy przy tym kon
trolować rozpiętość znakową i typ zmiennej.
Przetwarzając rekordy WE na rekordy TR wpisujemy do TR:
KONTO z części indywidualnej dekretu,
STRKON
J.w.
TTPZAP
J.w.
DATPACZ w opisie paczki generowana jest automatycznie
OSDEKR
J.w,
FU)
J.v.
NRPACZ
J.w,
NRDOK z części indywidualnej dekretu
NRDEKR jest generowany automatycznie
DATDOK z części indywidualnej dekretu
KWOTA
J.w.
Kontrola:
1/ zapełnienia pola KONTO stosownie do formatu zapisu w danej
baziej
2/ związku między STRKCN a KWOTA takiego, że w polu KWOTA musi
być- wartość ujemna jeśli w STRKON jest wartość "SW" lub "SM",
któro oznaczają storno Y/n lub Ma} musi zachodzić tu i odwro
tna zależność tj. gdy w polu STRKON pojawią się w/w dane to
KWOTA musi być ujemna}
3/ zależności między TYFZAP a wypełnieniem pola KONTO takiej,
że pojawienie się w polu TYPZAP cyfry-z przedziału /0-3,
3 -8/ oznacza operację rozrachunkową, więc wystąpienie
określonego konta syntetycznego zespołu 2 w polu KONTO:,
V

zgodności wartości pól DAT ... z kalendarzem}

3/ zgodności pól OSDEKR i RD z dopuszczalnym repertuarem
wystąpień}
6/ czy NRPACZ wraz z RD ma wartość większą o i od zapamiętanej
w TR}
7/

czy max. wartość'NRDOK'= wartości LDOK}

8/ czy max. wartość NRDEKR a wartości LDEKR}
9/ czy suma kwot strony Wn » sumie kwot strony Ma,
Wyniki kontroli drukować na tabulogramie błędów z podaniem
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zapisu operacji wpisanej do zbioru TR.
c. Założenia do dokumentowania '.-.prowadzenia danych
Na podstawie posortowanych wg pola KCd/TO zbioru TR i pól
S i A zbioru BDF należy wydrukować DZIENNIK w formie:

DZIENNIK na dzień :
Poz.

S

......... .....zawierający......pozycji.

KontaA STRK
DATPACZ
RD NRDOK
TYPZAP
OSDEKR NRPACZ

DATDOK
NRDEKR

KWOTA

9999 999 xxxxxxxx x x xx/xx/xx a a 999 99 999 xx/xx 999999999,99
d. Założenia do miesiecznej_ewidencji_księgowe^
Sumować wszystkie dekrety wg S, A3 i STRKON oraz wyliczo
ną różnicą stosownie do większej sumy przenieść do pola
PERSALWn lub PERS ALK a a ponadto wyliczone sumy doliczyć do
obrotów.
Fola SALDOWn i SAIDOMa zastaną ’wypełnione w toku
PROCESU 7.
.e. Założenia do miesięcznej ęwldencji_finansowej
Aktualizacja BDF polega na łączeniu zapisów i jednakowych
symbolach kont i bilansowaniu KWOT wg STRKON. Jeśli kwoty te
są równe to należy wszystkie bilansowane zapisy kasować pozosta
wiając w obrotach nowy dekret. Jeśli kwoty nie_ bilansują się,
to tylko zwiększamy obroty o nowy dekret, W analizie należno
ści i zobowiązań pomocnym jest TYPZAP w którym występują war
tości oznaczające:
- 0 - powstanie należności
- 1 - zmniejszenie

"

- 2 - zwiększenie

"

- 3 - splata

"

'

- U - Wn na kontach nieparowanych
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- 5 - powstanie zobowiązał:
-

6 - z m n ie j s z e n ie z o b o w ią za li

- ? - zwiększenie

"

- 8 - splata

"

- 9 - Ma na kortach nieparowanych.
Uwaga: cyfra parzysta oznacza zapis po stronie V r , więc
istnieje związek mieczy wartościami STRKON i TYPZAP, który
naleiy wykorzystać do

kontroli. Saldo na koncie parowanym

nie występy® jako osobna pozycja, gdyż saldo stanowią
poszczególne dekrety.

Zarysowane założenie do zastosowaniamikrokomputerów w
rachunkowości mają nie tylko dowodzićtakiej

możliwościale

j

wskazują kierunek modernizacji systemu rachunkowości małych 'j

przedsiębiorstw 1 instytucji przy zastosowaniu małych mikro- !
komputerów.
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/

Dr Janusz Ilczuk
Centrum Informatyki Energetyki
Warszawa

KONTROLA SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI NA MIKROKOMPUTERACH
Nie było Jeszcze mikrokomputerów, ani nawet poważnych
komputerów do przetwarzania danych, kiedy pojawiły się już
pierwsze nadużycia finansowe realizowane za pomocą komputera.
Były to czasy kiedy chlubą naszego przemyału elektronicznego
była Odra 1013, niewielki komputer o bardzo małej pamięci
operacyjnej, z wejściem i wyjściem na dziurkowaną taśmę
dalekopisową.
W jednym z przedsiębiorstw,które sobie taką właśnie
elektroniczną maszynę cyfrową zafundowały.zrealizowano na niej
listę płac dla pracowników centrali przedsiębiorstwa. I Już
wtedy programista przewidział, że program będzie zaokrąglał
premię dyrektora w dół do pełnych setek, a różnicę dodawał
programiście,Sprawa wyszła na Jaw dzięki żonie dyrektora,która
zabierała mężowi całą wypłatę a wyjątkiem końcówki. Stąd też
dyrektor był żywotnie zainteresowany sprawdzaniem ' właśnie
swojej końcówki przy każdej wypłacie. Gdyby nie to, wykrycie
nieprawidłowości w programie musiałoby stać się obowiązkiem
kontrolera, kierownika, rewidenta
/Osobę

tę będziemy w tya

lub może

referacie,

dla

nawet

terminologii, nazywali rewidentem/. Jak widać
przykładu rewident powinien umieć przeanalizować
program komputerowy aby

wykryć

nadużycie

biegłego.

uproszczenia
z tego
i sprawdzić

dokonane

przea

programistę.
napomniany programista .stosując metodę obcinania drobnych
kwot i dopisywania Ich do swojego konta, znalazł się w
światowej czołówce defraudantów komputerowych, bowiem dopiero
w kilko lat później prasa światowa doniosła o sensacyjnym
wyczynie programisty, który posługując się nazwiskiem Zwana,
obcinał drobne końcówki kwot należnych klientom i przez okres
trzech lat lokował te drobne kwoty na swoim

koncie,

dla

•* &A -

zamaskowania

umieszczonym

na

samym

przypadek spowodowali żo nadużycie

końcu

zbioru.

Tylko

wykryto.

Zyskało

ono

rozgłos, a samą metodę nazwano metoda salami, jako że vfłaśnie
salami kroi się na bardzo cienkie plasterki, co godzi się
przypomnieć zwłaszcza
okazji

młodemu 'pokoleniu, ktdre nie

miało

spotkać się z tym rodzajem wędliny i zapewne nie jest

zorientowane Jak się Ją kroi.
Wprawdzie współcześnie nie

spotyka się u

nas

niektórych

rodzajów wędlin, alt many Już dość liczne systemy rachunkowości
pracujące na dużych Komputaraoh i coraz liczniejszą gamę róż
nej wielkości i zakreea ayfitessów rachunkowości opartych na
mikrokomputerach. Zaczynamy t.eż mieć nadużycia finansowe
związane z zastosowaniem tego rodzaju maszyn w księgowości.
Są to jeszcze skromne początki, więc nie można tym razem uczyć
się na własnych błędach. Są jednak do dyspozycji doświadczenia
wysoko rozwiniętych

krajów zachodnich, gdzie

nie

brak

obszernych publikacji omawiających szczegółowo każdy ujawnio
ny przypadek. Można tam znaleźć, na przykład, opis nadużycia
dokonanego przez operatora mikrokomputera, ktćry zauważył, że
mimo iż wprowadza przez klawiaturę nazwiska i numery ewiden
cyjne pracowników oraz ilości przepracowanych godzin,
to
jednak program identyfikuje dane

tylko na podstawie

numeru

ewidencyjnego. Wprowadzi* więc fikcyjne karty pracy na nazwi
ska robotników mających Zazwyczaj dużo godzin nadliczbowych
i pedał przy tym swój numer ewidencyjny. Dostał zwiększoną
ypłatę, później stosowny wyrok. Ale również tylko przypadek
spowodował wykrycie nadużycia.
Nadużycia finansowe występują we wszystkich sferach rachun
kowości ,nie tylko w skomputeryzowanych listach płac.
Polegają na zmianach zapisów w zbiorach przechowywanych w
pam-ęei komputerów, dotyczących stanów magazynowych, rozchodów
i przychodów materiałowych, ruchu towarów i ich cen,

faktur

i wszelkich innych zapisów i dokumentów. Stwierdzenie błędów,
nielegalnych poprawek lub zmian Jest ta wielokrotnie
trudniejsze niż w tradycyjnej księgowości, a czasem wręcz
niemożliwe.- óystemy rachunkowości prowadzone na dużych
komputerach mają zazwyczaj szereg cech, które zapewniają
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wewnętrzną kontrolę i utrudniają nadużycia.

Należą tu

takie

okoliczności, Jak to, że systemy są projektowane, programowane
i wdrażane przez różne komórki, które wzajemnie się kontrolują,
na przykład, przy przekazywaniu gotowych opracowań. Również w
przetwarzaniu biorą udział różni pracownicy odrębnie kontro
lowani.

Istnieje też zazwyczaj

bogata

dokumentacja projek

towa, teksty programów i dokumentacja eksploatacyjna.
W systemach mikrokomputerowych nie zawsze można znaleźć
taką dokumentację. Nie ma też kontroli mięiiayoporacyjnej ,
gdyż

wszystkie czynności związane z projektowaniem, programo

waniem, testowaniem, czynności operatorskie a także eksploata
cja, mogą być w rękach tego samego człowieka, jakże często
jedynego w firmie, który zna działanie mikrokomputera. Dlatego
też zastosowanie mikrokomputerów do jakichkolwiek prac związa
nych z finansami, zabezpieczeniem składników majątkowych, bądź
tylko z odpowiedzialnością za wyniki obliczeń, wymogą zorgani
zowania kontroli,która musi działać skutecznie, mimo

trudnych

warunków technicznych.
Mikrokomputery aie ułatwiają zadanie kontrolerom. Zapisy na
dysku twardym lub dyskietce są nieczytelno gołym okiem, a dane
wymazane lub zatarte programowo nie pozostawiają żadnych
śladów, które w tradycyjnych systemach były dla rewidenta
sygnałem nieprawidłowości. Tymczasem pojemność dyskietki i
dysku twardego stwarza przesłanki

do znacznej

koncentracji

danych, co z kolei zwiększa pole działania potencjalnego spra
wcy nadużyć. Występuje tu zatem utrudnienie kontroli i jedno
czesne zwiększenie zagrożenia.
Z tych przede wszystkim względów wszystkie systemy z zakre
su rachunkowości powinny być po pierwsze zabezpieczone syste
mowo, a po drugie przystosowane do kontroli.
Zabezpieczenia systemowe, chroniące dane

zawarte w kompu

terze za pomocą haseł i innych środków ograniczenia dostępu ,
są sprawą dość znaną, natomiast zagadnieniem nowym Jest przygo
towanie systemu do kontroli.
Podstawowym środkiem umożliwiającym kontrolę powinna być .
dokumentacja systemu obrazująca szczegółowo proces technolo
giczny, przepływ danych, środki zabezpieczenia danych,komuni

katy o błędach i nieprawidłowościach oraz zastosowane środki
wewnętrznej kontroli systemowej. Oddzielna częścią dokumenta
cji, mającą charakter poufny, powinna być szczegółowa
INoTHUKCJA- KONTROLI danego systemu informatycznego. Jest to
nowość, ale mająca poważne uzasadnienie.
Zastosowanie
komputerów w rachunkowości spowodowało poważne zamieszanie w
dziedzinie rewizji i kontroli. Rewidenci/Kontrolerzy.biegli/
nie byli i nadal nie są przygotowani do prowadzenia kontroli
skomputeryzowanych systemów informatycznych rachunkowości,
łinogość typów i modeli maszyn, różne systemy operacyjne ,
różnorodne języki programowania, szeroki wachlarz złożonych
urządzeń peryferyjnych, tworzą barierę nie do pokonania nawet
dla rewidentów legitymujących się najwyższymi kwalifikacjami
w swoim zawodzie. Stowarzyszenia księgowych chyba we wszyst
kich krajach zachodnich opracowały podręczniki i przystąpiły
do szkolenia rewidentów jeszcze w czasach, gdy w zastosowa
niach dominowały duże komputery. Zanim jednak doczekano się
zakończenia akoji szkoleniowej, pojawiły się mikrokomputery,
które znacznie skomplikowały problem i zeusiły do rozpoczyna
nia szkolenia od poozątku.
W epoce dokumentacji dużych komputerów językiem progra
mowania stosowanym powszechnie /głównie w krajach zachodnich/
był

COBOL. Z niektórych badań wynika, że od 75 do 82 %>

programów stosowanych w tzw. byznesie,- było napisanych właśnie
w tym języku. Drugim językiem co do popularności

był PL/I.

Opanowanie Jednego języka programowania, zwłaszcza takiego
jak COBOL, który jest uproszczoną wersją języka angielskie
go stosowanego w codziennej praktyce byznesu, nie stanowiło
istotnej trudności dla rewidentów. Pewną trudność w tym
czasie stanowiły systemy operacyjne i wyspecjalizowane języki
narzędziowe, jak na przykład, języki operowanie bazą danych
na dużych komputerach.
Trudnośoi zaostrzyły, się znacznie z chwilą zastosowania
mikrokomputerów, które przyniosły ze sobą liczne nowe języki
programowania, jak choćby Pascal lub C , albo dBase, Symphony,
Lotus itp. Opanowanie tylko jednego z nich to kwestia wielo
miesięcznej nauki i praktyki. A przecież znajomość.tylko
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jednego języka programowania nie może rewidentowi wyatarozać.
Niejako na marginesie tych uwag należy podkreślić, t e
do
biegłego opanowania języka programowania potrzebna Jest jeszcze
dość dobra znajomość języka angielskiego.
Wracając do głównego wątku, trzeba zauważyć, że niejedno
krotnie w tym samym zakładzie pracy i na tym samym mikrokompu
terze realizowane są pakiety programów napiBanych w różnych
językach. Stąd rewident mający do skontrolowania nie tylko
jeden zakład, ale kilka wchodzących w skład przedsiębiorstwa
lub branży, ma wielokrotnie większe trudności. Szczególne
trudności mają no Zachodzie firmy zajmujące się zawodowo rewiz
ją ksiąg w różnych przedsiębiorstwach. U nas na podobne trudno
ści napotykają biegli z izb

skarbowych, kontrolerzy NIKu itp.

- tych właśnie względów podstawowym czynnikiem umożliwiajacym przeprowadzenie kontroli powinna być wspomniana indywidual
na instrukcja kontroli. Wówczas rewident musiałby po pierwsze
,-:onać czynności kontrolne przewidziane w tej instrukcji, a
i;er ero potem przeprowadzić dodatkowe badania, stosownie do
:;sr.:go doświadczenia i postępów w metodyce kontroli.
" celu przygotowania systemów informatycznych rachunkowości
■ krą troi i należałoby postulować następujący tryb postępowania:
••gramy z zakresu rachunkowości powinny być wasecho m ...-obadane pod kątem
ridanio-

ich księgowej rzetelności przed

.. do eksploatacji.
' - .s in takie powinny przeprowadzać wyspecjalizowane

tir.:

cdćan: er pakietu do eksploatacji, powinien on
•■’V , natOT-Usi orginał pakietu, jako program wzer-

t ’
.vy, powiiu i by j przechowywany w sposób zabezpieczający
przed niorej eatrowanyn ćortęcen, na przykład, w sejfie główne
go księgswero lub w kem.isyjnie zapieczętowanej kopercie.
lorównanie progresu kontrolnego z programem wzorcowym przy
użyciu odpowiednich narzędzi ay3tenu operacyjnego powinno być
przewidzicie w* wspomnianej instrukcji kontroli.
3/

Oprócz badań pakietu programów przedmiotem badania

powinna być poprawność funkc.ono «rani* całego 3yotaau informa
tycznego. Aby te umożliwić, w aktach jednostki kontrolowanej
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powinna znajdować alg pełna dokumentacja technologiczna syste
mu. Indywidualna instrukcja kontroli powinno podawać szczegóło
wy sposób kontroli całego Bysternu.
Przedstawione tutaj uwagi maja charakter przyczynkowy.
Oparte sti głównie na doświadczeniach opisanych w obfitej lite
raturze zachodnioj i na niektórych doświadczeniach krajowych.
Gama środków i metod kontroli nie jest zbyt obszerna, nato
miast rozwinęły się i znalazły szerokie za3 tosowania automa
tyczne, tj. programowe i systemowe środki zabezpieczające
systemy i programy przed niologalnyml manipulacjami. Ich za
stosowanie' nin chroni systemów w stu procentach, ale

znacznie

podnosi jakość systemu i znnlejoza stopień ryzyko jednostki
»/prowadzającej mikrokomputery do rachunkowości. Jedną z wad
tych środków zabezpieczających Jest to, że mogą one takie być
wykorzystane do popełnianie nadużyć finansowych. Dzieje 3 ię
ta/, no przykład, z programami ukrywającymi zbiory danych. Były
juz przypadki takiego ukrycia części zbioru klientów, które
pozwalało defraudantowi prowadzić coś w rodzaju własnej

filii

przedsiębiorstwa, w którym pracował. Zwiększa to także stopień
trudności kontroli.
Można więc przyjąć, że wprowadzenie mikrokomputerów do
rachunkowości rzuca wyzwanie rewidentom, biegłym, inspektorom
i kontrolerom, a także bezpośrednim zwierzchnikom księgowości
ziniormstyzowanoj. Konieczno są metody i środki, które pozwolą
im stanąć na wysokości zadania.
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Lnf obiuro Wrocław
INPOBIURO DLA STOSOWANIA MIKROKOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI

Zakłady Techniki Biurowej INPOBIURO we Wrocławiu /przed
tem BIUROTECHNIKA, dawniej FREDOM ORG / od niemal 40 lat' pro
wadzą działalność handlowo-usługową, nakierowaną głównie na
odbioroów z obszaru BIURO PRZEMYSŁOWE. Obecnie» na wnicaek
Ministra Przemysłu decyzją Ministra Finansów zakłady otrzyma
ły status nowo powstałego przedsiębiorstwa, którego głównym
celem jest kompleksowa obsługa służb finansowo-księgowych
w całym kraju w zakresie dostaw i aplikacji systemów mikro
komputerowych oraz innych środków techniki biurowej.
Podstawą tak ważnej w skutkach decyzji było zawarte wcze
śniej POROZUMIENIE między Zarządem Głównym Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce a Zakładami Techniki Biurowej INPOBIURO
we Wrocławiu w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania
w dziedzinie tworzenia warunków dla powszechnego stosowania
techniki i technologii mikrokomputerowej w pracach ewidencyj
nych rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej.
W niniejszym artykule zostaną omówione przedsięwzięcia,
jakie realizuje INPOBIURO dla sprostania tym odpowiedzialnym
zadaniom oraz produkty informatyczne oferowane obecnie
i » przyszłości.
2. Przystosowanie organizacji przedsiębiorstwa do nowych po
trzeb.
Przez wiele lat struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
nie ulegała zmianie - wydzielenie obsługi technicznej, posia
dającej dominującą rolę, oraz służby handlowej i organizator
skiej, a także służby ekonomicznej w pełni odpowiadało ówcze
snym potrzebom.
W nowej sytuacji koniecznym się stało powołanie szeregu
nowych jednostek organizacyjnych i stanowisk, w tym kilku głów
nych specjalistów. S pierwszym rzędzie w pionie Z-cy Dyrektora
przedsiębiorstwa d/s Handlu powołano ZAKŁAD OPROGRAMOWANIA
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I TOROŻEft, do którego należy całokształt zadań związanych z
po zy sk iwaniem sprzętu i oprogramowania mikrokomputerowego,

a także Jego sprzedaż i wdrażanie u odbiorcy.
W skład zakładu wchodzą:
- Biblioteka Naukowo-Techniczna, gromadząca literaturę facho
wą z dziedziny rachunkowości, informatyki, elektroniki
i organizacji,
- Ośrodek Informatyki i Orgsnlzącji_glura, opracowujący syste
my informatyczne, dedykowene konkretny® odbiorcom,
- Biuro Generalnej^Posługi Klienta, prowadzące marketing, bi
bliotekę programów, sprzedaż sprzętu i oprogramowania oraz
jego wdrażanie,
- Ośrodek_Szkolenia Informatycznego Służb Rachunkowości, re
alizujący system ciągłego szkolenia wyższego i średniego
kierownictwa służb finansowo-księgowych, obsługi operator
skiej mikrokomputerów, oraz dyrekcji przedsiębiorstw.
',V tym samym pionie nową jednostką organizacyjną jest SEKCJĄ_
d/ą WSPÓŁPRACY Z„ZAGRANIC Ą, do zadań której należy całokształt
spraw związanych z pozyskiwaniem atrakcyjnych towarów z imporr.x, oraz w przyszłości organizacja eksportu oprogramowania.
Ha obecnym etapie najbardziej ważną i absorbującą sprawą jact
nawiązanie i zaprogramowanie bezpośredniej współpracy z Kombi
natem R0B0TR0N w NRD, który od szeregu lat jest głównym dosta
wcą importowanych maszyn, rozprowadzanych przez INPOBIURO.
Kierownictwo przedsiębiorstwa pokłada duże nadzieje w pro
gramie dostaw od renomowanych producentów mikrokomputerów;
maszyn do pisania, kalkulatorów, kserokopiar.-''.-: -'.t.d. z pomi
nięciem pośredników oo wpłynie decydująco no obniżkę ich ceny.
Ti pionie Z-cy Dyrektora d/s Te .-'.ulicznych

powołano Główne;

2 2 _iS££i2 iiSS£_Si£iiiI2S=łi&> który steruje całością spraw zwią
zanych z reorganizacją służby obsługi technicznej, a także
z inspirowaniem nowych metod i technik w serwisie maszyn i
urządzeń rozprowadzanych przez INPOBIURO. Utworzone też samo
dzielny Dział Kontroli Jakości którego rola i ranga znacz:.,
wzrosła w związku z potrzebą realizowania zarówno kontroli
dostaw sprzętu elektronicznego, koniecznością testowania i'oc.c
ny nowych typów maszyn wprowadzanych do obrotu towarowego,
jak też wobec potrzeby szybkiego reagowania na ewentualr- re-
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klamacje jakościowe klientów oraz sprawnego ich załatwiania.
TT pionie Dyrektora Naczelnego powołano Głównego Specjali
stę d/s Organizacji i Zarządzania, a także Głównego Specjalistę
d/s Prawnych, obok istniejącego Radcy Prawnego. Z tym stanowi
skiem wiąże się też organizowanie i obsługa prawna spółek,
które powstają jako satelity przedsiębiorstwa. Spółki rozwią
zują te zadania . które są dla przedsiębiorstwa nieopłacalne
bądź Trudne do realizacji w istniejącym nieelastycznym system
nie. ekonomiczno-finansowy!.
Powołano nowy pion - Głównego Ekonomisty, gdyż złożone
problemy przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji gospodarczej wyaeg&ły wyeksponowania zagadnień ekonomiki handlu i usług,
problematyki analiz ekonomicznych itd.
Taka struktura stwarza warunki umożliwiające pełną realiza
cję postanowień POROZUMIENIA, którego główne elementy dotyczą:
- łącznej dostawy urządzeń wraz z oprogramowaniem narzędziowym,
oraz pakietami oprogramowania

i dokumentacją eksploatacyj

ną najważniejszych systemów ewidencyjnych,
- usług doradczo-konsultacyjnych, szkoleniowych oraz organizatorsko-wdrożeniowych,
- sprawnego serwisu konserwatorsko-naprawczego,
- wymiany informacji o potrzebach dotyczących sprzętu i opro
gramowania, o dostępnym na rynku krajowym sprzęcie i oprogra
mowaniu oraz o dokonanych przez użytkowników zakupach sprzętu
i oprogramowania i zrealizowanych wdrożeniach,
- utworzenie przez H5P0BIUR0 ogólnodostępnej biblioteki opro
gramowanie mikrokomputerów dla potrzeb rachunkowości, obej
mującej oprogramowania nabywane z wszelkich dostępnych źródeł,
- atestowania przez SKwP oprogramowania mikrokomputerów dla
potrzeb rachunkowości a w konsekwencji włączania go do bi
blioteki ,
- rozpowszechniania przez INPOBIURO produktów użytkowych Cen«,
tralnego Programu Badawczo-Rozwojowego nr 8.10 - "Doskona
lenie i informatyzacja Systemu Rachunkowości".
Ten cstatui temat ma szczególne znaczenie , gdyż w prakty
ce oznacza szybkie, sprawne i powszechnie praktyczne wykorzy
stanie cenuycn i kosztownych opracowań, zrealizowanych przez
*?butnych specjalistów ze świata nauki, co jak wiadomo było

i jest piętą nchillesową krajowego postępu naukowo-techniczne
go i wdrożeń. Wśród opracowywanych n ramach CPBR Nr 8.10 tema
tów jest ZBIÓR PAKIETÓW PROGRAMÓW OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA, obej
mujących:
- Księgowość finansową,
- Księgowość analityczną materiałów, wyrobów i towarów,
- Księgowość analityczną środków trwałych i przedmiotów nie
trwałych w użytkowaniu,
- Księgowość analityczną wynagrodzeń i sporządzanie list płacy.
Powyższy pakiet winien być dostępny dla użytkowników jeszcze
w bieżącym roku.
Oferta sprzętowa - programowa.
Główni dostawcy sprzętu mikrokomputerowego dla rachunkowo
ści to:
- Zakłady Elektroniczne ELWRO,
- Kombinat ROBOTRON z NRD,
Ponadto w okresie przejściowym a także uzupełniająco w okre
sie późniejszym będą realizowane dostawy s II obszaru płatni
czego pochodzenia głównie dalekowschodniego /tzw. "Klony" IBM/.
ĘJSSS-OSi-ii to wysokiej klasy mikrokomputer 1 6 -bitowy oparty
na procesorze 80286 z pamięcią RAM od 512 KB do 4 MB oraz pa
mięcią na dyskach elastycznych 5 1 /4, 1 x 360 KB, jak również
1 x 1,2 MB, a także z dyskiem twardym 20 KB. Pewien problem
stanowi obecnie drukarka - oferowana przez producenta D - 100
nie spełnia wymagań służb rachunkowości. INPOBIURO zapewnia
jednak duży wybór drukarek 15 - calowych w tym również o dużej
wy trzy maiłości i szybkości, a także na życzenie - drukarek lase
rowych.
Cena bez drukarki 3,5 min zł.
IBM PC/XT - TURBO
1. Płyta główna.
a. RAM 640 kB
b. ROM 8 kB
c. prooesor 8088
d. zegar 4.77/8 MHz
2. Karta wielofunkcyjna.
a. port szeregowy RS 232 C
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/
b.

port równoległy CENTRONICS

o. kontroler dysków elastycznych 2 x 360 kB
3.Karta graficzna HERCULES
¿.Napędy floppy 360 kB x 2
5.Monitor monochromatyczny 14"

/bursztyn/

6 .Klawiatura QWERTY XT/AT
7.Zasilacz 150 W
8 .Oprogramowanie narzędziowe - 1 kpi.
/DOS 3.10, GÏÏ-BASIC, TURBO-PASCAL, COMPUTEX, dBASE III,
CX-TEKST, C-LATTICE, C-DESMET, AutoCAD /
9.Dokumentacja w języku polskim.
Cena 3.532.000,-zł.
IBM PC/XT - TURBO /kolor/
1. Płyta główna.
a. RAM 640 kB
b. ROM 8 kB
c. procesor 8088
d. zegar 4.77/8 MHz
2. Karta wielofunkcyjna
a. port szeregowy RS 232 C
b. port równoległy CENTRONICS
c. kontroler dysków elastycznych 2 x 360 kB
3. Karta CGA
4. Napędy floppy 360 kB x 2
5. Monitor kolorowy 14"
6 . Klawiatura QWERTY XT/AT
7. Zasilacz 150 W
8 . Oprogramowanie narzędziowe - 1 kpi.
/DOS 3.10, GW-BASIC, TURBO-PASCAL, COMPUTEX, dBASE III,
CX-TEKST, C-LATTICE, C-DESMET, AutoCAD /.
9. Dokumentacja w języku polskim.
Cena 4.199*000,-zł.
IBM PC/AT
1. Płyta główna AT /procesor 80286, podstawka na koprocesor,
1 MB RAM /
'
2. Karta grafiki HERCULES
3. Monitor monochromatyczny 14"
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4. Kontroler dysku twardego i miękkiego
5» Napęd dysku -lekkiego 1,2 KB i 3ć0 kS
6 . Karta I/O RS 232, CENTRONICS
7. Klawiatura QWERTY /101 klawiszy /
8 . Zasilacz 200 W
9. Oprogramowanie narzędziowe -'1 kpi. jak poprzednie
10.Lokun3ntacja w języku polskim.
Cena 5.3ć3,CGC,-zł.
Oferujemy ponadto drukark- w cenie 1,5 do 3,5 min zł.
Oferta INFOBItlRA obejmuje a.innymi następujące gotowe oprogra
mowanie Użytkowe:
- Ewidencja finansowo-księgowa na mikrokomputery EL1YR0-523,
Robotron 1715 i Pe X2/AT,
- Ewidencja materiałowa na te same nikrokoniputery / w tym
wersja sieciowa Fc -KT/a T - 3íERI?!Jí¿ /
- Obliczanie płac i zestawień zbiorczych na ELITRO 523 oraz
FC-XT/AT,
- Ewidencja i zestawienie zbiorcze środków trwałych na ELITRO
523 oraz PC - XT/AT
- System rozliczania należności z tytułu sprzedaży na o-¡‘'-7O523
- Rozliczanie sprzedaży i kontrola płatności na PC XT/AT
- Obliczanie i wariantowanie ??«T¡í w formule indywidualnej
i programy na PC-XT/AT.
Dc najciekawszy cc i najbardziej wartościowych opracowań
należy zaliczyć TilELODOSTĘPir; SY3IB& PRZE*>VARZAjiXa DALYCn
KSIĘGOWYCH "EWA" przeznaczony dla małej i średniej wielkości
przedsiębiorstw. System jest eksploatowany na mikrokomputeraklasy PC-X3/A7 wzbobaconym c specjalny procesor komunikacyjny,
oraz

3 do . terminali wielodostępnych»
Szczegółowe opisy systemów znajdują się w materiałach

udostępnionych wszystkim uczestniktm Konferencji.
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ćoc.dr hab. Antoni Nowakowski
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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA RACHUNKOWOŚCI
INFORMATYCZNEJ W ZARZĄDZANIU
i. Cechy charakterystyczne systemu zarządzania jako wyznacz»
r.iki możliwości wspomagania komputerowego.
Proces podejmowania decyzji stanowiąc- '-.i *
nia, jest bardzo zróżnicowany, truu .
rytaizcwar.is , w i e l e w nim
runkowań popiejz rw a r.i.--
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p s t r z e l y użytkownika. Musiałby to być i . rdzo elastyczny

system, a jednocześnie bardzo skomplikowany w swej strukturze
te c h n ic z n e j,

in f o r m a c y jn e j

i organizacyjnej, lut też cały ze

spół wyspecjalizowanych systemów informatycznych. Stały jednak
rozwój środków informatyki i systemów informatycznych umożli
wiają w coraz większym stopniu 1 zakresie dobranie odpowiednie
go narzędzia informatycznego dla wspomagania systemów z¿rzą
dzenia .
Punktem wyjścia rozważań mających na celu określenie
możliwości doboru narzędzi informatycznych dla potrzeb zarzą
dzania może bvó jedna 2 klasyfikacji decyzji dzielącą je na
ustrukturalizowane i

nieustrakturalizowane

. 7. tego punktu

widzenia jest to klasyfikacja podstawowa, pokazuje bowiem,
które decyzje mają charakter rutynowy i powtarzalny, a dl.-,
których nie ma ustalonego schematu postępowania, a także nic
1/ Simon H.A., Podejmowanie decyzji kierowniczych, Nowe nurty,
PrfE, Warszawa 1982, s. 72.
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są znane ich następstwa. Pierwsze z nich /ustrukturalizowa.-..■
mogą hyc wspomagane tradycyjnymi systemami informatycznymi,
dla realizacji drugich otok odpowiedniego systemu informaty
cznego wymagane jest doświadczenie i intuicja decydenta.
Decyzje

nieustrukturallzcvanc można dodatkowo podzielić nat

- słabo /częściowo/ ustrukturalizowane,
- w pełni nieustrukturalitowane.
Wynika to z podziału procesu podejmowania decyzji na
następujące fdzy:
-rozpoznanie - wyodrębnienie .sytuacji wymagających podjęcia
decyzji,
-projektowanie - ustalenie, rozwinięcie i przeanalizowanie
możliwych

sposobów postępowania,

-wybór - przyjęcie jednego wariantu spośród wszystkich
możliwych,
umożliwiające określenie stopnia strukturalizacjl problemu
decyzyjnego. Jeżeli waszystkie fazy procesu podejmowania
decyzji są nieustruktura 1 izowane, to wtedy problem nazywany
nieustrukturalizowanynr. Natomiast, gdy Jedna lub dwie z faz
są nie ustrukturalizowane, a dla pozostałych faz możemy okre
ślić zasady postępowania, to mamy do czynienia z problemem
częściowo ustrukturalizowanym. Okazuje się, te w fazach roz
poznania i wyboru można skutecznie stosować systemy wspomaga
nia decyzji /SWD/.
W każdym procesie podejmowania

*J

decyzji potrzebne

są' :

- cele i ograniczenia, określające pożądane rezultaty
decyzji,
- procedury, zbiór różnych metod i modeli wykorzystywanych
w rozwiązywaniu problemów danego typu,
V

Luconl F.Ł., Malone T.W., Morton M.S.S,, Expert Systems:
The Next Challange for managers, Sloan Management Review,
Summer 1986
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- strategie, określające dobór procedur, powinny być to
strategie elastyczne,
- dane opisujące problem.
Odwracając teraz sytuacją i wychodząc od systemów infor
matycznych można pokazać, który z elementów może być wspome2/
gany przez komputer. Ilustruje to tablica 1 .
Tablica r.r '
Możliwości wspomagania komputerem procesu decyzyjnego

Systemy

Systemy
przetwa
rzania
danych

Elementy

Systemy
wspoma
gania.
decyzji

Eksperto
we. systemy
wspomaga
jące

Systemy
ekspertowe

Cele i ogra
niczenia

K

K C

K' C

K

Procedury

K

K C

K C

K

C

K C

K

K C

K C

K

Plastyczne
strategie
Dane

K

K - realizowane przez komputer
C - realizowane przez człowieka
Przedstawione zagadnienia są tylko zasygnalizowaniem
ogromnego problemu zastosowań informatyki w zarządzaniu z
punktu widzenia decydenta, realizowanych przez r.lego procesów
decyzyjnych i wykorzystywanych systemów informatycznych, prob
lemu w którym) obok elementów łatwych do uporządkowania wystę
puje człowiek, a w związku z tym między innymi problemy moty
wacji, grup nieformalnych, stylu kierowania, ról informacyj
nych .
2/ Stawicki J;, Możliwości i ograniczenia zastosowania syste
mów ekspertowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
:.’.TCCRY?;55, TtiCIK Szczecin 1988
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2. Charakterystyka istniejących systemów rachunkowości
informatycznej
Rachunkowość stanowi główne źródło informacji ekonomicznej;
Ukształtowane od wieków reguły prowadzenia rachunkowości
stanowią podstawę wiarygodności dostarczanych informacji.
Dzisiejszy stan zastosowań Informatycznych w systemie in
formacji ekonomicznej przedsiębiorstwa charakteryzuje szereg
zjawisk negatywnych. Zaliczyć do nich można następujące:
- struktury wewnętrzne, a zwłaszcza rachunku kosztów i wy
ników nie są przystosowane do powszechnego stosowania
rachunku ekonomicznego /względnie stałe struktury podpo
rządkowane są sprawozdawczości, operują agregatami róż
nych informacji, nie dają się dezagregować/,
- brak jest

standardowych nośników informacji w całym

systemie informacji ekonomicznej, a w tym także pomiędzy
poszczególnymi dziedzinami rachunkowości, /brak standar
dowej bazy Indeksowej dla przedsiębiorstw tak w zakresie
kosztów i dochodów, Indeksów dostawców i odbiorców, jak
1 indeksów materiałów, towarów, wyrobów itd,/,
- występuje zróżnicowanie wewnętrzne systemu informacji
ekonomicznej, /planowanie a księgowość, normowanie a
stosowane klasyfikatory kosztów itp,/, brak jest stałych
przekaźników wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi
dziedzinami co praktycznie uniemożliwia użytkowe wyko
rzystanie naukowych metod analizy i optymalizacji w bie
żącym zarządzaniu przedsiębiorstwem,
- prowadzenie rachunkowości z przytoczonych względów jest
zbyt kosztowne i czasochłonne /fazy przygotowania danych
i wprowadzania ioh na nośniki magnetyczne stanowią naj
większe pole błędów i pochłaniają ponad 6C$ kosztów ca
łego procesu przetwarzania/,
- jeżeli zważyć, że w większości zastosowań eksploatowanych
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w przedsiębiorstwach proces przetwarzania informacji
rozpoczyna się od manualnego 'wprowadzenia odpowiednio
uporządkowanych i zadekretowanych lub opisanych dokumen
tów - zdarzeń, kontrole realizowane przez systemy infor
matyczne mają charakter odcinkowy i wymagają dodatków*' ■
ingerencji człowieka w zbiorach załadowanych na nośnik:
magnetyczne. Wyniki często są niekompletne z braku '■.'te
matycznych procedur rozliczeniowych z zakresu rackosztów i wyników. Forma p r e z e n t a c j i

s ik ó w

■:

c iw .rskt». r

stały, określony programowo i n a j c z y ś c i e j orr.nniczs
do emisji zastosowań - agregatów oraz u rz ą d z e ń evi'V--..vjnych;
Ponadto sama rachunkowość nie zaspakaja wszystkie:

o• 4

'z

informacyjnych systemu zarządzania w przedsiębiorstwie,
większości jednostek gospodarujących system In f o r m a c y jn y o

-

muje również takie podsystemy jak:
- rachunek operatywny,
- statystyka gospodarcza,
- planowanie gospodarcze,
- analiz a gospodarcza itd.
Vf praktyce przedsiębiorstw obecnie

funkcjonujące sysrer.t

informacji nie dorównują rosnącym potrzebom zarządzania.
Szczególnie dotkliwie odczuwane są braki informacyjne do
prowadzenia bieżącego rachunku ekonomicznego.
Do rzadkości należą zastosowania matematycznych meto:,
optymalizacji decyzji. Podobnie sytuacja przedstawia Sio na
odcinku zastosowań osiągnięć nauki w dziedzinie analizy ekono
miczno-finansowe j.
Jedną z isto-tnych przyczyn powyższego stanu są wewnętrzne
sprzeczności strukturalne pomiędzy poszczególnymi ogniwami
systemu informacji ekonomicznej;
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3. Krótka charakterystyka koncepcji rachunkowości
informatycznej na mikrokomputerach
Rachunkowość

informatyczna na mikrokomputerach powinna

speł r.lać następujące funkcje:
- emitować dowody źródłowe i zbiorcze np. faktury, noty
specyfikacje, raporty itp.,
- proces dokumentowania powinien być zawsze zintegrowany z
automatyczną dekretacją emitowanych dowodów i ewidencją
zdarzeń. Automatyczny dekret dowodów został skonstruowany
na systemowej identyfikacji zdarzeń początkujących logiczne
ciągi zdarzeń gospodarczych,
- system powinien całkowicie integrować tzw. YHSJSCIE do całej
rachunkowości; Raz wprowadzony /manualnie lub automatycz
nie/ standardowy opis zdarzenia zostaje rozłożony na tyle
opisów szczegółowych ile rodzajów ewidencji żąda użytkownik
i następnie przesyła Je do poszczególnych modułów systemu,
- automatycznie wykonywać wszystkie procedury rozliczeniowe
w rachunku kosztów 1 wyników,
- dostarczać informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych
według pytań użytkownika,
- realizować szeroki zakres kontroli rachunkowej i meryto
rycznej,
- dostarczać informacji w ujęciu rzeczowym, czasowym i finan
sowym.
Systemy rachunkowości informatycznej wyposażone w zintegro
wane 1 zautomatyzowane wejścia cechuje oddzielenie obiegu in
formacji od obiegu dokumentów. Zjawisko to Jest następstwem
automatyzacji fazy dokumentowania zdarzeń i integracji w tym
procesie dekretowania oraz zbierania danych, przy czym dekre
towanie 1 zbieranie danych mi-.o, że przebiega równolegle do
procesu dokumentowania, stanowi następstwo dokumentowania.
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'■Wykorzystując wymuszony obieg informacji rachunkowość Infor
matyczna umożliwia przetwarzanie kompleksowe w czasie zbliżonym
’o rzeczywistego.
To oddzielenie przepływu informacji od transportu doku' ■ ■ ■ « nabiera szczególnego znaczenia przy automatyzacji zasi
lania narządzi bezpośredniego wspomagania procesów, decyzyjnych,
r.p: planowania, kalkulacji, prognozowania 1 analizy ekonomiczno
- finansowej; Jest gwarancją kompletności informacji w stosu
nku do zdarzeń rzeczywistych,
Analogiczne funkcje dyscyplinujące spełniają automatyczne
procedury rozliczeniowe w rachunku kosztów i wyników,
V/ świetle powyższych spostrzeżeń, zmienia się ranga pro
blemu obiegu dokumentów wystawianych techniką komputerową
/tylko przy integracji -dokumentowania t dekretowaniem i zbie
raniem danych/.
Termin ich dostarczenia do rachunkowości nie wpływa na
przebieg procesu przetwarzania danych z tych dokumentów.
Są przedmiotem kontroli a następnie archlwowane.
Należy podkreślić ogromny wpływ techniki komputerowej
r.a jakość i kulturę dokumentów; Jeżeli programy drukowania
dokumentów uwzględniają wszystkie ich wymogi formalr.o-prawr.e
to jest wiadomym, że każdy dokument te wymogi spełnia, Zapis
programowy standaryzuje szatę graficzną dokumentów. Podsyste
my kontroli pracujące w fazie dokumentowania uniemożliwiają
-łydy formalne, rachunkowe a nawet merytoryczne. Narzędzia
programowe między innymi automatycznie datują, numerują 1 znakują dowody księgowe, adresowanie, indeksowanie, jest weryfi
kowane przez bazy danych a działania matematyczne w całości
realizowane przez arytmometr.
Podobnie, automatyczny dekret jest zawsze zapisany w- polu
wyznaczonym przez program. Dodać tu należy, te ekspertowski
system dekretacji gwarantuje zawsze dekret zgodny z poleceniem

- 82 -

głównego księgowego.
Zakłada się, te dokumenty wystawiane automatycznie przez
rachunkowość informatyczną zawsze spełniają wymogi formalne
1 nie są 'obarczone błędami rachunkowymi.
Estetyka i czytelność tych dokumentów poprawia warunki
pracy w rachunkowości oraz stanowi świadectwo wyskiej kultury
Informatycznej przedsiębiorstwa. Automatyzacja dokumentowania
i dekretacja umożliwia identyfikowanie zdarzeń jednostkowych
tak w urządzeniach księgowych, jak i dokumentach; Ma to
szczególne znaczenie przy dowodach z dekretem wielopozycjowym,
np: rozdzielniki, raporty i zestawienia; Duża elastyczność
rachunkowości Informatycznej umożliwia gerierowanie identyfi
katorów dekretów /opisów pozycji księgowych i dokumentów/
również do potrzeb archiwum. Ponadto integracja zbierania da
nych /w miejsce uprzedniego odrębnego wprowadzenia manualnego/
do wszystkich rodzajów ewidencji gwarantuje zawsze zgodność
rachunkowoą 1 merytoryczną tych urządzeń oraz identyczny opis
zdarzeń /jeden wspólny identyfikator/;

A; Przykłady wykorzystania rachunkowości informatycznej
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
4.1. Przykład wykorzystania rachunkowości Informatycznej
do automatycznej analizy dziennych wyników wydziału
produkcyjnego.
Założenie 1: bazę danych

rachunek kosztów i wyników

należy, w części dotyczącej interesującego nas wydziału,
rozszerzyć o informacje takie jak:
- ilość wyprodukowanych jednostek wyrobów,
- jakość produkowanych wyrobów /np: gatunek 1 , 2 itd;/,
- liczbę zatrudnionych przy produkcji.
To rozszerzenie zakresu Informacyjnego zdarzeń księgowych
winno objąć konta 501 1 701;
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Założenie 2: analiza jest realizowana w cyklu dziennym
/nie zachodzi wówczas potrzeba wprowadzania następnego wymia
ru zdarzeń Jakim Jest czas/ a baza danych Jest realizowana w
modelu scentralizowanym;
Tak zorganizowana baza danych pozwala na dostęp do nas
tępujących informacji:
- z konta 601 "Wyroby gotowe"
1 / - ilość i wartość wyprodukowanych 1 rozchodowanych
wyrobów!
- w ciągu dnia,
- od początku miesiąca,
- od początku roku,
2/ - stan ilościowy 1 wartościowy wyrobów na magazynie na
koniec każdego dnia,
3/ - ilość wyrobów w przekroju Jakościowym,
V

- liczbę zatrudnionych przy produkcji,
Uwaga! - Informacje w ust. ust. 3 i

nogą równie dobrze

bezpośrednio trafiać do banku danych bez potrze
by rozszerzania bazy ewidencyjnej;
- z konta 701 "Sprzedaż crodukc.1 l podstawowej"
5/ sprzedaż w ujęciu ilościowym, jakościowym i wartościowym.
Przy takiej bazie informacyjnej użytkownik może prowadzić
dzienną analizę!
- 'wydajności pracy w wyrazie ilościowym wg algorytmu:

Z

gdzie:
Wi - wydajność na jednego zatrudnionego w produkcji
mierzoną ilością wyrobów,
Pi - ilość wytworzonych wyrobów,
Z

- liczba zatrudnionych przy produkcji.
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wydajność pracy w wyrazie wartościowym wg wzoru:
Fw
Ww

Z

gdzie:
Ww - wydajność w złotych na Jednego zatrudnionego,
Pv - wartość produkcji wykonanej,
struktury jakościowej produkcji przez liczenie udziału
procentowego poszczególnych gatunków w ogólnej liczbie
wyprodukowanych wyrobów, np:
Fi, x ICO
'<ie

1 *»
Pi
Pi2 x 100
przy czym:
Pi

Pin
Wg n »

x 100
A g 1 + viS 2 + ...Wg n/*»100ft

—
Fi

gdzie:
Wg 1 - wskaźnik udziału wyrobów gatunku pierwszego
w produkcji ogółem,
Pi 1 - liczba wyrobów gatunku pierwszego,
itd;
■ wskaźnika reklamacji:
Pi» x 100

Wr - — -- --------gdzie:
Wr — procentowy wskaźnik wyrobów reklamowanych,
Pi^- liczba wyrobów reklamowanych,
. wskaźnik materiałochłonności wyrobów' wg wzoru:
iim =

Km x 1 0 0 ___
„
hw
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gdzie:
Wm - wskaźnik materiałochłonności,
Km - koszty zużycia materiałów bezpośrednich,
Kw - koszt własny wytworzenia wyrobów,
- wskaźnik energochłonności wyrobów wg:
Ke x 100

W = ---------Kw
- wskaźnik pracochłonności wyrobów wg:
w

_

K_ x 100
o_________

gdzie:
Ke - koszty zużytej energii,.
K^ koszty robocizny.
Uwaga - wskaźniki Wm, W^, i

można równie dobrze liczyć

w wyrazie ilościowym z tym, że uprzednio należy
rozszerzyć opis tych kosztów o wyraz ilościowy;
Jeżeli przyjąć, iż użytkownik rachunkowości informaty
cznej organizuje własny bank danych, to liczone relacje bieżące
może tam odkładać, anastępnie wykorzystywać je do analiz poróiw' nawczych.
Ponadto rachunek kosztów i v/yMików w swej podstawowej
konstrukcji jest przystosowany do bieżącej emisji wyników
finansowych na żądanym poziomie przez użytkownika w formie
"syntezy wyników";
*t;2 ; Przykład z gospodarki materiałowej
Założenie:
Użytkownik posiada grupą strategicznych materiałów, które
decydują o przebiegu procesu produkcyjnego. Posiada zawarte
umowy -wieloletnie na ich dostawy na zamówienie z tym, że
każde zamówienie musi być złożone z wyprzedzeniem 7 dni
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/celowe uproszczenie/.
Uwzględniając realia, przedsiębiorstwo określa zapas
normatywny tych materiałów na poziomie ¿<0 dni.
Życzeniem użytkownika Jest bieżąca analiza zapasów tych
materiałów oraz automatyczna emisja zamówień na materiały,
a także kontrola ich realizacji.
Założenia dodatkowe:
- należy otworzyć w raporcie przychodów i rozchodów w hurcie
ewidencję składanych zamówień oraz realizacji dostaw,
- należy rozszerzyć rekord /opis zdarzeń/ na koncie

311

"Zapasy materiałów i przedmiotów nietrwałych na składzie"
w części dotyczącej interesujących nas ndteriałów o normatyw
i cykl realizacji zamówień oraz zapas minimalny i maksymal
ny
gdz ie:
Z^ - zapas rzeczywisty
ZQ - zapas normatywny, w ćniech
Z^ - zapas minimalny w dniach,
ZQ - zapas maksymalny,
IX, - zużycie dobowe,
Z

- zamówienia ilościowe;

Przykład algorytmu do automatycznej emisji zamówień:
Z » /Zq + 7 dnia + 1 dzień/ x
przy

- ZR x ® z

założeniu, że j.w; jeżeli

gdzie:
7 dni - czas wyprzedzenia zamówień,
1 dzień - czas na ekspedycję zamówienia
Przykład liczbowy
ZM - 20 dni,
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Zp - 40 dni,
Dz - 20 ton,
ZR - 200 ton,
badanie!
czy

tak bo 360 < < bOO
to algorytm
Z « Dz

/ % + 8 / - ZR

Z = 20t / W

- 200t

Z » 960t - 200t - 760t
Sprawdzenie:
ZR - S x Dz ♦ Z - ZD x Dz
2 00t - l60t + 760 - UO x 2 0 t
800t -

800t;

5; Integracja rachunkowości informatycznej z inr.ymi systemami
informatycznymi przedsiębiorstwa
Traktując rachunkowość informatyczną Jako "serce" systemu
informacyjnego przedsiębiorstwa można na niej budować różnoro
dne systemy użytkowe, wykorzystywane w systemie zarządzania
/w całej gamie systemów przedstawionych w punkcie 1/; Rachun
kowość stanowiąc w niej podstawę, jest jednocześnie "niewido
czna" dla decydentów. Bez niej Jednak systemy te nie mogłyby
istnieć.
Analiza działalności decydentów pozwala wyodrębnić cztery
podstawowe komponenty, którymi posługują się w procesach
podejmowania decyzji, a które Jednocześnie powinny znaleźć się
w systemach wspomagających decyzje. Są to:
- obrazy /tj. wykresy, tabele, rysunki/ wspomagające procesy
r
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myślowe,
- operacje na obrazach, wykonywane podcza3 rozpoznania i
wyboru decyzji,
- środki przypominania,
- środki sterowania pomocne decydentowi w sterowaniu
1/

obrazami, operacjami i środkami przypominania' ,
Procesor użytkownika operuje na obrazach w celu sformuło
wania planu działania. Następnie plan musi zostać przetłumaczo
ny w działanie akceptowane przez terminal. Użytkownik rozumiejąo wyświetlone operacje Jest zarówno pod wpływem prowadzonej
pracy,jak i wiedzy systemu komputerowego.

"Myślenie odnosi się

do interpretowania przez użytkownika wyświetlanych. "Plan dzia
łania" odnosi się do zmian jakie użytkownik chce uzyskać w
wyświetlanych obrazach; "Tłumaczenie dla systemu" odnosi się do
kroków jakie musi wykonać użytkownik, żeby przekształcić bezpo
średnio pożądane działanie w działanie, które będzie akcepto
wane przez system; Zasoby systemu /sprzęt, oprogramowanie/ wy
magają od użytkownika

szeregu działań np. ustawienie kursora w

odpowiednim miejscu, naciskanie odpowiednich klawiszy, wprowa
dzenie danych ltp. Tak więc myślenie, planowanie działania i
tłumaczenie dla systemu przeplatają się między sobą w procesie
pracy użytkownika; "Procesor" komputera uzupełnia pętle inter
pretując działania użytkownika, tam gdzie konieczne pobiera
dane z pamięci, wykonuje wymagane obliczenia 1 tłumaczy wszy
stko w postać zrozumiałą przez użytkownika; Język prezentacji
starowi środek poprzez który użytkownik przy minimum myślenia,
interpretuje wypowiedzi systemu. Język działania pozwala uży
tkownikowi możliwie w sposób naturalny /minimum kroków, minimum
"tłumaczenia dla systemu", łatwo zapamiętać, nie prowadzi do
błędów użytkownika/ przekazywać polecenia do systemu;
1/ Carlson EJ),i An Approach for Deslgning Decision Support
Systems, wj 3ermett J.L.: Buildlng Decision Support
Systems, Addison-Wesley, Reading /Mass./, 1933;
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dr Kichał Stecyk
Instytut Ekonomiki Produkcji
Uniwersytet Szczeciński
TEORETYCZNE I-PRAKTYCZNE ASPEKTY BUDOWY MIKROKOMPUTEROWEGO
MODELU ANALIZY BILANSU
WST§P
Sprawność i efektywność działalności goopodarozej przed
siębiorstw jest w znacznym stopniu zdeterminowana dostępem
oraz wykorzystaniem różnorodnych, zmieniających się informacji
0 kształtowaniu się ich aktualnej sytuacji finansowej i gospo
darczej, jak również do informacji związanych z niepewnością
1 zmiennością ich otoczenia. Szybki i nieprzerwany dostęp do
tego typu informacji uzależniony jest w znacznym stopniu od
posiadanych metod i narzędzi informatyki.
W warunkach stałego rozwoju naukowo-technicznego, wdroże
nia nowoczesnej techniki obliczeniowej oraz doskonalenia mecha
nizmów systemu zarządzania, zwiększa się rola, poszerza zakres
analizy finansowej, przy jednoczesnym zachowaniu autonomii
i wewnętrznej spójności metodologicznej oraz jej powiązań
z otoczeniem / rachunkowością, statystyką, ekonomią, badania
mi operacyjnymi i innymi dyscyplinami /.
Zarządzenie jest w swej istocie transformacją posiadanych
informacji do postaci r a p o r t ó w

oraz wykorzystywaniem

płynących stamtąd wniosków do kształtowania elementów systemu
rzeczywistego w obszarze stanów pożądanych, ze względu na przy
jęty cel gospodarowania . W procesie transformacji podstawowe
znaczenie posiadają m e t o d y

i

n a r z ę d z i a

ana

lizy finansowej. Od właściwie dobranych /do charakteru zjawisk
gospodarczych/ metod i narzędzi uzależnione są w konsekwencji
otrzymywane wyniki oraz interpretacja przyczyn i skutków kształ
towania się zjawisk i procesów gospodarczych, a tyra samym ro
dzaj i zakres przedsiębranych środków i poczynań zaradczych,
niwelujących przyczyny niepożądanych odchyleń. Błędnie prze
prowadzona analiza i podjęte na tej podstawie decyzje mogą
w konsekwencji / w postępie geometrycznym / prowadzić do za
chwiania stabilności całego systemu gospodarczego przedsiębioretwa.
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1. Strakturąlng_i_funkęJgnąlng_Eodstęwfc_bęnlęu_mętod_l_modęli.
Walory teohniczne /duża pamięć operacyjna i zewnętrzna,
szybkość obliozeń i dostępu do informacji /, eksploatacyjne
/ dialogowy tryb pracy, lokalizacja na konkretnym stanowisku
pracy /, niezawodność, oraz dostępne oprogramowanie podstawo
we / systemy operacyjne, kompilatory, biblioteki programów/,
narzędziowe i aplikacyjne w znakomity sposób wychodzą na prze
ciw problematyce automatyzacji prooesów informacyjno-decyzyjnych. Dostępne obeonie na rynku krajowym oprogramowanie
n a r z ę d z i e * - :
oałkowloie umożliwia stworzenie syste
mu wzajemnie powiązanych i zaintegrowanych ewidencyjnych
b a z
d a n y c h ,
stanowiących podstawowe źródło infor
macji dla potrzeb analizy finansowej.
Podstawowym warunkiem wyeliminowania

żmudnych i czaso

chłonnych prac ewidenoyjno-obrachunkowyoh oraz uzyskiwania
wiarygodnyoh i wieloprzekrojowyoh zestawów informacji, umożliwiającyoh uaktywnienie analizy w procesie zarządzania okazuje
się być właśoiwie zaprojektowany, oprogramowany i wdrożony
b a n k
m e t o d
i
m o d e l i
e k o n o m i o z n y o h . Stanowić powinien on zasadnicze narzędzie metodolo
giczne, stosowane w trakoie prac analitycznyoh, będąo podsta
wowym d z i a ł e m
banku metod i modeli ekonomicznych przed
siębiorstwa] Inne znaoząoo działy tego banku grupować poYłinny
ta.in.i metody 1 modele badań operacyjnych, ekonometrii, staty
styki, analizy matematycznej itp.
Bank metod i analizy ekonomicznej składa się z dYJÓch se
gmentów*
- grupująoego metody analizy ekonomiezno-teohnioznej,
- grupującego metody analizy finansowej.
Metody analizy techniczno-ekonomicznej i finansowej pogrupowa
ne są w s e k o j e , obejmujące metody dziedzinowo, odpowiadająoe poszozególnym ewldenoyjno-rozliczeniowym bazom danych,
które opisują wszystkie zdarzenia i operacje, składające się
na daną dziedzinę.
1. Uzupełniony o tzw. podsystem analizatorów i podsystem doku
mentacji określany jest mianem banku informaoji kierownictwa
/BIK/. Por.W.Plakiewioz: System informowania kierownictwa.
Zasady budowy-aspekty semantyczne. PWE Warszawa 1978r.,s.71«
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Przykładowo jedna ze znaczących sekcji analizy finansowej
obejmuje metody a n a l i z y
b i l a n s u ] / ponadto moż
na wyróżnić sekcje grupujące metody i modele analizy wyniku
finansowego, analizy kosztów, rentowności oraz efektywności
wykorzystania środków trwałych i obrotowych/.
Elementami składowymi wszystkich wyróżnionych dziedzin są
gotowe programy /w postaci wykonywalnej /, realizująoe konkre
analizy finansowej, bądź analizy technicznotne m e t o d y
ekonomicznej . Każdy program umożliwia przetworzenie danych
elementarnych, pobieranych z baz ewidency j,.ych / bądź wprowa
dzanych ręcznie przez użytkownika/, zgodnie z oprogramowanym
algorytmem /procedurą/ obliczeniową i prezentowanie wyników
obliczeń w postaci raportów / również w postaci graficznej/,
stanowiących informacyjną podstawę racjonalnego wyboru. Wszy
stkie oprogramowane metody oraz modele analizy ekonomicznej
zorganizowane są w postaci b i b l i o - t e k i

programów,

opisanych w dostarczanym użytkownikowi przewodniku po banku
metod. Powinien on zawierać opis każdej metody, jej identyfi
kator, realizowane funkcje, niezbędne parametry, dane wejścio
we, sposoby prezentacji uzyskiwanych wyników oraz ich treść
ekonomiczną i sposób wykorzystania w trakcie podejmowania
decyzji. Porma organizacji banku metod winna umożliwiać wyko
rzystanie jednej metody lub w przypadkach złożonych, posiada
jących charekter stoohastyczny, łączenie kilku wybranych me
tod w jeden ciąg obliczeniowy. Istotnym zagadnieniem w tra
kcie projektowania i programowania banku metod i modeli okazu
je się zapewnienie możliwości swobodnego przechodzenia /"żeglo
wania"/ poprzez poszczególne działy, segmenty i sekcje oraz
dokonywania
ich łączenia

wyboru odpowiednich metod i modeli, z możliwością
i wykonywania, stosownie do charakteru.analizo

wanych zjawisk i kategorii ekonomicznych.
Dla potrzeb wykonywania

wszystkich niezbędnych funkcji

bank metod i modeli wyposażony powinien zostać w s y s t e ra
z a r z ą d z a n i a ,
jących elementów:

który powinien składać się z następu

1 .Szerzej na temat zakresu oraz zasad analizy bilansu w opra
cowaniu S. Górniaka: "Bilansoznawstwo w zarysie". PWE,
Warszawa 1 9 6 2 r.
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- zbioru makroinatrukoji umożliwiających swobodne definiowa
nie /wybieranie i łączenie/ metod adekwatnych do treści eko
nomicznej analizowanych zjawisk i procesów gospodarczych,
- zbioru instrukcji zapewniająoych swobodne zarządzanie zbio
rami danych /bazami danych / na pamięciach zewnętrznych
/alokacja, usuwanie, tworzenie kopii, zmianę nazw, łączenie
i eksportowanie zbiorów itp./,
- zbioru instrukcji umożliwiających definiowanie źródeł danych
do obliczeń analitycznych, z możliwością eksportu danych ze
źródeł zewnętrznych,
- zbioru Instrukcji umożliwiających definiowanie zakresu oraz
formy zestawień wynikowych.
Oddzielnym, bardzo istotnym elementem banku metod analizy
ekonomioznej powinien być segment zawierający m o d e l e
analizy finansowej. Przydatne są one szczególnie do charakte
rystyki wzajemnych powiązań, zależności i relacji występujących
pomiędzy zjawiskami i kategoriami ekonomicznymi na różnych poziomaoh hierarchicznych, składających się na większą całośó.
Umożliwiają one badanie zależności przyczynowo-skutkowych występująoych pomiędzy poszczególnymi elementami, jak również
planowanie, prognozowanie oraz przewidywanie ich kształtowa
nia się w zmieniających się warunkach gospodarowania i ooraz
silniejszego wpływu otoozenia na funkcjonowanie przedsiębior. stwa.
W zakresie szeroko pojmowanej analizy bilansu, należącej
i będąoej jednym z podstawowych elementów analizy finansowej,
można skonstruować. / przy wykorzystaniu oprogramowania narzę
dziowego / następujące modele:
- sporządzania bilansu / za dowolny przedział czasowy / w opar
ciu o system wzajemnie zintegrowanych baz danych,
- transformacji bilansu sprawozdawczego do postaci bilansu
.analityoznego,
- analizy sytuaoji finansowej i majątkowej na podstawie danych
bilansu,.
- sporządzania bilansu nieprawidłowości,
- kompleksowej ooeny formalnej, merytorycznej i rachunkowej
bilansu wraz z obowiązującymi sprawozdaniami finansowymi.
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2• Możliwości wykorzystania_pąkletów -narzędziowych w tworzeSiH_E2 Ś£ili_SSSii2i

lii ans u

Konstrukcja i oprogramowanie każdego z wyżej wyróżnionych
modeli jest przedsięwzięciem trudnym i złożonym. Wymaga bowiem
zaangażowania i ścisłej współpracy specjalistów z zakresu fi
nansów, rachunkowości, analizy ekonomicznej oraz informatyków
/ ze znajomością problemów mikroinformatyki /. Wydaje się, iż
posiadane obecnie metody i narzędzia mikroinformatyki pozwolą
w niedługim czasie rozwiązać w zadawalający sposób nie tylko
zagadnienia analizy bilansu lecz stworzyć kompleksowy bank
metod i modeli analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa]
Prezentowane w artykule poglądy są wynikiem praktycznych do
świadczeń w zakresie budowy modelu

m i k r o k o m p u t e 

r o w e j
a n a l i z y
sytuacji finansowej i majątkowej,
dokonywanej na podstawie danych bilansu przedsiębiorstwa.
Możliwości wykorzystania techniki mikrokomputerowej w pracach
analitycznych z tego zakresu można zaprezentować na przykła
dzie wykorzystania standardowego pakietu programowego, dostarczanego pod nazwą

2

MULTIPLAU . Pakiet ten został uruchomiony,

wytestowany i zastosowany do oprogramowania modelu analizy
bilansu na mikrokomputerach serii BM-PC/AT oraz Schneider.
Pakiet programowy "MULTIPLAU" popularnie nazywany "elektroni
czną kartką", w efektywny sposób rozwiązuje problematykę defi
niowania

i prezentacji powiązań i relacji elementów składa

jących się na większą całość, zorganizowaną w formie macierzy,
z wyróżnionymi wierszami /Ron/, kolumnami /Column/ oraz tzw.
"celami", które identyfikują pola na przecięciu wiersza i ko
lumny. Obszar roboczy podzielony jest na "cele", z których
każda posiada unikalny adres /bądź nazwę/. Składa się on z 255
wierszy i 6 3 kolumn,

umożliwiając programowanie modeli w po-

I.Orealnośoi tej tezy może świadczyć fakt zbudowania i udostę
pnienia szerokiemu ogółowi uźytkoY/ników banku metod i modeli
statystyczno-ekonometrycznych na mikrokomputery serii IBM-PC/AT,
Por.SAS User"s Guide:Statistics,Version 5 Edition oraz SAS Lan
guage Guide for Personal Computer.Digital Equipment Corp.Mayrand MA. USA.
2 .Dokładną charakterystykę możliwości oraz sposóo funkcjonowa
nia i eksploatacji tego oprogramowania zawiera opracowanie:"Mu
ltiplan Reference Manual/Tersion 1.1./!?Datapoint Corporation,
1982r.oraz R.P.ffillams:rThePowers of Multiplan.Menagement In
formation Source". Portland Oregon, 1982r.
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staoi macierzy o wymiarach 255 x 6 3 . W przypadku konieczności
modelowania powiązań pomiędzy zjawiskami i kategoriami ekono
micznymi, wykraczających poza powyższe rozmiary istnieje mo
żliwość kontynuowania powiązań i zależności, poprzez zadekla
rowanie /utworzenie/ następnej "karty" i przypisanie jej uni
kalnej /mnemonioznej/ nazwy, charakteryzującej zawartą w niej
treść ekonomiczną.
Poszozególne"oele" mogą być deklarowane zarówno w zakresie ich
długośoi /standardowo 8 znaków/, jak i oharakteru /numeryczne,
alfanumeryczne, logiozne/ oraz wypełniane:
- łańouohem znaków alfanumerycznych, wykorzystywanych do słow
nego opisu i identyfikacji kolumn, wierszy, nazw formularzy
oraz poszczególnych pól,
- łańcuohem znaków numeryoznych, niezbędnych do wprowadzania
wartości poszczególnych pozyoji bilansowych,
- formułami obliczeniowymi, opisującymi sposoby obliczania
wartości w "oelach" zawierających te formuły. Formuły oblicze
niowo definiowane w poszczególnych polaoh oprócz działań aryt
metycznych, zawierać mogąojprogrnmowane funkoje trygonometry
czne i z zakresu matematyki wyższej. Zastosowanie ich w kon
struowaniu modeli daje użytkownikowi efektywnego definioYiania
bardziej złożonyoh procedur, niezbędnyoh w opisie oraz anali
zie zjawisk i procesów gospodarczych przedsiębiorstwa i jego
otoczenia. Istnieje również możliwość zdefiniowania łączności
i powiązań pomiędzy polami umieszczonymi na różnych "kartach".
W takim przypadku odwoływanie odbywa się poprzez podanie na;: -7
"kai*ty" oraz adresu /bądź nazwy interesującego nas pola/. Ta
cecha pakietu umożliwia w konsekwencji skonstruowanie modelu
analizy i ooeny poprawności merytorycznej, formalnej i rachun
kowej, występującej pomiędzy poszczególnymi polami bilansu
oraz wartościami z innych sprawozdań finansowych, na podstawie
któryoh sporządzono dany bilans. Wartość takiego modelu można
dopiero docenić przy sporządzaniu tzw. bilansów zbiorczyoh
/ z kilkunastu, dziesięciu bilansów składowych/.
Po uruohomieniu oprogramowania ukazują się /prezentowano
w dwóch dolnyoh wierszaoh / komendy operatorskie, umożliwiają
ce kontakt z tym oprogramowaniem. Umożliwiają one wszechstron
ny kontakt z oprogramowaniem "elektronioznej kartki", dając
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możliwość użytkownikowi definiowania modeli opisujących współ
zależności i związki występujące pomiędzy kategoriami ekono
micznymi, ich aktualizacji / w sensie zmian definiowanej struk
tury powiązań, jak również danych /, wypełniania danymi, algo
rytmami, uzyskiwania wyników obliczeń oraz zapamiętywania
i odtwarzania zdefiniowanych modeli na /z/ magnetycznych pamię
ciach zewnętrznych mikrokomputera. W przypadku deaktuallzacji
zdefiniowanego układu logicznych powiązań pomiędzy poszczegól
nymi elementami bilansu / np. w przypadku konieczności włącze
nia nowej pozycji, dotychczas nie uwzględn.onej w modelu/
istnieje możliwość "rozszerzenia" modelu, bez konieczności
jeg> burzenia i ponownego definiowania. Wszystkie te możliwo
ści prostego i zrozumiałego kontaktu czynią z tego

narzędzia

oprogramowanie "przyjazne" dla użytkownika.
Programowanie bowiem polega na komponowaniu modelu, poprzez
definiowanie nazw pól oraz sposobów ioh obliczania i przeno
szenia. W trakcie obliczeń każde pole przeliczane jest dokła
dnie jeden raz. Pakiet praouje według następującej sekwencji :
w pierwszej kolejności obliczane zostają te pola, które później
będą używane do wyliczenia innych danych.
Idea tego narzędzia jest bardzo prosta

i przejrzysta. Pozwala

- bez znajomości zagadnień programowo-technicznych t na kompu
terowe definiowanie złożonych problemów ekonomicznych i w try
bie natychmiastowym poddawanie ioh wielokrotnym przeliczaniu,
umożliwiając tym samym dokonywanie oceny i analizy ujętych
tera zjawisk i kategorii ekonomicznych.
3» Zasady tworzenia i wypełniania tabel
Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w pracy z pakietem
programowym MULTIPLAU jest odpowiednio oprogramowana tabela,
a dokładniej kilka tabel odpowiednio ze sobą powiązanych.
Tworzenie tabel należy rozpoczynać od wykonania ozęśoi opiso
wej: od zdefiniowania nazwy, zrobienia główki i boozka tabeli.
Efektem tego procesu jest pusta tabela, np. "Analiza Pionowa Aktywa" /tabela nr 1 . /. W poszczególne wiersze zostały wpisa
ne nazwy grup i podgrup w 'porządku zgodnym z układem bilansu
analitycznego, dostosowanym do potrzeb analizy pionowej bilansu.
Cały proces opisu słownego tabeli jest więc zestawem kolejno
powtarzających się czynności, polegających na wpisywaniu tekstu

i przechodzeniu do następnego wiersza. t? tym przypadku wykorzy
stuje się jedynie komendy ALPHA oraz GO TO. Komendy te / jak
również wszystkie pozostałe / wywołuje się poprzez przyciśnię
cie na klawiaturze pierwszej litery nazwy wybranej komendy.
Komenda GO TO służy do wybrania właściwego "okienka" vr żądanej
kolumnie i wierszu / lub w polu o wybranej nazwie/. Instrukcję
ALPHA wykorzystuje się do wprowadzania w wybranym polu tekstu
lub znaków specjalnych. Po przyciśnięciu litery "A" możliwe
jest wpisywanie w danym polu dowolne znaki alfanumeryczne.
Definiowanie tabeli jest procesem żmudnym i wymaga od progra
mującego uprzedniej, dokładnej analizy układu tabeli. Po zdefi
niowaniu tabeli istnieje możliwość jej aktualizacji oraz doko
nywanie dowolnych zmian w jej układzie / wprowadzanie nowego
pola, zmiany opisu lub usunięcie zdeaktualizowanego /. Do tego
celu służą komendy IHSERT / wprowadzenie nowego pola lub wier
sza/ i DEŁETE / usunięcie/.
Po opisaniu tabeli należy przystąpić do oprogramowania jej
algorytmów i procedur obliczeniowych, polegającego na zdefinio
waniu odpowiednich formuł i wpisaniu ich w poszczególne pola.
W przedkładanym rozwiązaniu opis tabel został skonstruowany
w sposób wymagający jak najmniejszej ilości wprowadzanych in
formacji wejściowych. Jako przykład oprogramowanej tabeli jest
Tabela lir 2, która stanowi kontynuację tabeli poprzedniej.
Zawartość tej tabeli stanowi zestaw formuł obliozeniowyoh,
wraz z powiązaniami i związkami zachodzącymi pomiędzy nimi.
Pierwszy wiersz tej tabeli / poza główką/ zawiera następujące
formuły»
2
aa+ab+ac

3
a/wynpSS

A
kaa+kab+kac

5
ka/wynk?S

6
Z S4/Z S2%

w kolumnieidrugiej umieszczono formułę sumującą wartości umiesz*
ozone w trzech polach o nazwach wyszczególnionych w procedurze
/aa, ab, ao /. Hazny te zostały przypisane odpowiednio trzea
polom, znajdującym się w drugiej kolumnie poniżej pola zdefi
niowanego formułą obliczeniową nie jest stała i zmienia się
wraz ze zmianą wartości pól, składających się na daną formułę
obliczeniową. Ten zabieg programowy umożliwia każdorazowe po
podaniu wartości trzech pól, uzyskania

całej wartości grupy A.
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Tabela nr 1

-

ANALIZA

PIONOWA
AKTYWA

Grupg i Pozycja
Bilansu

Stan

na

1 , 01.8 6

tys.zł.
Grupa A - działalność
lnwostycyj na
Przygotowania inw.
Inw.rozpoczęto
Maszyny 1 urz.inw.
Grupa 8 - Środki Trwałe
i Wydzielono
Środki trwało
Wart .niani,i prawno
Grupa C - Zapasy i
Należności Fakturowano
Zapasy ogółom:
1. Materiały
- zapasy oater.
- mater.w drodze
- przedo.nietrwałe
2. Produkty gotowe
i niezakońez.
- produkcja w toku
3. Rozliczenia aiędzyokr .czynno
Należności z tyt,
dostaw rob.i usług
Grupa D - Pozostałe
Aktywa
Środki pioniężno
Rozrachunki:
- z budżetami
- z tyt.wynagrodź.
- inno z pracow.
- pozostało krajowe
- rozl. amortyzacji
Inne
Grupa F - Dział.Finans.
Wyodrębniona
Pożyczki z zakł.
fund.oieszk.
Rach.fund.3pec,
Pozostało rozrach.
Razem Aktywa
Dane uzupełniająca

proc.

31.12.86
tys.zł.

proc.

Oy n.
zalon
proc.

Tabel* ar 2
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=_=JE|5Í2Í’¿I=___
■ A K T " V A*

"DYNAMIKA*
V A *
3 1 .1 2 .8 6 " "ZMIAN"
"proc” .
t y e . z ł . " p r o c . ■ tys.zł. " *proc.*
■STAN*
"
1.01.8

■GRUPY I POZYCJE"
■
BILANSU*
■»

áhül'A-A h n j a ^ n r óZT

aa+aC4-ab
INWESTYCYJNA*
* Przygotowanie inw660ó
* Inw rozpoczęto * 87596
* Maszyny i urz. inw 580

a/wyn ?>kaa+kab+kaka/wynŁZ
kaa/ka:oZ
8066
knb/ka/śż
99672
kac/ka£z
oc/oi 398

S6/Z ¿2$

b/wyn ikbR+kbC kb/wynkZ
b a/b í
699937 kba/kb?bZ
bb/b£
101U
kbc/kb^Z

S6/Z S2i

o o /ai
ab/ai

sh/z
Sk/Z

szi
SZi

S V Z S24

•GRUPA B-ŚRODKI*
* TRWALE I WYDZIELONEba+bb
J środki trwało*
Ó1 1 9 3 0
* Wart.nieis. i pravn.-1079

•GRUPA C-ZAPASY i*
_
o/ wy n /¿kca + kcb kc/w ynk Z
•NALEŻNOŚCI FAKTUROWca*cb
caa+cab4*caca/c"o k c a a 4 .kcab 4 .kca/kc".Z
" Zapasy ogółon:
"
*
*
*
*
*
*

cnnat caa b cau/oa3śkcaaa4.kcaakcaa/kcZ
1. Materiały
138220
- zapasy mator.
12921U
_ muter, w drodze 1772
2895
6697
- przodu. nietrwałeO
2. Produkty got-*
kcab/'kcZ
oab/caJilć5
we i ndezakoncz. 170
- produkcja w tokł70
165
Z

Sk/Z
Sk/Z

SZi
S2i

Sk/Z
Sk/Z
Sk/Z
sk/z
sk/z

S2i

szi

SZi
szi
szi

Sk/Z
Sk/Z

szi
S2i

* J. Rozliczenia aio* dzyokr,czynne*
9568
* Należności z tyt.
■ dostaw rob. i us178662
•GRUPA D-POZOSTALE*

cac/ca&10776

kcac/koZ

Sk/Z

S2i

cb/cji 77397

kcb/kc?óZ

sk/z

S2Í

* AKTYWA

ú /iy n

dae-dbedc

3 skda4.kdb4.kdkd/wynk

da/di ć 1886
kda/kd&Z
środki pieniężno* 5 0 6 5
dbo+dbb+dbdb/d'i
kdba+kdbb-fkdb/kd^Z
Rozrachunki:
31086
- z budzętani
20337
z tyt.wynagrodt?
3
6<J1
- inc-e z praco*. * 3 6 1
*
- pozostałe krajów 3681
8835
0
* - rozł. eusortyzac j.59
dc/d% 1783
kdc/kd?»Z
* - Inne*
2215
•GRUPA F-BZIAL.FINA
f/wyn ¡fckía+kfb+kfkf/vynZ
*NSOWO WYODRĘBNIONA "fa-t-fb
•Pożyczki z zakł."
kfa/kfiz
Co/ii 25593
•fun.mieszkań, “ 20023
\Ct.y"..lkZ
ro/ti 8 332
■Rach.fund.spec. 101*>8
fc/ri 7 1 2
* Pozostałe rozrach.O

*
"
*
*
*

v m i a n o a v i a ■"a4.b4.cVdr+r
•Dane uzupełniająco*
386650
“GRUPA B*

100 .

SIT4 k W i.c 4.k 1(fiT
669806

~í

sk/z szi
sk/z szi
sk/z szi
Sk/z S2i

sk/z szi
sk/z szi
sk/z s z i
s k 'Z
k/Z

szi

szi

Sk/z szi
sk/z szi
3k/z szi
Sa/z' s z f
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"Różnic"

"Zo9t3Wlonio"
Aktywa
’Grupa ""Niedobór"
Bilans 1.1.86
A”
B"
C”
0"
E
F"

Tabolo nr 2

3

Grupa

■zródał fi"
31.12.Ö

WENN { [pa-za)> 0;/pa-ze/;<
WENN ( |pb-2b)>0;pb-zb;0)
WENN! I pc-zc)>0;pc-zc:0)
WENNf (pd-zd)>0;pd-zd;0)
WENN! ( pe-ZQ>>0;pe-ze;0)
WENN! { pf-zf)>0;pf-zf;0)

bilans

WENN ( ( pka-*0
WENN { (pkb-»
W E N N ( ( pkc-»
WENN(t pkd-B
WENN((Zo-z»
WENN(!pkf-"

SUMME /Z6iii S/

Grupacb

A"
B"

cD"

E"
F”

SUMMĘ /Z6sl

Silsno
Pooywe
Nadwyżko
1.1.86
WENN ! ( ze-p
W E N N ( ( zb-p
WENN ( ( zc-p
WEN N { t zd-p
WEN N ( ( ZO-p
WENN 1 ( Zf-p
SUMME /Z6:l

"Analiza’
" 1.01.86"
"Łęczna "suma grupy"
"A w" "aktywach"
"Łęczno suma grupy
"A w pasywach
"Środki obrotowo
"zaang. o finansów.
'enia d" ial .inwe.
‘Fundusze na inwestycjo
finansujęco dział.ekspi.
"Analiza"
Środki trwałe
Fundusze st.
w środkach
kredyty ln.
i inno zobo"
“Fundusze"
“Wskaźnik s*
“fundduszami "
"Nadwyżka fun"
“podstewowych"
"Niedobór"
"podstawowy"

31.12.86

pa

pka

za

zfcc

W E N N ((pa-zWENN f ( za-p
WENN(fza-pWENN (C zka_¿F ina n sot»sn la

od ktrn¡»o

____

1.01.86
31.12.86
pkb
"ale i wydpb
“atutowy"
trwałych /pionp b s ) (pionp kba
westycyjn.fpionp bbj (pionp kbb
owiązanie cpionp bc ; [ pionp kbc
"podstawowa +wb+wc
kwa+kwb+kw
"fin.sr.tr
własnymi wa/wd%
kwa/kwdX
“unduszy"
WENN /fwd pWENN (/kwd"eh
■funduszy
WENN {( pb -wWENN ( /pkb"eh"

Wystarczającym jest podanie wartości podgrup, a suma całości
zostanie uzyskana automatycznie. Przy tego rodzaju formułach
zachodzi konieczność uprzedniego nadania /przypisania/ po
szczególnym polom dotyczącym podgrup bilansowych nazsi innemonicznych. W tym celu wykorzystuje się komendę NAME / po naci
śnięciu klawisza "N” podaje się nazwę danego pola/. Operowa
nie nazwami poszczególnych pól nzamian numerów ich wierszy
i kolumn jest bardziej efektywne, ponieważ określone pole po
mimo Jego przesunięcia w całym układzie tabeli nie zmienia
swojego spośobu pozyskiwania i obliczania wartości, a ponadto
nazwy ranemoniczne są bardziej czytelne dla programującego oraz
przybliżają treść ekonomiczną wartości umieszczonych w poszcze
gólnych polach / przykładowo nazwa "aa" oznacza pierwszą pod
grupę grupy A, natomiast wiersz 10 i kolumna 2 nie wskazuje
żadnej informacji/. Ponadto ten spoaób oznakowania

poszcze

gólnych pól posiada istotne znaczenie przy przesyłaniu warto
ści do innych tabel, będących wynikiem tabeli pierwotnej / jej
wartości /.
W kolumnie trzeciej znajduje się formuła w postaci a/wynp/S,
która oznacza procedurę obliczającą udział procentowy grupy i r
w całości sumy bilansu na początek roku / wynp to nazwa sumy
bilansu na początek roku/. W kolumnie tej na całej jej długo
ści ustalono uprzednio standard pól za pomocą komendy FORMA?
CELLS, określając ilość miejsc po przecinku na dwa.
Kolumny 5 i 6 są wypełnione analogicznie jak kolumny 2 i3,
z tą różnicą, że użyte nazwy pól rozpoczynają się na literę
"k" /kaa, kab, kac/, dla odróżnienia okresu sprawozdawczego.
W kolumnie 6-tej formuły przybierają postać Z S4/Z S2% /wartość
pola w kolumnie 4 danego wiersza podziel przez wartość tego
samego wiersza znajdującego się w kolumnie 2 , a uzyskany wy
nik obliczenia wyraź w procentach/ i mają za zadanie oblicze- ■
nie dynamiki wzrostu. W tym przypadku jest opłacalne definio
wanie formuły w tej postaci, ponieważ istnieje możliwość jej
skopiowania na całej długości kolumny' i obliczanie wskaźników
dynamiki dla wszystkich wierszy. Do tego celu używa się komen
dy COPY DOWN.

’

'W modelu analizy bilansu najczęściej stosowanymi formułami 04!
a/ dodawanie np: 27 S+z

S, aa+ab,
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b/ odejmowanie, np. :Z S4-Z S3, bb-bo,
c/ mnożenie, np.: Z2 S3 Z1 S4, aa ab,
d/ dzielenie, np.: Z 11 S/Z12 S, dd/de,
e/ obliczanie stosunku procentowego, np.: Z12 S/Z13 S%, aa/abi,
i/ sumowanie w kolumnach, np.: SUMMĘ /z12:18 o / .
Z wykorzystaniem powyższych formuł obliczeniowych oraz zapre
zentowanych zasad została wypełniona tabela analizy pionbwej
aktywów i pasywów bilansu. Tabele te wykorzystywane do pierwszej
fazy analizy bilansu1.
4• SDosoby_l_układ powiązań pomiędzy tabelami
Projektując model bilansu należy szczególną uwagę zwrócić
na występujące związki i powiązania występujące pomiędzy po
szczególnymi tabelami, stanowiącymi wzajemnie zintegrowany
układ wejściowy, algorytmiczno-analityczny i wynikowy, ff ukła
dzie tym chodzi o jednokrotne wprowadzenie danych bilansu ana
litycznego oraz ich wielokrotne wykorzystywanie w trakcie ana
liz i ocen sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa,
przesyłanych automatycznie do poszczególnych tabel wynikowych.
Podejście to umożliwia znakomitą oszczędność czasu i elimino
wanie źródeł popełnianych błędów i pomyłek.
Dla potrzeb kompleksowej analizy

bilansu zastosowano cztery

tabele wynikowe / Nr 3, 4, 5, 6/, do których dane są dostarcza
ne z dwóch tabel źródłowych, wypełnianych przez programującego.
Tabela Nr 3 obejmuje:
- zestawienie różnic w grupach bilansowych,
- analizę prawidłowości finanso7)ania inwestycji,
- analizę prawidłowości finansowania środków trwałych.
Tabela Nr 4 obejmuje:
- analizę stopnia sfinansowania zapasów bieżących i kosztów
przyszłych okresów funduszem własnym w obrocie,
- enalizę kształtowania się wskaźników zobowiązań i należności.
Tabela Nr 5 prezentuje analizę zdolności płatniczej.
Ponadto istnieje możliwość uzyskania wyników obliczeń które za
wierają analizę prawidłowości wykorzystania kredytów bankowych.
1. ^a55ą~I!ćaź3wi;ą dla programującego jarzy zastosowaniu pakietu
programowego MULTIPLAN jest konieczność każdorazowego zapamię
tywania na nośnikach pamięci zewnętrznej dokonywanych zmian
i uzupełnień d.finiowanych układów i tabel /przy użyciu komendy
t r a n s f e r s a v e /.
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Zasady definiowania opisów słownych tych tahel jest ana
logiczna do zasad budowy tabel źródłowych. Zupełnie odmienny
jest natomiast sposób 'wypełniania tych tabel formułami i pro
cedurami obliczeniowymi. Przedęfwszystkia należy jeszcze raz
podkreślić, i: dane źrćdłowe do tych tabel są pobierane z ta
beli źródłowej za pomocą komend” 'XTESNAI. COFi.Pozwala ona na
pobranie wartości z tabeli źródłowej / po uprzednim określeniu
nazwy pola i tabeli / i skierowanie jej ćc dowolnego pola w r ■=beli wynikowej.
Po przypisaniu nazw poszczególnym polom wraz z określeniem ich
źródeł danych, możliwym staje się budowa formuł i procedur
obliczeniowych dla tabel wynikowych. Wykorzystuje się identy
czne zasady budowy jak dla tabel źródłowych, z wyjątkiem instru
kcji warunkowej, której postać jesz następująca:
SENil /a:b:c/

I? /a:b:c/

dla wersji niemieckiej;

dla wersji angielskiej;

gdzie:
a - jest wyrażeniem, którego wartość logiczna jest badana,
b - jest wyrażeniem lub wartością, którą należy wstawić w polu
gdy "a" jest prawdą,
c - jest wyrażeniem lub wartością, którą należy umieścić w polu
gdy "a" jest fałszem,
konieczność zastosowania tej instrukcji wynika z potrzeby ba
dania warunków i różnic, w zależności od których n&stęDUje od
powiedni sposób obliczeń, bądź wypełnianie poszczególnych pól.
W tabeli "analiza,finansowania inwestycji" w wierszu "środki
obrotowe zaangażowane w działalność inwestycyjną"
instrukcja przybiera następującą postać:

powyższa

ffSHN /pa-za/ O: pa-sa:

0/

pa - łączna suma grupy

A w aktywach na początku okresu,

gdzie:

za - łączna suma grupy

A n pasywach na początku okresu.'

Badając tutaj różnicę /pa-sa/ określamy, że w przypadku gdy
jest ona większa od zera , środki obrotowe zostały zaangażowań
do finansowania działalności inwestycyjnej.
'S

trakcie projektowania modelu dodatkowo należy rozpatrzyć pro

blem potrzeby rozczłonkowania

całego modelu na odpowiednią
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ilość tabel, lub jego ujęcia w jednym zestawieniu zbiorczym.
0 wyborze rozwiązania proponowanego w artykule zadecydowały
następujące przesłanki:
- budowa, oprogramowanie i wypełnianie danymi tabeli zbiorczej
trwa znacznie dłużej niż kilku tabel szczegółowych,
- efektywność obliczeń pakietu obniża się wraz ze wzrostem
zapamiętywanej liczby danych,
- istnieje możliwość uzyskiwania

wydruków poszczególnych

aspektów analizowanej działalności gospodarczej przedsiębior
stwa / drukowanie odbywa się całymi tabelami /, co powoduje
znaczne oszczędności papieru i czasu,
- programujący panuje nad danymi i formułami obliczeniowymi
oraz posiada możliwość dokony7;ania zmian i modyfikacji poszcze
gólnych tabel,
5• jiBgggadzanie informacji yjejściowych i otrzymywanie wyników
Podstawowym strumieniem wejściowym w modelu są dane z bi
lansu sprawozdawczego przedsiębiorstwa, uzupełnione i skorygo
wane danymi z innych sprawozdań finansowych. Cd właściwego
1 prawidłowego wprowadzenia danych uzależniona jest poprawność
otrzymywanych analiz i ocen. Rola obsługującego układ sprowa
dza się jedynie do bezbłędnie

wprowedzenia danych.- J e 3 t to

również istotne, ponieważ funkcje pakietu nie przewidują możli
wości programowania kontroli merytorycznej i formalnej wprowa
dzanych dc modelu danych. Cedynie komenda VALUE, służąca do
wprowadzania wartości numerycznych spowoduje wydruk komunikatu
o

popełnionym błędzie w przypadku próby wprowadzania

pola

do tego

wartości alfanumerycznej, lecz nie jest w stanie zasygna

lizować próby wpisania błędnej cyfry.
Częściowym zabezpieczeniem jest żaki układ kolumny /-do której
wprowadza się dane/, że błąd można popełnić jedynie przy wpisy
waniu wartości podgrup bilansowych. Wartości grup i całej sumy
bilansu otl;r.zzne są automatycznie.
Użytkownik viprowadza dane dotyczące aktywów i pasywów do tabel
Ur 6 i ? analizy pionowej /piona i pionp/ w kolumnach 2 i 4.
wskaźniki w kolumnach 3 , 5 i 6 zostają obliczone samoczynnie.
Układ i kolejność informacji wejściowych oraz uzyskiwanych ze
stawień wynikowych zależą w znacznym stopniu od potrzeb użytko

- 104

wnika* Znając zawartość informacyjną poszczególnych tabel,
można drukować zestawienia wynikowe w dowolnej kolejności na
tychmiast po sprowadzeniu informacji wejściowych w przypadku
stwierdzenia błędu w danych istnieje możliwość ich modyfikacji
i ponownego uzyskania wydruku. W tym celu wykorzystuje się
komendę PRIHT, podając prawidłową nazwę drukowanej tabeli.
Dane wejściowe są wprowadzane jednokrotnie, a w przypadku ich
wielokrotnego wykorzystywania /w innych tabelach/ są przesyła
ne tam automatycznie, bez ingerencji programującego. Sposób
przesyłania oraz powiązań informacyjnyoh pomiędzy tabelami
szczegółowymi, występującymi w modelu zaprezentowano na Rys.1.
Wynika stąd, iż dane wprowadza się jedynie do tabel analizy
pionowej, skąd zostają przesyłane do posostałyoh tabel.
Przystąpienie do pracy wiąże się z konieczńością załadowania
do PAO oprogramowania narzędziowego /po wskazaniu ścieżki oraz
nazwy M? /. Następnie za pomocą komendy LOAD ładujemy do pa
mięci operacyjnej tabelę o nazwie "piona" i wpisujemy dane
z bilansu. Analogiczny jest sposób postępowania przy wprowa
dzaniu danych do tabeli analizy pionowej pasywów o nazwie
"pionp". Po wprowadzeniu wszystkich danych sprawdzić należy
ich poprawność porównując uzyskaną sumę "Razem aktywa" i "Ra
zem pasywa" z danymi z bilansu. Ponadto na ekranie w pozosta
łych kolumnach pojawi się 3zereg cyfr i wskaźników, których
interpretację ekonomiczną powinien przeprowadzić użytkownik.
6 . Analiza bilansu,- in terpretacja ekonomiczna wyników
.Po uzyskaniu wyników należy przeprowadzić ich prawidłową
interpretację ekonomiczną. Tabele "piona" i "pionp" posiadają
identyczną strukturę zgodną z układem bilansu sprawozdawczego
przedsiębiorstwa. Kolumna pierwsza opisuje nazwy grup i podgrup
bilansu, druga zaś zawiera dane liczbowe o ich wielkości na
poozątek okresu sprawozdawczego. Kolumna trzecia opisuje struk*
turę, czyli udział poszczególnych grup w ogólnej sumie bilansu
oraz udział podgrup w całkowitej sumie grup. Układ kolumn 4
i 5 jest analogiczny jak 2 i 3 z tym, że dotyczą one wartości
na koniec okresu sprawozdawczego. Kolumna szósta przedstawia
dynamikę zmian poszczególnych elementów bilansu.
Dla potrzeb analizy ogólnej sytuacji finan sowej przedsiębiorstw

- 105 -

— -222— —
opisywane
ręcznie

í Tabela piona }
¡ Analiza pionowa
i AKTYWÓW

i Tabela plonp
i Analiza pionowa
¡ PASYwOw

dane
wpisywana

ręcznie
,i Tabela
ocena
{ Ocena sytuacji

j-°aśŁ22i

i
!

j

Tabela poz
Zestawienie różnic
grupach
i
Analiza dział.lnweatyc. j
Analiza środków trw.
j

dane przesy
łane automa
tycznia

Tabela pozb
Analiza należności i zo-i
bow.
!•
, Analiza fin.śr.obrotow. {
i fundusze* własnya

I

— — — — —

_{ Tabela pozc
'j Analiza zdolności płatn.j"

} Tabela pozd
-i Analiza wykorzystania
j kredytów bankowych

Rys.l

POWIĄZANIA

INFORMACYONE TABEL

i*

ANALIZY BILANSU

dane
przesył.
eutoaaCycznie

- 106 -

Tobola nr 6
y
ANALIZA

ANALIZA

PIONOWA

Bilans

• m m m m

m m m

Stan
1.01.86
tys.zł

na^

Grupa-A działalność
lnwestycyj nB
Fundusze no inwe.
Zob.z tyt.lnw.
Grupe—B fundusze
pods tawowe
Fund. star.w st.
Kredyty inw.
Inne zobowiązania

Fundusze rozwojowe
- fund.rozwoju
- fund.post.tech.ek.
Porost.fund.spec.
- fund.rezerwy
Zaokrąglenia
Razea Paeywa
Oane uzupełniające
GRUPA E
Zobowiązania przet.

mmmmi

31.12.86
tys.zł.

znlan

proc,

pr*c.

9,18
91,33
8,67

114054
55914
58140

9,65
49,02
50.98.

122.93
6b.99
722.60

613009
603839
0
9170

60.64
98,50
0,00
1,50

700951
693290
7112
549

59,33
98,91

114.35

14.66
39.38

15.51
45.44

0,00

184465
83818
83818
O

60,62

100647

54.56

112.07

1,96

29265
14053

2.48

147,40
130,64

1,01
0,08

114,81
5.99

124.51
143.64'
143.64

0,00

167.22

15212

137162
62160
1804
34320
26036

13,57
45.32
2.90
55,21
41.89

152660
85517
8030
4057!
36916

12.92
56.02
9,39
47.44
43.17

111,3«
137,55
445,12
118,21
141,79

34682
34255
427

25.29
98,77
1,23

11116
10359
757

7.28
93,19
6.81

32.05
30.24
177,28

36,70

138.96
138.96

40320
40320

29,40

1010963
408858
0

56027
56027

100,00

1181396
450169
0

... - **

100,00

116.86

-- - -- - -Stan
na
Oyn.
1.01.86
31 .12.86
tys.zł
proc. tys .zł
proc. zmian
proc.
- - - - - - - - - - - ------ -- - -

Grupa A Działalność
Inwestycyjna
92780
Przygotow.lnwe.
4606
Inw.rozpoczę te
87594
Maszyny i urz.lnwe.
580
Grupa B - Środki Trwało
i Wydzielone
613009
Środki trwałe
611930
Wart.niem.l prawne
1079
Grupa C - Zapasy i Należ
ności Fakturowa
219366
Zapasy ogółem :
140724
1 .Materiały
130986
- zapasy mater.
129214
- mater.w drodze
1772
- przedm.nietrw.
0
2.Produkty gotowe
i niezakończ.
170
- produkcja w toku
170
3 .Rozliczenia mlędzyokr.
czynne
9568
Należności z tyt.dostaw
rob.l usług
78642
Grupa D -Pozostałe
Aktyna
78035
Środki pieniężna
61365
Rozrachunki :
24455
- z budżetami
20337
■ z tyt.wynagrodź.
17
- inno z precow.
361
• pozostało krajowe
3681
* rozl.amortyz.
59
Inno
2215
Grupa F -Dział.Finans.
Wyodrębniona
30181,00
Pożyczki z zakł.
fund .mieszkań.
20023
Rach,fund.spec.
10158
0
Pozostałe rozrach.

3,98
4.96
94.41
0,63

107936
8066
99472
398

9,13
7,47
92,16
0,37

116.34

59,32
99,82
0,18

700951
699937
1014

59.31
99,86
0,14

114.35
114.38
93,98

21.23
64.15
93.08

233948
156551
145612
138220
2895
4497

19.80
66,92
93.01

1 0 6 .6 5

0.12

165
165

0,11

9 7 .0 6
97 .0 6

6.80

10774

6,88

1 1 2 .6 0

35.85

77397

33,08

98 ,4 2

7,55
65,82
31,34

8,82
59,34
38,95

133,63

2,84

104282
61886
40613
31084
3
691
8835
0
1783

2,92
66,34
33,66
0,00

- mm mm mm mm mm ■mm mm ^

Razem aktywa

1

0

Grupy i Pozycje
Bilansu

OynailU

92780
84734
8046

Grupa-C fundusze
własne w obrocie
148158
kredyty i zobowląz.
58351
Fund.wł.w obr.
58351
-fund.stat.w śr.obr.
0
Kredyty obrotowe
Zobow.finansuj ęce
89807
zapasy i nal.
Grupa-D Fozostełe
19854
Paeywa Oział. Ekspl.
10757
Rozrachunki
Rezerwy i dochody
9097
przyszłych okresów
Grupa-F działalność
Finansowo W„odrębn.
Fund.dla załogi
- zakł.fund.socj.
- zakł.fund.oleszk.
- fund.załogi

proc

PIONOWA

AKTYWA

PASYWA
Gr upÿ 1 p o z y c je

Tabela nr 7

1033371

100,00

386450

113.56
6 8 .6 2

111.25
111.17
1 0 6 .9 7

163,37

1 2 0 ,4 8
1 6 6 ,0 7
15 2 .8 4
17 ,6 5
191 .43,
2 4 0 ,0 2

0 ,0 0

1,71

8 0 ,5 0

34642

2,93

1 1 4 ,7 8 -

25598
8332
712

73 ,89
24,05
2,06

12 7.84
8 2 ,0 2

1181759

100,00

1 1 4 ,3 6

mm m.» — . — .m mm

Oane u z u p e łn ia ją c e

GruPa E

1 7 5 .1 2

449806

m.
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należy zbadać 1 ocenić kształtowanie się relacji poziomych
pomiędzy głównymi grupami bilansu. Do tego celu wykorzystano
następująoe wskaźniki1!

p

a. zastosowania funduszy własnych:
..

— g”----t

/

gdzie:

- fundusze własne, - St - środki trwałe,

b. zastosowania funduszy obcych:
gdzie: ? Q -

fundusze obce,

P0
'^f0= ----g—
o
Sq - środki obrotowe.

Powyższe wskaźniki stanowią podstawę do obliczania wskaźnika
ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa:
WfwO f

ry

Wfo
Pożądana tendencja

w przypadku korzystnej sytuacji finanso

wej powinna wyrażać się. w sposób następujący: wskaźnik
powinien kształtować się na poziomie

większym od jedności

z tendencją rosnącą, a wskaźnik V,f^0 na poziomie niższym od
jedności z tendencją malejącą. V/ prezentowanym przykładzie
pierwszy z nich był większy od jedności i wzrósł z 1,-1 do
1,12. Natomiast drugi kształtował się na poziomie znacznie
niższym od jedności i wzrósł z 0,37 do 0,38.
Wskaźnik ogólny sytuacji finansowej odzwierciedla strukturę
majątku i funduszy przedsiębiorstwa. Jest rzeczą pożądaną aby
wskazywał on tendencję wzrostową. V,' prezentowanym przykładzie
•spadł on z wielkości'2,97 na 2,91, co spowodowane zostało
wzrostem wskaźnika zastosowania funduszy obcych.
Natomiast dla potrzeb analizy 1 oceny sytuacji majątkowgj_wykorzystuje się:
^t
a. wskaźnik struktury aktywów: t?
= — — — -----— —
ba
o
bo

gdzie:
■

S £ — wartość środków trwałych, SQ - wartość środków obrotowych.
b. wskaźnik struktury pasywów: W„_ = -----------gdzie:
sp
p
o
77“P3rI57$asńIews!ćT7łieiody i Kierunki analizy finansowej w , orzedsiębiorstwie.Prace Naukowe PS nr 103,Szczeoin1978,rozdz.
XIII,XIV,XV.
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fundusz własny,

PQ - fundusz obcy.

» prezentowanym przykładzie wskaźnik ten minimalnie się pogor
szył / z 12,62 na 12,52/ było to spowodowane spadkiem wskaźni
ka struktury pasyr/ów z 6,12 do 6,04.
tury aktywów wzrósł z 2,06 do 2,07.

Natomiast wskaźnik struk

Są to ¿jednak zmiany bardzo małe. Ogólna sytuacja majątkowa
przedsiębiorstwa jest dobra, a na uwagę zasługuje fakt bardzo
wysokiego stosunku funduszy własnych do funduszy obcych.
Kształtowanie się poszczególnych wskaźników zawiera poniższe
zóo cawienie:
Lp. :

WYSZCZEGÓLNIENIE

:Stan na :Stan na :Odchylenia:
-.1.01.86 s3 1 .1 2 . 8 6

1. Wskaźnik zastosowania
funduszy własnych

1,095

1 ,120

0,024

0,369

0,384

0,015

2,970

2,915

.-0,055

2,06

2,07

0,01

6,12

6,04

-0,08

12,62

12,52

-0,10

2. Wskaźnik zastosowania
funduszy obcych
3. Wskaźnik ogólnej
sytuacji finansowej
4. Wskaźnik struktury
aktywów
5. Wskaźnik struktury
pasywów
6. Wskaźnik ogólnej
sytuacji majątkowej

.Najbardziej ogólnym celem analizy p o z i o m e j '
su jest ocena prawidłowości finansowania

bilan

poszczególnych ro

dzajów działalności przedsiębiorstwa oraz zaangażowanych tam
środków, ne wstępnej części analizy poziomej porównuje się
poszczególne wielkości w aktywach z odpowiadającymi im wielko
ściami w pasywach, a następnie ustala odchylenia, które infor
mują o nieprawidłowościach w finansowaniu majątku. Efektem
jest zestawienie różnic występujących w poszczególnych grupach
bilensu w przedsiębiorstwie*
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Syróżnia się dna rodzaje różnic:
a. Jeżeli jest to różnica dodatnia, należy ją zinterpretować
jako nadmiar środków sfinansowanych z nieprawidłowych źró
deł.
b. Jeżeli jest to różnica ujemna, oznacza ona nadmiar funduszy,
które zastosowano nieprawidłowo.
Najlepiej jest, gdy różnioe te dla poszczególnych grup bilan
sowych wynoszą O /zero/. Jedynie w grupie B sytuacja jest ide
alna. W każdej z pozostałych grup występują różnice, których
łączna suma

na koniec roku minimalnie maleje. Na pewno nie

prawidłowością jest różnica występująoa w grupie A /działał-.
ność inwestycyjna / i w

grupie E /wynik finansowy i jego po

dział /, gdyż tam nie powinny

występować. Trudno jest jedno

znacznie ocenić różnice w grupach C, D i F, ponieważ wymaga
to prowadzenia dogłębnej analizy, która zostanie opisana w dal
szej części referatu. Dopiero wtedy można osądzić, czy wystę
pujące różnice są racjonalnie uzasadnione i czy gospodarka
finansowa przedsiębiorstwa jest prawidłowa.
S oparciu o bilans analizuje się również
w o ś ć

s f i n a n s o w a n i a

p r a w i d ł o 

i n w e s t y c j i .

Celem tej analizy jest ustalenie, czy przedsiębiorstwo prze
strzega zasady rozgraniczenia

środków przeznaczonych do fi

nansowania działalności eksploatacyjnej i działalności inwes
tycyjnej tzn. nie wykorzystuje środków obrotowych na inwesty
cje lub odwrotnie.
Dokonuje się tego porównując wartości ła.cznych sum grupy. A na
początku okresu sprawozdawczego były równe, w związku z czym
nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Natomiast w końcu
okresu suma grupy A była po stronie pasywów o 6118 tysięcy
większa niż po stronie aktywów. Oznacza to, że fundusze na
inwestycje częściowo wykorzystywano na sfinansowanie działal• jści eksploatacyjnej * Przyczyną tego mogło być np. nie prze
kazanie przez przedsiębiorstwo na specjalne rachunki bankowe
kwot, które zostały odpisane w końcu okresu na powiększenie
funduszy przeznaczonych do sfinansowania inwestyoji.
Jeśli natomiast porównamy środki trwałe z odpowiadającymi im
funduszami własnymi, to możemy spotkać się z dwoma przypadkami:
a. Suma środków trwałych jest większa od sumy funduszy własnych.
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Oznacza to, że część środków trwałych zoatała przejściowo
sfinansowana

funduszami obcymi.

b.Suma środków trwałych jest równa sumie funduszy własnych
w środkach trwałych, co oznacza że majątek trwały jest w ca
łości sfinansowany ze środków własnych.
Do analizy tego Zjawiska służy wskaźnik sfinansowania środków
trwałych funduszami własnymi:
Ws

P
y?si.
------------ x 100

gdzie: F

t - fundusz statutowy w środkach
trwałych
-

środki trwałe

Stopień wyposażenia przedsiębiorstwa we własny fundusz
obrotowy. Dla dokonania analizy stopnia wyposażenia przedsię
biorstwa we własny fundusz obrotowy należy obliczyć wskaźnik
sfinansowania zapasów bieżących i kosztów przyszłych okresów
funduszem własnym w obrocie:
x 100

gdzie: F
Zp

- fundusz własny
w obrocie,
- przeoiętny stan
zapasów

Stan zapasów powinno się traktować jako średnią arytmetycz
ną stanu zapasów na koniec każdego kwartału i początek roku.
Ponieważ w opracowaniu oparto się jedynie

na danych z bilansu,

posłużono się stanem zapasów na początek i koniec roku.
badanym przedsiębiorstwie analizowany wskaźnik zmienił się
w granicach od 41,46 %> do 53,54 &, co jest zjawiskiem bardzo
pozytywnym. Z reguły podaje się jako, wskaźnik minimalny 40
poniżej którego nie powinien spadać.
A n a l i z a
z ań

n a l e ż n o ś c i

i

z o b o w i ą 

określana też mianem analizy rozrachunków, obejmuje

ocenę zobowiązań wobec dostawców i należności od odbiorców,
należności od odbiorców mogą być pokrywane z kredytu bankowe
go/ kredyt na należności/ lub też zobowiązaniami, które w od
różnieniu od kredytu stanowią bezpłatne źródło finansowania.
Przedsiębiorstwa

dążą wobec tego do maksymalnego obniżenia

poziomu należności i do jak najwyższego stanu zobowiązań.

Do szczegółowej ooeny i charakterystyki zmian zachodzących
w rozrachunkach stosuje się następujące
a.

wskaźniki:

Wskaźnik nasilenia należności:
B

Wnn "

S

x 100

gdzie: li - należności,
S - wartość sprzedaży w cenach realizacji,
b.

Wskaźnik nasilenia zobowiązań:
Z

Wnz =

—— i

100

S
gdzie: Z - zobowiązania ogółem
S - wartość sprzedaży w cenach realizacji.
Oba wskaźniki powinny wykazywać tendencję malejącą.
c.

Wskaźnik należności przeterminowanych:
Np
Wnp
--------------------- % 100
N

gdzie: Np - należności przeterminowane,
N
d.

- należności ogółem,

Wskaźnik zobowiązań przeterminowanych:
Zp
Wzp

i 100
Z

gdzie: Zp - zobowiązania przeterminowane,
Z

- zobowiązania ogółem.

W celu ustalenia należności i zobowiązań przeterminowanych
oblicza się czas trwania jednego obrotu dla należności i zobo
wiązań, a następnie porównuje się uzyskane czasy z prawidłowym
cyklem rozliczeniowym.

Jeżeli rzeczywisty cykl rozliczeniowy

jest dłuższy od prawidłowego, to oznacza, to pojawienie się
należności lub zobowiązań przeterminowanych.
Należy się tu posłużyć następującymi wskaźnikami:
e.

Wskaźnik obrotu należności:
N x T

113 -

gdzie: T - 36 O dni
N - należności
3 - sprzedaż po cenach realizacji,
f. Wskaźnik obrotu zobowiązań:
Z x T
S
gdzie: T - 3 6 O dni
Z - zobowiązania ogółem
S - sprzedaż w cenach realizacji.
Oba powyższe wskaźniki przedstawiają czas trwania

jednego

obrotu należności i zobowiązań wyrażony w dniach. Jest pożąda
ne aby oba wskaźniki systematycznie malały. Dane o należno
ściach i zobowiązaniach przeterminowanych można uzyskać rów
nież z ewidencji księgowej.
Do analizy rozrachunków wykorzystuje się również wskaźni
ki szybkości obrotu należności i zobowiązań. Podają one ilość
obrotów dokonywanych przez należności i-zobowiązania w ciągu
roku.

Wskaźnik szybkości obrotu należności jest odwrotnością

wskaźnika nasilenia , z tym że nie wyraża się go w procentach.
Zależność pomiędzy wskaźnikiem szybkości obrotu zobowiązań
a wskaźnikiem nasilenia zobowiązań jest analogiczna.
W analizowanym przedsiębiorstwie zaszły korzystne zmiany
w kształtowaniu się wskaźników należności i zobowiązań. Zano
towano spadek wskaźnika nasilenia należności co należy inter
pretować jako zmniejszenie zamrożonych w należnościach środ
ków obrotowych. Pozytywny jest również spadek wskaźnika nasi
lenia zobowiązań. Na uwagę zasługuje absolutny brak występo
wania zobowiązań i należności przeterminowanych. Stanowi to
dowód prowadzenia bardzo zdyscyplinowanej gospodarki finanso
wej.
Kolejne wskaźniki znajdujące się w tabeli są tylko logicznym
następstwem zjawisk wyżej opisanych. Korzystne są rosnące
wskaźniki szybkości obrotu, zarówno w przypadku należności
jak i zobowiązań. W efekcie'tych zmian znacznie spadły czasy
trwania

obrotu należności i zobowiązań.

la niepokojący można uznać fakt, że czas trwania obrotu należ-

Tabeio nr 8

114 -

AN A L I Z A

ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ

S 3 3 r . s s * c s s s 3 s i x s s = = = = = r=^= = = = 3f= = =r= = s s

Wysz-czcsc łrio.nie

Stan

1.1.SS
1.Środki P i c n i e z n e : p r z e w i d y
wane wpł y w y
-środki p i c n i e z n e
-prawidłowy e tan należności
inne .należność:
RAZEM
ż .Z o b o w :a zan ia i p.-rew idywa.no
płatności
-zobowiązania płatne w kole
jność: : w o b e c dost a w c ó w
-inne z o b o w i ą z a n i a
RA Z E M
W s k a ź n i k z d o l n ości

p ł a t niczej

na

31.12.Só

513€.r t
7 Si.4 2
24455

61SS6
77397
40613

154462

17^|PQfi

39S07
10757

100647
14053

100564

114700
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ności jest krótszy od czasu trwania obrotu zobowiązań. Rela
cja

ta powinna kształtować się odwrotnie.
Z d o l n o ś ć

p ł a t n i c z a

oznacza możliwość

terminowego spłacania wymaganych zobowiązań, /por,tabela Nr 8/.
Analiza zdolności płatniczej jest jednym

z najważniejszych

elementów oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podsta
wie danych z bilansu. Dla oceny zdolności płatniczej przedsię
biorstwa porównuje się stan zobowiązań oraz

różnych płatności

z innych tytułów z wielkością już posiadanych środków pienię
żnych i należności, które powinny być zrealizowane w najbliż
szym czasie.
Analiza zdolności płatniczej dostarcza informacji o obec
nej i spodziewanej zdolności płatniczej i umożliwia ustalenie
aktualnych

i przewidywanych niedoborów lub nadwyżek środków

pieniężnych.
Podstawowym wskaźnikiem w tej analizie jest wskaźnik
zdolności płatniczej:
Z
P
gdzie:

n

- środki pieniężne i przewidywane wpływy,

2 ^ - zobowiązania

i inne płatności.

Interpretacja tego wskaźnika jest

następująca:

- gdy jest on większy lub równy jedności, to oznacza, że przed
siębiorstwo posiada pełną zdolność płatniczą,
- gdy jest mniejszy od jedności wskazuje na brak zdolności
płatniczej.
Z danych zawartych w tabeli Nr ó i 7

wzrost bezwzględny

całej sumy bilansowej i poszczególnych grup bilansowych. Dyna
mika wzrostu dla całej sumy bilansu wynosiła 114,36 > i jedynie
w grupach 3 i P była prawie identyczna - odpowiednio 114,35
i 114,78 % . Pozostałe grupy cechowały się następującą dynamiką:
A - 116,34 f i , C - 106,65 6 , D - 133,63 3.
Trudno jednak analizującemu ocenić, czy bezwzględny wzrost sum
bilansowych ma charakter pozytywny

, gdyż wymaga to porównania

tych liczb z wielkością wzrostu produkcji, ’’i samej strukturze
bilansu nie zaszły właściwie większe zmiany, ponieważ udział
**

t

-

116

-

poszczególnyoh grup zmianił się bardzo niewiele.
0

0,15 punktu wzrósł udział grupy A czyli działalności inwe

stycyjnej w ogólnej sumie bilansu. Ocena tyoh zmian wypadnie
korzystnie pod warunkiem, że były to inwestycje produkcyjne.
Udział środków trwałych /grupa B/ praktycznie się nie zmienił
1 pozostał na wysokim poziomie rzędu 60 % .
Większe różnice zanotowano w grupie C. Dynamika wzrostu była
tu znacznie niższa niż całej sumy bilansu, a udział grupy
spadł z 21,23 $> n a 19,8 % w całej sumie. Należy to ocenić po
zytywnie, a zwłąszoza w dziedzinie zapasów, których udział
w łącznej sumie bilansu jest teraz niższy.
Oceniając stan grupy D można to zrobić dwojako. ?o pierwsze
na pewno pozytywny jest wzrost udziału środków pieniężnych
/dynamika 1 2 0 , 4 8

gdyż świadczy to o dobrej sytuacji płatni

czej i wpływa korzystnie na płynność finansową. £ drugiej je
dnak strony znaczny wzrost rozrachunków o około 7,5 punktu
przy dynamice 166,07 %
Grupa F

na pewno jest zjawiskiem niepokojącym.

praktycznie nie zmieniła swego udziału w całej sumie

bilansowej, natomiast wewnątrz tej grupy .zaszły dość istotne
zmiany. Wzrosła suma pożyczek z zakładowego funduszu mieszka
niowego z 66,34 % na 73,89 %

a spadła suma na rachunku fundu

szy specjalnyoh i to nawet w wymiarze bezwzględnym. Trudno
jest jednoznacznie ocenić to zjawisko wyłącznie na podstawie
¿anych bilansowych. Warto jednak potraktować te liczby jako
sygnał do dalszych badań.
Zasady przeprowadzenia a n a l i z y

p i o n o w e j

pasywów są podobne do analizy pionowej aktywów. Znaczenie ana
lizy

pasywów jest jednak nieco mniejsze. Wynika to z faktu,

iż system finansowy nie przewiduje całkowitego pokrycia środ
ków gospodarowania funduszami własnymi lecz tylko częściowe.
Do prawidłowej oceny zmian zachodzących w strukturze pasywów
konieczne jest porównanie wskaźników dynamiki poszczególnych
pozycji bilansu z dynamiką łącznej sumy bilansu. Jeżeli wska
źnik dynamiki -danej grupy jest w±ęk3zy od wskaźnika dynamiki
łącznej sumy bilansu to oznacza, iż udział tej pozycji w finan
sowaniu majątku przedsiębiorstwa wzrósł. Gdy jest mniejszy
zachodzi sytuacja odwrotna.
Wskaźniki dynamiki należy porównywać łącznie ze wskaźnikami

- 117-

etruktury, które informują co prawda tylko o udziale danej
pozycji w całej sumie bilansu, ale ze względu na to, że sta
nowią o wadze poszczególnych czynników nie sposób je pominąó.
Ogólna dynamika wzrostu pasywów wyniosła 116,86 % , W gru
pie A zanotowano'dynamikę 122,93 % czyli znacznie wyższą.
Wzrósł też udział grupy A w ogólnej sumie bilansowej. Należy
tu zwróció uwagę, że podobne zjawisko dało się zaobserwować
w przypadku aktywów. Wynika z tego że zmiany w .-pasywach dla
grupy A stanowią odzwierciedlenie

zmian w aktywach tej grupy.

Jest to na pewno zjawisko prawidłowe.
W grupie B zanotowano spadek udziału procentowego w całej su
mie bilansowej i niższą dynamikę wzrostu od całej sumy pasywów.
Po stronie aktywów miał miejsce podobny proces, tyle, że spa*

:

dek był tam mniejszy.
Wysoką dynamiką cechowała się grupa C.

Wyniosła ona

124,5 % • Zwiększył się udział tej grupy w całej sumie bilanso
wej z 14,66 % na 15,61 %. Analizując poszczególne pozycje tej
grupy można stwierdzić, że przyczyną tego zjawiska był znacz
ny wzrost funduszu własnego w obrocie, a konkretnie funduszu
statutowego w środkach obrotowych /dynamika 143,64 % /•
Na uwagę zasługuje fakt, że przedsiębiorstwo w okresie
całego roku nie korzystało z kredytu. Spadł również udział
zobowiązań finansujących zapasy i należności w całej sumie
grupy C z 60,62 % na 54,56 % /dynamika 112,07 % /•
Jednocześnie można stwierdzić, że w obrębie grupy C zaszły
bardzo pozytywne zjawiska, których efektem jest wzrost możli
wości samofinansowania

przez przedsiębiorstwo w działalności

eksploatacyjnej.
Bardzo wysoką dynamiką cechowała się grupa D /1 4 7 , 4 &/.
Przyczyną tego był znaczny wzrost rezerw i dochodów przyszłych
okresów /dynamika 167,22 % /. Wzrósł też udział grupy D w całej
sumie bilansowej o około 0,5 punktu. Należy to ocenić pozyty
wnie, chociaż udział grupy D w całej sumie

bilansu jest nie

wielki / rzędu 2 f> / .
Grupa F cechowała się niską dynamiką - 111,3 % i spadkiem
udziału tej grupy w ogólnej" sumie bilansu z 13,57 % na 1 2 ,92%.
W zasadzie jest to zjawisko negatywne i dlatego należy dokła
dnie przeanalizować zmiany strukturalne w obrębie grupy F.

O ile wzrosły fundusze dla załogi /dynamika 137,58 % i fun
dusz rezerwy /dynamika 138,96 % / to bardzo mocno spadł poziom
funduszy rozwojowych.
I grupie funduszy dla załogi ponad czterokrotnie wzrósł fundusz
aooj&lny.
W grupie funduszy rozwojowyoh zwiększył się udział postępu
techniczno-ekonomicznego z 1,23 % na 6,81 % udziału w podgru
pie. Niepokojący jest natomiast trzykrotny spadek funduszu
rozwoju. Stanowi to sygnał do bardziej gruntownej analizy
w prawidłowości jego wykorzystania.
ZAKOŃCZENIE
Wydaje się, iż proponowane w niniejszym artykule rozwiąza
nia w zakresie unowocześnienia

dotychczasowego, tradycyjnego

sposobu organizacji i funkcjonowania

analizy bilansu przed

siębiorstwa, idące w kierunku zautomatyzowania prooesu anali
zowania /poprzez zastosowanie najnowocześniejszych metod i na
rzędzi mikroinformatyki /, powinny:
- wyeliminować żmudne i rutynowe ozynności agregacyjne i obra
chunkowe ,
- umożliwić konoentrację wysiłku intelektualnego n a interpre
tacji uzyskiwanych wyników w systemie analizy ekonomicznej,
- stworzyć tym samym warunki do pełnego i racjonalnego wykorzy
stania

posiadanych zdolności produkcyjnych, obniżki kosztów

i wzrostu rentowności przedsiębiorstw i organizacji produkcyj
nych.
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Badania naukowe nad unowocześnieniem metody rachunkowości
prowadzone w wielu krajach, również w Polsce, przyniosły kon
kretny efekt w postaci tzw. zjawiska -atomisacji rachunkowości
A / Charakterystycznym jest fakt, że różne ośrodki naukowe
w wielu krajach osiągnęły podobne rezultaty i to bez konsulto
wania się między nimi. Nożna tutaj przytoczyć na potwierdzeni
tego spostrzeżenia pojęcie "atomu księgowego" oraz kierunek
rozwoju rachunkowoá'ci: -obiektywizacja podaży informacji ofe
rowanej przez system księgowy. f 5 j £ \ J
Zbieżność rezultatów osiągniętych w różnych krająch przez
ośrodki naukowe można wytłumaczyć tym, iż punktem wyjścia ba
dań była teoria rachunkowości zdarzeniowej G.H. Sortera”',
a także wykorzystanie w pracach koncepcyjnych relacyjnego mo
delu danych a w pracach wdrożeniowych - mikrokomputerów i re
lacyjnych baz danych. ¿ 1 J
'.7 teorii rachunkowości zdarzeniowej. Sortera najważniejsze
są trzy tezy:
- wszystkie .zmienne, charakteryzujące zdarzenie ekonomiczne
powinny być mierzone i -rejestrowane przez księgowych,
- dane te powinny być pozostawione w zbiorach przedsiębior
stwa w ich źródłowej postaci,
- agregacja i grupowanie tych danych powinny być dokonywane
przez użytkowników finalnych.
Według Sortera ty 17:a użytkownik jest zdolny znać sposób
•przydzielania wag danym i agregacji tych danych, sposób kom
patybilny z jago przewidywaniami i -aktualnymi potrzebami.

G.H. Sorter jest profesorem rachunkqwoáci na Uniwersytecie
Nowym Yorku.
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Tymczasem księgowy
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na uruchamianiu, procedur agregacyjnych zgodnie z kryteriami
wirtualnymi a nie zadanymi z góry. Zjawisko to można porównać
do znanego w ekonomii fenomenu "rynek producenta" i "rynek
konsumenta", /i]
Koncepcja podaży informacji księgowej miała daleko idące
konsekwencje teoretyczne i praktyczne. Zasugerowała bowiem
opracowanie, precyzyjnego katalogu informacji księgowych dla
danego typu przedsiębiorstwa. Okazało się Dowiem, że w prze
dsiębiorstwie można zinwentaryzować atomy księgowe a pierwsze
badania wykazały, że ich liczba oscyluje "• granicach czterystu.
K a t a l o g etomćw może spełniać taką samą rolę

jak każdy inny ka

t a l o g w nowoczesnym handlu. Dowolne przedsiębiorstwo będzie

mogło adaptować w całości dany katalog atomów, w części lub
wybrać sobie dowolne atomy. Każdemu katalogowi atomów księgo
wych będzie towarzyszyć zestaw procedur agregacyjnych dla
u ż y tkowników. Dzięki- tym procedurom można będzie odzwiercie
dl a ć życie poszczególnych atomów i przedstawiać je w postaci

krzywej na ekranie mikrokomputera. W ten sposób zarządzający
będzie mógł śledzić tendencje poszczególnych zjawisk gospodar
czych w przedsiębiorstwie. Procedury te umożliwiają również
łączenie atomów księgowych w pewne związki /przez analogię do
chemii/ co umożliwi otrzymanie klasycznych dokumentów syntety
cznych do bilansu włącznie. Poszczególne pozycje bilansów*
będzie można przedstawić również na ekranie w postaci krzywych.
Pierwsze oprogramowanie eksploatujące atomy księgowe zosta
ło już skomercjalizowane we Francji. Było ono prezentowane na
kongresie Europejskiej Federacji Rachunkowości w Nicei w kwietniu 1938r. a opracowane zostało przez grupę badawczą Uniwer
sytetu w Reims. [ Z ]
Koncepcja atomizacji rachunkowości była również prezento
wana na w/w kongresie przez przedstawicieli Uniwersytetu Paryż
XIII. f K J Wystąpienia te wzbudziły duże zainteresowanie ucze
stników kongresu, którego tematem byłoi "Harmonizowanie nor
malizacji księgowej i kształcenia księgowych". Temat ten zo
stał sformułowany tak, gdyż w 1992 roku nastąpi absolutna inte
gracja ekonomiczna krajów EWG.
'S tym świetle praktycy i teoretycy rachunkowości już teraz
przygotowują się do nowej sytuacji i próbują opracować normy
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księgowe na poziomie międzynarodowym oraz ujednolicić kształ
cenie księgowych. Z tego też względu koncepcja atomizacji księ
gowości zainteresowała uczestników kongresu. Otóż stwierdzono,
że pojęcie atomu księgowego jest jednoznaczne dla wszystkich
krajów i że może on staó się coś w rodzaju "wspólnego miano
wnika" i służyć do budowy międzynarodowych norm księgowych.
Proces atomizacji księgowości rozpatrywany przez pryzmat
technologii informatycznej stwarza warunki dla konstrukcji pra
wdziwego robota księgowego . Możliwość robotyzacji księgowości
sygnalizował już w 19B5r. I. Dziedziczek £2>J a bardziej szcze
gółowo omawia ten problem w swoim artykule "Przyczynek do robo
tyzacji rachunkowości" A. Bytniewski.
Jaka jest wzajemna relacja między rachunkowością zdarzenio
wą a atomem księgowym. Otóż rachunkowość zdarzeniowa bazuje na
atomach księgowych. Zmiany w tych atomach, jeżeli wywołują ope
racje modyfikujące inne atomy, stają się zdarzeniami. Zdarze
nia zachodzą więc w atomach. Celem rachunkowości zdarzeniowej
jest sprowokowanie fali zdarzeń, na wzór reakcji łańcuchowej.
Taka fala zdarzeń daje efekt w postaci funkcjonowania systemu
w czasie rzeczywistym. Natomiast modyfikacja odpowiednich ato
mów przez falę zdarzeń pozwala na otrzymanie wiernego obrazu
rzeczywistości przedsiębiorstwa, f ó ] H I
Przy czym należy tutaj zauważyć, że rachunkowość zdarzenio
wa umożliwia uzyskanie wszystkich obowiązujących

aktualnie

dokumentów syntetycznych jak bilans, zestawienia obrotów i 3ald
óraz dzienników tak jak tradycyjny system rachunkowości, zabez
piecza ona jednak o wiele większy zakres informacji dla potrzeb
zarządzania.
Przedstawione w tym referacie, w formie tez, główne efekty
i nurty prowadzonych na świecie badań naukowych w zakresie ra
chunkowości świadczą o ogromnym wpływie nowej technologii infor
matycznej na metodologię księgową. Wydaje się, że już niedługo
odejdzie się od przestarzałej, pięciowiekowej, podwójnej metody
rachunkowości wielowymiarowej lub wielokryteriowej, realizowa
nej przez roboty księgowe. Wzrośnie ranga zawodu księgowego
i jego prestiż dzięki nowym warunkom pracy. Zmieni się funkcja
księgowego - z technologa przetwarzania na analityka informacjii
ale zmieni się również program kształcenia księgowych.
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organizacje j a k o wyzwanie dla tradycyjnych metod

KCNIROLI KIEROWNICZEJ
Wprowadzenie
Aby odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest stosowanie
tych samych narzędzi kontroli kierowniczej w małych, średnich
i dużych przedsiębiorstwach, trzeba przypomnieć funkcje kontro
li w przedsiębiorstwie - na różnych jego szczeblach.
Rozróżniamy w pierwszym rzędzie dwie główno funkcje kontro
li kierowniczej:
- jako systemu Integracji /wewnętrznej spójności przedsiębior
stwa/
- jako systemu wiązania go z otoczeniem /zewnętrznej spójności/
Te dwie funkcje są realizowane no różnych szczeblach zarzą
dzania różnymi narzędziami, które można podzielić na trzy gru
py:
- kontrola wykonawcza, służąca zapewnieniu wewnętrznej spójnoć
ci działania} posługuje się ona narzędziami od ekonomicznych
do "wydajnościowych", w zadaniach programowalnych i powtarzal• nych, takich jak ustalanie norm, standardów, przestrzeganie
procedur ltp,, z pomocą odpowiedniego systemu informacyjnego}
- kontrola kierownicza /stricte sensu/, mająca zapewnić spój
ność planów poszczególnych jednostek z planem przedsiębior
stwa, a tego ostatniego - z linią strategiczną} jej główne na
rsędzia, to preliminowanie, procedury planistyczne, procedury
pobudzania i motywacji /wskaźniki wykonania/}
- kontrola strategiczna umożliwiająca kierownictwu podjęcie is
totnych hir¡;'t.*z warunkujących większość działań i struktur
zmierzających dc osiągnięcia celów przedsiębiorstwa} jej na
rzędzia, to pyz:- .- m i a n o w a n i a kierownictwa oraz planowanie
strategiczne, umożliwiające identyfikację i rozwój kluczowych
czynników sukcesu i odpowiedni do tego podział kompetencji w
przedsiębiorstwie.
Oczywiście kontrola wykonawcza będzie się zajmowała sc'-uegó*nie funkcją wewnętrznej spójności, a kontrola strategiczną fur.-
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keją wiązania z otoczeniem, podczas gdy kontrola kierownicza
aa w sobie charakterystyczne cechy obu wyżej wymienionych.
Oczywiście także - odpowiednio do złożoności technologii,
niepevinoáci otoczenia itp, - jeden lub drugi aspekt kontroli
kierowniczej będz'ie mniej lub bardziej rozwinięty - w takim
stopniu, że narzędzia kontroli kierowniczej mogą cię wydawać
kompletnie różne w małym przedsiębiorstwie i np, na kolejach
państwowych. Tc skłania nas do odpowiedzi raczej negatywnej na
postawione na wstępie pytanie, tym bardziej, że obserwacje po
twierdzają, iż:
- częeto małe przedsiębiorstwa koncentrują się na kontroli
swych kosztów produkcji, a więc na narzędziach kontroli wy
konawczej ,
- podczas gdy duże firmy skłaniają się raczej do kontroli kosz
tów stałych i inwestycji i sprawdzaniu ich adekwatności z
przewidywalnym rozwojem otoczenia /a ?;ięc ku narzędziom kon
troli strategicznej/.
Jednakże z normatywnego punktu widzenia, wszystkie przedsię
biorstwa powinny mieć system planowania i kontroli /im bardziej
jest rozwinięty system planowania i kontroli, tym łatwiej przed
siębiorstwo osiągnie swój cel/.
Jakie są więc narzędzia kontroli kierowniczej stricte sen
su ? Zdaniem autorów, jeśli nawet są one takie same w różnych
typach organizacji, to nie mogą one jednak funkcjonować tak sa
mo, szczególnie w skrajnym przypadku kompleksowej organizacji.
Faktycznie, w tym typie organizacji analiza kosztów, niezbędna
dla wypracowania preliminarzy, szybko osiąga swe bariery, podo
bnie definiowanie celów działania, /.utorzy starają się więc ni
żej zdefiniować sposoby kontroli przydatne w kompleksowych orga
nizacjach.
Istota "kompleksowej organizacji"
Zwykle w teorii organizacji definiuje się kompleksowość ja
ko stopień zróżnicowania strukturalnego w systemie społecznym,
rozróżniając tu kompleksowość pionową /liczbę szczebli władzy/
i poziomą /liczbę "ról" = zajęć i liczbę podległych jednostek/.
Czasami do kompleksowości poziomej włącza się również poziom
kompetencji i wysokość kwalifikacji.
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Definicję tę trzeba przeanalizować

z

punktu widzenia kon

troli kierowniczej. W tym sensie dla autorów "kompleksowa or
ganizacja" charakteryzuje się:
- wielkimi rozmiarami /dużą wielkością/. Trudno precyzyjnie
określić; kiedy organizację gospodarczą lub inną traktować
jako "wielką"} jakościowo można to określić, że wielka orga
nizacja musi mieć sformalizowane procedury 1 być biurokraty
czna Aooperacja między personelem kierowniczym wymaga po
działu pracy intelektualnej/}
- niepowtarzalnością niektórych lub wszystkich zadań. C.Perrcw1
sądzi, że ta -niepowtarzalność wiąże się:
- liczbą sytuacji wyjątkowych zdarzających się w pracy, w
związku z różnorodnością zadań, ich niepewnością itp.
- z nie poddającym się analizie charakterem problemów /wiele
s nich trzeba rozwiązywać intuicyjnie lub na bazie doświad
czenia}
- wykwalifikowaną kadrą. Wysokie /lub nawet bardzo wysokie/
kwalifikacje są potrzebne do realizacji często niepcwtarżal
nych zadań w takiej kompleksowej organizacji, jak np. w sek
torze publicznym w różnych zarządach, szpitalach, uniwersyte
tach, a w działalności gospodarczej w bankach handlowych,
firmach konsultingowych, przemysłach o wysokiej technologii}
- "osobowym" charakterem większości kosztów, co wiąże si-ę z po
przednią cechą. Hawet jeśli wyposażenie jest bardzo kapita
łochłonne, to większość łącznych kosztów stanowią płace, np.
55 % na francuskich kolejach padstYłOwych, 60 % w Zakładach
Komunikacyjnych Paryża}
- większością kosztów pośrednich /wysoko wykwalifikowany perso
nel i najdroższe urządzenia automatyki są przeviażnie wielo
zadaniowe, tak że udział kosztów bezpośrednich stale spada/.
K li

aych firmach bezpośrednie koszty zmienne stanowią już

poniżej 20 % całkowitych kosztów eksploatacji}

- nie zdeterminowaniem funkcji produkcji przez technologię - w ybór różnych wariantów produkcji staje się zależny od decyzji
kierownictwa. Funkcja produkcji określonego wyrobu w firmie
C. Perrow: "A fromewcrk for the comparative analysis of orga
nizations". American Sociological Review. 1967, vol. 32, s.
194 - 208.
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staje się "miękka" - szczególnie gdy trudno jest.zidentyfi
kować lub skwantyfikowaó wielkość produkcji. Można równocześ
nie stosować różne kombinacje pracy i kapitału, dla identy
cznych poziomów niepewności otoczenia lub kompleksowości
dostępnej technologii. Tak więc - odpowiednio do wyborów do
konanych w sprawach podzlecenia, lokalizacji określonych fa*
produkcji w krajach niedorozwiniętych itp. lub stopnia Ja
kości i niezawodności wyrobów - użyte technologie mogą być
bardzo podobne.
Ha przykład jeśli w dziedzinie kształcenia funkcje produkcji
są niemal takie same u wszystkich kształcących /łatwa defini
cja produktu końcowego, niezbędnego zużycia środków, standar
dów czasu/, to przecież jedno wykształcenie bynajmniej nie rów
na się drugiemu.
X X X
Oczywiście wymienione wyżej cechy charakterystyczne zosta
ły wpierw zaobserwowane w sektorze publicznym, który często
składa się z wysoce kompleksowych organizacji - dzięki ich ty
powi produkcji /często nieuchwytnej/, ich bardzo luźnemu powiązaniz z otoczeniem itd. Jednak coraz częściej również typo
we przećBięhicrstwa dają się zaliczyć do grupy "kompleksowych
organizacji" w tym sensie, że ich produkt końcowy zawiera co
raz większą część usług, a to pozwala koegzystować różnym tech
nologiom produkcji - również dzięki niepewności otoczenia /ryto
innowacji, ewolucja rynków/.
Czy kompleksowe organizacje są "organizacjami bez kosztów" ?
Koszt jest pieniężnym wyrażeniem wartości
a - zużycia czynników,
b - wykorzystywanych przez Jakąś organizację,
c - do jakiejś produkcji,
d - w danym momencie.
Koszt ten jest obliczany w celu bardziej ścisłego kontrolo
wania wewnętrznych warunków danej organizacji i jej relacji
ekonomicznych z otoczeniem. Jednym z zadań preliminarzy wyko
rzystywanych w kontroli kierowniczej jest przekształcenie wstę
pnie oszacowanych kosztów w ostatecznie oczekiwane koszty.
Każdy jednak składnik /a, b, c, d/ definicji kosztu którą
właśnie podaliśmy, stwarza problemy w przypadku kompleksowych
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organizacji*
a/ Kaloryzacja zużycia zasobów jest często trudną
Koszt jest rezultatem obliczania cen. "Prawda” o koszcie
zależy od jakości /"prawdy"/ cen, które są tu w pewnym sensie
surowcem, a następnie od trwałości zasad.według których prze
kształca się ceny w koszty.
Dlatego kompleksowe organizacje nie zawsze mają ustanowio
ne relacje uwzględniające zasady doskonałej konkurencji - zob.
tablica 1.
Wplątana w sieó zależności władzy /władza Bpółki nadrzędnej
nad spółkami podległymi, władza finansowa, polityczna presja
dużych grup/, wymiana z otoczeniem może dokonywać się po "admi
nistracyjnych" /specjalnych/ cenach - odpowiednio do miejsca
gdzie chce się ulokować koszty i zyski - 2 0 B. tablice 2 1 3 .
Oczywiście ten brak prawdziwych cen nie zapobiegnie reali
zacji procesÓY. budżetowych, lecz powoduje z jednej strony zwąt
pienie w legalność /praworządność/ działania danej organizacji,
a drugiej - wątpliwość co do dokładności odpowiedniej funkcji
produkcji.
b/ Granice organizacji są trudne do określenia
Koszt "sam w sobie", koszt "jako taki" nie istnieje. Koszt
zawsze odnosi eię do jakiejś ekonomicznej całości. Konieczne
jest więc zdefiniowanie kryterium, które by pomogło nam znaleźć:
- któro koszty będą wspomagane przez daną organizację,
- które koszty będą wspomagane przez otoczenie.
V

dużych ugrupowaniach prywatnych trudności zdefiniowania,

parametrów konsolidacji są dobrze znane. Dlatego w kompleksowyca organizacjach struktura prawna może nie pokrywać się z lo
giką ekonomiczną, lecz z wymaganiami podziału ryzyka lub ze zwy
kłymi wymaganiami finansowymi. Jak wspomniano wyżej, ceny tran
sferów« mogą być zawsze kwestionowane. Gdy są one zbyt niskie i
są przyczyną strat w afiliowanej firmie, strata musi być ponie
siona przez wszystkich udziałowców - nawet przez tych spoza grupy. Czy mamy obliczać ceny transferowe biorąc pod uwagę Interesy
wszystkich udziałowców afiliowanej firmy, czy zwyczajnie tylko
tych z grupy ?
Drugie wyjaśnienie można dać poprzez dodanie dodatkowego
ozłoau w argumencie. Zamiast diagramu:
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analiza kosztów

kontrola kierownicza '

działanie

otrzymujemy:
analiza kosztów
zachowań

kontrola kierownicza

nadzór

działanie

Wiązadło między kontrolą kierowniczą a nadzorem zachowań
jest koncepcją języka, który niesie z sobą kulturę i jest na
rzędziem integracji. Język niesie z sobą wartości które przy'
okazji faworyzują pewne zachowania. Wśród nich powinniśmy pod
kreślić wrażliwość na niedostatek, potrzebę partycypacji i
sens odpowiedzialności.
Kontrola kierownicza jest językiem niedostatku /niedobo
rów/. Czyni ona każdego w danej organizacji świadomym kosztu
czynników produkcji i stwarza stałą presję na korzyść wyższej
wydajności /co jest szczególnie ważne w przypadku "miękkiej"
funkcji produkcji/.
Kontrola kierownicza jest .językiem .partycypacji, przy na j-:
mniej dla kierowników. Opracowywanie preliminarzy drogą itera
cji jest strukturą dialogową i przyczynia się do integracji
różnych części firmy. Każda komórka staje się świadoma swej pa
rtycypacji w całości, co jest wysoce pożądane w dużych organi
zacjach o wyszkolonym personelu,
Kontrola kierownicza jest językiem odpowiedzialności. Każdy
jest odpowiedzialny w stosunku do Jakiegoś celu, nawet jeśli
ten jest niedoskonale zdefiniowany, i w ten sposób jest zobo
wiązany do wyniku pożądanego w organizacji - co powinno jednak
pozostać elastyczne i adaptowalne mimo długiego cyklu produkcji.
W sektorze publicznym poszczególne organizacje wypracowują
liczne efekty redystrybucyjnes konsument lub klient jest nie
zawsze płatnikiem, i jest mnóstwo wolnych asygnowań pomiędzy
różnymi agendami rządowymi. Staje się więc trudną odpowiedzią
na pytanie: "kto ponosi koszt tej czy tamtej działalności"?.
A

więc granice /ograniczenia/ organizacji dla której obli

cza się koszty nie eą jasno zdefiniowane, albo są one granicami
niewłaściwymi,
c/ Koncepcja predukc.li może mleć szereg interpretacji
Aby obliczyć jakiś koszt, konieczne jest zdefiniowanie cze
go on dotyczy:•dobra, usługi, czynności /działalności/, funkcji
itp.

’_
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V

przemyśle całkiem zrozumiałe jest obliczanie kosztu pro

dukowanego wyrobu aby porównać go z coną sprzedaży /lub kosz
tami produkcji konkurentów/, Czasem oblicza się koszty jakiejś
działalności, lecz należy wówczas Jakąś ich część włączyć w
koszt wyrobu końcowego.
Przeniesienie metod obliczania kosztów z przemysłu do
usług wyłoniło pierwszy problem: brak kontroli harmonogramów
/norm/ na skutek trudności specjalizowania ich w jednej pracy.
Faktycznie natrafiono na problem podobny do rozliczenia kosz
tów fabrycznych między produkty łączne.
Ha przykład, analiza kosztów w bankach jest rzeczą całkiem
nową, ponieważ praca urzędnika i kasjera r.ie odnosi się do
specyficznej usługi, locz do wielu usług, i rozliczenie wydat
ków /głównie pensji/ określonego kasjera między różne typy us
ług jest często niemożliwe.
W wielu zaś przypadkach nie da się nawet bezpośrednio ok
reślić produktu lub usługi. Trzeba stosować notację abstrakcyj
ną. Ha przykład w szpitalu będzie to polepszenie zdrowia pacjen
ta od chwili przyjęcia do wypisuj w instytucji edukacyjnej bę
dzie to podniesienie poziomu wiedzy i zdolności refleksji w okreslo od początku roku akademickiego do jego zakończenia. Po
nieważ trudno jednak /jeszcze ?/ zmierzyć tego rodzaju usługi,
często zwyczajnie liozy się koset jednego dnia w szpitalu, lub
/lepiej/ koszt szpitalny leczenia danej choroby. W zakładzie
kształcącym będzie to koszt jednego kursu, lub lepiej - jednego
absolwenta.
Jednak czyniąc tak, oblicza się nie tylko koszt czynników
produkcyjnych i nawet nie koszt produktu lub usługi jako takiej,
ponieważ nie wie się, jak dokładnie zidentyfikować produkcję.
Karykaturalnie można powiedzieć, że im więcej czasu pacjent
spędził w szpitalu, tym zdrowszy on będzie, albo - im więcej
czasu student zużył żeby zdać egzaminy, tym jest on mądrzejszy*
d/ Spójność czasowa w "Organizacjach kompleksowych" pozostawię
wiele do życzenia
Skoro koBzt jest sumą wartości, musi się on odnosić do ok
reślonego czasu. Koszt jakichś dóbr nie ma powodu być ten sam,
jeśli były one wyprodukowane w dniu "d" albo w dniu "d+1".
Jednakże od długiego czasu, ze względu na wygodę, przyjął
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się zwyczaj traktowania pewnego okresu czasu jako.Jeden ssoaent
- albo obliczając średni koszt dobra lub usługi w pewnym okre
sie /np. miesiącu/,
- albo dając wszystkim częściom kosztów pewną umowną wartość,
korygowaną od czasu do czasu /koszty standardowe/. Długość
okresu dla którego, koszty są obliczane, musi być spójna z
długością cyklu produkcji i naturą podejmowanych decyzji.
Tym niemniej szybkość ewolucji otoczenia /ceny, ale także
produkcja lub sprzedaż techniczna/ wydaje się ograniczać dłu
gość tego okresu, tak że rzeczywistość nie docenia zbytnio hi
potezy o stałości kosztów w ramach wybranego okresu czasu.
Stawia to problem alokacji kosztów pomiędzy różne okresy,
co Jest bardzo ważne w kompleksowych organizacjach:
- dzięki dużemu znaczeniu w nich środków trwałych,
- ale również dzięki wysokiemu poziomowi płac za akcje handlo
we badania, kształcenia itp. Czy również one powinny być
traktowane jako majątek trwały ? Jeśli tak, to jak należy je
amortyzować ?
Kompleksowe organizacje bez jakiejkolwiek możliwej kontroli ?
Jedną z podstaw kontroli technicznej Jest zdefiniowanie ce
lów i ich porównanie z realizacją, dla ustalenia odchyleń.
Opisaliśmy trudności spotykane w obliczaniu relewantnych
kosztów dóbr lub usług. Są jednak Jeszcze inne trudności doty
czące definiowania celów. Kf rzeczywistości cele działania powin
ny być:
- shierarchizowane
- określane w czasie
- skwantyfikowane
- podzielone na Bubcele
Te cztery wymogi nie zawsze są spełnione w przypadku "kom
pleksowych organizacji"
*/ Cele są liczne i nie shierarchizowane
"Kompleksowe organizacje" mają liczne cele z uwagi na ich:
wielkość /co czyni punktem wrażliwym ich powiązania z otoczeniem/
- stały rozwój i dywersyfikację produktów /co nakłada n a ich
działalność piętno niepewności/,
- wysokie kwalifikacje personelu /co skłania do brania pod uwa*
gę ich sugestii 1 zainteresowań, nic koniecznie związanych
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-z płRoaai/«
I tok n a przykład «lalki m a c J dializowany bank musi wypracowy
wać duże zyski, aby płacić dywidendy oraz podatki państwa, ku
si on. Jednak dopuszczać pożyczki o małym oprocentowaniu, aby
stymulować inwestycje firm przemysłowych i angażować się w pra
ca poszukiwawcze oraz wspierać eksport, kusi wykazać się dob
rym bilansem, by mieć lepszy dostęp do rynku finan sowego.
Duże prywatna firmy mają inne cele, niż tylko krótko- lub
długoterminowe cele finansowe - np. szacunek społeczny /dzięki
wysokiej Jakości produktów/, akceptację społeczną /dzięki prze
strzeganiu ustaleń antytrustowych, zaangażowaniu w lokalne ży
cie publiczne/, innowacyjność itp.
P każdym przypadku stawiania licznych celów, należy Je
shierarchizować. Gdy są z sobą nieporównywalne, kto podejmie
ryzyko orzeczenia o priorytecie ?
Dobrą drogą wyjścia z tego jest nie określanie żadnego lub
części celów. Ale co wtedy z kontrolą kierowniczą ?
b/ Cele nie są .łatwe do określenia w czasie

.

"Kompleksowe organizacja" mają na ogół długie cykle produk
cji, wrażliwe na zmiany w otoczeniu. Jak jut wspomniano, anga
żują one znaczny kapitał techniczny i ludzki, i ich produkcja
nie powinna być mieszania za środkami produkcji.
5a przykład produkcja Miejskich Zakładów Komunikacyjnych
Paryża nie może być zredukowana tylko do transportu lub do od
ległości pokrytych przez metro lub autobusy, lecz musi zawie
rać również przyczynek do planowania przestrzennego Paryża i
prsedmiości. Cykl produkcji mieści w sobie rozszerzenie sieci
transportowej i pokrywa szereg lat. To samo jest w szpitalach,
gdzie produkcja nie da się sprowadzić do operacji trwających
kilka godzin.
Te uwagi trzeba uogólnić też na firmy prywatne. Jaki jeBt
cykl produkcji w t r m ? Czy jest to czas potrzebny na zmontowa
nie PC - powiedzmy niewiele minut - czy jest to cały okres pro
dukowania danego typu PC - prawdopodobnie kilkanaście lat ? Ta
druga odpowiedź jesrt prawdopodobnie prawidłowa, ponieważ zawie
ra ona wszystkie wartości nieuprzedmlotowione /badania, rozwód
waru, doradztwo/, związane z produkcją PC. V tych warunkach
core krótkookresowe /np. sprzedanie PC w ciągu 6 miesięcy/ mają
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sens tylko wtedy, gdy są częścią celów długoterminowych. Tylko
czy możliwe jest sprecyzowanie tych celów dla całego życia pro
duktu ?
c/ Celo są niełatwe do kwantyfikacji
"Kompleksowa organizacja" reprezentuje sobą cały plik środ
ków i możliwości, które mogą byó zastosowane na różnych polach
i do różnych produktów /produkty łączne w granicach elastycz
ności organizacji/. Niepewność co do daty realizacji celów ma
swe konsekwencje w ich kwantyfikacji. Co więcej, ta kwantyfikacja jest nie zawsze pożądana, z dwóch względów:
- mogłaby ona zmniejszyć elastyczność,
- mogłaby prowadzić do zderzeń między celami i środkami, szcze
gólnie na polu edukacji, badań, kultury, zdrowia.
Na przykład czy cele w badaniach farmaceutycznych powinny
być ustalane w postaci liczby patentów, dochodów ze sprzedaży
licencji, czy ... liczbą akcji na rzecz'weryfikacji /i odrzu
cenia/ patentów lub liczbą ocalonych żyć ludzkich ?
d/ Cele są niełatwe do podziału na subcele
Nawet gdy cele dadzą się zdefiniować, shierarchizować, ok
reślić w czasie i skwantyfikować w skali "kompleksowej organi
zacji", trudno jest uzyskać subcele o tych samych charakterys
tykach.
Ponieważ produkcja jest "miękka", istnieje wiele dróg /lub
technik/ osiągnięcia celu, przy czym nie zawsze techniki te są
jasne. Pozostaje więc zawsze wątpliwość, czy stosowane techniki
powinno się przenosić również na realizację subcelów.
di kontroli kierowniczej do "nadzoru zachowań"
Wobec nieprecyzyjności kalkulacji kosztów, braku wyraźnych
celów itd., kontrola kierownicza nie wydaje się być prawidłowym
narzędziem zarządzania "kompleksowymi organizacjami", lym nie
mniej nadal się ją stosuje /a nawet poszerza/ mimo jej niedos
konałości - co wydaje się być paradoksalne.
Podstawowym wytłumaczeniem jest brak substytutu. Ten brak
jest też być może tym wytłumaczalny, że tradycyjnie metody kon
troli kierowniczej są nadal doskonalone’. Podejmuje się np, sta-
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tania o uwzględnienie w nich jakości produktów1
ttaioeek
VT "kompleksowych organizacjach", na skutek niemożności
kontroli bezpośrednio krok po kroku w procesie produkcji, efe
ktywne wydaje się kontrolowanie zachowania członków organiza
cji poprzez specyficzną kulturę organizacji. Ten "wewnętrzny
system kultury", wynikający z tradycji danej organizacji, jest
zespołem wartości, idei, "języków" i sposobów zachowania,
które stanowią normy postępowania, z jakimi każdy wewnętrznie
się identyfikuje i do nich przyrównuje w swoim zachowaniu.
Ten system wewnętrznej kultury odgrywa ważną rolę w integra
cji i homogenizacji indywidualnych zachowań'i nakłada na lu
dzi w sposób łagodny i dyskretny zespół ząsad zawartych w
kulturze organizacyjnej i konfiguracji władzy" .
Kontrola kicfownicza, technicznie nieefektywna w "komplek
sowych organizacjach", ma jednak ważną rolę do spełnienia po-

•

przez swój wpływ n a zachowania, 2 tego punktu widzenia można
sformułować następujące hipotezy:
- "kompleksowe organizacje" mogą być kontrolowane tylko n a

..

szczeblu strategicznym: wybory co do ludzi i kapitału, de
finiowanie struktur /co odzwierciedlałoby hierarchię celów,
jak to J.F, Dent sugeruje w swoich badaniach empirycznych-^/
- efektywność ich pracy powinna być kontrolowana szczególnie
poprzez kulturę determinującą zachowanie grupowe i indywidu
alne /aż w dół do kontroli wykonawczej/
- jednakże ta kultura i ta Harmonia powinny pozostawać w zgo
dzie ze strategią firny, aby były efektywne
- swolucja tak pomyślanego "nadzoru zachowań" /jako alternaty
wy "kontroli kierowniczej"/ stanie się możliwa dzięki rozwo
jowi specyficznego "języka" niosącego najbardziej istotne
wartości danej firmy. Język ten może być głównie techniczny
1 H. iazin: "1Levolution du Controle de gestion Chez IBŁi Ibianoe". Formation et Gestion nr, 39, Septembre 1986
2 A.C, Martinet: "Strategie", Paris, Vuibert 1985, s. 322 .

,

3 J.F, Dent: "Organisational research in accounting: perspecti
ves, issues and a commentary", London Business School Besearch Paper,. October 1985, s. 25 1 naat.
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/"dobra robota",

"satysfakcja konsumenta", "zero braków"/ lub

finansowy /"rentowność", "wyznaczony preliminarz"/, co jest
obecnie często spotykane w wyniku ewolucji otoczenia1.
Tablica 1. Małe przedsiębiorstwa /warunki-quasi - wolnej
konkurencji/
Operacje wewnętrzne

Bynek

Zakup czynników produkcji

Ceny wolnorynkowe

Qykl produkcji /na ogół
prosty/
Sprzedaż wyprodukowanych
dóbr i usług /na ogół nie

Ceny wolnorynkowe

licznych/

Tablica 2. Przedsiębiorstwa zgrupowane /stowarzyszone,. wielozakładowe/
Operacja wewnętrzne
Ceny we
wnętrzne

Hynek

Zakup czynni-ków produkcji

Ceny często zakłócone
poprzez dominację

cykl produk
cji /często
kompleksowy/
Ceny wew‘nętz zne

Sprzedaż wypro

Ceny często zakłócone

dukowanych dóbr

poprzez dominację

1 usług /na
ogół licznych
i zzóinlcowa-

... W

<*/,

.

. .

A..3uzlaud, C.Simon: "L'évolution des systèmes côqts con
trôles: phénomène culturel". Sciences de Gestion, nr 7/1965

Tablica 3. Sektor publiczny
Operacje wewnętrzne

Rynek

Dotacje i

Zakup czyn

Ceny często różne

ulgi od or

ników pro

od cen normalnych

ganów rzą

dukcji

dowych
Cykl produk
cji /często
kompleksowy/
"Sprzedaż"
Ulgi i wspo

wy pr ódukowa-

maganie in- .

nych usług /lub

• Częstos
"ceny administra

hych agend

dóbr/- na ogół

cyjne" /urzędowe/

rządowych

licznych i
zróżnicowanych

datków

lub wolne od po

- 137 -

dr Ge rara !.ielyon
Uniwersytet Paryż XIII
Tłumaczył;
doc.dr hab. Jan Stępniewski

HO B S T Y ę j S NIEMATERIALNE
Nowa kategoria w systemie informacyjnym rachunkowości.
1.

«prowadzenie
Rozwój i zastosowanie nowych technologii w zakresie

komunikacji oraz w zakresie przetwarzania informacji wpłynęły
na powstanie oraz uznanie systemów informacyjnych. Systemy
informacyjne przetwarzają i przesyłają duże ilości danych ale
często są niekompatybilne. Bo na przykład rzadkością jest aby
system informacyjny sprzedaży był sprzężony z systemem zarzą
dzania produkcją. Ta niękompatybiłność wynika z dwóch przesła
nek :
-

natury technicznej, związanej z istnieniem wyposażenia

technicznego o różnych parametrach,
-

natury jakościowej, kiedy różne podsystemy przekazują

informacje heterogenne.
Otóż jest bardzo ważne przesyłanie informacji z jedne
go podsystemu do innego w miarę jak przedsiębiorstwo musi byó
zarządzane zgodnie z logiką globalnej optymalizacji a nie we
dług ciągu optymalizacji cząstkowych.
Tradycyjnie rola ta przypadała rachunkowości, która
pozwalała na przetłumaczenie na wspólny język, unifikujący
pewną liczbę danych oraz dostarczała reguły agregacyjne. Model
księgowy wywodził się bardziej z logiki fiskalnej i prawnej
niż ekonomicznej i dlatego zawiera liczne ograniczenia

nie

pozwalające na wierne odzwierciedlenie rzeczywistości.
Badania naukowe prowadzone na uniwersytetach euro pejskich nad konstrukcją nowego systemu informacyjnego rachunko
wości zdeterminowane' są przez okres światowego kryzysu ekonomi
cznego, w którym przedsiębiorstwo,‘jako żywy system jest zagro
żone przez brutalne modyfikacje w swoim otoczeniu.
Poszukiwania mają na celu stworzenie takiego systemu
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raohunkowości, który mógłby adaptować sit i antycypować w orjentacjaoh konkurencyjnego otoczenia przedsiębiorstwa."^
Pojęcie i konoepcja inwestycji niematerialnych zro
dziły się w ramach wyżej wspomnianych badań naukowych a ich
integracja z systemem informacyjnym rachunkowości nabrała bar
dzo dużego znaczenia.
2.

Inwestycje niematerialne ;

rzeczywistość

Ciągłe mutacje w krajobrazie konkurencyjnym narzu cają przedsiębiorstwom stosowanie strategii, które zabezpie czałyby im przetrwanie. Inwestycje niematerialne partycypują
bardzo aktywnie w tych strategiach, które dotyczą wszystkich
przedsiębiorstw, bez względu na ich rozmiar..’
Przedsiębiorstwa muszą szkolić,, prowadzió badania,
rozwijać się, wprowadzać innowacje, poszukiwać klientów i pro
wadzić reklaTę. Wszystkie wydatki z tym związane, elementy
konkurencyjności, wzrastają błyskawicznie i powiększają ich
relatywny udział w inwestycjach globalnych.
Nieliczne jeszcze publikacje na temat inwestycji
niematerialnych pozwoliły już jednak nakreślić ich kształt.
Trudno jest jednak używać kryteriów zaliczania dóbr
fizycznych do środków trwałych w stosunku do wydatków na inwe
stycje niematerialne. Kryteria inwestycyjne nie odpowiadają
tym nowym formom wydatków zwiększająoym

rentowność i zabezpie

czającym rozwój przedsiębiorstw ale nie zwiększającym majątku
trwałego ani nie powiększającym zdolności produkcyjnej.
Inwestycje niematerialne są już dzisiaj rzeczywisto
ścią a nabierają coraz większego znaozenia w globalnej polityce
inwestycyjnej przedsiębiorstw. Poniżej zamieszczona tabela 1
•potwierdza przesunięcie wydatków z inwestycji fizycznych na
rzecz inwestycji niematerialnych.
.M.C. KAPLAH et J.P. BTJRCKŁEM precyzują, że "inwestycje niema
terialne przekroczyły dzisiaj / 1986 r./ 40 % ogółu inwestycji
przedsiębiorstw. W ciągu pięciu najbliższych lat, ich wskaźnik
wzrostu powinien byó około cztery razy wyższy od wskaźnika inwe
stycji materialnych’
1/, ,6/

Tabela 1. Wzrost inwestycji niematerialnych w przedsiębiorstwach

1974

{

1984

---------- .i----------

W

mld

franków

WD - Wartość nowowytworzona /dodana/j

Kapitał stały brutto / zakup
wyposażenia + konstrukcje /

2980
929
|i
1
W
S
o
wartości
dodanej
1
!
18,1
15,0

Inwestycje niematerialne

3,8

1
Kapitał stały brutto + inwestycje j
niematerialne

I

5,4
i
i
20,4

21,9
1
1

i
i W % zakupu wyposażenie
i
i
1
+ konstrukcji
Inwestycje niematerialne

21,1

35,9

w tym : badania - rozwój

8,0

12,3

patenty i licencje

1,1

szkolenie

2,5

3,8

reklama

5,8

7,8

0,5

0,5
10,0

inwestycje handlowe za granicą

j

oprogramowanie

3,1

J

.

1,7

źródło : Crédit national.
Pomimo, że definicja inwestycji niematerialnych nie wydaje się
jeszcze precyzyjna, prace badawcze postępują szybko w.kierunku
normatywnym, liormalizacja nie powinna być sztywna ale uwzględ- .
niać charakter ewolucyjny przedmiotu gdyż nowe formy inwestycji
niematerialnych pojawią się w przyszłości.
3.

Składniki inwestycji niematerialnej
Przedsiębiorstwa’starają się podtrzymać tempo rozwo--

ju , gdyż uczestniczą w grze ekonomicznej o dużą stawkę, która
sprowdza się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Inwesty-
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cje niematerialne służą przede wszystkim do walki konkurencyj
nej. Z braku precyzyjnej definicji inwestycji niematerialnych
przedstawmy elementy składowe tej kategorii.
3.1.

Badania i rozwój
Do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej niezbędna są

badania naukowe w celu uzyskania rozwoju technologicznego.
Rozwój technologiczny jest to zespół czynności składających się
na przedsięwzięcie mające na celu ulepszenie wyrobu i prooesu
produkcji, może dotyczyć każdej dziedziny i każdego poziomu
wartości. Koszt badań i rozwoju technologicznego jest wysoki
a jego rentowność niepewna gdyż nowe rynki mają charakter wirtu
alny .
3.2.

Szkolenie
Plan szkolenia w przedsiębiorstwach stał się obec

nie elementem strategicznym. Od tego planu zależy sukces wpro
wadzania innowacji oraz jakość produkcji. Nie chodzi tu bynaj
mniej o obowiązek legalnego szkolenia, ale o coś więcej, o spro
stanie wymaganiom coraz lepiej wykształcanej klienteli oraz za
bezpieczenie wymogów coraz bardziej inteligentnych narzędzi
pracy.
Tymczasem jest bardzo trudno określić wydatki zwią
zane ze szkoleniem traktowanym jako inwestycja niematerialna.

3.3.-

Oprogramowanie / informatyka/
Poprzez tworzenie nowego oprogramowania, informaty

ka zajmuje ważną pozyoję w przedsiębiorstwach. Oprogramowanie
może oyć stworzone lub rozwinięte w przedsiębiorstwie.
W pojęciu księgowym wydatki na oprogramowanie mogą
być traktowane jako koszty lub też zaliczone do środków trwa łych , w zależności od pochodzenia i przeznaczenia oprogramowa
nia.
3.4.

Polityka komunikacji / informacyjna /
Przedsiębiorstwo musi znać swoje rynki aby móc

stosować stałą politykę komunikacji. Polityka ta polega na pro

wadzeniu ciągłych lub czasowych akcji. : wydatki ha badanie ryn
ku, wydatki na reklamę, wydatki na sprzedaż promocyjną, wyda
tki na ekspozycję, itp...
Tego rodzaju akcje podtrzymują markę przedsiębior atwa i Jego produktów oraz utrzymują je na rynkach.
3.5.

Zakup inteligencji z zewnątrz

Przedsiębiorątwa nabywają usługi inteligentne z zew
nątrz w zakresie i ekspertyzy księgowej, auditingu, doradztwa
finansowego, organizacji, itd...
Aktywa niematerialne stanowią źródła zysku w krótkim
okresie czasu i określają wartość / cenę / danego przedsiębior
stwa. System informacyjny rachunkowości musi być zdolny ceza cować aktywa niematerialne i określić reguły ich ewidencji.
4. Metody wyceny inwestycji niematerialnych
Z inwestycjami niematerialnymi związane są trzy ro
dzaje problemów :
- księgowy,
- finansowania,
- pomiaru wysiłku inwestycyjnego.
4.1.

Problem księgowy
Ujęcie księgowe inwestycji niematerialnych przed

siębiorstwa wiąże się z problemem ich oszacowania / wyceny /.
Ewolucja rachunkowości francuskiej zmierzająca w kierunku auto
nomii prawa księgowego we Praneji i harmonizacja reguł księgo
wych w ramach ETC, pozwalają tylko w ograniczonym' zakresie na
ewentualny zapis inwestycji niematerialnych w bilansie.'”
Wszelkie reguły i normy księgowe pozwalające na identyfikację
wydatków któr. będą ujmowane w górnej części bilansu, czekają
ciągle na opracowanie.
X tym sensie Państwowa Rada Rachunkowości we Francji/ GUC / opracowała kryteria księgowego ujęcia oprogra
mowania, pozwalające na zaliczenie go do inwestycji lub jako
koszty produkcji. Wyróżniono liczne kategorie oprogramowania_
jak :
- oprogramowanie wydzielone, którego cena jest niezależna od
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ceny sprzętu,
oprogramowanie nie wydzielone, którego cena jest wliczona
w cenę sprzętu,
oprogramowanie nabyte osobno,
oprogramowanie stworzone na użytek wewnętrzny lub w oelu
komercyjnym,
oprogramowanie specyficzne, zaspakajające szczególne potrze
by danego użytkownika,
oprogramowanie standardowe, zaspakajające potrzeby dużej
liczby użytkowników.
4.2.

Problem finansowania
Inwestycje danej firmy muszą być finansowane z ka

pitału własnego, taka jest zasada niezależriości finansowej.
Pożyczki, których wielkość musi być uzależniona od czasu trwa
nia inwestycji, kompensują tylko potrzeby przekraczające k a p i 
tał własny. Ale ta zasada zarządzania, obowiązująca wszystkich
stanowi tylko ideał. Rzeczywistość jest taka, że przedsiębior
stwa nie dysponują dostatecznymi środkami finansowymi i muszą
uciekać się do finansowania z zewnątrz : pożyczki bankowe,
pożyczki na rynku finansowym lub euro - pożyczki. .
Taki typ finansowania stwarza problem gwarancji dla
wierzycieli gdyż inwestycje intelektualne / wiedza i umiejętno
ści / są trudne do oszacowania i realizacji w przypadku kłopo
tów dłużnika.
4.3.

Problem pomiaru wysiłku inwestycyjnego
Wskaźniki klasyczne nie nadają się do mierzenia

inwestycji niematerialnych. Zwykle robocze są zaniżone na sku
tek trudności z zakwalifikowaniem wydatków na inwestycje nie
materialne. Ha przykład w zakresie badań i rozwoju wskaźniki
takie jak : liczba patentów złożonyoh lub nabytych, wartość wy
datków odniesiona do wartości dodanej,lub liczba pracowników
badawczych, nie są dostatecznie wystarczające. Jakie wartości
im przyznać aby je ująć w systemie księgowym ?
Wiadomym jest powszechnie, że przedsiębiorstwa
mimo że dysponują patentami to kupują je jeszcze w celu ogra .niczenia pola manewru swoim konkurentom w danej dziedzinie.

-
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Patenty niewykorzystane stanowić będą wkrótce stratę gcyz
każdy środek trwały nieużywany reprezentuje "zmarnowany zarobek!'
5.

Wnioski .

Przedsiębiorstwa muszą sprostać wzrastającej ciągle
konkurencji światowej. Poprzez rzeczowy system informacyjny •>.
szczególnie poprzez trafny system rachunkowości r.cgą one rcz wiązać zdolność adaptowania i wykorzystania swoich zasobów.
System księgowy musi być skonstruowany tak aby mógł uwzględnić
szybki rozwój inwestycji niematerialnych w każdej postaci.
W najbliższym dziesięcioleciu ogromne nakłady będą przeznaczo
ne na wykorzystanie inteligencji ludzkiej w planach strategicz
nych przedsiębiorstw. Aktualne metody księgowe, ekonomiczne i
prawne nie oferują, jeszcze środkom trwałym intelektualnym na
leżnego im tniejsca.'Kowe pole badań w rachunkowości jest otwurt
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INFORMATYKA I RACHUNKOWOŚĆ WE FRANCOI
- OZISIA3 WPROWADZENIE
Mniejszym lub większym zaskoczeniem dla nas wszystkich jest
stwierdzenie faktu z jaką szybkością komputery są wprowadzane do
wszystkich dziedzin zarządzania. Dzisiaj wokół nich organizuje
się w przedsiębiorstwie wszystko. Nie mówi się więcej bezpośred
nio o informatyce, lecz o "systemie informacji". Maszyna przes
tała być demiurgiem - tak jak to było ha. początku lat 70 - tych;
powróciła na swoje miejsce jako narzędzie na służbie zbierania
i rozpowszechniania informacji dla potrzeb sprawniejszego zarzą
dzania przedsiębiorstwem.
Próbując zbadać historię stosunków pomiędzy informatyką i
rachunkowością, sięgnęliśmy do raportów przygotowanych na kongre
sy Stowarzyszenia Biegłych Księgowych i Księgowych z uprawnienia
mi.
Temat konferencji w 1959 roku był następujący: "Mechaniza
cja

przetwarzania na służbie . przedsiębiorstwa, -miejsce człon

ków stowarzyszenia".1 Raport przygotowawczy omawiał klasyczne
maszyny księgujące - maszyny na kartach perforowanych oraz ma
szyny elektroniczne. Oceniano wówczas liczbę komputerów w Sta
nach Zjednoczonych na' 2000, oraz na 100 we Francji.

^ r d r e des Experts Comptables et des Comptables Agréés; "La mé
canographie au service de l'entreprise, role des membres de
l'Ordre". Raport przygotowawczy do XIV Konferencji.Paryż J959.
i
-9

Konferencja w 1971 rokU: "Informatyka zarządzania i rachun»
o
kowość" akceptuje całkowicie nowoczesny język informatyki. Mówi
się tam o komputerach, przetwarzaniu informacji, problemach,któ
re się tam stawia używając terminów; instalacja komputerów, bezpieczoóstwo i elastyczność,, sterowanie i kontrola,itp.
Od tego czasu mlkroinformatyka siłą weszła do przedsię
biorstw i biur. W 1987 roku - 59H małych i średnich przedsię biorstw (od 2 do 600 pracowników) było wyposażonych w urządze
nia informatyki.^ jeśli chodzi o przedsiębiorstwa duże - są one
wyposażone w 99H w sprzęt o większej lub mniejszej mocy oblicze
niowej.

•

W artykule proponujemy zbadanie problemu jaką rolę odgrywa
informatyka w dziedzinie rachunkowości i jaki jest jej wpływ na
poziomie przedsiębiorstw francuskich. Następnie rozpatrzymy ja
kie nowe problemy powstają w przedsiębiorstwach i biurach księgowych z powodu rozwoju tych narzędzi.
1. Rola informatyki w rachunkowości
Model księgowości stanowi

typ systemu informacji dla zarzą

dzania. Nie jest on jednak systemem informacji, jednakże, reali
zacja systemu informacji dla zarządzania (Managment Information
System) dokonywała sią bardzo często wokół rachunkowości, jest
więc normalne, Ze rachunkowość była jego pierwszym użytkowni kiem. Doprowadziło to do współpracy informatyków i księgowych,
jednak z zarysowującym 3ię niebezpieczeństwem usztywnienia sys-

o
Ordre des

Experts Comptables et des Comptables

Agrées,"Infor

matique de gestion et comptabilité". Raoort przygotowawczy do
XXVI Konferencji, Paryż 1971.
^UFB LOCABAIL - Etude PME-PMI "Conjoncture 19B7, perspektywy
1988".

'

tS3!U 'infOTmarr'ii. wynikającym z konieczności zapewnieni;».licznych
kontroil i or.ećyzji danych wymaganych przeż księgowego
1.1 Rachunkowość i organizacja systemu informacji.
Oo chwili obecnej informatyka nie zmodyfikowała w 30osób za
sadniczy modelu księgowości, lecz jest on obecnie otoczony sys
temem o wiele-szerszym i z tego względu jest on zobowiązany do
.produkowania informacji bardziej obszernych i pewnych. Na przyk
ład, księgowanie nie jest juz ograniczone do dwu wymiarów, lecz
raoZe włączać inne wymiary (rozdzielniki kosztów, analizy handlo'we, itpi). Rachunkowość'staje się więc produktem przetwarzania
"zIntegrowanego: nie jest juz ona "obowiązkowym przejściem" lecz
finalnym “równaniem weryfikacyjnym" zespołu informacji przetworzonych przez system. .
Ideę tę znajduje się również w pojęciu organizacji informa
tyki5 . W lataph 80 - tych dokonaho przejścia z organizacji scen
tralizowanej (gwiaździstej) - do; innych form organizacji:
- informatyka bliska (środki przetwarzania “u drzwi" użytkow
ników,
- informatyka rozproszona (komputery są rozoroszona i komuniku
ją się między sobą tylko w miarę potrzeb),
- informatyka z dystryoucją - gdzie komputery są zorganizowa
ne w sieci i komunikują się między sobą w sposób-stały, poprzez
urządzenia i spójne oprogramowanie.
*‘
.
*
Organizacja informatyki rozwija się obecnie w kierunku roz-

48ońnassies (P), Hill (P): "Systśmes d *information et comptabilite informatidue". Acte du congres de 1'AFC, Renhes, Avril 1987
o. 10.
5ChampenoiS!"Reseaux et informatique repartie", Masson, Paris
1986

udbiU^eflcil
proszonej*¡'podczas gdy w tradycyjnych procedurach księgowych
informatyka jest wykorzystywana tylko do rozwiązywania proble
mów cząstkowych (fakturowanie, przygotowanie czeków, zarządza
nie nieruchomościami) - w podejściu typu “baza danych", dane w
różnych kartotekach,'dotychczas niezależna, stają się powiązane
między sobą w bazie. Podejście to jest bardziej zorientowane na
zespół czynności organizacyjnych niż na jedno zastosowanie; jest
ono bardziej zainteresowane zespołem funkcji na różnych pozio
mach organizacji6 .
1.2 Rynek oprogramowania.
Nieliczne są przedsiębiorstwa, które tworzą własne, soecy ficzne oprogramowanie rachunkowości skomputeryzowanej. Korzysta
ją one najczęściej z przedsiębiorstw usług informatycznych, któ
re sprzedają im oprogramowanie gotowe do użytkowania, które może
być ewentualnie zaadaptowane do specyficznych potrzeb użytkowni
ków .
Będziemy tu rozróżniali przedsiębiorstwa użytkujące klsyczne
komputery (minikomputery lub duże systemy) oraz te orzedsiębior
stwa gdzie użytkuje się przede wszystkim mikrokomputery typu PC:
a) Rynek oprogramowania na minikomputery i duże systemy.
.Firma CXP zestawiła 235 pakietów, z których 805 funkcjonuje
na minikomputerach. Rynek ten zwiększył się o 305 w 1987 roku.

'

Ogólnie można stwierdzić, że oprogramowanie to realizuje więcej
niż prostą księgowość (405 oorogramctwani a notowanego przez CXP
proponuje także rachunkowość analityczną, rachunkowości pomocni
cze, budżetową).
b) Rynek oprogramowania na mikrokomputerach.

6Augustin (G): "la comptabiliti et la revolution informaticjue"
Masson, Paris 1986.

ffff2'TfifTirteiTt'a—n t e " je s t tir możliwe p o lic z e n ie licz b y oroooi
nowanych produktów. Rynek jest rozdzielony pomiędzy różne zasto
sowania w sposób następujący (źródło: CXP 1985)7 .
- rachunkowość

24,4\

- płace i zarządzanie oersonelem
a

12,3*
’
- produkcja - sprzedaż

14.6H

- biurotyka

- tinanse

29,2*

18,6*

1.3 Wydajność usług informatycznych.
g
Studium badawcze CEGOS pokazuje, że nie było orzyrostu wy
dajności w służbach księgowości w ciągu ostatnich dwudziestu lat:
łmożna by sądzić, że upowszechnienie komputera powinno byłe przy
nieść poważne przyrosty wydajności. Stwierdza się, że wyda jn-iś.'
jest na poziomie 4800 punktów na rok. i księgowego, to znaczy na
«9
poziomie 1971 . Automatyzacja nie zredukowała a n i kosztów roco•icizny, ani kosztów w jednostkach księgowych.
Jednakże można zauważyć, że informatyzacja pozwoliła na od
powiedź na coraz większe zapotrzebowanie na informacje ze stro
ny zarządzających, lecz także administracji, akcjonariuszy,
banków, lto.ł.
2. Problemy spowodowane informatyzacją.
Z rozwojem informatyki na służbie rachunkowości oojawiiv się
nowe problemy: konieczne stało się znormalizowanie i sfor ■■ul i
wanl kontroli w systemach informatycznych, organizowanie pr-jwens*

cji i reoresji w zakresie orzestępstw informatycznych. Bęuzieny

^Oger (B): “Microinformatique et gestion des PME", Thèse, Univer
sité Paris 1, 1985.

'

8CEG0S: "Le diagnostic de la fonction comptable", 1988.
9 "Le* comptables en chiffres", Le Nouvel Economiste,p*â42.

jcozpstrjrwać-Hrolejno te elementy 1 -zakończymy rozpatrzeniem pro-,
blemu Jak wygląda praca niezależnych księgowych w warunkach roz
woju informatyki.
2.1 Normalizacja.
Wprowadzenie informatyki głęboko zmieniło tak nośniki infor
macji księgowej jak i sposoby przetwarzania. Konieczne stało się
więc przemyślenie wspólnych reguł. Różne instytucje zajmujące
się tworzeniem norm (CNG, CNCC, OECCA, C08, Administracja fiskal
na, ito.) dołożyły swoje kamienie do tej budowli.
a) Procedury przetwarzania
Plan kont wpływa od dawne na fakt, te organizacja przetwa1
rzanla musi gwarantować wszystkie możliwości kontroli (PCG,
s. 1.13): "Źródło, zawartość i zaksięgowanie każdej danej muszą
być jasno określone. Poza tym każda dana musi się opierać na
uwiarygodnionej jednostce określbnej przez pisany dokument” .Wy
konywanie każdej kontroli musi obejmować prawo dostępu do doku
mentacji odpowiedniej do analiz, programowania i wykonywania
przetwarzania, w celu wykonania niezbędnych testów.
b) Nośniki.
Jest obecnie dopuszczalne żeby księgi rachunkowe, które po
przednio musiały być wycenione i parafowane, mogły być obecnie
dokumentami informatycznymi, drukowanymi,pod warunkiem żeby były
.one identyfikowane, numerowane i datowane podczas idh emisji
przez środki zapewniające pełne gwarancje pod kątem możliwości
ich sprawdzenia (Kodeks handlowy, art.2). Jak widać, pozostaje
my Jednak przywiązani do. nośnika paoierowego. Nośniki magnetycz
ne (taśmy magnetyczna, dyskietki i inne) nie zostały jeszcze do
puszczone w cytowanej ustawie.
2.2

Rewizja informatyczna.

Wraz z rozwojem informatyki pojawiły się również, wizje jej

T

4

stosowania ~W~riadzorze i~”tćontroli realizowanej przez ekspertów
>n
księgowych. Kontrola obejmuje dwa podstawowe elementy
:
- diagnostykę funkcji informatycznej: dotyczy ona weryfikacji
zgodności, spójności, zdolności do ewolucji, pewności i efektyw
ności funkcjij
-diagnostykę zastosowań: dotyczy ona weryfikacji zgodnnści
funkcji oprogramowania z potrzebami przedsiębiorstwa z jednej
strony, z drugiej zaś - oceny kontroli wewnętrznej zastosowań.
2.3 Przestępstwa informatyczne.
Każda nowa technika powoduje cównleź nowe przestępstwa. Tu
taj przestępstwo występuje "w krawacie", a przestępcy są prze
ważnie ludźmi z pozoru poza wszelkim podejrzeniem.
11
Przestępstwa informatyczne obejmują
- fałszowanie danych,

>

- "przestępstwa wspomagane przez komputer" (obejmujące fałszy
wą

rachunkowość, kreowanie fałszywych dokumentów,
- kopie zbiorów lub programów,
- kradzież usług (użytkowanie w celach osobistych środków

informatycznych przedsiębiorstwa, nie upoważnione wykorzystywa
nie bazy danych),
- sabotaż.
Ola zwalczenia tego rodzaju przestępczości ihstytucje legi
slacyjne oczywiście rozpoczęły tworzenie prawnego arsenału.
Oddziaływanie represyjne nie jest jednak wystarczające i przed-

*°0rdre des Expert? Comptables Agréés, “Ciagnostics des systèmes
informatisés", Paris 1986.
łl0rdre des Exoerts Comptables Agréés, Association Française
d ’Audit Informatique, "Combattre la fraude informatique", Edi
tions Comptables Malesherbea,Paris 1986.

,siębiorstwa próbuję" wzmFcT^ć~ó~rocedury '^ontro 1 i~wewnęt rznej dla przeciwstawienia się tym niebezpieczeństwom. Wdrożono oczy
wiście także sprzętowe środki ochrony (na przykład karty z pa
mięcią) lub też ochronę dostępu za pomocą procedur programowych.
Również sam użytkownik zapewnia, formę kontroli.
W coraz wyższym stopniu instytucje ubezpieczeniowe pokrywa
ją ten tyo ryzyka - w swoich umowach.
2.* Wykonanie wolnego zawodu księgowego a informatyka.
Gabinety księgowych zostały również wyposażone w komputery.
Ola prowadzenia księgowości klientów, mogą one częściowo przet
warzać w wyspecjalizowanych- spółkach doradczych (na przykład!
CCMC), lub wykonywać prace na własnym sprzęcie.
Organizacja może być scentralizowana ("ośrodek informatycz
ny") lub zdecentralizowana - gdzie każdy współpracujący posiada
dostęp do oprogramowania wsoólnego_dla wielu soółek.
Studium CCHC ookazuje, że jedna czwarta współpracowników ga
binetów księgowych jast wyposażona w stanowiska zawodowej, pro
fesjonalnej informatyki. Z powodu poważnej obniżki cen sprzętu
*
(ceny stanowiska zawodowego informatycznego uległy zmianie z
60 razy' SMIC1 - w 1976, do 7,5 razy SN1C w 1986) i oprogramowa
nia, wszyscy współpracownicy gabinetów powinni dysponować sta
nowiskiem informatycznym do roku 2000^.
WNIOSKI
Ostatnio wydana biała księga zawodu księgowego13, prezentu
je scenariusz dla roku 2000: wykonujący ten zawód spędzają 50\~

^inimalny gwarantowany zarobek we Francji, w wysokości 4800 FF
(przypis tłumacza),
12
CCMC "Profession coraptable an 2000", Fondation CCMC, 1988.
13 tamta

.

swojego czasu na wykonywaniu bilansów, pozostałe 50% czasu poś
więcają na uzasadnienie w dziedzinie planów i prognoz. Każdy
współpracownik korzysta ze stanowiska informatycznego. W 25%
przypadków jego miejsce zamieszkania jest jednocześnie miejscem
pracy. Stąd, może on kontaktować się z gabinetami i ze swoimi
klientami orzez wideotekst, oraz może korzystać z publicznych
baz danych. Gabinet jest abonentem kopii zabezpieczającej bazy
danych. Tak więc _nie zajmuje się cn już problemami zabezpiecza
nia danych. Gabinet rozwinął swoje umiejętności informatyczne i
zastosowania, które pozwalają na realizację symulacji dla po
trzeb strategicznych decyzji przedsiębiorstwa.

W roku 2000 inwestycje w sprzęt oędą reprezentować 5% rocz
nego obrotu, badania i metody - 15%,- kształcenie - 10%. jak wi
dać, zawód niezależnego księgowego rozwinie się w sposób istot
ny w przyszłości. Podobnie zawód księgowego w orzedsiębiorstwie
Informatyka nie zmieniła jednak zawodu księgowego. Księgowi
stali sic w małym stopniu informatykami, zaś w dużo większym
stopniu zarządzającymi. Będą oni zarządzać w przyszłości syste
mem informacji 'dla potrzeb zarządzania, którego wizję oowinni .
w mniejszym lub większym stopniu posiadać i tworzyć.
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HARMONIZACJA EUROPEJSKICH ijYSTEMOW

RACHUNKOWOŚCI

WPROWADZENIE
Rozwój transmisji danych w wymiarach świata dzidki informaty
ce i telekomunikacji, natrafia na bariery językowe naszych naro
dowych przestrzeni. Również systemy księgowe, które można powiązać
z językami,stanowią poważne hamulce w rozwoju wymiany informacji
finansowych,wymiany niezbędnej dla ułatwienia mobilności kapita
łów i ludzi.
/mobilności niezwykle pożądanej według teorii mikroekonomicznej/
Tak więc międzynarodowa harmonizacja systemów rachunkowości
jest obecnie obiektem poważnego zainteresowania, szczególnie
w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
EWG /część pierwsze/
Pomimo,że oparta na dużej liczbie standardów' i ziłecśń,
harmonizacja ta okazuje się w rzeczywistości bardzo ograniczona
/ część druga/
Różnice w językui.księgowości są powiązane z różnicami kulturalny-mi, których usunięcie należy do odległej przyszłości.
Ela realizacji tego zadania rozpatrywane są trzy rodzaje środkÓAV
■/ część trzecia /:
-"otwarta" edukacja w dziedzinie rachuhkowości,
- łączne przetwarzanie nowych problemów / w szczególności
włączanie do rachunkowości nowych elementów,w tym oprogra-.
mowanla informatycznego /
- -wspólna i precyzyjna definicja elementarnych agregatów
księgowych / w przypadlcu bhaku wspólnych ram pojęciowych /
Pojawiają się jednak cią-głe-wątpliwości w odniesieniu do—
szans na sukces w tyra zakresie, a więc i do pożytku takiego
działania - do tego stopnia język księgowości jest zakorze
niony w społeczeństwie , z którego wyszedł.
1. Międzynarodowe wysiłki na rzecz'normalizacji
• •
Pierwsze propozycje normalizacji miały miejsce na początku
XX wieku, początkowo bezładne i fragmentaryczne - zostały ćne
prawdziwie skonkretyzowane w Europie Zachodniej dopiero
w 1937 roku / Pierwszy Niemiecki Plan Kont /,
następnie w 1947 roku / Pierwszy Francuski Plan Kont /.
Lecz trzeba było oczekiwać na potężny rozwój wymiany międzynarodo
wej podczas lat 50- żeby ujawniła się potrzeba normalizacji
międzynarodowej.
1,1 International Accounting Stanćarćs Committee / IASC /
Ta prywatna instytucja została założona w 1973 roku, przez
brganizacje księgowe 10 krajów / Niemcy, Australia , Kanada,
Etany Zjednoczone, Francja , Wielka Brytania ,Japonia , Meksyk
i Holandia /. IASC grupuje aktualne organizacje księgowe
z więcej niż 50 krajów.
Ma ona na celu tworzenie i publikowanie, w interesie publicz-.
r.ym,międzynarodowymi norm księgowych, które powinny, być respekto
wane podczas prezentacji rocznych rachunków i zestawień finanso
wych, v ten sposób , żeby zapewnić akceptację i respektowanie
tych norm na szczeblu światowym / karta IA^C /,
Organizacje- sygnatariusze powinny próbować stosować te normyw swoim kraju / bódź proponując je jako zav;odowe normy krajowe,
integrując je do własnych norm; bądź też cddziaływując r.a włacze
publiczne’ - żeby te normy uwzględniały /.

Ze względu na prywatny charakter IASC , aktualnie opublikowane 24 normy nie są obowiązkowe w sposób bezpośredni dla
przedsiębiorstw. Tymc'zasen wielkie przedsiębiorstwa często
do nich się odwołują, czasami pod wpływem zarządu giełdy.
I tak we Francji, Komisja Operacji Ćiełdowych sugeruje, żeby
komlsar.ze księgowi wymieniali punkty, w których konta nie są
zgodne z normami lASC/co ma szczególnie miejsce w orzetv.arzaniu
kredytu dzierżawnego : bardzo silna w IASC tradycja anlo-saksońska dopuszcza zapis do bilansu wynajętych nieruchomości,,
w odróżnieniu od innej tradycji francuskiej /
IASC posiada swą siedzibę w Londynie; Chociaż aktualnie
kierowany przez francuskiego eksperta księgowego / G. Barthes
de Ruyter /, metody pracy Komitetu są bardzo anglosaksońskie,
opierające się na wstępnej identyfikacji problemu przez Radę ,
na opracowaniu projektów wstępnych,następnie projektów łącznie
z ich rozpowszechnieniem we wszystkich członkowskich organizacjach,
w celu uzyskania ich opinii.
Takie metody pracy są wyraźnie trochę za wolne / koniecz
ne są lata żeby zatwierdzić normę /i w sposob oczywisty poszuku
ją najszerszego consensusu, oraz prowadzą często do mnożenia
proponowanych rozwiązań, co wyraźnie wychodzi na przeciw celom
harmonizacji. Główna' niedogodność tych metod staje się -widoczna
w oparciu o poniższą listę 24 norm IASC: brak wizji generalnej
i orientacji na problemy przesiębiorstw międzynarodowych,
prowadzący do poświęcenia całej normy problemom cząstkowym
/ na przykład normy 19,22,23 / podczas gdy nie porusza się ■
podstawowych kwestii / definicja kapitału własnego, wyników,
wykonywanie kontroli kont przez osoby kwalifikowane /
. NORMY
1
2
3
4
5

-

5 7 8 9 10 II
12
13
14
15
15
17
18
19
20

-

21 22 -

USC

Upowszechnianie norm księgowych
Ocena i przedstawianie zapasów i robót w toku
Zestawienia finansowe skonsolidowane
Księgowanie amortyzacji
Informacje jakie powinno dostarczać przedsiębiorstwo
w zestawieniach finansowych
Zastąpiona przez nr. 15
Tabela finansowania
Elementy nietypowe dotyczące wcześniejszych okresów
sprawozdawczych i zmian w metodach księgowych
Rachunkowość działań badawczych i rozwoju
Ewentualność-i zdarzenia zachodzące po dacie zamknięcia
okresu sprawozdawczego
Rachunkowośi umów o długich terminach
Rachunkowość.podatków dochodowych
Prezentacja aktywów i pasywów o krótkim terminie
Prezentacja informacji branżowej i sektorowej /•
Informacja odzwierciedlająca efekty zmian cen
Rachunkowość nieruchomości własnych
Rachunkowość umów wynajmu
Sprawdzenie produktów
Rachunkowość obciążeń emeryżalnych na kontach pracowników
Rachunkowość pomocy rządowych i informacje w zestawieniachfinansowych na temat otrzymanych pomocy
Rachunkowość efektu acien stóp .yniany
Rachunkowość grup ~rzdsiębiorśtw
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23»- Włączanie kosztów pożyczek;w koszt akwizycji pewnych
'aktywów
*
;
24 - Informacje o operacjach pomiędzy powiązanymi przedsiębior
stwami
1 , 2 Europejska Wspólnota Ekonomiczna
Od 1957 roku , Traktat- Rzymski tworzący Wspólny Rynek
orzewidywał harmonizację prawa przedsiębiorstw.
W tym celu Komisja Europejska była zobowiązana do przygotowania
zaleceń; z pomocą różnych administracji•krajowych i zaintereso
wanych grup zawodowych, w szczególności ekspertów księgowych.
Według Traktatu Rzymskiego zalecenie wieże wszystkie kroje
przeznaczenia, jeśli chodzi o oczekiwani rezultaty, pozestawia*rjąc instancjom krajowym uprawnienia co do formy i środków.
Dotychczas zostało zaaprobowanych 8 zaleceń w dziedzinie
prava przedsiębiorstw, z których 3 dotyczy bezpośrednio rachun
kowości ;
- Zalicenie nr.4' " Bilans i konta" z 1978 roku, zostało włączone
do prawa francuskiego w 1983 roku przy okazji tworzenia nowego
planu kont i z trzema latami opóźnienia....;
- Zalecenia nr. 7 : " Konta konsolidowane" z 1978 rpku, zostało
włączone do prawa francuskiego w 1983 roku /przy okazji zatwier
dzenia nowego planu kont / j
- w końcu Zalecenie nr, 9 : " Zezwolenia dla osób dokonujących
oficjalnej kontroli dokumentów księgowych z 1984 roku - nie
zostało cno jeszcze włączone do prawa francuskiego, ponieważ
obecnie jest dyskutowana . ustawa- bardziej generalna, reorganizu
j ą c a całkowicie funkcjonowanie zawodu księgowego / porównaj
część 3 /.
,
Oczywiście , najbardziej istotna modyfikacja dla przedsię
biorstw, księgowych i, studentów - polegała na zaadoptowaniu nowe
go planu kont -, zgodnego z rekomendacjami Czwartego Zalecenia,
rekomendacjami bardzo ogólnymi lecz wyrażonymi w całkiem innymduchu niż poprzednia normalizacja francuska / zbyt ukierunkowana
na respektowanie mechanizmu zapisu /
Już samo wyłożenie motywów Czwartego Zalecenia przypisuje
rachunkowości cele przkraczające jej zwyczajową rolę " służącej "
prawu.
Żeby konkurencja była uczciwa " konieczne jest utworzenie
we Vspólnocie minimalnie równoważnych warunków prawnych - jeśli
chodzi o rozpowszechnienie informacji finansowych, dostarczanych
do wiadomości publicznej przez konkurencyjne przedsiębiorstwa "
Należy także zapewnić żeby"różne sposoby« oceny " były
skoordynowane w sposób zapewniający równoważność informacji
zawartych w rocznych sprawozdaniach;
■Należy w końcu zacytować tekst n konta roczne / salda rocz
ne - przypis tłumacza / powinny dawać wierny obraz majątku,
sytuacji "finansowej oraz rezultatów przedsiębiorstwa "
Pojęcie wiernego obrazu , inspirowane brytyjskim pojęciem
" true and fair Vi'ew 11 odegrało role bomby wśród księgowych
francuskich. Rachunkowość wymagająca dotychczas jedynie mechani
cznego stosowania,
stała ^ię obiektem oceny i kreacji,ponieważ
Czwarte Zalecenie przewidziało następujące przekroczenia prava;
" jeśli w przypadkach wyjątkowych, zastosowanie dyspozycji
tegp Zalecenia okaże się sprzeczne z " wiernym obrazem" ,
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miejsce uchylenie dyspozycji , tak żeby. został uzyskany,ik.--i<=rcy obraz1'
Inne dyspozycje Czwartego Zalecenia przyniosły bardzo
mało krytyk i komentarzy , ich stopień ogólności nie powodował
yowaiar-ch' zmian , ponieważ najbardziej oczywiste dyspozycje
7 terminologia i kodyfikacja / nic są obowiązkowe;
Z drugiej strony :
- porządek pozycji bilansu i rachunku strat i zysków jest
obowiązkowy /"lecz dodatkowe podziały są możliwe," tak-jak
również odniesienia do poprzedniego okres"u sprawozdawczego Ą
- uporządkowanie pozycji musi być dokonane według ich prze
znaczenia /aktywa nieruchomości lub obrotowe - dla bilensu,
nakłady i efekty według funkcji - dla rachunku strat i zysków ,
Jednocześnie pewna opcja pozwala Francji na jej tradycyjne porzą
dkowanie według rodzaju 7 natury - przypis tłumacza / ,
- sprecyzowane są reguły oceny / kontynuacja, ciągłość,
ostrożność , autonomia okresów sprawozdawczych, niekompensowalność, koszt historyczny /,
- dodatko'.-/e wyjaśnienia szczegółów pewnych pozycji i wykorzys
tywanych metod powinny'być zaparte w aneksie / taki aneks może
zawierać 20 - 50 stron i jest konieczny dla oceny sytuacji przel
ał ębiorstwa i dla uzyskania " wiernego obrazu
nie był on
obowiązkowy do 1983 roku, a jego tworzenie jest. zawsze źródłem
intensywnych refleksji dla francuskich księgowych /
- wierne przedstawienie ewolucji interesów’ i sytuacji przed•
siębiorstwa 11 winno być zawarte w sprawozdaniu z zarządzania,
- strony roczne kont / zawierające aneks / i raport z zarzą
dzania powinny być opublikowane, lecz Czwarte Zalecenie pozosta
wia do wyboru środkiwposzczególnych państwach. członkowskich
/ Francja zachowała swój system publikacji w snecjalnym dzienni
ku, łącznie z zestawem kont dołączonych przez Trybunał Handlowy I,
-konta i sprawozdanie z zarządzania powinny być kontrolowane,
jest tu możliwy wyjątek dla małych przedsiębiorstw,
9- e Zalecenie definiuje osoby upoważnione do kontroli kont.
Tiidać więc , jak anonsowano to* wyżej , że obowiązki 1-ego
Zalecenia nie są tak bardzo ograniczające i prowadzą do minimal
nej harmonizacji księgowej;' bardziej niż’proponując plan księgo
wy lub rozilązania problemów zapisu ■ można zauważyć , te 4-e~
Zalecenie jeżynie nakłania do wdrożenia-i stosowania e l a s t y 
c z n e g o
s y s t e m u
k s i ę g o w-ego
, -Dozwalającego
rozpowszechniać wysokiej jakości spójne informacje finansowe.
Elementy tego systemu są widoczne w sposób jednoznaczny :
ma

- cel:
n wierny obraz " / zauważmy , że ten dwuznacznv
. termin porwała na nieprecyzowanie jednostek, dla których"kenta
są przeznaczone : inwestorzy, personel, państwo ??.? /,
- z a s a d y o c e n y ,
- p r z e d s t a w i e n i e i. r e k l a m a ,
- k o n t r o l a .
E/IG
■ »
•
Metoda , .bardziej ogólna, jest więc zasadniczo różna od
metody IASC. r'
2. Międzynarodowa praktyka harmonizacji
Chociaż wysiłki na rzecz harmonizacji były duże coczawszy
od końca lat 60- ych, trzeba zauważyć ,że opory były również
silne , a harmonizacja jest jeszcze bardzo ograniczona, Jakie by
nie były normy IASC i zalecenia eurooejskie.

-
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Opory te występują również mocno w ramach kraju : trudne ■
wdrażanie Kcn/ego Planu Kont we Francji ukazuje nam wagę'
czynnika ludzkiego.
2,1.
Ograniczone zastosowanie norm .IASC
V/edlug ankiety IASC z czerwca 1S87 roku, na którą odpo
wiedziały 33 kraje :
- 5 krajów zastosowało normy IAS jako standardy .krajowe,
- od 2 do- 7 krajów /vredlug n o m / zaadaptowały n o m y IAS
jako cazę do własnych ustaw narodowych,
- od 5 do 18 krajów ./ według. norm/ posiadało standardy
krajowe bliskie normom IAS/ przypadek Francji/
- od 2 do 7 krajów nie miało standardów,,lecz praktyką
.generalnie zgodną z normami IAS,
- w końcu od 1 do 12 krajów posiadało standardy lub
praktykę -niezgodną z normami IAS.
Zastosowanie standardów IASC jest więc częściov,-e - również
w krajach zakładających ich warażanie, takich jak Francja,
Kie są one zainteresowane pewnyni normami/na przykład 15-a
dotycząca rachunkowości inflacji/lub też niektórych norm nie
mogą zastosować ze względu na odmienny kontekst prawny i spo
łeczny/ norma 17 i 19/
Frzykład : przypadek francuski
Zasady francuskie są zgodne z normami IASC w 1A na 22
przypadki, lecz i odmienne w sposób mniej lub bardziej
oczywisty dla innych ośmiu norm:
8 - Elementy nietypowe/z rekomendacją-EWG redukującą
rozbieżności/
12 - Podatek od dochodów/metoda podatków ściągalnych/,
13 - Prezentacja krótkoterminowych aktywów i pasywów,
1 A - Prezentacja informacji działowej/sektorowej/ v dużych
przedsiębiorstwach/nieobowiązkowa we Francji/,
• 15 - Efekty zmian cen/nie ma rachunkowoś ciinflącji we Francji
17 - Rachunkowość leaśingu/dóbrc:'.■yriajęte^ńi.e może bi/ć we
Francji zaliczone do aktywów/
19 - Rachunkowość świadczeń emerytalnych/odmienne prawo fran
cuskie/
‘
22 - Rachunkowość zgrupowań przedsiębiorstw.
jednakże, wbrew 'wymienionym Trudnościom,należy przyznać,że
IASC miało pozytywny wpływ na międzynarodową harmonizację
4 rachunkowości -jeśli wierzyć śtudium Taylora,Evansa i Jaja
/"the Inpact oi lASCAccounting Standards on Comparafcility and
■ Consistency of InternationalyAćcounting Fractices,Kew York,
•
‘August 1987/. Celem autorów było dokonanie -oceny wpływu pię
ciu nej.starszych norm lAS/cpublikewanych ...iędzy’ VS75 i 1979
rokiem/ r.ó .praktykę księgową w 53 ,krajach za combcą ankiety
wypełnianej przez «acctove siurn d.-a wielkich światowych
"firm TeciyunfcoY/cści 2 kcrjiroii*-•Ankieta miała na celu ocenę
.udziału IAS w :
- p c v ó • .y
1 n c
i informacji k s i ę gowych
7porówr,ani.- pcmi ęózy klłk-.ma p r z e d s i ę b i c r s t w ż i i w’ tym
c.-.Okr; i
- -- P ś j. n 2 ć •; i. informacji księgewymh/porćwrianie
r-cm.bidzy reżtiyr.J. okresami dla xep.c oocsgo’ pr: ■'dsiębior3tw»yi

■'

"

Cdyswiomż me rła ryć cawer.tw między-:
1 » silna niezgodno/ó/ze stwierdzeniem, że praktyki księgo
wości są w -..ysokim stopniu porównywalne lub spójne/

-

5 « całkowita zgodność / .z tyra stwierdzeniem /.
Rezultaty są wymowne : porównywalność i spójność informacji księgowych ulegały poprawie po opublikowaniu badanych norm.
Nie wydaje się więc żeby wysiłki IASC były bezowocne, lecz
mogą one jedynie w sposób powolny zmniejszać wyjątkową różnorod
ność. praktyki księgowej w poszczególnych krajach, bardzo często
uzależnionej od prawa i systemu podatkowego.
Wysiłki te byłyby bardziej owocne , gdyby były bardziej
•skoordynowane, stąd narodziła się niedawno propozycja stworzenia
norm konceptualnych / precyzujących cele systemu księgowego oraz
zasady jego racjonalności /. Ramy te pozwolą także na szybszy
postęp w zakresie rewizji iiorra, które sformułowano z podwójnym
celem’, oraz ich modyfikacji, uproszczenie / redukując liczne
opcje / i uczynienia ich bardziej spójnymi między sobą.
Pozostaje jednak wiele do zrobienia żeby uzyskać wspólny
zespół reguł księgowych, możliwych do zastosowania wè wszystkich
'krajach świata, w tym również w krajach słabiej rozwiniętych.
2.1.
Harmonizacja europejska
Stosowalne normalnie w 1980 roku / dwa lata po jej opublikov.-aniu / , 4— e Zalecenie w efekcie jest włączone do prawa kra■jowego tylko dziewięciu państw / Włochy , Portugalia , Hiszpania
nie stosują 4-ego Zalecenia /
Co więcej 5 państw kontynuuje stosowanie zasady ,że wynik
księgowy jest równy wynikowi fiskalnemu / co zobowiązuje
przedsiębiorstwa do stosowania regulacji fiskalnych często nie
zgodnych z uzyskaniem wiernego obrazu / Niemcy , Luxemburg,
Włochy, Hiszpania, Portugalia /.
Należy też stwierdzić , że 4-e Zalecenie ,będące bardzo—
dyskretne w pewnych punktach , powoduje , że w pewnych dziedzi
nach, które stały się bardzo ważne , rozwinęły się bardzo zróż
nicowane między sobą praktyki krajowe.
Powoduje to zmniejszenie porównywalności kont :
- i tak dla operacji w dewizach, 4-e Zalecenie wymaga
jedynie podania zastosowanej metody,
- dla świadczeń emerytalnych, tak jak dla ukrytych sytuacji
podatkowych - 4-e Zalecenie vynaga jedynie opublikowania
zaangażowań emerytalnych oraz wysokości ukrytej sumy do
opodatkowania / bez żadnego wyjaśnienia metody /
Nie jest więc jeszcze możliwe i bez wątpienia długo
nie będzie mówienie o rachunkowości europejskiej;
Ciężar systemów prawnych i przyzwyczajeń jest jeszcze zbyt
duży / bogata literatura cotsatQ. już stan zróżnicowania sposobu
•interpretowania " wiernego'obrazu
/.
Widoc’zna jest również wyraźna różnica pomiędzy Europą mało sfo
rmalizowaną / Wielka Brytania i Holandia / a Europą bardzo
formalistyczną / Francja, Belgia, Niemcy /.
Te trzy propozycje'b dą oparte na niewyraźnym stwierdzeniu:
r ó ż n i c a ' k u l t u r o w a ,
3.1« Kontekst kulturowy rachunkowości
Geert Kosftede / " the cultural context of accounting"
Congres American Accounting Association,New York,1986 /

przeproy/adził ankietę Y/śród kadry filii '-IBM, zainstalowanych
w 63 krajach.
Jednym z celów ankiety było sklasyfikowanie kultury zarządzającychv/ vr różnych krajach według :
-ich akceptacji stosunkÓY/ z władzą / akceptacja jest silna
:jeśli podczas konfliktów następuje odY/ołanie się do szefa,
jest ona słaba jeśli konflikty są rozwiązyv/ane w miejscu pows t a 
nia /,
■
-ich niechęci w stosunku do ryzyka : jeśli jest cna sf-lnaprzedsiębiorstwa są sztyvme, jeśli jest słaba- to przedsi^bior- .
śtv/a są elastyczne;'
według załączonego rysunku, można w y r ó ż n i ć 5 kategorii
krajów :
- kraje z niewielką awersją do ryzykaf lecz nie preferują
cych stosunkÓY.' z v/ładzą : kraje anglosaksońskie lub nordyckie
/ w tym wielka Brytania , USA /,
- kraje z trochę większa awersją do ryzyka, lecz n i e prefe
rujących stosunków z władzą / dobrze naoliwiane mechanizmy / :
zasadniczo kraje o kulturze germańskiej,
- kraje z małą awersją do ryzyka , lecz znoszące wielkie
nierówności jeśli chodzi o władzę / rodzinny / : kraje kultury
azjatyckiej,
- kraje nie-lubiące- ryzyka i znoszące -wielkie nierówności
władzy : kraje kultury łacińskiej / europejskie i amerykańskie/,
- piąta kategoria jest bardzo rozproszona .
Według Hofstede, teoria i praktyka rachunkowości nie-msze
być taka sama w tych pięciu kategoriach krajów. Stąd w szczegól
ności problemy harmonizacji \ i ramach Europy , gdzie ’..-spółistr.iąją 3 kultury :
- anglosaska,
- łacińska,
- oraz germańska.
Interpretacja i zastosoy/anie tej samej normy będzie r.a
pev/no różna w poszczególnych krajach.
3;1. Propozycje
Propozycje harmonizacji rachunkowości nie mogą się ogranicz:
do tworzenia -wspólnych norm. Trzeba iść dalej lub v.yrainie ogra
niczyć ambicje,
2 eby iść dalej w harmonizacji,- konieczne.wydaje sio
europejskie kształcenie w zakresie rachunko-wcści.
Kistety kształcenie to obecnie jeszcze nie istnieje , podczas
gdy naciski polityczne doprowadziły rządy e u ropejskie dc zaakce
ntowania wzajemnego uznania / bez wstępnej h a r m o nizacji /
dyplomów wszystkich wolnych zawodów / l ekarzy , adwokatów,
biegłych księgov<ych / :
1 stycznia 1993 ,.każdy p o c h odzący że
"¡/spćlnoty Europejskiej będzie mógł wykenyws» swój za w a d w do w o l 
nym kraju Yisoólnoty..
Dziedzina rachunkow/ości długo utrzymywała swoją spćcyfi
»
- jaśli kontakty na poźiomie organizacji zawodowych istniej
od dav,ne. w Brukseli / i zintensyfikov/ąły się od ostatniego roku
Y/raz z utworzeniem Europejskiej Federacji Rzeczoznavcóv/ Księgowych /,
- są one bardzo ubogie na poziomie badan / roza Koncroacr.
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Europejskiego stowarzyszenie *;achur.kovosci /,
- i praktycznie ńie istnieją na po zionie nauczania-zaobser
wowano Jedynie kilka przykładów nauczanie rachunkowości’ancloce ski ej we Francji.
Należałoby tu podkreślić inicjatywę kilku członków
Europejskiego Stowarzyszenia Księgowych, zgrupowanych wokół
Sekretarza Generalnego ,3er/narda Olivero / z’Uniwersytetu w
Nicei /; polegałaby ona na wydawaniu dyplomu europejskiego rze
czoznawcy rachunkowości , uzupełniając narodowe dyplomy najeża
niem dotyczącym różnych rachunkowości krajów V/spólnot; "Gospodar
czej. Stanowiłoby to pewne zmniejszenie różnic kulturowych.
Żeby pójść dalej, należy unikać sytuacji pogłębiania się
różnic pomię'dzy"praktyką księgową w poszczególnych krajach oraz
rozważać wspólne rozwiązania nowych problemów rachunkowości.
Obecnie, rachunkowość inwestycji niematerialnych wydaje się być
niewystarczającą. : przez ostrożność- elementy niematerialne
takie Jak koszty badań.i rozwoju, kampanie reklamowe, akcje reor/an izacji przedsiębiorstw, opro gramo ..-anie i.t.p. - są księgowa
ne w ciężar;kosztów okresu sprawozdawczego, co’o b n i ż a w y n i k i
karze przedsiębiorstwa dynamiczne w poszukiwaniu kapitałów
/ aktualnie, rozwój gospodarek zachodnich v.yäaga ccraz więcej
elementów niematerialnych, których wysokość’dwadzieścia *at
temu była praktycznie zerov/a, przed rokiem 2000 będzie równa
wysokości inwestycji materialnych. /
Nieprawidłowa rachunkowość elementów niematerialnych
mogłaby być również hamulcem rozwoju gospodarek zachodnich,lecz
refleksja na temat dopiero zaczyna się rodzić u badaczy eurooejckich,
Może w tej sytuacji byłoby mądrzejszym ograniczyć ambicje
harmonizacji europejskiej ? Dwa wyznaczniki povipny pomóc
w refleksji nad aktualnym stanem rachunkowości w Europie :
- pierwszy wyznacznik : pod egidą Wspólnoty Europejskiej,
pewien pracownik uniwersytetu angielskiego zbudował orzypadekksięgowy, obejmujący liczne, bardzo trudne ¡zapisy, przypadek
. który został przekazany dó rozwiązania licznym, ważnym gabinetem
rzeczoznawców księgowych w-różnych krajach Wspólnoty*.
Zgodnie z oczekiwaniami pracownika uniwersytetu, odpowiedzi były
bardzo zróżnicowane / co potwierdza tezę, źe rachunkowość nie*
jest^nauką dokładną,,.. / lecz nieoczekiwanie, nerodowość respon—
dentow nie była czynnikiem rozróżniającym. Inaczej mówiąc kiedy
są stawione trudne pytania , kiody należy dokonać* oceny wiernego
obr b z u — j a k o ś ć
k s i e g o e g o
-staje się berdz^c^
istotna niż narodowość,
- drugi wyznacznik : Związek Rzeczoznawców Kśicuowyęh regu
larnie bade roczne c;..r:.wozdaiiic 150 największych sr,;vi->. francus
kich, notowanych na Gi--I Azie. Dla roku. 1 9 /'pierwsza rok stoso
wania Nowego i-łanu Kont / praż cyka okazuje się mc-dobra':
- obowiązkowy ą.-a-ks .Jest dostarczany tylko orze? 1 ^ ’no 150
spółek,
- zestawienie zatrudnionych v*iłur kategorii, zbńtałó dostar
czone tylko przez’ 106 spółek,
- tablica fin*■. oo1 *■r.ja ■ / powolna według Plr.nu Kont, lec7
pożądane, prz- r. Kom\sję operacji Giełdowych i konieczna
wedlug 2AG fc>-. .7 / jest dostarczana tvlko prr»v ni ?~ a \ p V
,
.na 150 budanyoh,
•
‘
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/ także fatailtatywna/ f jest dostarczana przer 77 na 150
spółek,
metoda rachunkowości kontraktów długoterminowych,
• która powinna być przedstawiona obowiązkowo, jest wymieniona
tylko ńrzez 14 na 24 orze-ćsiębiorstw,
zmiany’metod są deklarowane przez 62 spółki, lecz tylk
40 je uzasadnia , podczas- gdy uzasadnienie jest obowiązkowe
Inaczej mówiąc , różnice pomiędzy praktykami krajowymi
nie synikają jedynie z braku harmonizacji, lecz także, z poważ
nych błędów’stosowania wszystkich norm / w tym narodowych /
5
Te dwa wyznaczniki przypominają nam , że jakość rachu
nkowości wynika przede wszystkim z jakości ludzi,którzy ją
realizują. Biorąc pod uwagę różnice kulturowe / różne systemy
prawne, itp /, nasuwa się_wniosek czy nie byłoby rozsądniejsze
zaakceptowanie różnorodności i ograniczenie normalizacji do
elEmer.tćw bazowych, kont niż samych kont ? Także w miejsce
definiowania bilansu, nieruchomości materialnych,- finansowych,
niematerialnych - dać każdemu krajowi swobodę definiowania
nieruchomości, uwzględniając lub nie na przykład składniki
niematerialne.
czną

WNIOSKI
. ‘
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■
Harmonizacja europejska wyłoniła się lepiej niż harmoniza
cja międzynarodowa, proponując od punktu wyjścia zespół-elemen
tów stanowiących system księgowy.
System ? Nie^brakuje w nim dwu elementów :

.

- pierwszym jest organizm normalizacji, który' prezentował
by potrzebę ewolucji norm będących funkcją nowych problemów,
który mógłby mieć ambicję proponowahia rzeczywistego ’wspólnego
pnia normalizacji międzynarodowej / opierając się. na -bogactwie
kulturowym Europy /, a w nim, być może bardziej rozsądnie —
elementów-.' bazowych kont.
- drugim jest europejska filia kształcenia rzeczoznawców/
księgowych / i byó może pewnego dnia - organizacja ta zapewni
wysoką jakość pracowników-/ tego zawodu /.
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