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1. Klient w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa

Powszechnie uznaje się, że kluczowym celem przedsiębiorstwa, który integru-

je wszelkie działania i konsumowane przez nie zasoby, jest kreowanie wartości 

przedsiębiorstwa. Aczkolwiek wartość przedsiębiorstwa nie jest w literaturze 

jednolicie defi niowana, najczęściej jest ona kojarzona z pewną cechą, dzięki której 

jest ono bardziej lub mniej pożądane, użyteczne, szanowane czy ważne1. Oczy-

wiście nie jest to kategoria obiektywna. W konsekwencji wartość zależy m.in. od 

celów i funkcji, jakie dany podmiot przypisuje wycenie2. W perspektywie przed-

siębiorstwa cechę tę wiąże się najczęściej ze zdolnością do pomnażania kapitału. 

Tak więc przedsiębiorstwo ma tym wyższą wartość, im więcej korzyści przynosi 

swojemu właścicielowi3.

Maksymalizacja korzyści właściciela jest możliwa tylko wtedy, kiedy przed-

siębiorstwo jest w stanie tworzyć wartości, które są na tyle pozytywnie oceniane 

przez klientów i pozostałych interesariuszy, by skorzystali oni z rynkowej oferty 

przedsiębiorstwa. Każde zatem przedsiębiorstwo realizować musi zarówno cele 

fi nansowe, które tworzą wartość dla właściciela-inwestora, jak i cele rynkowe 

1  R.C. Miles, Basic Business Appraisal, John Wiley & Sons, New York, 1984, s. 15.
2  Patrz m.in. C. Helling, Unternehmensbewertung und Steuern, 8 Aufl age, IDW Verlag, Düs-

seldorf 1995, s. 43; J.F. Voigt, Unternehmensbewertung und Potentialanalyse, Chancen und 
Risiken von Unternehmen treffi  scher bewerten, Gabler Verlag, Wiesbaden 1990.

3  U. Malinowska, Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difi n, Warszawa 2001, 
s. 11.
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skierowane na tworzenie wartości dla klienta i pozostałych podmiotów, których 

łączą określone stosunki z przedsiębiorstwem. Im dłużej przedsiębiorstwo wyka-

zuje takie zdolności, tym silniejsza staje się jego siła przetargowa, co oczywiście 

przekłada się na wartość całego podmiotu i tym samym wartość realizowaną 

przez jego właścicieli.

Ukierunkowanie działalności przedsiębiorstwa na kreowanie wartości wymaga 

opracowania i implementacji strategii trwałego, przynoszącego korzyści wzrostu. 

Istota powołanej strategii sprowadza się do ustawicznego równoważenia w szcze-

gólności fi nansowych i rynkowych jego celów działalności (rys. 1). Pierwsze z wy-

mienionych koncentrują się na osiągnięciu m.in. pożądanego wzrostu: dynamiki 

sprzedaży, marży na działalności operacyjnej, poziomu przepływów gotówkowych, 

jak również na wydłużeniu okresu ich generowania, czy ograniczeniu poziomu 

ryzyka. Drugie natomiast związane są z pozyskaniem i utrzymaniem klientów.

Rys. 1. Proces kreowania wartości przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.
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Z perspektywy właściciela kapitału priorytetowe znaczenie mają cele fi nan-

sowe. Ich osiągnięcie z jednej strony zabezpiecza dopływ pożądanych korzyści, 

z drugiej umożliwia uruchomienie całego łańcucha transformacji. Im wyższy jest 

ich poziom, opisywany m.in. przez takie parametry, jak EVA, marża brutto czy 

przepływy pieniężne, tym większa jest również skłonność właściciela kapitału 

do zaangażowania środków gwarantujących realizację pozostałych celów przed-

siębiorstwa.

Trzeba jednak podkreślić, że realizacja wskazanych celów nie jest możliwa 

bez klienta. On bowiem, poprzez kupno oferowanego produktu, stwarza przed-

siębiorstwu możliwość osiągnięcia przychodów, a tym samym zasila go w kapitał 

umożliwiający jego trwanie i rozwój. Nie oznacza to jednak, że osiągając przy-

chody, nawet w długim okresie czasu, przedsiębiorstwo kreuje swoją wartość. 

Trzeba bowiem pamiętać, że uzyskanie przychodu wiąże się z koniecznością 

wcześniejszego poniesienia kosztów, czego konsekwencją jest zaangażowanie 

kapitału. Jeżeli zatem przychody nie pokryją kosztów, przedsiębiorstwo poniesie 

stratę. W przypadku odwrotnym zysk (marża pokrycia) powinien być na tyle 

wysoki, by gwarantować rentowność zainwestowanego kapitału, przewyższającą 

koszt jego zaangażowania. Zapewnienie takiej rentowności kapitału w długim 

okresie przekłada się na wartość przedsiębiorstwa.

Osiągnięcie takiego wyniku jest możliwe tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo 

może zaoferować klientowi wartość, która z jego perspektywy oceniana jest wy-

żej od oferty konkurencyjnych przedsiębiorstw. Klient podobnie jak i pozostali 

uczestnicy rynku nabywa produkt jedynie wtedy, gdy w jego subiektywnym od-

czuciu suma wartości otrzymanych jest wyższa od sumy wartości otrzymanych 

w zamian. W konsekwencji o powodzeniu rynkowym produktu decyduje stosunek 

sumy korzyści dostarczanych klientowi do kosztów własnych nabycia przez niego 

wartości.

2. Koszt satysfakcji klienta

Koszt własny nabycia wartości przez klienta jest kosztem jego satysfakcji. 

Koszt ten znajduje odzwierciedlenie w cenie płaconej przez klienta nie tyle za 

produkt, co „rozwiązanie swojego problemu”. W konsekwencji w strukturze kosztu 

satysfakcji wyróżnić można:

koszt zakupu danego produktu (cenę), –



120
II. SYSTEMY INFORMACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

koszty fi nansowe pozostające w bezpośrednim związku zakupem i użytko- –

waniem produktu,

koszty niefi nansowe będące pochodną wyborów alternatywnych (koszty  –

samopoczucia).

Z perspektywy przedsiębiorstwa cena, będąc wielkością zadaną, musi pozwolić 

na pokrycie kosztów przedsiębiorstwa, innych kosztów klienta oraz wygospoda-

rowanie premii4. Wysokość realizowanej premii zależy z jednej strony od pozycji 

rynkowej przedsiębiorstwa, z drugiej – od kompetencji w zakresie ukierunkowania 

działań i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie na tworzenie wartości dla 

klienta, w taki sposób, by zabezpieczyć dopływ korzyści dla przedsiębiorstwa. 

Posiadanie takich kompetencji pozwala przedsiębiorstwu na eliminowanie działań 

„pustych”, tzn. takich, które nie tworzą wartości dla klienta5.

Niewątpliwie wysokość wskazanej premii determinuje poziom ekonomicznej 

wartości dodanej, a co za tym idzie – wartość przedsiębiorstwa. Zatem im wyższa 

jest premia dostarczana przez klienta, tym wyższa jest stopa zwrotu z zainwe-

stowanego kapitału, a tym samym wyższa jest jego wartość dla przedsiębiorstwa. 

Oczywiście im dłużej przedsiębiorstwo premię taką realizuje, tym wyższą wartość 

klient do niego wnosi.

3. Rachunek kosztów w procesie oceny rentowności klientów

Pozyskanie i utrzymanie klientów nierozerwalnie wiąże się z koniecznością 

zaangażowania kapitału. Zgodnie z zasadami rachunku ekonomicznego kapitał 

powinni absorbować klienci, którzy mają najwyższą wartość dla przedsiębiorstwa, 

tzn. zabezpieczający najwyższą prawdopodobną stopę zwrotu. Efektywna alokacja 

kapitału wymaga zatem segmentacji klientów według kryterium ich wartości, tym 

bardziej że wartość klienta jest kluczowym miernikiem procesu ustawicznego 

doskonalenia przedsiębiorstwa6.

4  W. Caputa, Koszt satysfakcji klienta jako wyznacznik siły konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 
w: Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, red. S. Figiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazur-
ski, Olsztyn 2007, s. 524.

5  W. Caputa, Kompetencje i dźwignia zasobów w procesie kształtowania wartości przedsiębior-
stwa, w: Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa w zmiennych warunkach otoczenia, Ze-
szyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie nr 13/2003.

6  F. Newell, Lojalność.com. Zarządzanie relacjami z klientami w nowej erze marketingu interne-
towego, Wydawnictwo IFC Press, Kraków 2002, s. 19.
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Wartość klienta nierozerwalnie związana jest z oceną jego rentowności, któ-

ra na ogół oznacza osiąganie przychodów większych od poziomu ponoszonych 

kosztów. Ocena ta m.in. pozwala na znalezienie optimum, w którym podporząd-

kowanie działań przedsiębiorstwa interesom klienta służy pomnażaniu kapitału 

przedsiębiorstwa7. Prawidłowa ocena rentowności klientów ma więc fundamental-

ne znaczenie dla budowania wspomnianej wcześniej strategii trwałego wzrostu.

Do oceny rentowności klientów wykorzystać można rachunek kosztów. Pod-

stawowym rachunkiem kosztów jest rachunek sprawozdawczy, oparty na zasa-

dach, regułach i normach rządzących obligatoryjną sprawozdawczością fi nansową. 

W omawianym rachunku podstawę wyceny produktu stanowi koszt ich wytwo-

rzenia, który defi niuje się jako sumę kosztów bezpośrednich i uzasadnionej części 

kosztów pośrednich związanych z wytwarzaniem wyrobu8. O ile sposób rozliczania 

kosztów bezpośrednich nie budzi wątpliwości, o tyle koszty pośrednie rozlicza się 

za pomocą kluczy podziałowych. Zastosowanie wspomnianego klucza, nawet jeżeli 

pozostaje on w bezpośrednim związku z przyczyną powstawania kosztu, znie-

kształca koszt wytworzenia, co skutkuje niepewnością kalkulacji. Ma to szczególne 

znaczenie w przedsiębiorstwach o zróżnicowanej strukturze produkcji, w których 

znajdują zastosowanie nowe technologie, informatyzacja czy automatyzacja pro-

cesów wytwarzania. W przedsiębiorstwach tych bowiem zdecydowanie wzrasta 

udział pośrednich kosztów produkcyjnych w strukturze kosztu wytworzenia. 

Krytycznej ocenie poddać należy również często stosowany w praktyce sposób 

ewidencji i rozliczania kosztów nieprodukcyjnych. W kontekście omawianego 

zagadnienia chodzi tutaj głównie o koszty związane z pozyskaniem, utrzymaniem 

i obsługą klientów. Koszty te ujmowane są w jednej pozycji, często łączonej z in-

nymi zdarzeniami, nie mającymi bezpośredniego związku z klientem, co w efekcie 

uniemożliwia dokonanie oceny jego rentowności.

Poza zniekształceniem kosztu wytworzenia jedną z najistotniejszych wad 

omawianego rozwiązania jest marginalne zainteresowanie zmianami zachodzą-

cymi w otoczeniu przedsiębiorstwa i tym samym skupienie uwagi na zasobach 

i działaniach zachodzących w jego wnętrzu. W efekcie informacje dostarczane 

przez sprawozdawczy rachunek kosztów mogą prowadzić do podejmowania błęd-

nych decyzji9.

7  H. Stiegler, R. Hofmeister, Controlling. Cz. I: Podstawy i planowanie, Instytut Wspierania 
Rozwoju Gospodarczego Federalnej Izby Gospodarczej, Wiedeń 1994, s. 71.

8  Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994, z późn. zm. , art. 3.
9  C. Drury, Management and Cost Accounting, Chamman & Hall, 1992, s. 803.
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Wskazane wyżej wady w znacznym stopniu eliminuje zastosowanie modelu 

rachunku kosztów zmiennych, którego koncepcja opiera się głównie na trzech 

fi larach:

Przyjęciu jako podstawowe kryterium klasyfi kacji kosztów stopień reago-1. 

wania kosztów na zmianę rozmiarów aktywności, a więc podział kosztów 

na koszty stałe (koszty gotowości) oraz koszty zmienne.

Wycenie produktów ograniczonej jedynie do kosztów zmiennych, a więc 2. 

nie wymagającej zastosowania kluczy podziałowych.

Ustalaniu na poziomie operacyjnym kilku poziomów (przynajmniej dwóch) 3. 

marż pokrycia, które w zależności od przyjętych kryteriów klasyfi kacyj-

nych kosztów stałych stanowią podstawę do oceny rentowności produktów, 

klientów, działań czy efektywności funkcjonowania poszczególnych dzia-

łów (centrów) przedsiębiorstwa.

Oparcie oceny rentowności klientów na systemie rachunku kosztów zmiennych 

pozwala na wprowadzenie, podyktowanych potrzebami informacyjnymi przed-

siębiorstwa, kryteriów klasyfi kacji klientów, a przy okazji kryteriów klasyfi kacji 

produktów związanych z wydzielonymi grupami odbiorców, oraz wprowadzenie 

dodatkowych kryteriów pozwalających na lepszą identyfi kację kosztów stałych10. 

Koszty te grupuje się przykładowo: na poziomie jednostki produktu, grupy asorty-

mentowej, kanału dystrybucji czy obszaru sprzedaży. W efekcie istnieje możliwość 

stworzenia wielopoziomowego i wieloblokowego rachunku kosztów zmiennych, 

który pozwala na uzyskanie wielowymiarowych i wielopoziomowych informacji 

o rentowności klientów, kierunkach sprzedaży czy efektywności wykorzystania 

zasobów przedsiębiorstwa, eliminując lub ograniczając zastosowanie baz rozlicze-

niowych. Stąd też uznać należy, że rachunek ten stanowi zdecydowanie lepszą 

podstawę oceny rentowności, w tym również rentowności klientów11. Nie oznacza 

to, że jest on wolny od wad. Wśród najistotniejszych wymienić można chociażby 

trudności w jednoznacznym ustaleniu bloku kosztów stałych i zmiennych12.

10  Patrz szerzej: W. Caputa, Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie oceny rentowności 
klienta, w: Zmiany zachowań podmiotów rynkowych, red. R. Milic-Czerniak, Wydawnictwo 
WSZMiJO, Katowice 2006.

11  Rachunek ten w szczególności pozwala na obserwację zależności przyczynowo-skutko-
wych pomiędzy wielkością i strukturą produkcji a poziomem kosztów oraz wpływu kosz-
tów stałych na rentowność przedsiębiorstwa.

12  I. Sobańska, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo C.H. Beck, 2006, 
s. 109 i nast.
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W turbulentnym otoczeniu, gdzie warunkiem trwania i rozwoju przedsię-

biorstwa jest oparcie działalności na image wysokiej jakości, elastyczności, inno-

wacyjności i efektywności podejmowanych działań, tradycyjne systemy rachunku 

kosztów identyfi kują jedynie „fi nansowe echa” czynników sprawczych kosztów13. 

Nie ujawniają natomiast pełnej prawdy o korzyściach (wynikach) związanych 

z klientami przedsiębiorstwa. Wśród zasadniczych przyczyn tego stanu rzeczy 

wymienić można:

rozliczanie i analizę kosztów w perspektywie działów i funkcji realizowa- –

nych w przedsiębiorstwie,

ignorowanie działań i procesów, jakie realizowane są w wyodrębnionych  –

działach,

statyczne przyporządkowanie kosztów pośrednich nieprodukcyjnych pro- –

duktom, co uniemożliwia faktyczną identyfi kację źródeł absorpcji kosztów14.

Stąd też rosnące zainteresowanie problematyką rachunku kosztów oraz pro-

jektowaniem takiego rachunku, który:

pozwoliłby na sporządzanie sprawozdań fi nansowych, a więc uwzględniałby  –

wymagania ustawowe w zakresie ewidencji, rozliczania i prezentacji kosz-

tów i efektów aktywności przedsiębiorstwa,

identyfi kował szerszą gamę czynników mających wpływ na koszty, –

umożliwiał dokładniejsze rozliczenie kosztów, –

zwiększał efektywność podejmowanych decyzji. –

Wskazane wyżej zadania spełnia rachunek kosztów działań (Activity Based 

Costing) który, w przeciwieństwie do omówionych poprzednio tradycyjnych modeli 

rachunków kosztów, za przyczynę powstawania kosztów przyjmuje nie produkt, 

lecz działania, które prowadzą do jego wytworzenia. Przyczyną realizacji tychże 

działań są z kolei klienci. Jak stwierdził T.H. Johnson, „Ludzie konsumują zasoby 

w działaniu, ostatecznie powodują więc koszty, ale wytwarzają wartości, za które 

płaci klient”15. Jak z tego wynika, koszty są skutkiem działań wykonywanych 

w przedsiębiorstwie. W efekcie ocena rentowności klienta powinna skoncentrować 

się na procesach i działaniach kreujących wartość dla klienta.

13  T.H. Johnson, Activity-Based Information: a Blueprint for World-Class Management Accoun-
ting, June 1988, s. 23-30.

14  Z. Leszczyński, Controlling kosztów działalności marketingowej średniego przedsiębiorstwa, 
w: Zarządzanie rozwojem organizacji, pr. zb. pod red. S. Lachiewicza, Wydawnictwo Poli-
techniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 400.

15  T.H. Johnson, Activity-Based Information..., op. cit., s. 24.
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Centralnym punktem każdego rachunku ABC są działania, które zdefi niować 

można jako zbiór powtarzalnych, jednorodnych lub podobnych zdarzeń i czynno-

ści wykonywanych w celu realizacji określonej funkcji gospodarczej i powodujących 

powstawanie kosztów16. Tak rozumiane działania posiadają swoje atrybuty, takie 

jak: nadawca i odbiorca działania, jego mierzalność, czy możliwość zdefi niowania 

struktury kosztowej każdego elementarnego działania. Poddają się również hie-

rarchizacji, czego przykładem jest zaproponowany przez R. Coopera podział na 

działania dotyczące: jednostki produktu, partii produktu, grupy asortymentowej 

czy całego przedsiębiorstwa17. Działania te rozpatruje się w perspektywie procesów 

oraz perspektywie kosztów (rys. 2).

Rys. 2. Rachunek kosztów działań

Źródło: opracowanie własne na podstawie R.S.Kaplan, R. Cooper, 
Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 115

16  R. Piechota, Rachunek kosztów działań, Activity Based Costing, Difi n, Warszawa 2005, 
s. 26.

17  R. Cooper, Cost Classifi cations in Unit-Based and Activity Based Manufacturing Cost Systems, 
Journal of Cost Management, Autumn 1990, s. 4.
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Działania z jednej strony pochłaniają zasoby, które są im przypisywane na 

bazie odpowiednio dobranych nośników zasobów. Z drugiej – same wchodzą 

w skład procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Podobnie jak w poprzednio 

omówionych modelach rachunku kosztów, podstawowym obiektem kalkulacji 

jest produkt. Niemniej jednak procedura rachunku kosztów działań umożliwia 

wariantowanie obiektów kalkulacji. Zatem może nim być również klient, proces, 

czynność, działanie itp. W efekcie, w oparciu o procedurę omawianego rachunku 

kosztów, istnieje możliwość zbudowania wielowarstwowego i wieloblokowego ra-

chunku zysków i strat ukierunkowanego na klienta, który z jednej strony pozwala 

na ocenę rentowności klientów, a z drugiej – na ocenę rentowności przedsiębior-

stwa z punktu widzenia klienta (rys. 3).

Rys. 3. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek zysków i strat wg klientów

Źródło: opracowanie własne.
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ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Zastosowanie do oceny rentowności klienta procedury rachunku kosztów dzia-

łań eliminuje szereg wad, jakie wykazują poprzednio omówione modele rachunku 

kosztów. W rachunku ABC nie znajdują zastosowania proste narzuty procentowe 

dla rozliczania kosztów pośrednich, tak jak miało to miejsce w sprawozdawczym 

rachunku kosztów. W ich miejsce stosuje się wskaźniki charakteryzujące złożoność 

i stopień absorpcji kosztów, np. procesu wytwarzania wyrobu, zbycia produktu, 

czy kanału dystrybucji klienta.

Wykorzystanie wspomnianych wskaźników zwiększa dokładność pomiaru 

kosztów, co przekłada się na wiarygodność przeprowadzanych kalkulacji, a tym 

samym ograniczenie możliwości podjęcia błędnych decyzji. Ponadto wieloblo-

kowy i wielostopniowy rachunek kosztów klientów, tworzony na bazie rachunku 

kosztów działań, stwarza podstawę dla kształtowania polityki cenowej indywi-

dualnie dla każdego klienta czy grupy klientów, może być wykorzystywany jako 

baza informacyjna w negocjowaniu warunków sprzedaży oraz stanowić podstawę 

kształtowania optymalnej struktury asortymentowej produkcji. Niewątpliwym 

atutem tego rachunku jest ujawnianie i eliminowanie działań „pustych”, tzn. nie 

kreujących wartości. Omawiany rachunek, poprzez zwiększenie transparentności 

kosztów ponoszonych w różnych obszarach aktywności przedsiębiorstwa, po-

prawia efektywność procesu budżetowania oraz stwarza możliwość oszacowania 

„utraconego zysku” z tytułu „nierentownego klienta”. W efekcie więc urealnia 

możliwość inwestowania kapitału w takich klientów, którzy generują najwyższy 

zysk, i eliminowania klientów nierentownych. Podobne zalety wykazywał rów-

nież wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych. Jednakże jego 

przydatność ogranicza się do krótkiego odcinka czasu.

Podsumowanie

Niewątpliwie ocena rentowności jest podstawowym obszarem oceny wartości 

klienta. Trzeba jednak podkreślić, że wartość klienta nie może zostać sprowa-

dzona do oceny krótkookresowej. Wręcz przeciwnie, wartość klienta wyrażana 

jest sumą korzyści dostarczanych przez klienta w całym okresie jego związania 

z przedsiębiorstwem. Chociaż rachunek kosztów jest ukierunkowany na oceny 

krótkoterminowe, nie oznacza to, że nie może być wykorzystywany w strategicznej 

ocenie wartości klienta. Informacje płynące z rachunku kosztów pozwalają na 

prognozowanie przyszłych kosztów i korzyści, co znajduje swój wyraz w możli-

wości jego wykorzystania w procesie budżetowania. Jeżeli dodatkowo proces ten 
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zostanie wzmocniony poprzez zastosowanie strategicznej karty wyników, możliwa 

staje się ocena stopnia zgodności krótkoterminowych działań przedsiębiorstwa 

ze strategią jego rozwoju, a co za tym idzie – możliwość oceny jej efektywności. 

Wskazane wyżej zalety wydają się wystarczającą rekomendacją dla konieczności 

wdrożenia omawianych rachunków w praktyce zarządzania.

COST ACCOUNTING AS APPLIED TO THE EVALUATION 

OF CUSTOMER WORTH

Summary

Any enterprise, when fi ghting for a customer, in essence competes for capi-

tal, which is the major source of its energy. Consequently, values delivered 

by customers are decisive for the survival of an enterprise. Th e higher is the 

level of these values, the higher is the value of an enterprise itself. Th e key 

purpose of this article is to indicate the possibilities of using cost accounting 

in the process of evaluation of customer worth.

Translated by Wiesława Caputa


