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Streszczenie. Artykuł ten ma na celu przedstawienie sposobu wykorzystania nowo-
czesnych technologii informatycznych do stworzenia aplikacji, która w prosty i przystęp-
ny sposób zaznajomi użytkownika z podstawami rachunkowości i analizy ekonomicznej
w przedsiębiorstwie.

1. Wstęp

Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest zadaniem łatwym. Potrzebne jest do
tego gruntowne przygotowanie ekonomiczne jak i wiele lat doświadczeń. Właśnie z tych
względów ci, którzy do tej pory nie zetknęli się z prawami rządzącymi ekonomią boją się
podejmować wyzwanie, jakim jest założenie własnej firmy. By przełamać ten strach na-
leży zapoznać się z podstawowymi aspektami związanymi z funkcjonowaniem przedsię-
biorstwa. Możemy do nich zaliczyć proces sporządzania sprawozdań finansowych, takich
jak bilans oraz rachunek zysków i strat. Są one nieodzownym źródłem dostarczającym
ważne informacje o działaniu firmy. Natomiast analiza relacji jakie zachodzą pomiędzy
poszczególnymi pozycjami w sprawozdaniach pozwala stwierdzić, czy wcześniej podję-
te decyzje były słuszne oraz pomaga ustalić punkt wyjścia do podejmowania dalszych
decyzji.

W związku z tym nasuwają się kluczowe pytania: Jak sporządzić sprawozdania finanso-
we? Z czego składają się sprawozdania? Jakich informacji nam dostarczają? Odpowiedzi
na te pytania może udzielić program komputerowy, który:

- w prosty sposób pokaże użytkownikowi kolejne etapy budowania bilansu oraz
rachunku zysków i strat,

- pokaże jak decyzje zakupu czy sprzedaży wpłyną na poszczególne pozycje spra-
wozdań,

- pokaże, które elementy sprawozdania są wykorzystywane podczas analizy finan-
sowej,

- podpowie co należy zmienić, aby osiągnąć lepsze wyniki finansowe.

Treść artykułu była prezentowana w czasie VII Konferencji Informatyki Stosowanej (Chełm
30 - 31 maja 2008 r.)
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Taki program może okazać się zachętą do dalszych działań podjętych w celu założenia
własnej firmy.

2. Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe są podstawowym źródłem informacji jakimi posługuje się
analiza finansowa [1]. Wszystkie razem dają obraz firmy, na który składa się: stan ma-
jątku, źródła jego finansowania, struktura wyniku finansowego i przepływy pieniężne.
Z tych powodów każda firma powinna sporządzać bilans oraz rachunek zysków i strat.

3. Bilans

Bilans jest dokumentem, który obrazuje sytuację statyczną firmy, czyli na początku
i na końcu okresu rozliczeniowego [1]. Przedstawia on informacje o majątku jednostki
(aktywa) oraz o źródłach jego finansowania (pasywa). Jest sporządzany w postaci tabeli,
której przykładowy układ znajduje się poniżej (tabela 1, [2, s. 16]). Najistotniejszą cechą
bilansu jest to, że zawsze musi się równoważyć. Oznacza to, że w każdym momencie,
księgowa wartość aktywów musi być równa wartości pasywów.

Tabela 1: Uproszczony schemat bilansu

Aktywa Pasywa
A. Aktywa trwałe (np. środki trwałe,
nieruchmości, materiały, wyroby goto-
we)

A. Kapitał własny (np. zysk/strata net-
to z poprzednich lat, kapitał podstawo-
wy)

B. Aktywa obrotowe (np. środki pie-
niężne, należności, instrumenty finan-
sowe)

B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania (np. kredyty krót-
ko/długoterminowe, pożyczki)

Aktywa ogółem Pasywa ogółem

4. Rachunek zysków i strat

W przeciwieństwie do bilansu, rachunek zysków i strat przedstawia wynik finansowy
przedsiębiorstwa w sposób płynny, tzn. w miarę upływu czasu i realizacji działalności
gospodarczej firmy. Dokument ten systematyzuje wszystkie przychody i koszty w grupy,
przez co pozwala na ustalenie wyników cząstkowych, a to z kolei wpływa na tworzenie
się struktury wyniku finansowego [1]. Poniżej znajduje się ogólna konstrukcja rachunku
zysków i strat (tabela 2, [1, s. 92]).

Tabela 2: Ogólna konstrukcja rachunku zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materia-
łów
− Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

Poziom operacyjny= Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
+ Pozostałe przychody operacyjne
− Pozostałe koszty operacyjne
= Zysk (strata) z działalności operacyjnej
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+ Przychody finansowe
− Koszty finansowe Poziom finansowy
= Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej
+ Zyski nadzwyczajne
− Straty nadzwyczajne Poziom nadzwyczajny
= Zysk (strata) brutto
− Podatek dochodowy
+ Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysków (zwiększenie
straty)

Poziom wstępnego
podziału

wyniku finansowego= Zysk (strata) netto

Poziom operacyjny związany jest z działalnością podstawową przedsiębiorstwa
(np. świadczenie usług, produkcja), jak i z pozostałą działalnością operacyjną (np. sprze-
daż zbędnych maszyn i urządzeń).

Poziom finansowy jest związany z pozyskiwaniem aktywów pieniężnych na sfinan-
sowanie działalności operacyjnej. Są to kredyty, pożyczki, emisja własnych dłużnych
papierów wartościowych.

Jak sama nazwa wskazuje, poziom nadzwyczajny jest związany ze zdarzeniami nad-
zwyczajnymi, które nie są zależne od nas i są trudne do przewidzenia.

Ostatni poziom pokazuje wstępny podział wyniku finansowego na część przynależną
budżetowi oraz część pozostającą w przedsiębiorstwie do podziału.

5. Analiza sprawozdań finansowych

Mając przygotowane sprawozdania finansowe należy im się dokładniej przyjrzeć, aby
wiedzieć jakich informacji nam dostarczają. Przechodzimy w tym momencie do ich ana-
lizy, czyli ustalenia relacji jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi elementami spra-
wozdań.

Analiza bilansu pozwala nam na przykład:

- ocenić samodzielność firmy, przez zbadanie stopnia pokrycia majątku trwałego
funduszem własnym,

- zbadać w jaki sposób zaangażowany jest kapitał oraz zbadać źródła jego pocho-
dzenia,

- ustalić czy jest zachowana ”złota reguła bilansu”, tzn. czy aktywa są w pełni
sfinansowane przez kapitał własny.

Natomiast analizując rachunek zysków i strat możemy uzyskać informacje na temat:

- struktury przychodów (kosztów) co pozwala nam ustalić udział poszczególnych
grup przychodów (kosztów) w przychodach (kosztach) ogółem,

- relacji pomiędzy poszczególnymi kategoriami zysków (strat).

Kolejnym krokiem może być przejście do analizy bardziej szczegółowej jaką jest anali-
za wskaźnikowa. Pozwala ona scharakteryzować różne aspekty działalności przedsiębior-
stwa, takie jak: płynność finansową, zadłużenie i zdolność do obsługi długu, sprawność
działania, rentowność oraz rynkową wartość akcji i kapitału [2].

Następnie możemy porównać wyniki analiz z kilku poprzednich okresów rozliczenio-
wych. Pozwala nam to ustalić kierunek zmian jakie zachodzą w przedsiębiorstwie.



92 MONIKA GRZEGORCZYK, PIOTR KAWIAK, MARCIN SMOLIRA

6. Ogólne założenia programu

Głównym celem programu jest przybliżenie użytkownikowi zagadnienia jakim jest spo-
rządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat. Pozwoli on zaobserwować w jaki sposób
decyzje dotyczące zarządzania firmą wpłyną na ogólną postać sprawozdań. Pokaże, jak
poszczególne pozycje bilansu czy rachunku zysków i strat oddziaływują na kondycję
przedsiębiorstwa. Program ma mieć postać aplikacji Internetowej w architekturze wie-
lowarstwowej.

7. Funkcjonalności programu

Użytkownik programu może założyć własną, wirtualną firmę. Do wyboru oddano
przedsiębiorstwo produkcyjne oraz firmę transportową. Właściciel firmy na starcie dys-
ponuje pulą pieniędzy stanowiącą kapitał podstawowy, oraz bazowym wyposażeniem
firmy. Zostaje także wygenerowany bilans początkowy.

Zarządzający firmą może wybierać spośród generowanych dynamicznie zleceń, które
różnią się między sobą zarówno wynagrodzeniem za ich wypełnienie, jak i warunkami,
które musi spełniać przedsiębiorstwo, aby móc podjąć się ich realizacji. I tak w przypad-
ku firmy transportowej, zleceniodawca może wymagać dostarczenia towaru w określonym
czasie, natomiast w firmie produkcyjnej wymaganiem takim może być pożądana ilość
produktu.

Wraz z upływem czasu i zwiększeniem się zasobów pieniężnych firmy, poprzez od-
powiednie inwestycje, uzyskać będzie można dostęp do bardziej wymagających, ale też
bardziej lukratywnych zleceń.

Wszystkie wykonane zlecenia, zarobione pieniądze oraz poniesione koszty, zapisane zo-
staną w bazie danych celem późniejszego ich wykorzystania przy tworzeniu sprawozdań
finansowych. W opisie każdej pozycji sprawozdania widnieje informacja o jej odzwiercie-
dleniu w wirtualnej firmie. Przykładowo po wybraniu poziomu operacyjnego rachunku
zysków i strat, wyświetlone zostaną zamówienia, których wykonanie przełożyło się na
wygenerowane przychody z działalności podstawowej.

Dane zawarte w sprawozdaniach finansowych posłużą do obliczenia serii podstawo-
wych wskaźników ekonomicznych. Wartości tych wskaźników będą porównane z zaleca-
nymi w literaturze. W przypadku, gdy wartość wskaźnika odbiegać będzie od zalecanej,
wyświetlona zostanie podpowiedź sugerująca możliwe do wprowadzenia w firmie zmiany,
prowadzące do poprawy tejże wartości.

Program udostępnia również możliwość porównania ze sobą wartości wskaźników z kil-
ku okresów rozliczeniowych. Porównanie to ma postać wykresu, którego analiza może
dostarczyć informacji na temat kierunku rozwoju przedsiębiorstwa.

8. Technologia J2EE

Głównym założeniem dotyczącym technologii wykonania programu jest to, że ma on
mieć postać aplikacji internetowej. Dlatego też do realizacji powyższych funkcjonalności
uzasadnionym wydaje się wybór platformy J2EE (ang. Java 2 Platform, Enterprise Edi-
tion), która umożliwia tworzenie aplikacji opartych na architekturze wielowarstwowej.
Podczas podejmowania decyzji zostały dodatkowo uwzględnione następujące punkty:

- J2EE jest otwartym i ciągle rozwijanym zbiorem standardów,
- dostęp do potężnego zbioru gotowych, darmowych komponentów,
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- stosunkowo krótki czas realizacji projektu,
- niski koszt gotowego systemu, który nie jest obciążany kosztami licencji.

Architektura wielowarstwowa jest architekturą typu klient-serwer, zakładającą po-
dział interfejsu użytkownika, przetwarzania i składowania danych na kilka osobnych
warstw, które mogą być osobno rozwijane i aktualizowane. Podejście takie ułatwia póź-
niejsze utrzymanie aplikacji oraz sprawia, że zmiany wprowadzone w jednej z warstw,
nie wpływają na warstwy pozostałe [3].

Typowa aplikacja J2EE składa się z następujących warstw:
- prezentacji,
- internetowej,
- biznesowej,
- dostępu do danych.

Warstwy te rozproszone są w trzech lokalizacjach: maszyna klienta (warstwa prezen-
tacji), serwer aplikacji J2EE (warstwa internetowa i biznesowa), serwer bazy danych
(warstwa dostępu do danych), dlatego też aplikacje J2EE uważa się powszechnie za
aplikacje trójwarstwowe.

Warstwa prezentacji składa się z dynamicznych stron internetowych generowanych
przez komponenty znajdujące się w warstwie internetowej oraz z przeglądarki, która
owe strony wyświetla.

Warstwę biznesową tworzą komponenty zarządzane przez serwer, to właśnie one wy-
konują wszystkie skomplikowane i wymagające zadania. Efekty tej pracy są potem prze-
kazywane do warstw wyższych (w celu wyświetlenia ich przez przeglądarkę) lub niższych
(w celu zapisania do bazy danych).

Komponenty warstwy dostępu do danych są odpowiedzialne za zapisywanie informacji
w bazie danych, uaktualnianie tych informacji oraz ich pobieranie.

9. Technologie warstwy prezentacji i warstwy internetowej

Java Server Faces (JSF) jest ramą projektową (ang. framework) służącą do genero-
wania interfejsu użytkownika po stronie serwera [3]. Składa się ona z interfejsu progra-
mowania aplikacji (ang. Application Programming Interface - API), umożliwiającego:

- reprezentację komponentów interfejsu użytkownika (np. formularze, tabelki),
- zarządzanie stanem tych komponentów,
- obsługę zdarzeń (np. kliknięcie myszą, wpisanie tekstu w pole formularza),
- sprawdzenie poprawności danych po stronie serwera,
- definiowanie reguł nawigacji,
- obsługę umiędzynarodowienia aplikacji,

oraz z dwóch bibliotek etykiet (ang. tag) umożliwiających umieszczanie komponentów
interfejsu użytkownika na stronach Java Server Pages (technologia umożliwiająca two-
rzenie dynamicznych dokumentów WWW z wykorzystaniem języka Java wplecionego
w kod strony) i kojarzenie ich z odpowiadającymi im obiektami po stronie serwera.

Dzięki wykorzystaniu technologii JSF i JSP możliwe jest:
- konstruowanie rozszerzalnych, nadających się do ponownego użycia komponen-

tów interfejsu użytkownika,
- umieszczanie ich na stronie poprzez umieszczenie w jej kodzie odpowiednich ety-

kiet,
- bezpośrednie wiązanie (ang. binding) komponentu ze źródłem danych.
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Typowa aplikacja wykorzystująca JSF składa się z następujących części:
- zestawu stron JSP,
- zestawu ziaren wspierających (ang. backing bean), które definiują własności

i funkcje komponentu interfejsu użytkownika umieszczonego na stronie,
- pliku konfiguracyjnego zawierającego m.in. definicje reguł nawigacji,
- zestawu komponentów odpowiedzialnych za walidację i konwersję danych oraz

obsługę zdarzeń.
Istnieje wiele darmowych bibliotek JSF (Rich Faces, Ice Faces, Project Woodstok

i inne), które dostarczają całą gamę gotowych do wykorzystania komponentów, takich
jak drzewa, tabelki czy menu.

10. Technologie warstwy biznesowej

Enterprise JavaBeans (EJB) jest technologią umożliwiającą tworzenie zarządzanych
przez serwer komponentów, które enkapsulują logikę biznesową aplikacji. Użycie kom-
ponentów EJB niesie ze sobą następujące korzyści:

- serwer aplikacji udostępnia niskopoziomowe usługi takie jak zarządzanie trans-
akcjami czy kontrola dostępu,

- enkapsulacja logiki biznesowej w komponentach zarządzanych przez serwer po-
woduje odciążenie klienta,

- raz napisane komponenty EJB mogą być wykorzystane ponownie w innych apli-
kacjach.

Istnieją dwa rodzaje komponentów EJB: ziarna sesyjne (session beans) oraz ziarna
zarządzane komunikatami (massage-driven beans) [3].

Ziarno sesyjne reprezentuje pojedynczego klienta obsługiwanego przez serwer. Aby
uzyskać dostęp do znajdującej się na serwerze aplikacji, klient wywołuje metody ziarna
sesyjnego. Ziarno sesyjne wykonuje, w obrębie serwera, pracę dla klienta ukrywając
przed nim jej szczegóły. Ziarno sesyjne nie jest dzielone, tylko pojedynczy klient może
korzystać w danej chwili z konkretnego ziarna. Zakłada się, że wraz z rozłączeniem się
klienta, ziarno sesyjne przestaje istnieć (w praktyce może ono zostać zachowane przez
serwer aplikacji do ponownego użycia przez innego klienta). Ze względu na zarządzanie
stanem ziarna, wyróżnia się ich dwa rodzaje: stanowe (ang. stateful) oraz bezstanowe
(ang. stateless).

W przypadku ziarna stanowego, serwer utrzymuje informację na temat konkretnego
użytkownika, który na czas trwania swojej sesji, lub do czasu usunięcia przez niego
ziarna, dysponuje jego konkretną instancją. Serwer aplikacji gwarantuje, że pomiędzy
wywołaniami metod ziarna stanowego, wszystkie zawarte w nim dane pozostaną spójne
i niedostępne dla innych klientów.

W przypadku ziarna bezstanowego serwer nie kojarzy konkretnej jego instancji z kon-
kretnym użytkownikiem. Dzięki temu, po wykonaniu dla klienta metody, ziarno zwra-
cane jest do ogólnodostępnej puli i może być natychmiast wykorzystane przez innego
klienta, lub usunięte w celu zwolnienia pamięci.

11. Technologie warstwy dostępu do danych

Java Persistance API (JPA) zapewnia translację (ang. object/relational mapping) da-
nych pomiędzy relacyjną bazą danych a światem obiektów. Możliwe jest dzięki temu
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odzwierciedlenie relacji pomiędzy obiektami napisanymi w języku Java na odpowiada-
jącą im strukturę bazy danych [3]. Obiekty te nazywa się encjami (ang. entities). Encje
reprezentują tabele relacyjnej bazy danych, natomiast ich konkretne instancje odpowia-
dają wierszom tych tabel.

W obrębie JPA zdefiniowany jest język zapytań (Java Persistence Query Language),
którego składnia jest bardzo podobna do składni SQL. Zapytania napisane w tym języku
charakteryzują się przenośnością - działają zgodnie ze swoim opisem bez względu na
rodzaj bazy danych, na której operują.

12. Podsumowanie

Aplikacja, powstała na podstawie powyższego przepisu, pozwoli poznać użytkowni-
kowi podstawowe prawidła rządzące przedsiębiorstwami. Podczas zabawy zobaczy on
w jaki sposób jego własne decyzje wpływają na kształtowanie się wyniku finansowego
firmy, zapozna się z opisywaniem majątku przedsiębiorstwa przy pomocy sprawozdań
finansowych oraz dokona ich analizy. Autorzy mają nadzieję, że zachęci to użytkownika
do dalszego zgłębiania tajników ekonomii, a być może do podjęcia wyzwania jakim jest
prowadzenie własnej firmy.
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INCOME STATEMENT FOR PRODUCTION COMPANY
- COMPUTER SIMULATION

MONIKA GRZEGORCZYK, PIOTR KAWIAK, MARCIN SMOLIRA

Abstract. The purpose of this article is to demonstrate the use of modern computer technology in
creating an application which presents basic information about accounting and economic analysis in
an user-friendly manner.


