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Summary. The article describes an example of using pivot tables of MS Excel in the class-
room with management accounting. These classes are conducted under the bachelor studies 
in finance and accounting on Faculty of Management, Computer Science and Finance in The 
University of Economics in Wroclaw. Information technology in the teaching of that subject is 
one of the main aspects taken into consideration during the preparation of teaching units for 
teachers. The described example contains a number of important functions use of pivot tables 
for management accounting. More than the author drew attention to the problems with the data 
structure used for sales analysis. 
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WSTĘP 

Informatyczne wspomaganie procesu dydaktyki na uczelniach wyższych jest prawie tak 
stare jak komputery. W trakcie studiów na kierunkach związanych z ekonomią lub zarzą-
dzaniem niejednokrotnie w trakcie zajęć oraz w pracy indywidualnej jest wykorzystywany 
arkusz kalkulacyjny – zarówno przez prowadzących, jak i studentów. W ostatnich latach 
nastąpiło na Wydziale Zarządzania, Finansów i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu istotne zwiększenie liczby zajęć w formie zajęć laboratoryjnych przy kompu-
terach. Zajęcia te są prowadzone w znacznej części z wykorzystaniem arkusza kalkulacyj-
nego MS Excel. Pozwala to na realizację zajęć z wykorzystywaniem podobnych formuł, 
zestawień graficznych czy mechanizmów przetwarzania danych. Jednak proces dydaktycz-
ny często jest pozbawiony elementów kształcenia w zakresie wsparcia narzędziowego, 
a główny nacisk jest położony na treści merytoryczne. Jeżeli celem nauczania jest dostar-
czenie wiedzy i umiejętności praktycznych, wydaje się, że najlepszym środkiem jego osią-
gnięcia będzie zwrócenie odpowiedniej uwagi nie tylko na merytoryczny, ale również na 
narzędziowy charakter programu zajęć.  

W związku z wymogiem podnoszenia jakości kształcenia oraz wspomagania zajęć 
przez narzędzia informatyczne celem niniejszego opracowania jest przedstawienie za-
awansowanych możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego, przydatnych do prezen-
tacji problemów z zakresu rachunkowości zarządczej. Zagadnienie to zostanie przedsta-
wione na przykładzie realizacji wykładu pt. „Analiza rentowności sprzedaży”, prowadzonego 
dla studentów III roku na studiach I stopnia. 



98                                                                 Z. Kes 

W opracowaniu przedstawiono specyfikę przedmiotu rachunkowość zarządcza, pod-
stawowe aspekty doboru struktury źródeł danych wykorzystywanych w trakcie zajęć oraz 
możliwości wykorzystania tabel przestawnych w analizie danych sprzedażowych.  

PROGRAM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ 

Rachunkowość zarządcza jest przedmiotem prowadzonym na III roku w semestrze zi-
mowym stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich w ramach wszystkich spe-
cjalności na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finan-
sów. Przedmiot kończy się egzaminem po zaliczeniu zajęć laboratoryjnych na ocenę. Stu-
denci wybierający ten przedmiot mogą otrzymać 5 punktów ETCS. W wymaganiach wstęp-
nych wskazuje się potrzebę zaliczenia przedmiotów rachunkowość finansowa oraz kalkula-
cja i analiza kosztów. 

W związku z wyodrębnieniem dwóch stopni studiów na kierunku finanse i rachunko-
wość powstał problem podziału zagadnień tradycyjnie przypisywanych rachunkowości za-
rządczej. W związku ze specyfiką kształcenia w ramach studiów licencjackich ustalono, że 
przedmiot ten powinien obejmować podstawowe zagadnienia, w odróżnieniu od przedmiotu 
prowadzonego w ramach studiów II stopnia. Liczbę godzin przyznaną na ten przedmiot 
podano w tab. 1. 

Tabela 1. Siatka godzin zajęć z przedmiotu rachunkowość zarządcza 

Forma zajęć Studia stacjonarne  
(liczba godzin) 

Studia niestacjonarne  
(liczba godzin) 

Wykłady 12 8 

Ćwiczenia 0 6 

Zajęcia laboratoryjne 18 0 

Razem 30 14 

 

Jak wynika z tab. 1, trudno jest porównywać liczbę godzin zajęć między trybami stu-
diów. Różnice dotyczą bowiem nie tylko liczby godzin, ale przede wszystkim formy prowa-
dzenia zajęć. Na studiach stacjonarnych przeważają zajęcia laboratoryjne, zaś na studiach 
niestacjonarnych ta forma nie występuje. W związku z możliwościami wspomagania infor-
matycznego prowadzenia zajęć, dalsza część opracowania koncentruje się zatem na stu-
diach stacjonarnych. 

Zakres tematyczny przedmiotu dotyczy podstawowych zagadnień związanych z szeroko 
rozumianą rachunkowością zarządczą. Poszczególne tematy zostały przedstawione w tab. 2. 

W przypadku skonstruowanego planu zajęć niezbędne było dostosowanie zadań do 
możliwości realizacji programu w ramach zajęć laboratoryjnych. Specyfika rachunkowości 
zarządczej wymaga stosowania podstawowej aplikacji, jaką jest arkusz kalkulacyjny. Dlate-
go przykłady zostały dostosowane do możliwości pracy w programie MS Excel 2007. 
W trakcie opracowywania materiałów dydaktycznych starano się, aby zaawansowane funk-
cje arkusza kalkulacyjnego pokazać w prosty sposób w kontekście problemów rachunko-
wości zarządczej. Unikano przykładów traktujących tę aplikację jak kalkulator służący do 
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wykonywania czterech podstawowych operacji matematycznych. Osiągnięcie tak postawio-
nego celu wiązało się z poszukiwaniem specyficznych zadań dla rachunkowości zarząd-
czej, które mogą być rozwiązywane z wykorzystaniem zaawansowanych funkcjonalności 
MS Excela 2007. Do tych zagadnień zaliczono obróbkę wielu danych kosztowo-przychodo-
wych pochodzących np. z baz danych różnych systemów finansowo-księgowych. Wśród 
przykładowych tematów oraz funkcjonalności arkusza można wymienić między innymi: 

– łączenie danych kosztowo-przychodowych za pomocą mechanizmu konsolidacji, 
– systemy wskaźników obliczane za pomocą funkcji baz danych, 
– automatyzację procesu przetwarzania danych dzięki rejestratorowi VBA1 (Visual Ba-

sic for Application), 
– przygotowywanie raportów z użyciem tabel przestawnych, 
– analizy scenariuszowe z wykorzystaniem menedżera scenariuszy, 
– optymalizację decyzji za pomocą solvera, 
– graficzną prezencję danych finansowych na dynamicznych wykresach, 
– systemy wczesnego ostrzegania wykorzystujące tabele i formatowanie warunkowe. 

Tabela 2. Program zajęć z rachunkowości zarządczej  

Lp. Temat Wykłady 
(liczba godzin) 

Zajęcia 
laboratoryjne 

(liczba godzin) 
1 Rachunek wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem 0,5 0 

2 Budowa systemu informacyjnego rachunku wyników 1 2 

3 Analiza zmienności kosztów  1 2 

4 Krótkoterminowy rachunek wyników 2 2 

5 Analiza sprzedaży   1 0 

6 Próg rentowności produkcji jednoasortymentowej  1 2 

7 Próg rentowności produkcji wieloasortymentowej 1 2 

8 Analiza wrażliwości wyniku finansowego 0,5 2 

9 Dźwignia operacyjna i finansowa 0,5 2 

10 Kalkulacje cen zewnętrznych 1 2 

11 Kalkulacje cen transferowych 1 0 

12 Rachunki decyzyjne w warunkach niepewności i ryzyka 1 2 

13 Razem 12 18 

Zapoznanie studentów zarówno z efektywnymi, jak i ciekawymi możliwościami wyko-
rzystywania arkusza kalkulacyjnego zwiększa ich szansę na łatwiejsze odnalezienie się na 
rynku pracy. Ponadto unika się wrażenia, że zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem MS 
Excel polegają na ręcznym wprowadzaniu danych i wykorzystywaniu czterech podstawo-
wych działań matematycznych. 

                                                
1 VBA jest językiem programowania opartym na języku Visual Basic, wykorzystywanym w apli-

kacjach pakietu Microsoft Office. Dzięki VBA jest możliwe tworzenie zaawansowanych aplikacji słu-
żących do automatycznego przetwarzania dużych zbiorów danych. 
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ZAŁOŻENIA DO PRZYKŁADU ANALIZY SPRZEDAŻY 

W związku z koniecznością podziału tematów na wykłady i zajęcia laboratoryjne należy 
rozważyć, które tematy oraz w jakim zakresie należy realizować w określonej formie zajęć. 
Generalnie wykłady służą do przekazywania teorii, natomiast zajęcia laboratoryjne wiążą 
się z realizacją praktycznych przykładów prezentujących wybrane zagadnienia Wyjątkiem 
jest temat dotyczący analizy sprzedaży, który jest w całości przedstawiany formie wykładu. 
Oznacza to, że poza informacjami ogólnymi zostały przewidziane zadania praktyczne, reali-
zowane podczas wykładu w postaci prezentacji multimedialnej. 

Do prezentacji przygotowano zestaw danych dotyczących sprzedaży na rynku wódek. 
Dane zostały wygenerowane w sposób losowy. Obejmują dwa lata, z podziałem na miesią-
ce sprzedaży ilościowej i wartościowej w przypadku wiodących na polskim rynku marek 
alkoholi mocnych. Na rysunku 1 pokazano układ danych. 

 
Rys. 1. Dane źródłowe z systemu finansowo-księgowego przedsiębiorstwa 

Na podstawie rys. 1 można ustalić, że sprzedaż jest grupowana według marek za po-
mocą sum częściowych i przedstawiona w postaci konspektu. Dane te mają służyć do pre-
zentacji metod analizy, takich jak: 

– analiza dynamiki, 
– analiza struktury, 
– analiza wskaźnikowa, 
– analiza przyczynowa, 
– analiza ABC, 
– analiza trendu, 
– analiza graficzna. 
W trakcie prezentacji wybranych rodzajów analizy posłużono się programem MS Excel 

2007. Wykonanie tego zadania może polegać na wstawieniu nowych arkuszy, w których za 
pomocą odpowiednich formuł zostaną obliczone poszczególne wartości (dynamiki czy 
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struktury). Wykonanie tych analiz będzie jednak możliwe jedynie w przypadku modyfikacji 
układu danych źródłowych2. Ponadto, jak już wspomniano, takie podejście do rozwiązania 
może wywołać u studentów skojarzenie arkusza kalkulacyjnego z kalkulatorem, ponieważ 
wskaźniki struktury czy dynamiki są ułamkami, które ostatecznie można obliczyć za pomocą 
dowolnego urządzenia wyposażonego w moduł obliczeniowy (np. telefon komórkowy). Z tego 
względu zadanie zostało wykonane za pomocą tabel przestawnych3, które obecnie są podsta-
wowym narzędziem wykorzystywanym w aplikacjach używanych w rachunkowości zarządczej.  

PRZYGOTOWANIE TABELI PRZESTAWNEJ  

Podstawowa zasada budowy tabel przestawnych dotyczy układu danych źródłowych. 
Dane te muszą mieć nagłówki i nie powinny zawierać pustych wierszy czy kolumn. 
Wszystkie możliwości tabel można uzyskać dopiero wówczas, gdy dane te zostaną przed-
stawione w pierwszej postaci normalnej (nazywanej często układem bazodanowym). Po-
stać tę można osiągnąć, przedstawiając dane (normalizacja danych) w ujęciu, które poka-
zano na rys. 2. 

 

 
Rys. 2. Dane po normalizacji przygotowane do utworzenia tabeli przestawnej 

Normalizacja danych nie jest zagadnieniem łatwym. Nawet dla średnio zaawansowa-
nych użytkowników programu MS Excel zadanie to nie jest proste, a często jest wręcz nie-

                                                
2 Przykładem analizy, która nie może zostać wykonana bez zmiany struktury danych źródło-

wych, jest analiza ABC, ponieważ na potrzeby podziału na grupy należy posortować dane od naj-
większych do najmniejszych. Dopóki sortowane dane zawierają sumy częściowe i składniki tych 
sum, operacja sortowania nie może zostać wykonana. 

3 Tabele przestawne są głównym narzędziem analitycznym arkusza kalkulacyjnego (coraz czę-
ściej spotykane w innych aplikacjach) pozwalającym na budowanie układów raportów poprzez intu-
icyjne wybieranie i przestawianie kolumn, wierszy, filtrów i wartości danych. Technika ta wykorzysty-
wana jest głównie w przetwarzaniu skomplikowanych i wielowymiarowych danych źródłowych. 
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wykonalne bez możliwości skorzystania z makroinstrukcji4. Instrukcje VBA służące do za-
miany struktur danych są prezentowane podczas zajęć (patrz: kod VBA 1 – rys. 3), przy 
czym nacisk jest kładziony na wykorzystanie makroinstrukcji, a nie na zagadnienie składni 
języka programowania. Jest to dobry przykład niestandardowych możliwości narzędzia, 
jakim jest wykorzystywany w przykładzie arkusz kalkulacyjny.  

Na podstawie danych przekonwertowanych przez VBA jest tworzona tabela przestawna. 
Przy budowie tabeli zakłada się, że pola5: marka, rodzaj, producent oraz pojemność są ety-
kietami wierszy. Do etykiet kolumn przypisano pole: miesiąc. Wartości tabeli stanowi pole: 
dane, a pola: typ danych i rok zostały wykorzystane jako filtr raportu (patrz rys. 4). 

Tak przygotowana tabela stanowi ważny element systemu informacyjnego rachunko-
wości zarządczej z uwagi na takie właściwości, jak:  

– łatwa zmiana układu tabeli; 
– intuicyjny wybór kategorii stanowiących zawartość tabeli (filtry); 
– propagacja zestawień według wybranych kierunków (wykonywaną za pomocą opcji: 

Pokaż strony filtru raportu); 
– pomocnicze zestawienia pokazujące zbiór wartości analitycznych wskazanej wartości 

w tabeli (podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na komórce z wartościami w tabeli). 
 

 
Rys. 3. Kod VBA 1. Makrotransformacja 

                                                
4 Makroinstrukcje nie znajdują się w programie nauczania przedmiotu. 
5 Przez słowo „pole” należy rozumieć kolumnę składającą się z komórek danych źródłowych. 
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Rys. 4. Układ tabeli przestawnej 

Wspomniane tu właściwości należy zaliczyć do podstawowych możliwości tabel prze-
stawnych. Nie jest to, niestety, przydatne w analizach, które należy przeprowadzić. Z tego 
powodu zaproponowano wykorzystać właściwości tabel przestawnych związane ze sposo-
bem wyświetlania pól danych.  

IMPLEMENTACJA METOD ANALIZY SPRZEDAŻY W TABELI PRZESTAWNEJ  

Analiza struktury 

Analiza struktury polega na interpretacji wskaźników struktury. Podstawą obliczeń jest 
wartość sumaryczna analizowanej kategorii.  

  
Rys. 5. Okno ustawienia pola wartości 
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W przypadku rynku sprzedaży wódek analizę struktury należy przeprowadzać dla da-
nych wartościowych według marek wódek. Wykonanie takiego zestawienia polega na wyko-
rzystaniu opcji: Ustawienia pola wartości dostępnej po kliknięciu prawym przyciskiem mysz-
ki na nazwie pola. Konfiguracja ustawień dla pola wartości została przedstawiona na rys. 5. 

W rezultacie wykonanej transformacji można zobaczyć strukturę przychodów ze sprze-
daży poszczególnych marek w roku wybranym przez użytkownika. 

Analiza dynamiki  

Analiza dynamiki sprzedaży może przybierać różne formy. Może ona być wykonana dla 
danych ilościowych i wartościowych. Dane wartościowe można agregować według produ-
centa lub marki, aby określić dla nich wskaźniki dynamiki. Takie podejście w przypadku 
danych ilościowych nie jest wskazane. Ponadto analiza może mieć postać łańcuchową 
i postać jednopodstawową. Wykonanie analizy dynamiki bez względu na wspomniane ro-
dzaje wymaga jedynie zmiany sposobu wyświetlania pola wartości lub wskazania przez 
użytkownika typu danych.  

W menu pola wartości należy użyć opcji ustawienia pola wartości. Po pojawieniu się 
okna dialogowego należy skonfigurować opcje, tak jak to pokazano na rys. 6. 

 
Rys. 6. Okno ustawienia pola wartości dla łańcuchowych wskaźników dynamiki sprzedaży miesięcz-

nej w danym roku  

Zgodnie z rys. 6 konfiguracja ustawień pozwala na wyświetlenie zarówno ilościowych, 
jak i wartościowych łańcuchowych wskaźników dynamiki sprzedaży miesięcznej w danym 
roku. Aby otrzymać wskaźniki jednopodstawowe w sekcji: Element podstawowy, należy 
wskazać numer miesiąca, który ma być traktowany jako podstawa.  

Analiza trendu sprzedaży 

Wykorzystanie tabel przestawnych do wyznaczania trendów sprzedaży wiąże się z pre-
zentacją graficzną danych. Zastosowanie wykresów przestawnych w układzie miesięcznym 
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pozwala na wykreślenie linii trendu oraz obliczenie ich parametrów. Narysowanie wykresu 
wymaga zmiany układu danych w tabeli przestawnej. Pole: miesiąc należy przeciągnąć do 
etykiet wierszy, a pole: marka powinno się znaleźć w polu etykiety kolumn. Po wybraniu 
opcji: Wykresy przestawne należy zawęzić liczbę marek w celu zwiększenia przejrzystości 
wykresu. Można to wykonać za pomocą filtra: wartości w polu: legendy. Dla pozostałych na 
wykresie serii danych należy dodać linie trendów. Po wykonaniu tych operacji otrzymujemy 
wykres z naniesionymi trendami, tak jak to pokazano na rys. 7. 

 

 
Rys. 7. Wykres przestawny z wyznaczonymi liniami trendu dla poszczególnych marek wódek  

Należy tu zwrócić uwagę na formatowanie tytułu wykresu. Użytkownik może za pomocą 
filtra wskazywać rok analizy. W związku z tym pojawia się konieczność interakcji między 
wskazaniem użytkownika a tytułem wykresu. Można to wykonać poprzez wprowadzenie do 
dowolnej komórki w arkuszu danych formuły łączącej tekst tytułu z wskazaniem komórki 
z filtra raportu tabeli przestawnej. Następnie na wykresie po znaczeniu tytułu wykresu w pa-
sku edycji należy wpisać znak „=” i podać adres komórki przygotowanej wg wskazówek 
z poprzedniego zdania. 

POSUMOWANIE 

Wykorzystanie MS Excel w trakcie procesu dydaktycznego na uczelni wyższej powinno 
wiązać się ze znajomością arkusza na poziomie wyższym niż podstawowy. Dzięki temu 
unika się wykorzystywania arkusza MS Excel podczas zajęć tylko jak kalkulatora. Można to 
osiągnąć np. poprzez prezentacje możliwości tabel i wykresów przestawnych w analizie 
sprzedaży. Ten sposób wykorzystania arkusza podczas zajęć ma również duży walor edu-
kacyjny z uwagi na dostarczanie studentom wiedzy i umiejętności. Dodatkowo należy pod-
kreślić, że biegłość w stosowaniu omówionych w artykule mechanizmów w rachunkowości 
zarządczej jest obecnie podstawowym kryterium selekcji kandydatów do pracy. 

Miesiące 
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