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Zarządzanie kosztami
w firmach projektowych
Z badań przeprowadzonych w 2016 r. wynika, że ponad 80%
firm projektowych nie posiada dostępnej w dowolnym momencie
i aktualnej informacji o poziomie kosztów firmy, a blisko 60% nie
posiada takich informacji nawet na temat kosztów poszczególnych projektów. Taki stan rzeczy skłania do zastanowienia, czy
przypadkiem brak efektywnej kontroli kosztów nie jest przyczyną utraty rentowności poszczególnych projektów, a czasem nawet
upadłości biur projektowych.

S

zefowie firm projektowych w zarządzaniu finansami często opierają się na
ręcznie lub półautomatycznie aktualizowanych arkuszach kalkulacyjnych,
które bardzo rzadko uwzględniają wszystkie ponoszone koszty — w tym koszty ogólnozakładowe. To oznacza, że większość firm nie zna rzeczywistych nakładów ponoszonych na realizowane przez siebie projekty, ten stan jest jedną z podstawowych różnic pomiędzy firmami zachodnioeuropejskimi i amerykańskimi, a nawet
najlepszymi polskimi biurami projektowymi.
Właściciel jednej z największych firm projektowych w Skandynawii powiedział mi kiedyś, że podstawą zarządzania finansami w jego korporacji jest to, by więcej pieniędzy
do niej wpływało, niż wypływało. Spodziewałem się czegoś więcej niż truizm, którego
— jak pokazały nie tylko moje doświadczenia — praktyczna implementacja może być
trudna. O ile łatwe jest określenie źródeł przychodów i ich kontrola, o tyle część miejsc
powstawania kosztów znajduje się już poza kontrolą. Kwestią podstawową w zarządzaniu finansami w trakcie realizacji projektu jest zatem nie tylko prawidłowe definiowanie
i kontrola ich poziomu w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, ale wiarygodne określanie prognozowanych przepływów finansowych.

80% firm projektowych może zwiększyć rentowność
projektów wdrażając efektywny system zarządzania
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Szczególnie w odniesieniu do strony kosztowej. Koszty w firmie tworzą elementy zarówno bezpośrednio powiązane z realizacją projektów jak i koszty pozostałe (pośrednie).
Ich wpływ tak na rentowność poszczególnych projektów, jak i całego przedsiębiorstwa
może być znaczący. Warto przyjrzeć się szczególnie kosztom pozostałym. Są elementem, który jest albo pomijany (co w konsekwencji może prowadzić do redukcji marży
lub nawet utraty rentowności projektu), albo wyolbrzymiany i powiększa w nienaturalny
sposób cenę jaką firma oferuje za wykonanie zadania projektowego (co zwiększa ryzyko
utraty przewagi konkurencyjnej). Nie dziwi zatem, że także w tym obszarze warto szukać
rozwiązań optymalnych. Na koszty możemy zawsze spojrzeć z perspektywy firmy (Rys.1)
i projektu (Rys.2).

Koszty firmy

Suma kosztów pozostałych

Suma kosztów przypisanych
do projektów

Suma wynagrodzeń
projektantów

Suma kosztów usług
podwykonawców

Suma zakupów
bezpośrednich
Rys. 1. Ogólny podział kosztów w firmie projektowej.
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Koszty projektu
Suma kosztów pozostałych
przypisany na podstawie
godzinowego klucza
rozliczeniowego

Koszty przypisane
do projektów

Koszty pracy wykonanej
w ramach projektu
Usługi podwykonawców
w projekcie
Zakupy bezpośrednie
na projekt
Usługi podwykonawców
w projekcie
Rys. 2. Podział kosztów obciążających budżet projektu.
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Kontrola finansów, a trójkąt
równowagi projektu

W

książce Efektywne zarządzanie firmą projektową oraz w artykule
Financial aspects of design and engineering companies opisałem sposoby wyliczania klucza rozliczeniowego, za pomocą którego należy
przypisać koszty pozostałe do poszczególnych projektów. Działanie
najprostszego, proporcjonalnego klucza sprowadza się do wyliczenia stosunku godzin
poświęcanych przez projektantów na poszczególne projekty, do sumy godzin poświęconych w danym okresie na wszystkie projekty. Otrzymana wartość mieści się w przedziale
między 0, a 1 i po przemnożeniu jej przez sumę kosztów pozostałych, otrzymamy sumę
kosztów pozostałych przypadających w danym okresie rozliczeniowym do konkretnego
projektu. Niektóre firmy stosują bardziej skomplikowane, ważone klucze rozliczeniowe — szersze opisy i przykłady można znaleźć w książkach oraz innych materiałach
i artykułach eksperckich publikowanych przez Wayman. Należy zwrócić uwagę, że koszty
pozostałe mogą w znaczny sposób zaburzyć bilans projektu i pod koniec okresu rozliczeniowego stać się nieprzyjemną niespodzianką. Jeżeli informacja o wysokości kosztów
pozostałych, doksięgowanych do projektu, trafia do jego kierownika w miesięcznych interwałach, to ich wartość i przyrosty, przez dość długi okres pozostają poza kontrolą.
Taki rozstrzał czasowy właściwie uniemożliwia jej kontrolę, a jest to szczególnie istotne
i znaczące gdy firma realizuje dużą ilość projektów rozwojowych lub ponosi inne niespodziewane koszty. Pojawiające się nagle niespodziewane koszty zawsze działają demotywująco. Dlatego właśnie stała, realizowana w trybie ciągłym kontrola wszystkich
wierzchołków trójkąta równowagi projektu jest fundamentem prawidłowo funkcjonującej
firmy. Jak dotychczas jedyną realną możliwość zbudowania takiego fundamentu dają
systemy informatyczne wspierające zarządzanie, przy czym naturalnym wyborem powinny być rozwiązania dedykowane specyfice firm projektowych, a ich podstawowym
zadaniem utrzymanie wszystkich projektów w równowadze i budowanie wiarygodnych
projekcji przyszłości. Celem oczywiście nie powinno nigdy być posiadania narzędzi, lecz
stworzenie środowiska zapewniającego pełną transparentność i kontrolę.

Pobierz książkę: Efektywne zarządzanie firmą projektową
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Budżet

Jakość
Czas

Zakres

Rys. 3. Typowy dla sektora firm projektowo-inżynieryjnych trójkąt równowagi projektu.

Rys. 4. Panel kontrolny projektów Wayman, systemie wspierającym zarządzanie firmą projektową.
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Segmentacja kosztów

F

irmy, które nie dysponują rozwiązaniem zapewniającym rzetelną kontrolę i udostępniającym wyniki online z zachowaniem właściwego poziomu uprawnień,
ponoszą bardzo wysokie ryzyko. Będą też ponosić rosnące koszty, wynikające
z koniecznych nakładów na analizy sytuacji, zbieranie danych, a i tak nie będą
nigdy dysponować transparentnym obrazem sytuacji. Trzymając się zatem zobowiązania
jakie sam sobie narzuciłem na początku, by pisać w sposób prosty i zrozumiały postaram
się bardziej szczegółowo przedstawić przykładowe koszty, które można i należy
zakwalifikować do kosztów pozostałych, czyli niezwiązanych bezpośrednio
z realizowanymi projektami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koszty wynajęcia i/lub utrzymania nieruchomości
Koszty wynagrodzenia pracowników administracyjnych i kontrolingu
Koszty sprzętu komputerowego (leasingi, zakupy, amortyzacja)
Koszty obsługi IT
Koszty oprogramowania do wsparcia projektowania i wspomagającego zarządzanie
Koszty urlopów i zwolnień lekarskich
Koszty zarządu
Koszty utrzymania obsługi księgowej
Koszty działań sprzedażowych i marketingowych
Koszty mediów prąd/ogrzewanie/łącza internetowe
Koszty projektów rozwojowych i naukowo-badawczych
Koszty udziału w konkursach i konferencjach branżowych
Koszty szkoleń pracowników
Koszty związane z obsługą prawną
Koszty finansowe (opłaty bankowe, odsetki itp.)
Koszty ubezpieczeniowe (polisy zawodowe, ubezpieczenia grupowe itp.)
Koszty certyfikacji, koncesji, audytów (np. ISO, AQUAP itp.)
Koszty opłat korporacyjnych (np. tzw. „management fee”)
Koszty programów lojalnościowych dla pracowników
Koszty zewnętrznych konsultantów
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Przedstawiona powyżej lista, uzupełniona o koszty podwykonawców i wynagrodzeń,
może być podstawą do stworzenia słowników grup i rodzajów kosztów w firmie projektowej. Oczywiście listę taką można docelowo dowolnie rozbudowywać tworząc strukturę
kont kosztowych np. taką jak poniżej:

Rys. 5. Przykładowy, rozbudowany słownik kosztów.

Choć w określonych przypadkach może być wymagane, zazwyczaj tak rozbudowane
plany kont nie są potrzebne do prawidłowego zarządzania finansami w biurze projektowym, a ich stosowanie wręcz może utrudnić prawidłowe księgowanie. Tworząc słowniki
grup i rodzajów kosztów trzeba kierować się więc zdrowym rozsądkiem i pragmatyczną
analizą swojego środowiska, co zawsze przynosi o wiele lepsze rezultaty, niż kopiowanie
rozwiązań korporacyjnych. Ważniejsze jest jednak to, że bez względu na brak bezpośredniego powiązania z realizowanymi projektami, wszystkie koszty pozostałe mają zazwyczaj
jedną wspólną cechę — są one powtarzalne w poszczególnych okresach rozliczeniowych
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(miesiąc, kwartał, rok). To oznacza, że koszty te mogą być dość łatwe do zaplanowania
i kontroli. Oczywiście zawsze może przytrafić się coś nieprzewidzianego, ale przeważająca większość jest łatwo identyfikowalna i powtarzalna. Jest to szczególnie istotne
w kontekście projektowania przyszłości, gdyż mając dostępne narzędzie łączące procesy
planowania zasobów i zarządzania finansami, możemy w automatyczny sposób określać
przewidywany udział kosztów pozostałych w całkowitych kosztach projektu. Wystarczy, że
w trakcie planowania projektu zdefiniujemy przewidywany skład zespołu i określimy zaangażowanie poszczególnych projektantów lub planowaną ilość godzin jaką przewidujemy, że poszczególni projektanci poświęcą na prace nad danym projektem. Działaniem
całkowicie intuicyjnym jest określenie składu zespołu projektowego i planowanego zaangażowania projektantów dla poszczególnych faz/etapów projektu. Poniżej przykładowa
tabela planowanych zasobów dla fazy opracowania projektu budowlanego.

Rys. 6. Tabela planowanych zasobów.
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Koszty pozostałe — praktyczne
sposoby optymalizacji

U

żywając składni stosowanej w rachunkowości, opisane powyżej koszty pozostałe należałoby nazwać „kosztami zarządu”. Trudno uznać tego typu
zwroty za pomocne w zrozumieniu istoty sprawy z punktu widzenia inżyniera, a konieczność używania języka fachowego nie jest niezbędna dla
budowania transparentnego obrazu sytuacji firmy. Warto jednak zapoznać się z podstawami rachunkowości, do czego doskonałym materiałem są Zeszyty Metodyczne Rachunkowości i Dodatki do nich. Ich lektura z pewnością potwierdzi, że zalecana przeze mnie
metoda planowania i rozliczania kosztów pozostałych sprzyja poprawie dokładności kalkulacji i pomiarów wyników oraz rentowności. Ponadto dowiedzie, że kontrola kosztów
pozostałych w przekroju zdefiniowanych w słownikach grup i rodzajów kosztów miejsc
powstawania jest celowa oraz skuteczna, gdy koszty te dają się bezpośrednio odnieść
na poszczególne stanowiska oraz gdy kierownictwo lub personel tego stanowiska ma
wpływ na kształtowanie się tych kosztów. W firmie projektowej tak właśnie jest. Po części
personel, a w szczególności zarząd, ma duży wpływ na wysokość kosztów pozostałych.
Praktyczne sposoby optymalizacji wysokości kosztów pozostałych to temat na odrębny
artykuł, ale warto podać kilka przykładów. Pierwszy krok optymalizacyjny, jaki sprawdził
się wielokrotnie w mojej praktyce, to zastosowanie pracy zmianowej branżystów, opłacalny zawsze w przypadku wynajmowania licencji oprogramowania BIM na poszczególne miesiące. Taki model pracy może w praktyce spowodować co najmniej dwukrotne
zmniejszenie narzutów na oprogramowanie ponoszonych przez poszczególne projekty,
podobnie jak zastosowanie platform e-learningowych lub systemu wspierającego zarządzanie i zawierającego bazę wiedzy redukuje koszty szkoleń.

Udział kosztów ogólnozakładowych w kosztach
projektów może sięgnąć nawet 45%
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Stosunek kosztów pozostałych do kosztów związanych bezpośrednio z realizacją projektów nie powinien przekroczyć szacunkowo 15%, jednakże w rzeczywistości w firmach
projektowych koszty pozostałe mogą rozkładać się w przedziale od 5% aż do nawet
45%. Wpływ na wzrost poziomu kosztów pozostałych mają między innymi
takie czynniki jak:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duża liczba realizowanych jednocześnie drobnych zleceń
Duży udział podwykonawców w pracy firmy
Brak systemu informatycznego wspierającego zarządzanie
Brak systemu zarządzania dokumentacją
Nieefektywne i skomplikowane procedury i instrukcje np. ISO
(szczególnie mam tutaj na myśli napisane specyficzną „nowomową”
normy i procedury stworzone przez osoby, które zarabiają na ich
tworzeniu, a nie poświęcają nawet chwili by je realizować oraz by w życiu
codziennym korzystać z setek formularzy i dokonywać zapisów)
Brak integracji narzędzi wspierających projektowanie i ich nieoptymalne użycie
Ilość prac rozwojowych i naukowo-badawczych realizowanych w firmie
Przerwy w realizacji projektu
Zmiany składu zespołu projektowego i wykonania zamienne
Zmiany koncepcji projektowanego obiektu
Wielokrotne rewizje dokumentacji na skutek np. optymalizacji
Rozbudowane programy socjalne
Brak systemów oceny pracy i pracowników
Nieefektywne programy szkoleń i audytów

Zawsze należy dążyć do redukcji kosztów pozostałych i ich optymalizacji. Jedną
z bezsprzecznych zalet i natychmiastowych korzyści wdrożenia dedykowanych firmom
projektowym systemów wspomagających zarządzanie jest możliwość transparentnego
i szybkiego pozyskiwania informacji o wszystkich składnikach kosztów na każdym etapie
realizacji projektu. Na przykładzie rzeczywistego projektu realizowanego w wielobranżowej firmie projektowej, można pokazać wpływ kosztów pozostałych na budżet projektu
i sytuację firmy, dane referencyjne pokazano na rysunkach 6. i 7. Wartość kontraktu na
projektowanie wynosiła 2.937.072,25 zł, a koszty zakupów bezpośrednich (wynikających z konieczności realizacji projektu) wyniosły 294.561,65 zł, natomiast część kosztów wynagrodzeń osób realizujących projekt wyniosła 1.118.818,04 zł. Zatem liczony
w uproszczony sposób bilans projektu, szczególnie z punktu widzenia kierownika jest
optymistyczny i pozwala przyjąć, że zysk wyniesie ponad półtora miliona złotych.
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Oczywiście można i należałoby przyjąć jakiś narzut kosztów pozostałych np. 20%.
Jest to często stosowany model obliczeniowy, szczególnie w korporacjach projektowo-konsultingowych, gdzie jego praktyczne zastosowanie polega na tym, że koszty pozostałe
z poprzednich okresów uśrednia się, odnosi do sumy kosztów firmy i używa do wyliczenia
narzutu dodawanego do każdej planowanej roboczogodziny. Rozwiązanie takie często
stosowane jest, gdy firma nie planuje budżetów godzinowych do powiększenia wyliczonej
przez specjalistów branżowych ceny realizacji projektu, co niestety wciąż jest zjawiskiem
powszechnym. Po uwzględnieniu 20% narzutu kosztów pozostałych, spodziewany zysk
projektu wyniósłby około 1.200.000 zł. W rzeczywistości jednak przykładowa, i dość
ekstremalna w obszarze kosztów pozostałych, realizacja pokazana na rysunku 6. doprowadziła w do utraty rentowności realizowanego przez prawie 3 lata projektu.

Rys. 6. Wykres przepływów finansowych projektu w ujęciu skumulowanym.
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Transparentny obraz stanu kosztów w firmie
projektowej pozwala ograniczyć ich poziom o 60%

Kolejną ciekawą konkluzję można wyciągnąć z analizy wykresu przepływów finansowych w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Widać wyraźnie, że zarówno
przychody, jak i koszty w ujęciu projektowym cechuje nieregularność. Wynika
to z samego charakteru pracy projektowej, w którą na stałe wpisana jest duża dynamika.
Mimo iż większość kosztów pozostałych w firmie pojawia się cyklicznie w tej samej wysokości, to ich udział w poszczególnych projektach cechuje duża zmienność. Jak widać na
rysunku 7. może to doprowadzić w dowolnym momencie do utraty płynności i uczynić
projekt nierentownym.

Rys. 7. Wykres przepływów finansowych projektu w poszczególnych cyklach rozliczeniowych.
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Już w pierwszych miesiącach realizacji projektu, wysokość kosztów pozostałych
w poszczególnych miesiącach zmieniła się dynamicznie od około 5.000 zł do prawie
50.000 zł. Zastosowanie systemu wspierającego zarządzanie, pozwala na błyskawiczne
określenie źródeł pochodzenia poszczególnych składników kosztów pozostałych, przykład pokazano na rysunku 8.

Rys. 8. Zestawienie szczegółowe poszczególnych składników kosztów pozostałych.

Posiadanie narzędzia w łatwy sposób generującego tego typu zestawienia znacznie
ułatwia realizację działań kontrolnych oraz szybkie wykrycie wszystkich obszarów, w których dochodzi do nadmiernego przyrostu kosztów. Brak kontroli nad poziomem kosztów
pozostałych i ich rzeczywistego wpływu na poszczególne projekty, może doprowadzić co
najmniej do niewłaściwych wniosków na temat rentowności poszczególnych projektów,
a w najgorszym wypadku do utraty rentowności całej firmy. Na rysunku 9. pokazano
przykładowy wykres przepływów finansowych dla całej firmy, która jak widać generuje
stratę. Jest to sytuacja, która z jednej strony dość szybko trafia do zarządu — bez względu
na to czy firma ma system wspierający zarządzanie czy nie — bo firma nie jest w stanie
regulować swoich zobowiązań, a z drugiej rzadko jest możliwe szybkie określenie powodów utraty płynności bez systemu. Działając pod presją szefowie firm projektowych
kierują się emocjami i popełniają brzemienne w skutkach błędy, których konsekwencją
może być konieczność ogłoszenia upadłości. Doświadczenia skutecznych managerów
dowodzą, że systemy wspierające zarządzanie pozwalają na wykrycie zagrożeń dla funkcjonowania firmy i realizacji projektów przed ich fizycznym zagrożeniem dzięki udostępnianiu wiarygodnych projekcji przyszłości.
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Rys. 9. Wykres przepływów finansowych dla firmy projektowej generującej stratę.

O ile sytuacje pokazane na przykładach przytoczonych w tym artykule są dość ekstremalne i — miejmy nadzieję — nie są powszechne, to zdecydowanie nie można ignorować
ich wpływu na rentowność projektów i firmy. Stosowanie uproszczonych modeli zmniejsza
dokładność obliczeń, które — jak pokazał przykład — mogą dotyczyć znacznych sum,
szczególnie w dużych, wielobranżowych i trwających kilka lat projektach, a takie właśnie
są projekty infrastrukturalne, kubaturowe, energetyczne, okrętowe i przemysłowe.
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Szczegółowe rozliczanie kosztów pozostałych
i transparentne obciążanie nimi projektów jest ważne
także z punktu widzenia konieczności utrzymania
poprawnych relacji w firmie

Z jednej strony autorytarne obciążenia projektów narzutami będzie w naturalny sposób budziło sprzeciw i działało demotywująco na kierowników projektów i ich zespoły,
a z drugiej strony brak świadomości powodów przyrostu kosztów pozostałych i decyzji
wpływających na ich niepotrzebne zwiększanie, uniemożliwia przeciwdziałanie tym przyrostom poprzez podejmowanie świadomych działań w codziennej pracy ograniczających
narastanie kosztów pozostałych. Świadomość tego, że jest źle i że prawdopodobnie będzie źle także w przyszłości, przy jednoczesnym braku możliwości poprawy sytuacji, jest
objawem stanu niepewności i bezsilności, w którym żaden człowiek, nie tylko inżynier
nie może czuć się komfortowo. Między innymi z tego powodu największą część mojego
artykułu poświęciłem kosztom pośrednim, nazywanym dla uproszczenia „kosztami pozostałymi”, czyli niezwiązanymi bezpośrednio z realizacją projektu. Są to koszty często
pomijane, analizowane bez wystarczającej szczegółowości i wnikliwości, a często mają
one doniosły wpływ na sytuację firmy.
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Koszty bezpośrednie
— planowanie i kontrola

S

koro koszty pozostałe omówiliśmy w sposób szczegółowy, to warto się przyjrzeć także pozostałym składnikom kosztów projektu, pokazanym na rysunku
2., czyli kosztom bezpośrednim (ponosimy je w toku realizacji projektu i są one
z nim nierozerwalnie związane). Planowanie i kontrola kosztów bezpośrednich
nie wiąże się z koniecznością stosowania wielu alternatywnych modeli obliczeniowych.
Zazwyczaj koszty wynagrodzeń projektantów powstają poprzez przemnożenie godzin
alokowanych na projekt przez stawki godzinowe projektantów. Managerowie firm, które
opierają funkcjonowanie swoich firm o logiczne założenie, że walutą w firmie projektowej jest godzina pracy projektanta, nie mają zazwyczaj żadnego problemu z określeniem wysokości stawek i budżetów godzinowych dla zadań. W praktyce jeśli, z powodów
ochrony danych wrażliwych, niemożliwe jest posługiwanie się stawkami rzeczywistymi,
stosowane są stawki uśrednione dla całej firmy; gdy różnice w wynagrodzeniach w firmie
są znaczne, stosowane są stawki uśrednione dla poszczególnych stanowisk. W zależności od przyjętych w firmie zasad można stosować ustawowe lub umowne stawki w celu
rozliczania nadgodzin. Warto pamiętać, że godziny są bardzo wygodnym narzędziem
rozliczeniowym w pracy projektowej, bo mogą być w łatwy sposób stosowane także do
optymalizacji planu i weryfikacji fizycznych możliwości terminowej realizacji prac projektowych. Ciągły proces planowania pracy projektowej i optymalizacja obciążenia, to
temat na osobne opracowanie. Jednak nawet bez wchodzenia w szczegóły tematu, można przyjąć, że jeżeli do rozliczeń projektantów stosuje się ustalone za wykonanie pracy
kwoty, nie może być mowy o optymalizacji obciążenia. Tym samym projektanci mogą
pracować nieefektywnie, poświęcając tylko część swojego czasu na pracę dla firmy,
a część na inne działania, np. zlecenia realizowane dla zewnętrznych klientów przy użyciu dostępnego w firmie oprogramowania. Z drugiej strony, rozliczanie pracy projektanta
poprzez ustalanie kwot za poszczególne opracowania może prowadzić do wykonywania
pracy projektowej pobieżnie w celu jak najszybszego pozyskania wynagrodzenia.

Transparentny obraz stanu kosztów w firmie
projektowej pozwala ograniczyć ich poziom o 60%
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Projektanci inspirowani zyskiem mogą podchodzić zbyt optymistycznie do zakresu pracy i przeceniać swoje możliwości, co w konsekwencji zawsze prowadzi do opóźnień i obniżenia jakości. Najprostszym sposobem na określenie stawki godzinowej jest podzielenie
wynagrodzenia pracownika przez ilość godzin pracy w danym okresie rozliczeniowym,
czyli np. 168 godzin w miesiącu lub 40 w tygodniu. Jeżeli z jakiegoś powodu ktoś jest
w stanie określić wartość opracowania projektowego w pieniądzach, a nie jest w stanie
określić budżetu godzinowego to podzielenie wartości zlecenia przez stawkę godzinową
projektanta doprowadzi do określenia wynikowo budżetu godzinowego. Mimo iż nadal
niespodziewanie często, zadając pytanie o ilość godzin niezbędnych do zakończenia
pracy projektowej, zdarza mi się usłyszeć w polskich firmach projektowych odpowiedź, że
nie można tego określić i ilość czasu potrzebna na wykonanie projektu będzie znana dopiero po zakończeniu projektu, to stosowanie budżetów godzinowych jest powszechne na
całym świecie i właściwie może być uznane za standard. Trzeba mieć także świadomość, że stosowanie rozliczeń godzinowych znacząco usprawnia rozliczanie
projektów wewnętrznych, które nie są finansowane przez klientów jak np.
wszelkiego rodzaju prace rozwojowe i udział w konkursach lub przetargach.

Rys. 10. Tabela definicji kosztu z rozbiciem na dwa osobne projekty.
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Najprostszym do planowania i kontroli, z punktu widzenia zarządczego, elementem finansów firmy projektowej, są koszty podwykonawców i zakupów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. Oba elementy mogą być bardzo dobrze zaplanowane, ujęte
w harmonogramie rzeczowo finansowym i w trywialny sposób rozliczane w tabelach pozwalających na zestawianie planowanych na poszczególne okresy rozliczeniowe kosztów
z kosztami rzeczywistymi. Trudności oczywiście pojawiają się na poziomie operacyjnym,
gdy podwykonawcy na jednym, zbiorczym dokumencie księgowym ujmują rozliczenia za
pracę na kilku projektach. Ten drobiazg może oczywiście utrudnić pracę, ale zastosowanie dedykowanego narzędzia wspierającego procesy zarządzania, umożliwia sprawny
rozdział kosztów na projekty, tak jak pokazano to na przykładowym rysunku 10.

Jak optymalizować?

Z

astosowanie systemu wspierającego zarządzanie umożliwia prowadzenie
nadzoru nad stanem finansów w cyklu ciągłym, on—line oraz w tradycyjny
sposób, poprzez cykliczne rewizje budżetu oraz analizę zestawień kosztów
planowanych i rzeczywistych w poszczególnych okresach rozliczeniowych.
Dodatkowo, platforma wspierająca zarządzanie procesem projektowania pozwala na
znaczne usprawnienie praktycznej realizacji procesów wynikających z metodologii PDCA
poprzez umożliwianie szybkiego dostępu do wszelkich danych, na każdym poziomie
szczegółowości. Czas stracony na poszukiwanie informacji i dokumentów w rozproszonym środowisku zarządczym — typowym dla firm, które nie posiadają jednej platformy
wspierającej zarządzenie — jest źródłem wielu frustracji i co gorsza błędnych decyzji
zarządczych. Ich negatywne konsekwencje mogą być w najgorszym wypadku nieodwracalne i zgubne dla firmy. Bardzo rzadko jednak sytuacja w firmie projektowej przebiega
według melodramatycznego scenariusza, w którym nagle i niespodziewanie pojawiają się zdarzenia doprowadzające do upadłości. O wiele częściej drobne, ale irytujące
problemy powodują narastające frustracje i zniechęcenie pracowników. Równie drobne,
aczkolwiek liczne, niekontrolowane i nieidentyfikowalne wycieki środków w długoterminowych projektach powodują straty, które skutecznie niszczą finansowe i organizacyjne
fundamenty firmy. Zintegrowana, monitorująca w sposób ciągły wszystkie wierzchołki
równowagi każdego projektu, zintegrowana platforma zarządcza jest potężnym narzędziem umożliwiającym eliminację większości zagrożeń występujących w tradycyjnie
zarządzanych firmach.
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Podsumowanie

N

a koniec chciałbym w skrócie zasygnalizować konieczność dokonywania
analizy wskaźnikowej projektów realizowanych w biurach konstrukcyjnych. Dość często spotykam się ze stosowaną szczególnie przez managerów, którzy mieli do czynienia z niemieckimi firmami EPC, metodą NPV.
Ta dynamiczna metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji oparta jest na analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych przy zadanej stopie dyskonta.

Manager firmy projektowej stosującej Wayman
do wsparcia zarządzania dysponuje pełnym
i transparentnym obrazem kosztów

Przepływy pieniężne zarówno rzeczywiste jak i planowane zostały już w tym opracowaniu wystarczająco dobrze omówione, natomiast stopa dyskonta to temat, który warto
poruszyć. Zanim to zrobię, chciałbym podzielić się zaskakującą obserwacją, mianowicie
w większości arkuszy excel, z którymi miałem do czynienia, stopa dyskonta stosowana
do obliczenia NPV wynosiła zero. Z jednej strony wydaje się to zabawne, jednak w
rzeczywistości określenie prawidłowej stopy dyskonta, która będzie pozwala na otrzymywanie wiarygodnych wyników może być dość trudne, szczególnie dla firm projektowo
inżynieryjnych, a sama metoda NPV bardziej nadaje się do oceny inwestycji kapitałowych. W rzeczywistości wynik NPV w firmach projektowych oparty jest na deklarowanej
subiektywnie przez kierownika projektu planowanej alokacji godzin, z której wynikają
planowane w przyszłości przepływy finansowe. W małych projektach takie podejście jest
ok, w większych firmach (zatrudniających powyżej 20 osób) nie może się jednak obejść
bez organizacji zbierającej dla kierownika projektu dane o sytuacji lub zintegrowanego
systemu informatycznego wspierającego procesy zarządzania firmą projektową. Osobiście nie umniejszając w żaden sposób NPV, uważam, że kluczowymi wskaźnikami (KPI)
dla oceny projektu, szczególnie w przypadku zastosowania platformy informatycznej
wspierającej zarządzanie są ROI, GPM, EBIT uzupełnione o średni koszt roboczogodziny,
średnią marże na roboczogodzinie oraz informacje o procentowym udziale w kosztach
poszczególnych projektów działań rozwojowych oraz kosztów pozostałych. Taka kombinacja wskaźników po pierwsze umożliwia w spójny sposób oceniać od strony ekonomicznej poszczególne projekty, grupy tzw. portfele projektów oraz całą firmę.
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Zastosowanie EBIT do analizy finansowej projektów może dziwić ekonomistów i ekspertów od analizy projektów inwestycyjnych, ale w momencie gdy platforma wspierająca
zarządzanie automatycznie gromadzi wszystkie dane, łącznie z kosztami pośrednimi,
konsekwentnie nazywanymi w tym opracowaniu kosztami pozostałymi możemy potraktować działania każdego zespołu projektowego jako działania odrębnej organizacji
i skorzystać z możliwości jakie daje EBIT do oceny poszczególnych projektów tak jakby
były realizowane przez odrębne firmy. W innym artykule opiszę na rzeczywistym przykładzie sposoby analizy wskaźnikowej projektów w środowisku firmy stosującej platformę
informatyczną wspierającą procesy zarządzania.
Wiedza o ważności wszystkich składników kosztów w firmie projektowej oraz świadomość tego, że można poddawać je w łatwy sposób transparentnej analizie, której
rezultaty są dostępne w dowolnym momencie, są zrozumiałe i pozwalają na podjęcie
działań zapobiegających stratom przed ich wystąpieniem jest podstawą do efektywnej
realizacji procesów zarządzania finansami w firmie projektowej. Opisane przeze mnie
procesy i rzeczywistość nie są opisem idealnego i utopijnego świata, w którym wszystko
dzieje się w taki sposób w jaki zostało zaplanowane, lecz rzeczywistością managerów,
którzy zdecydowali się na wdrożenie narzędzia do wspierania procesów zarządczych
w firmie projektowej. W Wayman zajmujemy się tworzeniem tego typu rozwiązań, które
są od początku dedykowane specyficznym wymaganiom firm projektowo-inżynieryjnych.
Stale budujemy i usprawniamy procesy oparte na naszym własnym systemie lub poprzez
integrację usprawniamy działanie rozwiązań innych dostawców jak SAP, IFS, MsDynamix
i wiele innych. Doświadczenia dowodzą, że rozwiązania dedykowane mają przewagę
nad rozwiązaniami uniwersalnymi o ile są w stanie zaspokoić większość palących potrzeb użytkowników natychmiastowo, są dostosowane do potrzeb sektora w jakim na co
dzień funkcjonuje użytkownik i są konkurencyjne cenowo. Wdrożenie systemów niespełniających wspomnianych przeze mnie cech może zakończyć się fiaskiem lub przynieść
połowiczne efekty, dlatego warto zawsze poszukiwać sprawdzonych i dedykowanych
systemów wspierających procesy zarządzania. Sam przez ponad 20 lat doświadczałem
skutków braku rozwiązań dedykowanych wsparciu procesów zarządczych jako projektant, kierownik projektu i członek zarządu wielu firm zarówno w Polsce jak i zagranicą.
Jestem całkowicie pewien, że stosowanie systemów wspierających zarządzanie może być
czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej firmy projektowej, myślę że każdy
manager powinien poważnie rozważyć wdrożenie tego typu narzędzia, szczególnie jeśli
myśli o zbudowaniu realnej przewagi konkurencyjnej, rozwoju i ekspansji na inne niż
polski rynki.
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System Wayman
jest rozwiązaniem stworzonym z myślą
o firmach projektowo-inżynieryjnych.
Skontaktuj się z nami niezwłocznie, by dowiedzieć się,
w jaki sposób zagwarantować sobie i swojej firmie zwiększenie efektywności i znaczące oszczędności.
office@wayman.software
www.wayman.software

